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Amandman 98
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) Ovom se Uredbom nastoji osigurati 
neometano funkcioniranje jedinstvenog 
digitalnog tržišta u otvorenom i 
demokratskom društvu tako što se sprečava 
zloupotreba usluga smještaja na 
poslužitelju u terorističke svrhe. 
Funkcioniranje jedinstvenog digitalnog 
tržišta trebalo bi poboljšati jačanjem 
pravne sigurnosti za pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju, jačanjem 
povjerenja korisnika u internetsko 
okruženje i jačanjem mjera kojima se štite 
sloboda izražavanja i informiranja.

(1) Ovom se Uredbom nastoji osigurati 
neometano funkcioniranje jedinstvenog 
digitalnog tržišta u otvorenom i 
demokratskom društvu tako što se sprečava 
zloupotreba usluga smještaja na 
poslužitelju u terorističke svrhe. 
Funkcioniranje jedinstvenog digitalnog 
tržišta trebalo bi poboljšati jačanjem 
pravne sigurnosti za pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju, jačanjem 
povjerenja korisnika u internetsko 
okruženje i jačanjem mjera kojima se štite 
sloboda izražavanja i informiranja te 
temeljna prava, pravo na privatnost i 
pravo na zaštitu osobnih podataka.

Or. en

Amandman 99
Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) Ovom se Uredbom nastoji osigurati 
neometano funkcioniranje jedinstvenog 
digitalnog tržišta u otvorenom i 
demokratskom društvu tako što se sprečava 
zloupotreba usluga smještaja na 
poslužitelju u terorističke svrhe. 
Funkcioniranje jedinstvenog digitalnog 
tržišta trebalo bi poboljšati jačanjem 
pravne sigurnosti za pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju, jačanjem 
povjerenja korisnika u internetsko 
okruženje i jačanjem mjera kojima se štite 

(1) Ovom se Uredbom nastoji osigurati 
neometano funkcioniranje jedinstvenog 
digitalnog tržišta u otvorenom i 
demokratskom društvu tako što se sprečava 
zloupotreba usluga smještaja na 
poslužitelju u terorističke svrhe. 
Funkcioniranje jedinstvenog digitalnog 
tržišta trebalo bi poboljšati jačanjem 
pravne sigurnosti za pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju, jačanjem 
povjerenja korisnika u internetsko 
okruženje i jačanjem mjera kojima se štite 
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sloboda izražavanja i informiranja. sloboda izražavanja i informiranja, pravo 
na privatnost i pravo na zaštitu osobnih 
podataka te sloboda tiska i pluralizam 
medija.

Or. en

Obrazloženje

Ovaj je dodatak nužan kako bi odredbe bile usklađene s postojećim pravilima.

Amandman 100
Maria Grapini

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) Ovom se Uredbom nastoji osigurati 
neometano funkcioniranje jedinstvenog 
digitalnog tržišta u otvorenom i 
demokratskom društvu tako što se sprečava 
zloupotreba usluga smještaja na 
poslužitelju u terorističke svrhe. 
Funkcioniranje jedinstvenog digitalnog
tržišta trebalo bi poboljšati jačanjem 
pravne sigurnosti za pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju, jačanjem 
povjerenja korisnika u internetsko 
okruženje i jačanjem mjera kojima se štite 
sloboda izražavanja i informiranja.

(1) Ovom se Uredbom nastoji osigurati 
neometano funkcioniranje jedinstvenog 
digitalnog tržišta u otvorenom i 
demokratskom društvu tako što se sprečava 
zloupotreba usluga smještaja na 
poslužitelju u terorističke svrhe i svrhe 
dezinformiranja. Funkcioniranje 
jedinstvenog digitalnog tržišta trebalo bi 
poboljšati jačanjem kibersigurnosti i
pravne sigurnosti za pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju, jačanjem 
povjerenja korisnika u internetsko 
okruženje i jačanjem mjera kojima se štite 
sloboda izražavanja i informiranja.

Or. ro

Amandman 101
Maria Grapini

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju koji su aktivni na internetu 

(2) Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju koji su aktivni na internetu 
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imaju ključnu ulogu u digitalnom 
gospodarstvu tako što povezuju poduzeća i 
građane te olakšavaju javnu raspravu i 
distribuciju i primanje informacija, 
mišljenja i ideja, čime znatno doprinose 
inovacijama, gospodarskom rastu i 
stvaranju radnih mjesta u Uniji. Međutim, 
njihove usluge u određenim slučajevima 
zloupotrebljavaju treće strane za obavljanje 
ilegalnih aktivnosti na internetu. Posebno 
je zabrinjavajuće što pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju 
terorističke skupine i njihovi pobornici radi 
širenja terorističkih sadržaja na internetu, 
odnosno širenja svojih poruka, 
radikalizacije i regrutiranja te olakšavanja i 
usmjeravanja terorističkih aktivnosti.

imaju ključnu ulogu u digitalnom 
gospodarstvu tako što povezuju poduzeća i 
građane te olakšavaju javnu raspravu i 
distribuciju i primanje informacija, 
mišljenja i ideja, čime znatno doprinose 
inovacijama, gospodarskom rastu i 
stvaranju radnih mjesta u Uniji. Međutim, 
njihove usluge u određenim slučajevima 
zloupotrebljavaju treće strane za obavljanje 
ilegalnih aktivnosti na internetu. Posebno 
je zabrinjavajuće što pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju 
terorističke skupine i njihovi pobornici radi 
širenja terorističkih sadržaja na internetu, 
odnosno širenja svojih poruka, 
radikalizacije, dezinformiranja i 
regrutiranja te olakšavanja i usmjeravanja 
terorističkih aktivnosti.

Or. ro

Amandman 102
Philippe Juvin

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(2) Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju koji su aktivni na internetu 
imaju ključnu ulogu u digitalnom 
gospodarstvu tako što povezuju poduzeća i 
građane te olakšavaju javnu raspravu i 
distribuciju i primanje informacija, 
mišljenja i ideja, čime znatno doprinose 
inovacijama, gospodarskom rastu i 
stvaranju radnih mjesta u Uniji. Međutim, 
njihove usluge u određenim slučajevima 
zloupotrebljavaju treće strane za obavljanje 
ilegalnih aktivnosti na internetu. Posebno
je zabrinjavajuće što pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju 
terorističke skupine i njihovi pobornici radi 
širenja terorističkih sadržaja na internetu, 
odnosno širenja svojih poruka, 
radikalizacije i regrutiranja te olakšavanja i 

(2) Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju koji su aktivni na internetu 
imaju ključnu ulogu u digitalnom 
gospodarstvu tako što povezuju poduzeća i 
građane te olakšavaju javnu raspravu i 
distribuciju i primanje informacija, 
mišljenja i ideja, čime znatno doprinose 
inovacijama, gospodarskom rastu i 
stvaranju radnih mjesta u Uniji. Međutim, 
njihove usluge u određenim slučajevima 
zloupotrebljavaju treće strane za obavljanje 
ilegalnih aktivnosti na internetu. Iznimno
je zabrinjavajuće što pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju zloupotrebljavaju 
terorističke skupine i njihovi pobornici radi 
širenja terorističkih sadržaja na internetu, 
odnosno širenja svojih poruka, 
radikalizacije i regrutiranja te olakšavanja i 
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usmjeravanja terorističkih aktivnosti. usmjeravanja terorističkih aktivnosti.

Or. fr

Amandman 103
Maria Grapini

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Prisutnost terorističkih sadržaja na 
internetu ima ozbiljne negativne posljedice 
za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i 
na pružatelje internetskih usluga na čijim 
se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to 
narušava povjerenje njihovih korisnika i 
nanosi štetu njihovim poslovnim 
modelima. Zbog svoje središnje uloge te 
tehnoloških sredstava i kapaciteta 
povezanih s uslugama koje nude pružatelji 
internetskih usluga snose posebnu 
društvenu odgovornost da zaštite svoje 
usluge od terorističke zloupotrebe te da
pomognu u suzbijanju terorističkih 
sadržaja koji se šire putem njihovih usluga.

(3) Prisutnost terorističkih sadržaja na 
internetu ima ozbiljne negativne posljedice 
za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i 
na pružatelje internetskih usluga na čijim 
se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to 
narušava povjerenje njihovih korisnika i 
nanosi štetu njihovim poslovnim 
modelima. Zbog svoje središnje uloge te 
tehnoloških sredstava i kapaciteta 
povezanih s uslugama koje nude pružatelji 
internetskih usluga snose posebnu 
društvenu odgovornost da zaštite svoje 
usluge od terorističke zloupotrebe i
pomognu u suzbijanju terorističkih 
sadržaja koji se šire putem njihovih usluga
te da obavješćuju tijela o korisnicima koji 
objavljuju teroristički sadržaj na 
internetu.

Or. ro

Amandman 104
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Prisutnost terorističkih sadržaja na 
internetu ima ozbiljne negativne posljedice 
za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i 
na pružatelje internetskih usluga na čijim 

(3) Prisutnost terorističkih sadržaja na 
internetu ima ozbiljne negativne posljedice 
za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i 
na pružatelje internetskih usluga na čijim 
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se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to 
narušava povjerenje njihovih korisnika i 
nanosi štetu njihovim poslovnim 
modelima. Zbog svoje središnje uloge te 
tehnoloških sredstava i kapaciteta 
povezanih s uslugama koje nude pružatelji 
internetskih usluga snose posebnu 
društvenu odgovornost da zaštite svoje 
usluge od terorističke zloupotrebe te da 
pomognu u suzbijanju terorističkih 
sadržaja koji se šire putem njihovih usluga.

se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to 
narušava povjerenje njihovih korisnika i 
nanosi štetu njihovim poslovnim 
modelima. Zbog svoje središnje uloge te 
tehnoloških sredstava i kapaciteta 
povezanih s uslugama koje nude pružatelji 
internetskih usluga snose posebnu 
društvenu odgovornost da zaštite svoje 
usluge od terorističke zloupotrebe te da 
pomognu u suzbijanju terorističkih 
sadržaja koji se šire putem njihovih usluga, 
istodobno uzimajući u obzir temeljnu 
važnost slobode izražavanja i 
informiranja u otvorenom i 
demokratskom društvu.

Or. en

Amandman 105
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Prisutnost terorističkih sadržaja na 
internetu ima ozbiljne negativne posljedice 
za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i 
na pružatelje internetskih usluga na čijim 
se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to 
narušava povjerenje njihovih korisnika i 
nanosi štetu njihovim poslovnim 
modelima. Zbog svoje središnje uloge te 
tehnoloških sredstava i kapaciteta 
povezanih s uslugama koje nude pružatelji 
internetskih usluga snose posebnu 
društvenu odgovornost da zaštite svoje 
usluge od terorističke zloupotrebe te da 
pomognu u suzbijanju terorističkih 
sadržaja koji se šire putem njihovih usluga.

(3) Prisutnost terorističkih sadržaja na 
internetu ima ozbiljne negativne posljedice 
za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i 
na pružatelje internetskih usluga na čijim 
se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to 
narušava povjerenje njihovih korisnika i 
nanosi štetu njihovim poslovnim 
modelima. Zbog svoje središnje uloge te 
tehnoloških sredstava i kapaciteta 
povezanih s uslugama koje nude pružatelji 
internetskih usluga snose posebnu 
društvenu odgovornost da zaštite svoje 
usluge od terorističke zloupotrebe te da
nadležnim tijelima pomognu u suzbijanju 
terorističkih sadržaja koji se šire putem 
njihovih usluga.

Or. en
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Amandman 106
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Prisutnost terorističkih sadržaja na 
internetu ima ozbiljne negativne posljedice 
za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i 
na pružatelje internetskih usluga na čijim 
se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to 
narušava povjerenje njihovih korisnika i 
nanosi štetu njihovim poslovnim 
modelima. Zbog svoje središnje uloge te 
tehnoloških sredstava i kapaciteta 
povezanih s uslugama koje nude pružatelji 
internetskih usluga snose posebnu 
društvenu odgovornost da zaštite svoje 
usluge od terorističke zloupotrebe te da 
pomognu u suzbijanju terorističkih 
sadržaja koji se šire putem njihovih usluga.

(3) Prisutnost nezakonitih terorističkih 
sadržaja na internetu ima ozbiljne 
negativne posljedice za korisnike, građane 
i društvo u cjelini, a i na pružatelje 
internetskih usluga na čijim se 
poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to 
narušava povjerenje njihovih korisnika i 
nanosi štetu njihovim poslovnim 
modelima. Zbog svoje središnje uloge te 
tehnoloških sredstava i kapaciteta 
povezanih s uslugama koje nude pružatelji 
internetskih usluga snose posebnu 
društvenu odgovornost da zaštite svoje 
usluge od terorističke zloupotrebe te da
nadležnim tijelima pomognu u suzbijanju
nezakonitih terorističkih sadržaja koji se 
šire putem njihovih usluga.

Or. en

Amandman 107
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Prisutnost terorističkih sadržaja na 
internetu ima ozbiljne negativne posljedice 
za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i 
na pružatelje internetskih usluga na čijim 
se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to 
narušava povjerenje njihovih korisnika i 
nanosi štetu njihovim poslovnim 
modelima. Zbog svoje središnje uloge te 
tehnoloških sredstava i kapaciteta 
povezanih s uslugama koje nude pružatelji 
internetskih usluga snose posebnu 

(3) Prisutnost terorističkih sadržaja na 
internetu ima ozbiljne negativne posljedice 
za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i 
na pružatelje internetskih usluga na čijim 
se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to 
narušava povjerenje njihovih korisnika i 
nanosi štetu njihovim poslovnim 
modelima. Zbog svoje središnje uloge
razmjerne sredstvima i kapacitetima 
povezanima s uslugama koje nude 
pružatelji internetskih usluga snose 
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društvenu odgovornost da zaštite svoje 
usluge od terorističke zloupotrebe te da 
pomognu u suzbijanju terorističkih 
sadržaja koji se šire putem njihovih usluga.

posebnu društvenu odgovornost da zaštite 
svoje usluge od terorističke zloupotrebe te 
da pomognu u suzbijanju terorističkih 
sadržaja koji se šire putem njihovih usluga.

Or. cs

Amandman 108
Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Na razini Unije borba protiv 
terorističkih sadržaja na internetu započela 
je 2015. putem okvira za dobrovoljnu 
suradnju država članica i pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju, koji je potrebno
dopuniti jasnim zakonodavnim okvirom 
kako bi se još više smanjila dostupnost 
terorističkih sadržaja na internetu i
primjereno odgovorilo na problem koji 
uzima sve više maha. Ovaj se zakonodavni 
okvir temelji na dobrovoljnim 
nastojanjima, što je naglašeno i 
Preporukom Komisije (EU) 2018/3347, te 
se njime odgovara na traženje Europskog 
parlamenta da se ojačaju mjere za 
suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja i 
na traženje Europskog vijeća da se 
poboljša automatsko otkrivanje i 
uklanjanje sadržaja koji potiču na 
teroristička djela.

(4) Na razini Unije borba protiv 
terorističkih sadržaja na internetu započela 
je 2015. putem okvira za dobrovoljnu 
suradnju država članica i pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju, koji je potrebno
poboljšati jasnim zakonodavnim okvirom 
kako bi se još više smanjilo objavljivanje i
dostupnost terorističkih sadržaja na 
internetu i nužno i ne zanemarujući 
temeljna prava odgovorilo na problem koji 
uzima sve više maha. Ovaj se zakonodavni 
okvir temelji na dobrovoljnim 
nastojanjima, što je naglašeno i 
Preporukom Komisije (EU) 2018/3347, te 
se njime odgovara na traženje Europskog 
parlamenta da se ojačaju mjere za 
suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja i 
na traženje Europskog vijeća da se 
poboljša automatsko otkrivanje i 
uklanjanje sadržaja koji potiču na 
teroristička djela.

_________________ _________________

7 Preporuka Komisije (EU) 2018/334 оd 
1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje 
nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 
6.3.2018., str. 50.).

7 Preporuka Komisije (EU) 2018/334 оd 
1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje 
nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 
6.3.2018., str. 50.).

Or. es
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Amandman 109
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Na razini Unije borba protiv 
terorističkih sadržaja na internetu započela 
je 2015. putem okvira za dobrovoljnu 
suradnju država članica i pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju, koji je potrebno 
dopuniti jasnim zakonodavnim okvirom 
kako bi se još više smanjila dostupnost 
terorističkih sadržaja na internetu i
primjereno odgovorilo na problem koji 
uzima sve više maha. Ovaj se zakonodavni 
okvir temelji na dobrovoljnim 
nastojanjima, što je naglašeno i 
Preporukom Komisije (EU) 2018/3347, te 
se njime odgovara na traženje Europskog 
parlamenta da se ojačaju mjere za 
suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja i 
na traženje Europskog vijeća da se 
poboljša automatsko otkrivanje i 
uklanjanje sadržaja koji potiču na 
teroristička djela.

(4) Na razini Unije borba protiv 
terorističkih sadržaja na internetu započela 
je 2015. putem okvira za dobrovoljnu 
suradnju država članica i pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju, koji je potrebno 
dopuniti jasnim zakonodavnim okvirom 
kako bi se još više smanjila dostupnost 
terorističkih sadržaja na internetu,
primjereno odgovorilo na problem koji 
uzima sve više maha i zajamčila zaštita 
temeljnih prava i sloboda. Ovaj se 
zakonodavni okvir temelji na dobrovoljnim 
nastojanjima, što je naglašeno i 
Preporukom Komisije (EU) 2018/3347, te 
se njime odgovara na traženje Europskog 
parlamenta da se ojačaju mjere za 
suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja i 
na traženje Europskog vijeća da se 
poboljša automatsko otkrivanje i 
uklanjanje sadržaja koji potiču na 
teroristička djela.

_________________ _________________

7 Preporuka Komisije (EU) 2018/334 оd 
1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje 
nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 
6.3.2018., str. 50.).

7 Preporuka Komisije (EU) 2018/334 оd 
1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje 
nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 
6.3.2018., str. 50.).

Or. cs

Amandman 110
Philippe Juvin

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) Na razini Unije borba protiv (4) Na razini Unije borba protiv 
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terorističkih sadržaja na internetu započela 
je 2015. putem okvira za dobrovoljnu 
suradnju država članica i pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju, koji je potrebno 
dopuniti jasnim zakonodavnim okvirom 
kako bi se još više smanjila dostupnost 
terorističkih sadržaja na internetu i 
primjereno odgovorilo na problem koji 
uzima sve više maha. Ovaj se zakonodavni 
okvir temelji na dobrovoljnim 
nastojanjima, što je naglašeno i 
Preporukom Komisije (EU) 2018/3347, te 
se njime odgovara na traženje Europskog 
parlamenta da se ojačaju mjere za 
suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja i 
na traženje Europskog vijeća da se 
poboljša automatsko otkrivanje i 
uklanjanje sadržaja koji potiču na 
teroristička djela.

terorističkih sadržaja na internetu započela 
je 2015. putem okvira za dobrovoljnu 
suradnju država članica i pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju, koji je potrebno 
dopuniti jasnim zakonodavnim okvirom 
kako bi se još više smanjila dostupnost 
terorističkih sadržaja na internetu i 
primjereno odgovorilo na problem koji 
uzima sve više maha. Ovaj se zakonodavni 
okvir temelji na dobrovoljnim 
nastojanjima, što je naglašeno i 
Preporukom Komisije (EU) 2018/3347, te 
se njime odgovara na traženje Europskog 
parlamenta da se ojačaju mjere za 
suzbijanje nezakonitih i štetnih sadržaja i 
na traženje Europskog vijeća da se 
poboljša automatsko otkrivanje i omogući 
trenutačno uklanjanje sadržaja koji potiču 
na teroristička djela.

_________________ _________________

7 Preporuka Komisije (EU) br. 2018/334 оd 
1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje 
nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 
6.3.2018., str. 50.).

7 Preporuka Komisije (EU) br. 2018/334 оd 
1. ožujka 2018. o mjerama za suzbijanje 
nezakonitih internetskih sadržaja (SL L 63, 
6.3.2018., str. 50.).

Or. fr

Amandman 111
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Primjena ove Uredbe ne bi trebala 
utjecati na primjenu članka 14. 
Direktive 2000/31/EZ8. Konkretno, sve 
mjere koje poduzme pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju u skladu s ovom 
Uredbom, uključujući sve proaktivne 
mjere, ne bi same po sebi trebale dovesti 
do toga da taj pružatelj usluga izgubi 
koristi od izuzeća od odgovornosti 
predviđenog tom odredbom. Ova Uredba 
ne utječe na ovlasti nacionalnih tijela i 

(5) Ovom bi se Uredbom trebale 
utvrditi posebne obveze za pružatelje 
usluga smještaja na poslužitelju koji su 
izloženi znatnoj količini nezakonitog 
terorističkog sadržaja. Primjena ove 
Uredbe ne bi trebala utjecati na primjenu
članaka 14. i 15. Direktive 2000/31/EZ8. 
Konkretno, sve mjere koje poduzme 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju u 
skladu s ovom Uredbom ili nakon što je od 
nadležnog tijela primio obavijest o 
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sudova za utvrđivanje odgovornosti 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
u konkretnim slučajevima u kojima nisu 
ispunjeni uvjeti iz članka 14. Direktive 
2000/31/EZ za izuzeće od odgovornosti.

nezakonitom sadržaju ne bi same po sebi 
trebale dovesti do toga da taj pružatelj 
usluga izgubi koristi od izuzeća od 
odgovornosti predviđenog tom odredbom.
Ova Uredba ne utječe na ovlasti 
nacionalnih tijela i sudova za utvrđivanje 
odgovornosti pružatelja usluga smještaja 
na poslužitelju u konkretnim slučajevima u 
kojima nisu ispunjeni uvjeti iz članka 14. 
Direktive 2000/31/EZ za izuzeće od 
odgovornosti.

_________________ _________________

8 Direktiva 2000/31/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o 
određenim pravnim aspektima usluga 
informacijskog društva na unutarnjem 
tržištu, posebno elektroničke trgovine 
(Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL 
L 178, 17.7.2000., str. 1.).

8 Direktiva 2000/31/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o 
određenim pravnim aspektima usluga 
informacijskog društva na unutarnjem 
tržištu, posebno elektroničke trgovine 
(Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL 
L 178, 17.7.2000., str. 1.).

Or. en

Amandman 112
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) Primjena ove Uredbe ne bi trebala 
utjecati na primjenu članka 14.
Direktive 2000/31/EZ8. Konkretno, sve 
mjere koje poduzme pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju u skladu s ovom 
Uredbom, uključujući sve proaktivne 
mjere, ne bi same po sebi trebale dovesti 
do toga da taj pružatelj usluga izgubi 
koristi od izuzeća od odgovornosti
predviđenog tom odredbom. Ova Uredba 
ne utječe na ovlasti nacionalnih tijela i 
sudova za utvrđivanje odgovornosti 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
u konkretnim slučajevima u kojima nisu 
ispunjeni uvjeti iz članka 14. Direktive 
2000/31/EZ za izuzeće od odgovornosti.

(5) Primjena ove Uredbe ne bi trebala 
utjecati na primjenu članaka 14. i 
15. Direktive 2000/31/EZ8. Konkretno, 
kako je predviđeno u tim odredbama, sve 
mjere koje poduzme pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju u skladu s ovom 
Uredbom, uključujući sve proaktivne 
mjere, ne bi same po sebi trebale dovesti 
do toga da taj pružatelj usluga izgubi 
koristi od izuzeća od odgovornosti ili da 
mu se nametne obveza praćenja. Ova 
Uredba ne utječe na ovlasti nacionalnih 
tijela i sudova za utvrđivanje odgovornosti 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
u konkretnim slučajevima u kojima nisu 
ispunjeni uvjeti iz članka 14. Direktive 
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2000/31/EZ za izuzeće od odgovornosti.

_________________ _________________

8 Direktiva 2000/31/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o 
određenim pravnim aspektima usluga 
informacijskog društva na unutarnjem 
tržištu, posebno elektroničke trgovine 
(Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL 
L 178, 17.7.2000., str. 1.).

8 Direktiva 2000/31/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o 
određenim pravnim aspektima usluga 
informacijskog društva na unutarnjem 
tržištu, posebno elektroničke trgovine 
(Direktiva o elektroničkoj trgovini) (SL 
L 178, 17.7.2000., str. 1.).

Or. en

Amandman 113
Maria Grapini

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) Ovom su Uredbom utvrđena pravila 
za sprečavanje zloupotrebe usluga 
smještaja na poslužitelju za širenje 
terorističkih sadržaja na internetu radi 
jamčenja neometanog funkcioniranja 
unutarnjeg tržišta, uz puno poštovanje 
temeljnih prava zaštićenih pravnim 
poretkom Unije, posebno prava zajamčenih 
Poveljom o temeljnim pravima Europske 
unije.

(6) Ovom su Uredbom utvrđena pravila 
za sprečavanje upotrebe usluga smještaja 
na poslužitelju za širenje terorističkih 
sadržaja na internetu radi jamčenja 
neometanog funkcioniranja unutarnjeg 
tržišta, uz puno poštovanje temeljnih prava 
zaštićenih pravnim poretkom Unije, 
posebno prava zajamčenih Poveljom o 
temeljnim pravima Europske unije.

Or. ro

Amandman 114
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti 
javne sigurnosti te se utvrđuju 
odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za 

(7) Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti 
javne sigurnosti te se utvrđuju 
odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za 
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zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona 
obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog 
života i na zaštitu osobnih podataka, pravo 
na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na 
slobodu izražavanja, uključujući slobodu 
primanja i prenošenja informacija, slobodu 
poduzetništva, i načelo nediskriminacije. 
Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi isključivo donositi 
mjere koje su potrebne, primjerene i 
razmjerne u demokratskom društvu, 
uzimajući u obzir posebnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja, koja predstavlja 
jednu od važnih temelja pluralističkog, 
demokratskog društva i jedna je od 
vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjere 
kojima se zadire u slobodu izražavanja i 
informiranja trebale bi biti strogo 
usmjerene, odnosno njima se mora 
spriječiti širenje terorističkih sadržaja, ali 
se pri tom ne smije ugroziti pravo na 
zakonito primanje i prenošenje informacija, 
uzimajući u obzir središnju ulogu koju 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
imaju u olakšavanju javne rasprave te u 
primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i 
ideja u skladu sa zakonom.

zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona 
obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog 
života i na zaštitu osobnih podataka, pravo 
na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na 
slobodu izražavanja, uključujući slobodu 
primanja i prenošenja informacija, slobodu 
poduzetništva, i načelo nediskriminacije. 
Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi isključivo donositi 
mjere koje su potrebne, primjerene i 
razmjerne u demokratskom društvu, 
uzimajući u obzir posebnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja, pravo na 
privatnost i zaštitu osobnih podataka, koja
predstavljaju važne temelje pluralističkog, 
demokratskog društva i pripadaju 
vrijednostima na kojima počiva Unija. 
Mjere kojima se zadire u slobodu 
izražavanja i informiranja trebale bi biti 
strogo usmjerene, odnosno njima se mora 
spriječiti širenje terorističkih sadržaja, ali 
se pri tom ne smije ugroziti pravo na 
zakonito primanje i prenošenje informacija, 
uzimajući u obzir središnju ulogu koju 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
imaju u olakšavanju javne rasprave te u 
primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i 
ideja u skladu sa zakonom.

Or. cs

Amandman 115
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti 
javne sigurnosti te se utvrđuju 
odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za 
zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona 
obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog 
života i na zaštitu osobnih podataka, pravo 
na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na 
slobodu izražavanja, uključujući slobodu 

(7) Ovom se Uredbom nastoji 
doprinijeti zaštiti javne sigurnosti te se
njome utvrđuju odgovarajuće i pouzdane 
zaštitne mjere za zaštitu relevantnih 
temeljnih prava. Ona obuhvaćaju prava na 
poštovanje privatnog života, pravo na 
privatnost i pravo na zaštitu osobnih 
podataka, pravo na djelotvornu sudsku 
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primanja i prenošenja informacija, slobodu 
poduzetništva, i načelo nediskriminacije. 
Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi isključivo donositi 
mjere koje su potrebne, primjerene i 
razmjerne u demokratskom društvu, 
uzimajući u obzir posebnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja, koja predstavlja 
jednu od važnih temelja pluralističkog, 
demokratskog društva i jedna je od 
vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjere 
kojima se zadire u slobodu izražavanja i 
informiranja trebale bi biti strogo 
usmjerene, odnosno njima se mora 
spriječiti širenje terorističkih sadržaja, ali 
se pri tom ne smije ugroziti pravo na 
zakonito primanje i prenošenje informacija, 
uzimajući u obzir središnju ulogu koju 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
imaju u olakšavanju javne rasprave te u 
primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i 
ideja u skladu sa zakonom.

zaštitu, pravo na slobodu izražavanja, 
uključujući slobodu primanja i prenošenja 
informacija, slobodu poduzetništva, i 
načelo nediskriminacije. Nadležna tijela i 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi isključivo donositi mjere koje su 
potrebne, primjerene i razmjerne u 
demokratskom društvu, uzimajući u obzir 
posebnu važnost slobode izražavanja i 
informiranja, koja predstavlja jednu od 
važnih temelja pluralističkog, 
demokratskog društva i jedna je od 
vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjere 
kojima se zadire u slobodu izražavanja i 
informiranja trebale bi biti strogo 
usmjerene, odnosno njima se mora 
spriječiti širenje terorističkih sadržaja, ali 
se pri tom ne smije ugroziti pravo na 
zakonito primanje i prenošenje informacija, 
uzimajući u obzir središnju ulogu koju 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
imaju u olakšavanju javne rasprave te u 
primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i 
ideja u skladu sa zakonom.

Or. en

Amandman 116
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti 
javne sigurnosti te se utvrđuju 
odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za 
zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona 
obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog 
života i na zaštitu osobnih podataka, pravo 
na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na 
slobodu izražavanja, uključujući slobodu 
primanja i prenošenja informacija, slobodu 
poduzetništva, i načelo nediskriminacije. 
Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi isključivo donositi 

(7) Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti 
javne sigurnosti te se utvrđuju 
odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za 
zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona 
obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog 
života i na zaštitu osobnih podataka, pravo 
na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na 
slobodu izražavanja, uključujući slobodu 
primanja i prenošenja informacija, slobodu 
poduzetništva, i načelo nediskriminacije. 
Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi isključivo donositi 
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mjere koje su potrebne, primjerene i 
razmjerne u demokratskom društvu, 
uzimajući u obzir posebnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja, koja predstavlja 
jednu od važnih temelja pluralističkog, 
demokratskog društva i jedna je od
vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjere 
kojima se zadire u slobodu izražavanja i 
informiranja trebale bi biti strogo 
usmjerene, odnosno njima se mora 
spriječiti širenje terorističkih sadržaja, ali 
se pri tom ne smije ugroziti pravo na 
zakonito primanje i prenošenje informacija, 
uzimajući u obzir središnju ulogu koju 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
imaju u olakšavanju javne rasprave te u 
primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i 
ideja u skladu sa zakonom.

mjere koje su potrebne, primjerene i 
razmjerne u demokratskom društvu, 
uzimajući u obzir posebnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja te slobode tiska i 
pluralizma medija, koji su važan temelj
pluralističkog, demokratskog društva i dio
vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjere 
kojima se zadire u slobodu izražavanja i 
informiranja trebale bi biti strogo 
usmjerene, odnosno njima se mora 
spriječiti širenje terorističkih sadržaja, ali 
se pri tom ne smije ugroziti pravo na 
zakonito primanje i prenošenje informacija, 
uzimajući u obzir središnju ulogu koju 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
imaju u olakšavanju javne rasprave te u 
primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i 
ideja u skladu sa zakonom.

Or. en

Amandman 117
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti 
javne sigurnosti te se utvrđuju 
odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za 
zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona 
obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog 
života i na zaštitu osobnih podataka, pravo 
na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na 
slobodu izražavanja, uključujući slobodu 
primanja i prenošenja informacija, slobodu 
poduzetništva, i načelo nediskriminacije. 
Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi isključivo donositi 
mjere koje su potrebne, primjerene i 
razmjerne u demokratskom društvu, 
uzimajući u obzir posebnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja, koja predstavlja 
jednu od važnih temelja pluralističkog, 
demokratskog društva i jedna je od 

(7) Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti 
javne sigurnosti te se utvrđuju 
odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za 
zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona 
obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog 
života i na zaštitu osobnih podataka, pravo 
na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na 
slobodu izražavanja, uključujući slobodu 
primanja i prenošenja informacija, slobodu 
poduzetništva, i načelo nediskriminacije. 
Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi isključivo donositi 
mjere koje su potrebne, primjerene i 
razmjerne u demokratskom društvu, 
uzimajući u obzir posebnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja, koja predstavlja 
jednu od važnih temelja pluralističkog, 
demokratskog društva i jedna je od 
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vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjere 
kojima se zadire u slobodu izražavanja i 
informiranja trebale bi biti strogo 
usmjerene, odnosno njima se mora 
spriječiti širenje terorističkih sadržaja, ali 
se pri tom ne smije ugroziti pravo na 
zakonito primanje i prenošenje informacija, 
uzimajući u obzir središnju ulogu koju 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
imaju u olakšavanju javne rasprave te u 
primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i 
ideja u skladu sa zakonom.

vrijednosti na kojima počiva Unija. U
okviru mjera trebalo bi izbjegavati 
zadiranje u slobodu izražavanja i 
informiranja te bi one u mjeri u kojoj je to 
moguće trebale služiti za sprečavanje
širenja terorističkih sadržaja u okviru 
strogo usmjerenog pristupa, ali se pri tom 
ne smije ugroziti pravo na zakonito 
primanje i prenošenje informacija, 
uzimajući u obzir središnju ulogu koju 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
imaju u olakšavanju javne rasprave te u 
primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i 
ideja u skladu sa zakonom.

Or. en

Amandman 118
Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti 
javne sigurnosti te se utvrđuju 
odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za 
zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona 
obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog 
života i na zaštitu osobnih podataka, pravo 
na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na 
slobodu izražavanja, uključujući slobodu 
primanja i prenošenja informacija, slobodu 
poduzetništva, i načelo nediskriminacije. 
Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi isključivo donositi 
mjere koje su potrebne, primjerene i 
razmjerne u demokratskom društvu, 
uzimajući u obzir posebnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja, koja predstavlja 
jednu od važnih temelja pluralističkog, 
demokratskog društva i jedna je od 
vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjere 
kojima se zadire u slobodu izražavanja i 
informiranja trebale bi biti strogo
usmjerene, odnosno njima se mora 

(7) Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti 
javne sigurnosti te se utvrđuju 
odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za 
zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona 
obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog 
života i na zaštitu osobnih podataka, pravo 
na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na 
slobodu izražavanja, uključujući slobodu 
primanja i prenošenja informacija, slobodu 
poduzetništva, i načelo nediskriminacije. 
Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi isključivo donositi 
mjere koje su potrebne, primjerene i 
razmjerne u demokratskom društvu, 
uzimajući u obzir posebnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja, koja predstavlja 
jednu od važnih temelja pluralističkog, 
demokratskog društva i jedna je od 
vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjere 
kojima se zadire u slobodu izražavanja i 
informiranja trebale bi biti strogo nužne i 
proporcionalne kako bi se njima spriječilo
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spriječiti širenje terorističkih sadržaja, ali 
se pri tom ne smije ugroziti pravo na 
zakonito primanje i prenošenje informacija, 
uzimajući u obzir središnju ulogu koju 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
imaju u olakšavanju javne rasprave te u 
primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i 
ideja u skladu sa zakonom.

širenje terorističkih sadržaja, ali se pri tom 
ne smije ugroziti pravo na slobodu 
izražavanja, zakonito primanje i 
prenošenje informacija, uzimajući u obzir 
središnju ulogu koju pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju imaju u 
olakšavanju javne rasprave te u primanju i 
distribuciji činjenica, mišljenja i ideja u 
skladu sa zakonom.

Or. es

Amandman 119
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7a) Ovom se Uredbom ne bi trebala 
mijenjati obveza u skladu s kojom su 
države članice dužne poštovati temeljena 
prava i temeljna pravna načela sadržana 
u članku 6. Ugovora o Europskoj uniji. 
Ta temeljna prava uključuju slobodu 
mišljenja te primanja i priopćavanja 
informacija i ideja bez uplitanja javnih 
vlasti. Svako ograničavanje ostvarivanja 
tih temeljnih prava u okviru ove Uredbe 
trebalo bi biti propisano zakonom i nužno 
u demokratskom društvu s ciljem 
ispunjavanja ciljeva ove Uredbe.

Or. en

Amandman 120
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7b) Ovom bi se Uredbom trebala 
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poštovati temeljna prava i načela koja su 
priznata u Europskoj konvenciji o 
ljudskim pravima i sudskoj praksi 
Europskog suda za ljudska prava. 
Konkretno, u svojoj presudi od 
24. studenoga 2011. Europski sud za 
ljudska prava zaključio je da se u skladu s 
pravom Europske unije, a posebno 
Direktivom 2000/31/EZ1a i primjenjivim 
temeljnim pravima, sprečava zabrana 
nametnuta pružatelju internetskih usluga 
u pogledu uvođenja sustava za filtriranje 
svih elektroničkih komunikacija koje 
prolaze njegovim uslugama, koji se 
neselektivno primjenjuje za sve njegove 
klijente kao preventivna mjera i isključivo 
o njegovom trošku i na neograničeno 
razdoblje.

_________________

1a Direktiva 2000/31/EZ Europskog 
parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2000. o 
određenim pravnim aspektima usluga 
informacijskog društva na unutarnjem 
tržištu, posebno elektroničke trgovine 
(Direktiva o elektroničkoj trgovini)

Or. en

Amandman 121
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Pravo na učinkovit pravni lijek 
utvrđeno je člankom 19. UEU-a i 
člankom 47. Povelje o temeljnim pravima 
Europske unije. Svaka fizička ili pravna 
osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek 
pred nadležnim nacionalnim sudom protiv 
bilo koje od mjera poduzetih u skladu s 
ovom Uredbom koje mogu negativno 
utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo 
osobito uključuje mogućnost da pružatelji

(8) Pravo na učinkovit pravni lijek 
utvrđeno je člankom 19. UEU-a i 
člankom 47. Povelje o temeljnim pravima 
Europske unije. Svaka fizička ili pravna 
osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek 
pred nadležnim nacionalnim sudom protiv 
bilo koje od mjera poduzetih u skladu s 
ovom Uredbom koje mogu negativno 
utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo 
osobito uključuje, u kontekstu ove Uredbe,
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usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji
sadržaja osporavaju naloge za uklanjanje 
pred sudom države članice čija su tijela 
izdala te naloge za uklanjanje.

mogućnost da korisnici osporavaju 
uklanjanje sadržaja koje je rezultat mjera 
koje je poduzeo pružatelj usluga smještaja 
na poslužitelju, kako je predviđeno ovom 
Uredbom, te da budu informirani o 
pravnim lijekovima. To pravo također 
uključuje pravo pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju i pružatelja
sadržaja da osporavaju naloge za 
uklanjanje, nametnute proaktivne mjere ili 
kazne pred sudom države članice čija su 
tijela izdala te naloge za uklanjanje, 
nametnute proaktivne mjere ili kazne ili 
sudom u državi u kojoj pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju ima poslovni 
nastan ili zastupnika.

Or. en

Amandman 122
Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Pravo na učinkovit pravni lijek 
utvrđeno je člankom 19. UEU-a i 
člankom 47. Povelje o temeljnim pravima 
Europske unije. Svaka fizička ili pravna 
osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek 
pred nadležnim nacionalnim sudom protiv 
bilo koje od mjera poduzetih u skladu s 
ovom Uredbom koje mogu negativno 
utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo 
osobito uključuje mogućnost da pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji 
sadržaja osporavaju naloge za uklanjanje 
pred sudom države članice čija su tijela 
izdala te naloge za uklanjanje.

(8) Pravo na učinkovit pravni lijek 
utvrđeno je člankom 19. UEU-a i 
člankom 47. Povelje o temeljnim pravima 
Europske unije. Svaka fizička ili pravna 
osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek 
pred nadležnim nacionalnim sudom protiv 
bilo koje od mjera poduzetih u skladu s 
ovom Uredbom koje mogu negativno 
utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo 
osobito uključuje pravo pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju i pružatelja 
sadržaja da budu obaviješteni o svim 
raspoloživim pravnim lijekovima i
mogućnost da pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju i pružatelji sadržaja 
osporavaju proaktivne mjere, uključujući
naloge za uklanjanje, pred sudom ili 
nadležnim pravosudnim tijelom države 
članice u kojoj imaju poslovni nastan ili 
pravnog zastupnika.
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Or. en

Obrazloženje

Prijedlog Komisije ne sadržava posebne odredbe o pravnoj zaštiti i stoga bi pružatelji usluga 
koji žele osporiti nalog za uklanjanje koji je izdalo nadležno tijelo u drugoj državi članici 
možda morali uložiti žalbu u drugoj državi članici, što bi prouzročilo znatno opterećenje, 
troškove i jezične teškoće za pružatelja usluga smještaja na poslužitelju. Time MSP-ovi ne bi 
bili u mogućnosti osporiti nalog za uklanjanje.

Amandman 123
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Pravo na učinkovit pravni lijek 
utvrđeno je člankom 19. UEU-a i 
člankom 47. Povelje o temeljnim pravima 
Europske unije. Svaka fizička ili pravna 
osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek 
pred nadležnim nacionalnim sudom protiv 
bilo koje od mjera poduzetih u skladu s 
ovom Uredbom koje mogu negativno 
utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo 
osobito uključuje mogućnost da pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji 
sadržaja osporavaju naloge za uklanjanje 
pred sudom države članice čija su tijela 
izdala te naloge za uklanjanje.

(8) Pravo na učinkovit pravni lijek 
utvrđeno je člankom 19. UEU-a i 
člankom 47. Povelje o temeljnim pravima 
Europske unije. Svaka fizička ili pravna 
osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek 
pred nadležnim nacionalnim sudom protiv 
bilo koje od mjera poduzetih u skladu s 
ovom Uredbom koje mogu negativno 
utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo 
osobito uključuje mogućnost da pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji 
sadržaja osporavaju naloge za uklanjanje 
pred sudom države članice čija su tijela 
izdala te naloge za uklanjanje. Na to pravo 
može se pozivati pred sudom države 
članice u kojoj pružatelj usluga smještaja 
na poslužitelju ima glavni poslovni nastan 
ili u kojoj pravni zastupnik kojega je 
imenovao pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju u skladu s člankom 16. ima 
boravište ili poslovni nastan.

Or. en

Amandman 124
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
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Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom u preventivne svrhe trebala 
utvrditi definicija terorističkog sadržaja na 
temelju definicije kaznenih djela terorizma 
iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je 
potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku 
propagandu na internetu, definicija bi 
trebala uključivati materijal i informacije 
kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara 
počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih 
djela terorizma, daju upute za počinjenje 
takvih djela ili promiče sudjelovanje u 
aktivnostima terorističke skupine. Takve 
informacije prvenstveno uključuju tekst, 
slike, zvučne zapise i videozapise. Kad 
nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj 
obilježja terorističkog sadržaja u smislu 
ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir 
čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, 
kontekst u kojem su izjave iznesene i 
mogućnost da prouzroče štetne posljedice i 
time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. 
Ako je neki materijal proizvela teroristička 
organizacija ili terorist s EU-ova popisa, 
ako se taj materijal može pripisati takvoj 
organizaciji ili teroristu ili ako se taj 
materijal širi u ime takve organizacije ili 
terorista, to je važan čimbenik u procjeni. 
Sadržaj koji se širi u obrazovne,
novinarske ili istraživačke svrhe trebalo bi 
primjereno zaštititi. Nadalje, izražavanje 
radikalnih, polemičkih ili kontroverznih 
stajališta u okviru javne rasprave o 
osjetljivim političkim pitanjima ne bi 
trebalo smatrati terorističkim sadržajem.

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom u preventivne svrhe trebala 
utvrditi definicija terorističkog sadržaja na 
temelju definicije kaznenih djela terorizma 
iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je 
potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku 
propagandu na internetu, definicija bi 
trebala uključivati materijal kojim se 
potiče, ohrabruje ili zagovara počinjenje ili 
doprinos počinjenju kaznenih djela 
terorizma ili promiče sudjelovanje u 
aktivnostima terorističke skupine. Ta 
definicija uključuje sadržaj kojim se 
pružaju smjernice za izradu i uporabu 
eksploziva, vatrenog oružja ili drugog 
oružja ili štetnih ili opasnih tvari te KBRN 
tvari ili druge metode i tehnike, među 
ostalim o izboru meta, u svrhu počinjenja 
terorističkih kaznenih djela. Takav 
materijal prvenstveno uključuje tekst, 
slike, zvučne zapise i videozapise. Kad 
nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj 
obilježja terorističkog sadržaja u smislu 
ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir 
čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, 
kontekst u kojem su izjave iznesene i 
mogućnost da prouzroče štetne posljedice i 
time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. 
Ako je neki materijal proizvela teroristička 
organizacija ili terorist s EU-ova popisa, 
ako se taj materijal može pripisati takvoj 
organizaciji ili teroristu ili ako se taj 
materijal širi u ime takve organizacije ili 
terorista, to je važan čimbenik u procjeni. 
Sadržaj koji se širi u obrazovne,
protupropagandne ili istraživačke svrhe 
trebalo bi primjereno zaštititi te pri tome 
postići pravednu ravnotežu između 
temeljnih prava, uključujući posebice 
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slobodu izražavanja i informiranja, i 
potreba javne sigurnosti. Ako je 
distribuirani materijal objavljen pod 
uredničkom odgovornošću pružatelja 
sadržaja, pri svakoj odluci o uklanjanju 
takvog sadržaja trebalo bi voditi računa o 
novinarskim standardima ustanovljenima 
regulacijom tiska i/ili medija u skladu s 
pravom Unije te o pravu na slobodu 
izražavanja i pravu na slobodu i 
pluralizam medija kako je sadržano u 
članku 11. Povelje o temeljnim pravima.
Nadalje, izražavanje radikalnih, polemičkih 
ili kontroverznih stajališta u okviru javne 
rasprave o osjetljivim političkim pitanjima 
ne bi trebalo smatrati terorističkim 
sadržajem.

_________________ _________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

Or. en

Amandman 125
Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom u preventivne svrhe trebala 
utvrditi definicija terorističkog sadržaja na 
temelju definicije kaznenih djela terorizma 
iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je 
potrebno obuhvatiti najštetniju 

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom trebala utvrditi definicija 
terorističkog sadržaja u skladu s 
definicijom kaznenih djela terorizma iz 
Direktive (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. Takve informacije 
prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne 
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terorističku propagandu na internetu, 
definicija bi trebala uključivati materijal i 
informacije kojima se potiče, ohrabruje ili 
zagovara počinjenje ili doprinos 
počinjenju kaznenih djela terorizma, daju 
upute za počinjenje takvih djela ili 
promiče sudjelovanje u aktivnostima 
terorističke skupine. Takve informacije 
prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne 
zapise i videozapise. Kad nadležna tijela i 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
procjenjuju ima li sadržaj obilježja 
terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, 
trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što 
su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem 
su izjave iznesene i mogućnost da 
prouzroče štetne posljedice i time utječu na 
zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki 
materijal proizvela teroristička organizacija 
ili terorist s EU-ova popisa, ako se taj 
materijal može pripisati takvoj organizaciji 
ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime 
takve organizacije ili terorista, to je važan 
čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u 
obrazovne, novinarske ili istraživačke 
svrhe trebalo bi primjereno zaštititi. 
Nadalje, izražavanje radikalnih, polemičkih 
ili kontroverznih stajališta u okviru javne 
rasprave o osjetljivim političkim pitanjima 
ne bi trebalo smatrati terorističkim 
sadržajem.

zapise i videozapise. Kad nadležna tijela i 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
procjenjuju ima li sadržaj obilježja 
terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, 
trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što 
su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem 
su izjave iznesene i mogućnost da 
prouzroče štetne posljedice i time utječu na 
zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki 
materijal proizvela teroristička organizacija 
ili terorist s EU-ova popisa, ako se taj 
materijal može pripisati takvoj organizaciji 
ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime 
takve organizacije ili terorista, to je važan 
čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u 
obrazovne, novinarske ili istraživačke 
svrhe trebalo bi primjereno zaštititi. 
Nadalje, izražavanje radikalnih, polemičkih 
ili kontroverznih stajališta u okviru javne 
rasprave o osjetljivim političkim pitanjima 
ne bi trebalo smatrati terorističkim 
sadržajem.

_________________ _________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

Or. en

Obrazloženje

Definicija terorističkog sadržaja mora biti u skladu s definicijom kaznenih djela terorizma iz 
Direktive 2017/541.
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Amandman 126
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom u preventivne svrhe trebala 
utvrditi definicija terorističkog sadržaja na 
temelju definicije kaznenih djela 
terorizma iz Direktive (EU) 2017/541 
Europskog parlamenta i Vijeća9. S obzirom 
na to da je potrebno obuhvatiti najštetniju 
terorističku propagandu na internetu, 
definicija bi trebala uključivati materijal i 
informacije kojima se potiče, ohrabruje ili 
zagovara počinjenje ili doprinos 
počinjenju kaznenih djela terorizma, daju 
upute za počinjenje takvih djela ili 
promiče sudjelovanje u aktivnostima 
terorističke skupine. Takve informacije 
prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne 
zapise i videozapise. Kad nadležna tijela i 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
procjenjuju ima li sadržaj obilježja 
terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, 
trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što 
su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem 
su izjave iznesene i mogućnost da 
prouzroče štetne posljedice i time utječu na 
zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki 
materijal proizvela teroristička organizacija 
ili terorist s EU-ova popisa, ako se taj 
materijal može pripisati takvoj organizaciji 
ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime 
takve organizacije ili terorista, to je važan 
čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u 
obrazovne, novinarske ili istraživačke 
svrhe trebalo bi primjereno zaštititi. 
Nadalje, izražavanje radikalnih, polemičkih 
ili kontroverznih stajališta u okviru javne 
rasprave o osjetljivim političkim pitanjima 
ne bi trebalo smatrati terorističkim 

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom trebala utvrditi definicija 
terorističkog sadržaja u skladu s 
Direktivom (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. Takve informacije 
prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne 
zapise i videozapise. Kad nadležna tijela i 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
procjenjuju ima li sadržaj obilježja 
terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, 
trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što 
su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem 
su izjave iznesene i mogućnost da 
prouzroče štetne posljedice i time utječu na 
zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki 
materijal proizvela teroristička organizacija 
ili terorist s EU-ova popisa, ako se taj 
materijal može pripisati takvoj organizaciji 
ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime 
takve organizacije ili terorista, to je važan 
čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u 
obrazovne, novinarske ili istraživačke 
svrhe trebalo bi primjereno zaštititi. 
Nadalje, izražavanje radikalnih, polemičkih 
ili kontroverznih stajališta u okviru javne 
rasprave o osjetljivim političkim pitanjima 
ne bi trebalo smatrati terorističkim 
sadržajem.
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sadržajem.

_________________ _________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

Or. en

Amandman 127
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom u preventivne svrhe trebala 
utvrditi definicija terorističkog sadržaja na 
temelju definicije kaznenih djela terorizma 
iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je 
potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku 
propagandu na internetu, definicija bi 
trebala uključivati materijal i informacije 
kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara 
počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih 
djela terorizma, daju upute za počinjenje 
takvih djela ili promiče sudjelovanje u 
aktivnostima terorističke skupine. Takve 
informacije prvenstveno uključuju tekst, 
slike, zvučne zapise i videozapise. Kad 
nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj 
obilježja terorističkog sadržaja u smislu 
ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir 
čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, 
kontekst u kojem su izjave iznesene i 
mogućnost da prouzroče štetne posljedice i 

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležno tijelo
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom u preventivne svrhe trebala 
utvrditi definicija terorističkog sadržaja na 
temelju definicije kaznenih djela terorizma 
iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je 
potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku 
propagandu na internetu, definicija bi 
trebala uključivati materijal i informacije 
kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara 
počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih 
djela terorizma, daju upute za počinjenje 
takvih djela ili promiče sudjelovanje u 
aktivnostima terorističke skupine. Takve 
informacije prvenstveno uključuju tekst, 
slike, zvučne zapise i videozapise. Kad 
nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj 
obilježja terorističkog sadržaja u smislu 
ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir 
čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, 
kontekst u kojem su izjave iznesene i 
mogućnost da prouzroče štetne posljedice i 
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time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. 
Ako je neki materijal proizvela teroristička 
organizacija ili terorist s EU-ova popisa, 
ako se taj materijal može pripisati takvoj 
organizaciji ili teroristu ili ako se taj 
materijal širi u ime takve organizacije ili 
terorista, to je važan čimbenik u procjeni. 
Sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske 
ili istraživačke svrhe trebalo bi primjereno 
zaštititi. Nadalje, izražavanje radikalnih, 
polemičkih ili kontroverznih stajališta u 
okviru javne rasprave o osjetljivim 
političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati 
terorističkim sadržajem.

time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. 
Ako je neki materijal proizvela teroristička 
organizacija ili terorist s EU-ova popisa, 
ako se taj materijal može pripisati takvoj 
organizaciji ili teroristu ili ako se taj 
materijal širi u ime takve organizacije ili 
terorista, to je važan čimbenik u procjeni. 
Sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske 
ili istraživačke svrhe trebalo bi primjereno 
zaštititi. Nadalje, izražavanje radikalnih, 
polemičkih ili kontroverznih stajališta u 
okviru javne rasprave o osjetljivim 
političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati 
terorističkim sadržajem. Na pravo na 
takvo izražavanje može se pozivati pred 
sudom države članice u kojoj pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ima 
glavni poslovni nastan ili u kojoj pravni 
zastupnik kojega je imenovao pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju u skladu 
s ovom Uredbom ima boravište ili 
poslovni nastan.

_________________ _________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

Or. en

Amandman 128
Philippe Juvin

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom u preventivne svrhe trebala 

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom u preventivne svrhe trebala 
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utvrditi definicija terorističkog sadržaja na 
temelju definicije kaznenih djela terorizma 
iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je 
potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku 
propagandu na internetu, definicija bi 
trebala uključivati materijal i informacije 
kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara 
počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih 
djela terorizma, daju upute za počinjenje 
takvih djela ili promiče sudjelovanje u 
aktivnostima terorističke skupine. Takve 
informacije prvenstveno uključuju tekst, 
slike, zvučne zapise i videozapise. Kad 
nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj 
obilježja terorističkog sadržaja u smislu 
ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir 
čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, 
kontekst u kojem su izjave iznesene i 
mogućnost da prouzroče štetne posljedice i 
time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. 
Ako je neki materijal proizvela teroristička 
organizacija ili terorist s EU-ova popisa, 
ako se taj materijal može pripisati takvoj 
organizaciji ili teroristu ili ako se taj 
materijal širi u ime takve organizacije ili 
terorista, to je važan čimbenik u procjeni. 
Sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske 
ili istraživačke svrhe trebalo bi primjereno 
zaštititi. Nadalje, izražavanje radikalnih, 
polemičkih ili kontroverznih stajališta u 
okviru javne rasprave o osjetljivim 
političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati 
terorističkim sadržajem.

utvrditi definicija terorističkog sadržaja na 
temelju definicije kaznenih djela terorizma 
iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je 
potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku 
propagandu na internetu, definicija bi 
trebala uključivati materijal i informacije 
kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara 
počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih 
djela terorizma, daju upute za počinjenje 
takvih djela, veliča ili zagovara terorizam 
ili promiče sudjelovanje u aktivnostima 
terorističke skupine. Takve informacije 
prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne 
zapise i videozapise. Kad nadležna tijela i 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
procjenjuju ima li sadržaj obilježja 
terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, 
trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što 
su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem 
su izjave iznesene i mogućnost da 
prouzroče štetne posljedice i time utječu na 
zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki 
materijal proizvela teroristička organizacija 
ili terorist s EU-ova popisa, ako se taj 
materijal može pripisati takvoj organizaciji 
ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime 
takve organizacije ili terorista, to je važan 
čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u 
obrazovne, novinarske ili istraživačke 
svrhe trebalo bi primjereno zaštititi. 
Nadalje, izražavanje radikalnih, polemičkih 
ili kontroverznih stajališta u okviru javne 
rasprave o osjetljivim političkim pitanjima 
ne bi trebalo smatrati terorističkim 
sadržajem.

_________________ _________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

Or. fr
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Amandman 129
Eva Maydell, Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom u preventivne svrhe trebala 
utvrditi definicija terorističkog sadržaja na 
temelju definicije kaznenih djela terorizma 
iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je 
potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku 
propagandu na internetu, definicija bi 
trebala uključivati materijal i informacije 
kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara 
počinjenje ili doprinos počinjenju
kaznenih djela terorizma, daju upute za 
počinjenje takvih djela ili promiče 
sudjelovanje u aktivnostima terorističke 
skupine. Takve informacije prvenstveno 
uključuju tekst, slike, zvučne zapise i 
videozapise. Kad nadležna tijela i 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
procjenjuju ima li sadržaj obilježja 
terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, 
trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što 
su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem 
su izjave iznesene i mogućnost da 
prouzroče štetne posljedice i time utječu na 
zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki 
materijal proizvela teroristička organizacija 
ili terorist s EU-ova popisa, ako se taj 
materijal može pripisati takvoj organizaciji 
ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime 
takve organizacije ili terorista, to je važan 
čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u 
obrazovne, novinarske ili istraživačke 
svrhe trebalo bi primjereno zaštititi. 
Nadalje, izražavanje radikalnih,
polemičkih ili kontroverznih stajališta u 
okviru javne rasprave o osjetljivim 
političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati 

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom trebala utvrditi definicija
terorističkog sadržaja na temelju definicije 
kaznenih djela terorizma iz Direktive (EU) 
2017/541 Europskog parlamenta i Vijeća. 
S obzirom na to da je potrebno obuhvatiti 
najštetniju terorističku propagandu na 
internetu, definicija bi trebala uključivati 
materijal i informacije kojima se potiče, 
ohrabruje ili zagovara počinjenje kaznenih 
djela terorizma te sadržaj koji je 
proizveden ili koji se širi u ime 
organizacije ili osobe s popisa EU-a u koji 
su uvršteni oni koji su proglašeni 
teroristima ili koji se može pripisati 
takvim subjektima. Takve informacije 
prvenstveno uključuju tekst, slike, zvučne 
zapise i videozapise. Kad nadležna tijela i 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
procjenjuju ima li sadržaj obilježja 
terorističkog sadržaja u smislu ove Uredbe, 
trebali bi uzeti u obzir čimbenike kao što 
su priroda i tekst izjava, kontekst u kojem 
su izjave iznesene i mogućnost da 
prouzroče štetne posljedice i time utječu na 
zaštitu i sigurnost osoba. Ako je neki 
materijal proizvela teroristička organizacija 
ili terorist s EU-ova popisa, ako se taj 
materijal može pripisati takvoj organizaciji 
ili teroristu ili ako se taj materijal širi u ime 
takve organizacije ili terorista, to je važan 
čimbenik u procjeni. Sadržaj koji se širi u 
obrazovne, novinarske ili istraživačke 
svrhe trebalo bi primjereno zaštititi. 
Nadalje, izražavanje polemičkih ili 
kontroverznih stajališta u okviru javne 
rasprave o osjetljivim političkim pitanjima 
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terorističkim sadržajem. ne bi trebalo smatrati terorističkim 
sadržajem.

_________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

Or. en

Amandman 130
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom u preventivne svrhe trebala 
utvrditi definicija terorističkog sadržaja na 
temelju definicije kaznenih djela terorizma 
iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je 
potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku 
propagandu na internetu, definicija bi 
trebala uključivati materijal i informacije 
kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara 
počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih 
djela terorizma, daju upute za počinjenje 
takvih djela ili promiče sudjelovanje u 
aktivnostima terorističke skupine. Takve 
informacije prvenstveno uključuju tekst, 
slike, zvučne zapise i videozapise. Kad 
nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj 
obilježja terorističkog sadržaja u smislu 
ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir 
čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, 
kontekst u kojem su izjave iznesene i 

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom u preventivne svrhe trebala 
utvrditi definicija terorističkog sadržaja na 
temelju definicije kaznenih djela terorizma 
iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je 
potrebno obuhvatiti terorističku 
propagandu na internetu, definicija bi 
trebala uključivati materijal i informacije 
kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara 
počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih 
djela terorizma, daju upute za počinjenje 
takvih djela ili promiče sudjelovanje u 
aktivnostima terorističke skupine. Takve 
informacije prvenstveno uključuju tekst, 
slike, zvučne zapise i videozapise. Kad 
nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj 
obilježja terorističkog sadržaja u smislu 
ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir 
čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, 
kontekst u kojem su izjave iznesene i 
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mogućnost da prouzroče štetne posljedice i 
time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. 
Ako je neki materijal proizvela teroristička 
organizacija ili terorist s EU-ova popisa, 
ako se taj materijal može pripisati takvoj 
organizaciji ili teroristu ili ako se taj 
materijal širi u ime takve organizacije ili 
terorista, to je važan čimbenik u procjeni. 
Sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske 
ili istraživačke svrhe trebalo bi primjereno 
zaštititi. Nadalje, izražavanje radikalnih, 
polemičkih ili kontroverznih stajališta u 
okviru javne rasprave o osjetljivim 
političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati 
terorističkim sadržajem.

mogućnost da prouzroče štetne posljedice i 
time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. 
Ako je neki materijal proizvela teroristička 
organizacija ili terorist s EU-ova popisa, 
ako se taj materijal može pripisati takvoj 
organizaciji ili teroristu ili ako se taj 
materijal širi u ime takve organizacije ili 
terorista, to je važan čimbenik u procjeni. 
Sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske 
ili istraživačke svrhe trebalo bi primjereno 
zaštititi. Nadalje, izražavanje radikalnih, 
polemičkih ili kontroverznih stajališta u 
okviru javne rasprave o osjetljivim 
političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati 
terorističkim sadržajem.

_________________ _________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

Or. cs

Amandman 131
Eva Maydell, Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Kako bi obuhvaćala usluge 
smještaja na internetskom poslužitelju 
putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova 
bi se Uredba trebala primjenjivati na 
usluge informacijskog društva u okviru 
kojih se, na zahtjev primatelja usluge, 
pohranjuju informacije koje je pružio te 
se te pohranjene informacije stavljaju na 
raspolaganje trećim stranama, neovisno je 
li ta aktivnost samo tehničke, automatske i 
pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji 
usluga informacijskog društva uključuju 
platforme društvenih medija, usluge 

(10) Kako bi obuhvaćala usluge 
smještaja na internetskom poslužitelju 
putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova 
bi se Uredba trebala primjenjivati na 
usluge informacijskog društva u okviru 
kojih se pohranjuju informacije primatelja 
usluge na njegov zahtjev i šire takve
pohranjene informacije stavljene na 
raspolaganje trećim stranama, neovisno je 
li ta aktivnost samo tehničke, automatske i 
pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji 
usluga informacijskog društva uključuju 
platforme društvenih medija, usluge 
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videoprijenosa, usluge razmjene 
videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge 
razmjene datoteka i druge usluge u oblaku 
u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije 
stavljaju na raspolaganje trećim stranama 
te internetske stranice na kojima korisnici 
mogu ostavljati komentare ili objavljivati 
recenzije. Uredba bi se trebala 
primjenjivati i na pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju koji imaju 
poslovni nastan izvan Unije ali pružaju 
usluge unutar Unije jer velik udio 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
koji su preko svojih usluga izloženi 
terorističkim sadržajima ima poslovni 
nastan u trećim zemljama. Tako bi se 
trebalo osigurati da sva poduzeća koja 
djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu 
ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji 
poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo 
pruža li pružatelj usluga svoje usluge u 
Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li 
pružatelj usluga korištenje tih usluga 
pravnim ili fizičkim osobama u jednoj 
državi članici ili više država članica. Ipak, 
dostupnost internetskih stranica pružatelja 
usluga ili adrese elektroničke pošte ili 
drugih kontaktnih podataka u jednoj državi 
članici ili više država članica sama po sebi 
ne bi trebala biti dovoljan uvjet za 
primjenu ove Uredbe.

videoprijenosa, usluge razmjene 
videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge 
razmjene datoteka i druge usluge u oblaku 
u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije 
stavljaju na raspolaganje trećim stranama 
te internetske stranice na kojima korisnici 
mogu ostavljati komentare ili objavljivati 
recenzije. Pružatelji usluga kao što su 
internetske enciklopedije, obrazovni i 
znanstveni repozitoriji, platforme za 
razvoj softvera otvorenog koda, pružatelji 
usluga u oblaku koji nemaju pristup 
sadržaju klijenata i pružatelji usluga u 
oblaku (uključujući usluge u oblaku 
između poduzeća) koji ne dijele sadržaj 
široj javnosti i usluga na drugim 
razinama internetske infrastrukture osim 
razine primjene ne bi se trebali smatrati 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju u smislu ove Uredbe. Uredba 
bi se trebala primjenjivati i na pružatelje 
usluga smještaja na poslužitelju koji imaju 
poslovni nastan izvan Unije ali pružaju 
usluge unutar Unije jer velik udio 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
koji su preko svojih usluga izloženi 
terorističkim sadržajima ima poslovni 
nastan u trećim zemljama. Tako bi se 
trebalo osigurati da sva poduzeća koja 
djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu 
ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji 
poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo 
pruža li pružatelj usluga svoje usluge u 
Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li 
pružatelj usluga korištenje tih usluga 
pravnim ili fizičkim osobama u jednoj 
državi članici ili više država članica. Ipak, 
dostupnost internetskih stranica pružatelja 
usluga ili adrese elektroničke pošte ili 
drugih kontaktnih podataka u jednoj državi 
članici ili više država članica sama po sebi 
ne bi trebala biti dovoljan uvjet za 
primjenu ove Uredbe.

Or. en

Amandman 132
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Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Kako bi obuhvaćala usluge 
smještaja na internetskom poslužitelju 
putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova 
bi se Uredba trebala primjenjivati na 
usluge informacijskog društva u okviru 
kojih se, na zahtjev primatelja usluge, 
pohranjuju informacije koje je pružio te se 
te pohranjene informacije stavljaju na 
raspolaganje trećim stranama, neovisno je 
li ta aktivnost samo tehničke, automatske i 
pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji 
usluga informacijskog društva uključuju 
platforme društvenih medija, usluge 
videoprijenosa, usluge razmjene 
videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge 
razmjene datoteka i druge usluge u oblaku 
u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije 
stavljaju na raspolaganje trećim stranama 
te internetske stranice na kojima korisnici 
mogu ostavljati komentare ili objavljivati 
recenzije. Uredba bi se trebala 
primjenjivati i na pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju koji imaju 
poslovni nastan izvan Unije ali pružaju 
usluge unutar Unije jer velik udio 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
koji su preko svojih usluga izloženi 
terorističkim sadržajima ima poslovni 
nastan u trećim zemljama. Tako bi se 
trebalo osigurati da sva poduzeća koja 
djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu 
ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji 
poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo 
pruža li pružatelj usluga svoje usluge u 
Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li 
pružatelj usluga korištenje tih usluga 
pravnim ili fizičkim osobama u jednoj 
državi članici ili više država članica. Ipak, 
dostupnost internetskih stranica pružatelja 
usluga ili adrese elektroničke pošte ili 
drugih kontaktnih podataka u jednoj državi 
članici ili više država članica sama po sebi 

(10) Kako bi obuhvaćala usluge 
smještaja na internetskom poslužitelju 
putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova 
bi se Uredba trebala primjenjivati na 
usluge informacijskog društva u okviru 
kojih se, na zahtjev primatelja usluge, 
pohranjuju informacije koje je pružio te se 
te pohranjene informacije stavljaju na 
raspolaganje javnosti, neovisno je li ta 
aktivnost samo tehničke, automatske i 
pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji 
usluga informacijskog društva uključuju 
platforme društvenih medija, usluge 
videoprijenosa, usluge razmjene 
videozapisa, zvučnih zapisa i slika i usluge
javne razmjene datoteka u mjeri u kojoj ti 
pružatelji informacije stavljaju na 
raspolaganje javnosti. Iz područja 
primjene ove Uredbe izuzete su zatvorene 
usluge u oblaku i usluge pohrane, a 
posebno rješenja koja se primjenjuju u 
radu između poduzeća, tehničke usluge 
kao što su dijeljenje datoteka i druge 
usluge u oblaku, usluge koje se sastoje od 
prodaje proizvoda na internetu te usluge 
prijenosa informacija i druge usluge 
elektroničke komunikacije u smislu prava 
Unije. Uredba bi se trebala primjenjivati i 
na pružatelje usluga smještaja na 
poslužitelju koji imaju poslovni nastan 
izvan Unije ali pružaju usluge unutar Unije 
jer velik udio pružatelja usluga smještaja 
na poslužitelju koji su preko svojih usluga 
izloženi terorističkim sadržajima ima 
poslovni nastan u trećim zemljama. Tako 
bi se trebalo osigurati da sva poduzeća koja 
djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu 
ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji 
poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo 
pruža li pružatelj usluga svoje usluge u 
Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li 
pružatelj usluga korištenje tih usluga 
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ne bi trebala biti dovoljan uvjet za 
primjenu ove Uredbe.

pravnim ili fizičkim osobama u jednoj 
državi članici ili više država članica. Ipak, 
dostupnost internetskih stranica pružatelja 
usluga ili adrese elektroničke pošte ili 
drugih kontaktnih podataka u jednoj državi 
članici ili više država članica sama po sebi 
ne bi trebala biti dovoljan uvjet za 
primjenu ove Uredbe.

Or. en

Amandman 133
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Kako bi obuhvaćala usluge 
smještaja na internetskom poslužitelju 
putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova 
bi se Uredba trebala primjenjivati na 
usluge informacijskog društva u okviru 
kojih se, na zahtjev primatelja usluge, 
pohranjuju informacije koje je pružio te se 
te pohranjene informacije stavljaju na 
raspolaganje trećim stranama, neovisno je 
li ta aktivnost samo tehničke, automatske i 
pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji 
usluga informacijskog društva uključuju 
platforme društvenih medija, usluge 
videoprijenosa, usluge razmjene 
videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge 
razmjene datoteka i druge usluge u oblaku 
u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije 
stavljaju na raspolaganje trećim stranama 
te internetske stranice na kojima korisnici 
mogu ostavljati komentare ili objavljivati 
recenzije. Uredba bi se trebala 
primjenjivati i na pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju koji imaju 
poslovni nastan izvan Unije ali pružaju 
usluge unutar Unije jer velik udio 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
koji su preko svojih usluga izloženi 
terorističkim sadržajima ima poslovni 

(10) Kako bi obuhvaćala usluge 
smještaja na internetskom poslužitelju 
putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova 
bi se Uredba trebala primjenjivati, u mjeri 
u kojoj je moguće identificirati i ukloniti 
određeni sadržaj koji je predmet ove 
Uredbe, na usluge informacijskog društva 
u okviru kojih se, na zahtjev primatelja 
usluge, pohranjuju informacije koje je 
pružio te se te pohranjene informacije
obrađuju i stavljaju na raspolaganje trećim 
stranama, neovisno je li ta aktivnost samo 
tehničke, automatske i pasivne naravi. Na 
primjer, takvi pružatelji usluga 
informacijskog društva uključuju platforme 
društvenih medija, usluge videoprijenosa, 
usluge razmjene videozapisa, zvučnih 
zapisa i slika, usluge razmjene datoteka i 
druge usluge u oblaku u mjeri u kojoj ti 
pružatelji informacije stavljaju na 
raspolaganje trećim stranama te internetske 
stranice na kojima korisnici mogu 
ostavljati komentare ili objavljivati 
recenzije. Uredba bi se trebala 
primjenjivati i na pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju koji imaju 
poslovni nastan izvan Unije ali pružaju 
usluge unutar Unije jer velik udio 
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nastan u trećim zemljama. Tako bi se 
trebalo osigurati da sva poduzeća koja 
djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu 
ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji 
poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo 
pruža li pružatelj usluga svoje usluge u 
Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li 
pružatelj usluga korištenje tih usluga 
pravnim ili fizičkim osobama u jednoj 
državi članici ili više država članica. Ipak, 
dostupnost internetskih stranica pružatelja 
usluga ili adrese elektroničke pošte ili 
drugih kontaktnih podataka u jednoj državi 
članici ili više država članica sama po sebi 
ne bi trebala biti dovoljan uvjet za 
primjenu ove Uredbe.

pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
koji su preko svojih usluga izloženi 
terorističkim sadržajima ima poslovni 
nastan u trećim zemljama. Tako bi se 
trebalo osigurati da sva poduzeća koja 
djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu 
ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji 
poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo 
pruža li pružatelj usluga svoje usluge u 
Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li 
pružatelj usluga korištenje tih usluga 
pravnim ili fizičkim osobama u jednoj 
državi članici ili više država članica. Ipak, 
dostupnost internetskih stranica pružatelja 
usluga ili adrese elektroničke pošte ili 
drugih kontaktnih podataka u jednoj državi 
članici ili više država članica sama po sebi 
ne bi trebala biti dovoljan uvjet za 
primjenu ove Uredbe.

Or. en

Amandman 134
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Kako bi obuhvaćala usluge 
smještaja na internetskom poslužitelju 
putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova 
bi se Uredba trebala primjenjivati na 
usluge informacijskog društva u okviru 
kojih se, na zahtjev primatelja usluge, 
pohranjuju informacije koje je pružio te se 
te pohranjene informacije stavljaju na 
raspolaganje trećim stranama, neovisno je 
li ta aktivnost samo tehničke, automatske i 
pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji 
usluga informacijskog društva uključuju 
platforme društvenih medija, usluge 
videoprijenosa, usluge razmjene 
videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge 
razmjene datoteka i druge usluge u oblaku 
u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije 

(10) Kako bi obuhvaćala usluge 
smještaja na internetskom poslužitelju 
putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova 
bi se Uredba trebala primjenjivati na 
usluge informacijskog društva u okviru 
kojih se, na zahtjev primatelja usluge, 
pohranjuju informacije koje je pružio te se 
te pohranjene informacije stavljaju na
izravno raspolaganje javnosti. Na primjer, 
takvi pružatelji usluga informacijskog 
društva uključuju platforme društvenih 
medija, usluge videoprijenosa, usluge 
razmjene videozapisa, zvučnih zapisa i 
slika, usluge razmjene datoteka i druge 
usluge u oblaku, što ne uključuje 
pružatelje usluge IT infrastrukture u
oblaku, u mjeri u kojoj ti pružatelji 



PE634.500v01-00 36/172 AM\1174973HR.docx

HR

stavljaju na raspolaganje trećim stranama 
te internetske stranice na kojima korisnici 
mogu ostavljati komentare ili objavljivati
recenzije. Uredba bi se trebala 
primjenjivati i na pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju koji imaju 
poslovni nastan izvan Unije ali pružaju 
usluge unutar Unije jer velik udio 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
koji su preko svojih usluga izloženi 
terorističkim sadržajima ima poslovni 
nastan u trećim zemljama. Tako bi se 
trebalo osigurati da sva poduzeća koja 
djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu 
ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji 
poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo 
pruža li pružatelj usluga svoje usluge u 
Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li 
pružatelj usluga korištenje tih usluga 
pravnim ili fizičkim osobama u jednoj 
državi članici ili više država članica. Ipak, 
dostupnost internetskih stranica pružatelja 
usluga ili adrese elektroničke pošte ili 
drugih kontaktnih podataka u jednoj državi 
članici ili više država članica sama po sebi 
ne bi trebala biti dovoljan uvjet za 
primjenu ove Uredbe.

informacije stavljaju na izravno
raspolaganje javnosti. Uredba bi se trebala 
primjenjivati i na pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju koji imaju 
poslovni nastan izvan Unije ali pružaju 
usluge unutar Unije jer velik udio 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
koji su preko svojih usluga izloženi 
terorističkim sadržajima ima poslovni 
nastan u trećim zemljama. Tako bi se 
trebalo osigurati da sva poduzeća koja 
djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu 
ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji 
poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo 
pruža li pružatelj usluga svoje usluge u 
Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li 
pružatelj usluga korištenje tih usluga 
pravnim ili fizičkim osobama u jednoj 
državi članici ili više država članica. Ipak, 
dostupnost internetskih stranica pružatelja 
usluga ili adrese elektroničke pošte ili 
drugih kontaktnih podataka u jednoj državi 
članici ili više država članica sama po sebi 
ne bi trebala biti dovoljan uvjet za 
primjenu ove Uredbe.

Or. en

Amandman 135
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Kako bi obuhvaćala usluge 
smještaja na internetskom poslužitelju 
putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova 
bi se Uredba trebala primjenjivati na 
usluge informacijskog društva u okviru 
kojih se, na zahtjev primatelja usluge, 
pohranjuju informacije koje je pružio te se 
te pohranjene informacije stavljaju na 
raspolaganje trećim stranama, neovisno je 

(10) Kako bi obuhvaćala usluge 
smještaja na internetskom poslužitelju 
putem kojih se šire teroristički sadržaji, ova 
bi se Uredba trebala primjenjivati na 
usluge informacijskog društva u okviru 
kojih se, na zahtjev primatelja usluge, 
pohranjuju informacije koje je pružio te se 
te pohranjene informacije stavljaju na
javno raspolaganje trećim stranama. Na 
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li ta aktivnost samo tehničke, automatske i 
pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji 
usluga informacijskog društva uključuju 
platforme društvenih medija, usluge 
videoprijenosa, usluge razmjene 
videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge 
razmjene datoteka i druge usluge u oblaku 
u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije 
stavljaju na raspolaganje trećim stranama 
te internetske stranice na kojima korisnici 
mogu ostavljati komentare ili objavljivati 
recenzije. Uredba bi se trebala 
primjenjivati i na pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju koji imaju 
poslovni nastan izvan Unije ali pružaju 
usluge unutar Unije jer velik udio 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
koji su preko svojih usluga izloženi 
terorističkim sadržajima ima poslovni 
nastan u trećim zemljama. Tako bi se 
trebalo osigurati da sva poduzeća koja 
djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu 
ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji 
poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo 
pruža li pružatelj usluga svoje usluge u 
Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li 
pružatelj usluga korištenje tih usluga 
pravnim ili fizičkim osobama u jednoj 
državi članici ili više država članica. Ipak, 
dostupnost internetskih stranica pružatelja 
usluga ili adrese elektroničke pošte ili 
drugih kontaktnih podataka u jednoj državi 
članici ili više država članica sama po sebi 
ne bi trebala biti dovoljan uvjet za 
primjenu ove Uredbe.

primjer, takvi pružatelji usluga 
informacijskog društva uključuju platforme 
društvenih medija, usluge videoprijenosa, 
usluge razmjene videozapisa, zvučnih 
zapisa i slika, usluge razmjene datoteka i 
druge usluge u oblaku u mjeri u kojoj ti 
pružatelji informacije stavljaju na 
raspolaganje trećim stranama te internetske 
stranice na kojima korisnici mogu 
ostavljati komentare ili objavljivati 
recenzije. Uredba bi se trebala 
primjenjivati i na pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju koji imaju 
poslovni nastan izvan Unije ali pružaju 
usluge unutar Unije jer velik udio 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
koji su preko svojih usluga izloženi 
terorističkim sadržajima ima poslovni 
nastan u trećim zemljama. Tako bi se 
trebalo osigurati da sva poduzeća koja 
djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu 
ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji 
poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo 
pruža li pružatelj usluga svoje usluge u 
Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li 
pružatelj usluga korištenje tih usluga 
pravnim ili fizičkim osobama u jednoj 
državi članici ili više država članica. Ipak, 
dostupnost internetskih stranica pružatelja 
usluga ili adrese elektroničke pošte ili 
drugih kontaktnih podataka u jednoj državi 
članici ili više država članica sama po sebi 
ne bi trebala biti dovoljan uvjet za 
primjenu ove Uredbe. Usluge kojima se 
pruža razmjena datoteka ili druge usluge 
u oblaku ne bi se trebale smatrati 
područjem primjene ove Uredbe.

Or. en

Amandman 136
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 12.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(12) Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi primjenjivati obvezu 
dužne pažnje kako bi spriječili širenje 
terorističkih sadržaja preko svojih 
poslužitelja. Ta obveza dužne pažnje ne bi 
trebala rezultirati općom obvezom 
praćenja. Obveza dužne pažnje, kad se 
primjenjuje na ovu Uredbu, trebala bi 
uključivati savjesno, razmjerno i 
nediskriminirajuće postupanje pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju sa 
sadržajima koje pohranjuju, posebno kad 
primjenjuju svoje uvjete, kako bi se 
izbjeglo uklanjanje sadržaja koji nije 
terorističke naravi. Uklanjanje odnosno 
onemogućavanje pristupa mora se obaviti u 
skladu s poštovanjem slobode izražavanja i 
informiranja.

(12) Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi primjenjivati obvezu 
dužne pažnje kako bi spriječili širenje 
terorističkih sadržaja preko svojih 
poslužitelja. Ta obveza dužne pažnje ne bi 
trebala rezultirati općom obvezom 
praćenja. Obveza dužne pažnje, kad se 
primjenjuje na ovu Uredbu, trebala bi 
uključivati savjesno, razmjerno i 
nediskriminirajuće postupanje pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju sa 
sadržajima koje pohranjuju, posebno kad 
primjenjuju svoje uvjete, kako bi se 
izbjeglo uklanjanje sadržaja koji nije 
terorističke naravi. Uklanjanje odnosno 
onemogućavanje pristupa mora se obaviti u 
skladu s poštovanjem slobode izražavanja i 
informiranja te slobode i pluralizma 
medija.

Or. cs

Amandman 137
Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi i dalje imati slobodu 
izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje 
da za taj zadatak odrede upravna tijela, 
tijela za izvršavanje zakonodavstva ili 
pravosudna tijela. S obzirom na brzinu 
širenja terorističkih sadržaja preko 
internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela kojom se utvrđuje lokacija 
usluga, uklone teroristički sadržaj ili da mu 
onemoguće pristup. Države članice trebale 
bi i dalje imati slobodu izbora nadležnih 
tijela, koja im omogućuje da za taj zadatak 
odrede upravna tijela, tijela za izvršavanje 
zakonodavstva ili pravosudna tijela, uz 
istodobno jamčenje pravne sigurnosti i 
predvidljivosti za korisnike i pružatelje 
usluga. Kada žele osigurati proaktivne 
mjere za uklanjanje terorističkog sadržaja 
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moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li 
predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li 
korisnicima u Uniji onemogućiti pristup 
tom sadržaju.

pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju, države članice trebale bi uz 
koordinirani rad surađivati s državom 
članicom domaćinom u kojoj pružatelj 
usluga ima poslovni nastan. S obzirom na 
brzinu širenja terorističkih sadržaja preko 
internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup odmah nakon primanja naloga za 
uklanjanje. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju odlučuju hoće li predmetni 
sadržaj ukloniti ili hoće li korisnicima u 
Uniji onemogućiti pristup tom sadržaju.

Or. en

Obrazloženje

It is unrealistic to ask SMEs for the removal of content within 1 hour from receiving the 
removal order without giving time for the proper assessment of the request. Small companies 
will simply not be able to fulfil this condition, as in most cases they simply don't have enough 
human resources to be available 24/7 and to remove content within the hour, Furthermore, in 
line with the subsidiarity principle, Member States should coordinate and cooperate with the 
host Member State, where the service providers are established, when seeking to secure 
proactive measures for the removal of terrorist content.

Amandman 138
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi i dalje imati slobodu 
izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje 
da za taj zadatak odrede upravna tijela, 

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi i dalje imati slobodu 
izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje 
da za taj zadatak odrede upravna tijela, 
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tijela za izvršavanje zakonodavstva ili 
pravosudna tijela. S obzirom na brzinu 
širenja terorističkih sadržaja preko 
internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li
predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li 
korisnicima u Uniji onemogućiti pristup 
tom sadržaju.

tijela za izvršavanje zakonodavstva ili 
pravosudna tijela. S obzirom na brzinu 
širenja terorističkih sadržaja preko 
internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje. Ne dovodeći u 
pitanje zahtjev u pogledu čuvanja 
podataka iz članka 7. ove Uredbe, ili u 
skladu s [nacrtom zakonodavstva o e-
dokazima], pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju sami odlučuju hoće li dotični
sadržaj ukloniti ili hoće li korisnicima u 
Uniji onemogućiti pristup tom sadržaju.
Slijedom toga trebalo bi spriječiti ili 
barem otežati pristup te ozbiljno 
obeshrabriti korisnike interneta koji se 
koriste njihovim uslugama da pristupe 
sadržaju kojemu je pristup onemogućen.

Or. en

Amandman 139
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi i dalje imati slobodu 
izbora nadležnih tijela, koja im 
omogućuje da za taj zadatak odrede 
upravna tijela, tijela za izvršavanje 
zakonodavstva ili pravosudna tijela. S 
obzirom na brzinu širenja terorističkih 
sadržaja preko internetskih usluga, ovom 

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice povjeravaju taj zadatak svojim 
pravosudnim tijelima. S obzirom na brzinu 
širenja terorističkih sadržaja preko 
internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
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se odredbom pružateljima usluga smještaja 
na poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li 
predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li 
korisnicima u Uniji onemogućiti pristup 
tom sadržaju.

identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup nakon primanja naloga za 
uklanjanje. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju odlučuju hoće li predmetni 
sadržaj ukloniti ili hoće li korisnicima u 
Uniji onemogućiti pristup tom sadržaju.

Or. cs

Amandman 140
Andreas Schwab

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi i dalje imati slobodu 
izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje 
da za taj zadatak odrede upravna tijela, 
tijela za izvršavanje zakonodavstva ili 
pravosudna tijela. S obzirom na brzinu 
širenja terorističkih sadržaja preko 
internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li 
predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li 
korisnicima u Uniji onemogućiti pristup 
tom sadržaju.

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi i dalje imati slobodu 
izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje 
da za taj zadatak odrede upravna tijela, 
tijela za izvršavanje zakonodavstva ili 
pravosudna tijela. S obzirom na brzinu 
širenja terorističkih sadržaja preko 
internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku koji je odredilo nadležno 
tijelo. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju odlučuju hoće li predmetni 
sadržaj ukloniti ili hoće li korisnicima u 
Uniji onemogućiti pristup tom sadržaju.
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Or. de

Amandman 141
Maria Grapini

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi i dalje imati slobodu 
izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje 
da za taj zadatak odrede upravna tijela, 
tijela za izvršavanje zakonodavstva ili 
pravosudna tijela. S obzirom na brzinu 
širenja terorističkih sadržaja preko 
internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li 
predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li 
korisnicima u Uniji onemogućiti pristup 
tom sadržaju.

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon postupka 
obavješćivanja i procjene koji provode 
nadležna tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi i dalje imati slobodu 
izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje 
da za taj zadatak odrede upravna tijela, 
tijela za izvršavanje zakonodavstva ili 
pravosudna tijela. S obzirom na brzinu 
širenja terorističkih sadržaja preko 
internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li 
predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li 
korisnicima u Uniji onemogućiti pristup 
tom sadržaju.

Or. ro

Amandman 142
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi i dalje imati slobodu 
izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje 
da za taj zadatak odrede upravna tijela, 
tijela za izvršavanje zakonodavstva ili 
pravosudna tijela. S obzirom na brzinu 
širenja terorističkih sadržaja preko 
internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li 
predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li 
korisnicima u Uniji onemogućiti pristup 
tom sadržaju.

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi i dalje imati slobodu 
izbora nadležnih tijela, koja im omogućuje 
da za taj zadatak odrede upravna tijela, 
tijela za izvršavanje zakonodavstva ili 
pravosudna tijela. S obzirom na brzinu 
širenja terorističkih sadržaja preko 
internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od šest sati od primanja 
naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li 
predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li 
korisnicima u Uniji onemogućiti pristup 
tom sadržaju.

Or. en

Amandman 143
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi i dalje imati slobodu 
izbora nadležnih tijela, koja im 
omogućuje da za taj zadatak odrede 
upravna tijela, tijela za izvršavanje 
zakonodavstva ili pravosudna tijela. S 
obzirom na brzinu širenja terorističkih 

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi za taj zadatak slobodno 
zadužiti jedinstveno nadležno tijelo, osim 
ako u skladu s njihovim ustavnim 
odredbama nije moguće da za to bude 
nadležno jedno tijelo. S obzirom na brzinu 
širenja terorističkih sadržaja preko 
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sadržaja preko internetskih usluga, ovom 
se odredbom pružateljima usluga smještaja 
na poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li 
predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li 
korisnicima u Uniji onemogućiti pristup 
tom sadržaju.

internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li 
predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li 
korisnicima u Uniji onemogućiti pristup 
tom sadržaju.

Or. en

Amandman 144
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13a) Nalog za uklanjanje trebao bi 
sadržavati klasifikaciju relevantnog 
sadržaja kao terorističkog sadržaja i 
sadržavati dovoljno informacija za 
lociranje sadržaja navođenjem URL-a i 
svih drugih dodatnih informacija, kao što 
su snimke zaslona dotičnog sadržaja. 
Nadležno tijelo također bi trebalo pružiti 
dodatno obrazloženje o tome zašto se 
sadržaj smatra terorističkim sadržajem. 
Obrazloženje ne treba sadržavati osjetljive 
informacije kojima bi se mogle ugroziti 
istrage. Međutim, u obrazloženju bi se 
pružatelju usluga smještaja na 
poslužitelju i, u konačnici, pružatelju 
sadržaja trebalo omogućiti djelotvorno 
ostvarivanje prava na sudsku zaštitu.

Or. en

Amandman 145
Marlene Mizzi
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Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(14) Nadležno tijelo trebalo bi nalog za 
uklanjanje proslijediti izravno adresatu i 
točki za kontakt bilo kojim elektroničkim 
putem koji omogućuje pisani zapis pod 
uvjetima koji pružatelju usluga omogućuju 
da utvrdi njegovu vjerodostojnost, 
uključujući točnost datuma i vremena 
slanja i primitka naloga, na primjer putem 
zaštićene e-poruke i sigurnih platformi ili 
drugih sigurnih kanala, uključujući one 
koje je na raspolaganje stavio pružatelj 
usluga, u skladu s pravilima o zaštiti 
osobnih podataka. Taj se zahtjev može 
ispuniti putem kvalificirane usluge 
elektroničke preporučene dostave, kako je 
predviđeno Uredbom (EU) 910/2014 
Europskog parlamenta i Vijeća12.

(14) Države članice trebale bi poduzeti 
potrebne mjere kako bi zajamčile brzo 
uklanjanje terorističkog sadržaja na
svojem državnom području i ishodile 
uklanjanje takvog sadržaja izvan svojega 
državnog područja. Te se mjere moraju 
utvrditi transparentnim postupcima te je 
njima potrebno osigurati odgovarajuće 
zaštitne mjere, a pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i pružatelji 
sadržaja trebali bi biti obaviješteni o 
razlogu i opravdanosti u pogledu toga 
zašto se sadržaj smatra terorističkim 
sadržajem. Kad nadležno tijelo želi 
ukloniti teroristički sadržaj izvan svojega 
državnog područja, trebalo bi poslati 
zahtjev za nalog za uklanjanje nadležnom 
tijelu države članice domaćina, koje bi 
nakon odgovarajuće procjene i davanja 
odobrenja za zahtjeva trebalo nalog za 
uklanjanje proslijediti izravno adresatu i 
točki za kontakt bilo kojim elektroničkim 
putem koji omogućuje pisani zapis pod 
uvjetima koji pružatelju usluga omogućuju 
da utvrdi njegovu vjerodostojnost, 
uključujući točnost datuma i vremena 
slanja i primitka naloga, na primjer putem 
zaštićene e-poruke i sigurnih platformi ili 
drugih sigurnih kanala, uključujući one 
koje je na raspolaganje stavio pružatelj 
usluga, u skladu s pravilima o zaštiti 
osobnih podataka. Taj se zahtjev može 
ispuniti putem kvalificirane usluge 
elektroničke preporučene dostave, kako je 
predviđeno Uredbom (EU) 910/2014 
Europskog parlamenta i Vijeća12. Država 
članica domaćin trebala bi istodobno s 
prenošenjem naloga za uklanjanje 
obavijestiti pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju ili pružatelja sadržaja o 
njegovom pravu na sudsku zaštitu koje 
može ostvariti pred nadležnim 
pravosudnim tijelom te države članice.
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_________________ _________________

12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o 
elektroničkoj identifikaciji i uslugama 
povjerenja za elektroničke transakcije na 
unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage 
Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 
28.8.2014., str. 73.).

12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o 
elektroničkoj identifikaciji i uslugama 
povjerenja za elektroničke transakcije na 
unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage 
Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 
28.8.2014., str. 73.).

Or. en

Obrazloženje

The Commission proposal does not contain specific provisions on legal redress and as things 
stand service providers that would like to challenge a removal order issued by a competent 
authority in another MS may need to appeal in the other MS, with significant burden, costs 
and language difficulties for the hosting service provider. This will make it impossible for 
SMEs to challenge removal orders. Therefore, Member States should coordinate and 
cooperate with the host Member State, where the service providers are established, when 
seeking to secure proactive measures for the removal of terrorist content and service 
providers should be given the right to redress in front of judicial authority of the host MS.

Amandman 146
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(14) Nadležno tijelo trebalo bi nalog za 
uklanjanje proslijediti izravno adresatu i 
točki za kontakt bilo kojim elektroničkim 
putem koji omogućuje pisani zapis pod
uvjetima koji pružatelju usluga
omogućuju da utvrdi njegovu 
vjerodostojnost, uključujući točnost 
datuma i vremena slanja i primitka naloga, 
na primjer putem zaštićene e-poruke i 
sigurnih platformi ili drugih sigurnih 
kanala, uključujući one koje je na 
raspolaganje stavio pružatelj usluga, u 
skladu s pravilima o zaštiti osobnih 
podataka. Taj se zahtjev može ispuniti 
putem kvalificirane usluge elektroničke 
preporučene dostave, kako je predviđeno 
Uredbom (EU) 910/2014 Europskog 

(14) Nadležno tijelo trebalo bi nalog za 
uklanjanje proslijediti izravno adresatu i 
točki za kontakt bilo kojim elektroničkim 
putem koji omogućuje pisani zapis pod
uvjetom da se njegova vjerodostojnost 
može utvrditi bez nerazumnog 
financijskog ili drugog opterećenja za 
pružatelja usluga, uključujući točnost 
datuma i vremena slanja i primitka naloga, 
na primjer putem zaštićene e-poruke i 
sigurnih platformi ili drugih sigurnih 
kanala, uključujući one koje je na 
raspolaganje stavio pružatelj usluga, u 
skladu s pravilima o zaštiti osobnih 
podataka. Taj se zahtjev može ispuniti 
putem kvalificirane usluge elektroničke 
preporučene dostave, kako je predviđeno 
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parlamenta i Vijeća12. Uredbom (EU) 910/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća12.

_________________ _________________

12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o 
elektroničkoj identifikaciji i uslugama 
povjerenja za elektroničke transakcije na 
unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage 
Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 
28.8.2014., str. 73.).

12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o 
elektroničkoj identifikaciji i uslugama 
povjerenja za elektroničke transakcije na 
unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage 
Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 
28.8.2014., str. 73.).

Or. en

Amandman 147
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(14) Nadležno tijelo trebalo bi nalog za 
uklanjanje proslijediti izravno adresatu i 
točki za kontakt bilo kojim elektroničkim 
putem koji omogućuje pisani zapis pod 
uvjetima koji pružatelju usluga omogućuju 
da utvrdi njegovu vjerodostojnost, 
uključujući točnost datuma i vremena
slanja i primitka naloga, na primjer putem 
zaštićene e-poruke i sigurnih platformi ili 
drugih sigurnih kanala, uključujući one 
koje je na raspolaganje stavio pružatelj 
usluga, u skladu s pravilima o zaštiti 
osobnih podataka. Taj se zahtjev može 
ispuniti putem kvalificirane usluge 
elektroničke preporučene dostave, kako je 
predviđeno Uredbom (EU) 910/2014 
Europskog parlamenta i Vijeća12.

(14) Nadležno nacionalno tijelo trebalo 
bi nalog za uklanjanje proslijediti izravno 
adresatu i točki za kontakt bilo kojim
elektroničkim putem koji omogućuje pisani 
zapis pod uvjetima koji pružatelju usluga 
omogućuju da utvrdi njegovu 
vjerodostojnost, uključujući točnost 
datuma i vremena slanja i primitka naloga, 
na primjer putem zaštićene e-poruke i 
sigurnih platformi ili drugih sigurnih 
kanala, uključujući one koje je na 
raspolaganje stavio pružatelj usluga, u 
skladu s pravilima o zaštiti osobnih 
podataka. Taj se zahtjev može ispuniti 
putem kvalificirane usluge elektroničke 
preporučene dostave, kako je predviđeno 
Uredbom (EU) 910/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća12.

_________________ _________________

12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o 
elektroničkoj identifikaciji i uslugama 
povjerenja za elektroničke transakcije na 
unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage 

12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o 
elektroničkoj identifikaciji i uslugama 
povjerenja za elektroničke transakcije na 
unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage 
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Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 
28.8.2014., str. 73.).

Direktive 1999/93/EZ (SL L 257, 
28.8.2014., str. 73.).

Or. cs

Amandman 148
Maria Grapini

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(15) Prijave nadležnih tijela ili Europola 
djelotvoran su i brz način da pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju saznaju za 
određeni sadržaj na svojim poslužiteljima. 
Taj bi mehanizam, kojim se pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju upozorava 
na informacije koje se mogu smatrati 
terorističkim sadržajem kako bi pružatelj 
usluga na dobrovoljnoj osnovi razmotrio 
jesu li te informacije u skladu s njegovim 
uvjetima, trebao i dalje biti dostupan uz 
naloge za uklanjanje. Važno je da 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
što prije procijene takve prijave i daju brze 
povratne informacije u vezi s poduzetim 
mjerama. Pružatelju usluga smještaja na 
poslužitelju prepušta se konačna odluka o 
tome hoće li ukloniti sadržaj koji nije u 
skladu s njegovim uvjetima. Za provedbu 
ove Uredbe u vezi s prijavama i dalje je 
nadležan Europol, kako je utvrđeno 
Uredbom (EU) 2016/79413.

(15) Prijave nadležnih tijela ili Europola 
djelotvoran su i brz način da pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju saznaju za 
određeni sadržaj na svojim poslužiteljima. 
Taj bi mehanizam, kojim se pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju upozorava 
na informacije koje se mogu smatrati 
terorističkim sadržajem kako bi pružatelj 
usluga na dobrovoljnoj osnovi razmotrio 
jesu li te informacije u skladu s njegovim 
uvjetima, trebao i dalje biti dostupan uz 
naloge za uklanjanje. Važno je da 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
što prije procijene takve prijave i daju brze 
povratne informacije u vezi s poduzetim 
mjerama. Pružatelju usluga smještaja na 
poslužitelju prepušta se konačna odluka o 
tome hoće li ukloniti sadržaj koji nije u 
skladu s njegovim uvjetima, no samo 
nakon konačnog savjetovanja s nadležnim 
tijelima. Za provedbu ove Uredbe u vezi s 
prijavama i dalje je nadležan Europol, kako 
je utvrđeno Uredbom (EU) 2016/79413.

_________________ _________________
13 Uredba (EU) 2016/794 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o 
Agenciji Europske unije za suradnju tijela 
za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te 
zamjeni i stavljanju izvan snage odluka 
Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 
2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 
2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., 
str. 53.).

13 Uredba (EU) 2016/794 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o 
Agenciji Europske unije za suradnju tijela 
za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te 
zamjeni i stavljanju izvan snage odluka 
Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 
2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 
2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., 
str. 53.).
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Or. ro

Amandman 149
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(16) S obzirom na razmjere i brzinu 
koji su potrebni za uspješno 
identificiranje i uklanjanje terorističkih 
sadržaja, razmjerne proaktivne mjere, 
uključujući korištenje automatiziranih 
sredstava u određenim slučajevima, nužan 
su element za suzbijanje terorističkih 
sadržaja na internetu. U cilju smanjenja 
dostupnosti terorističkih sadržaja na 
svojim poslužiteljima pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju trebali bi 
procijeniti je li primjereno poduzeti 
proaktivne mjere ovisno o rizicima i razini 
izloženosti terorističkim sadržajima kao i 
o učincima na prava trećih strana i 
informiranje od javnog interesa. Slijedom 
toga, pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi odrediti koju bi 
odgovarajuću, djelotvornu i razmjernu 
proaktivnu mjeru trebalo uspostaviti. Taj 
zahtjev ne bi trebao podrazumijevati opću 
obvezu praćenja. U kontekstu predmetne 
procjene izostanak naloga za uklanjanje i 
prijava upućenih pružatelju usluga znak 
je niske razine izloženosti terorističkom 
sadržaju.

Briše se.

Or. cs

Amandman 150
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(16) S obzirom na razmjere i brzinu koji 
su potrebni za uspješno identificiranje i 
uklanjanje terorističkih sadržaja, 
razmjerne proaktivne mjere, uključujući 
korištenje automatiziranih sredstava u 
određenim slučajevima, nužan su element 
za suzbijanje terorističkih sadržaja na 
internetu. U cilju smanjenja dostupnosti 
terorističkih sadržaja na svojim 
poslužiteljima pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi procijeniti je li 
primjereno poduzeti proaktivne mjere 
ovisno o rizicima i razini izloženosti 
terorističkim sadržajima kao i o učincima 
na prava trećih strana i informiranje od 
javnog interesa. Slijedom toga, pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju trebali bi 
odrediti koju bi odgovarajuću, djelotvornu 
i razmjernu proaktivnu mjeru trebalo 
uspostaviti. Taj zahtjev ne bi trebao
podrazumijevati opću obvezu praćenja. U 
kontekstu predmetne procjene izostanak 
naloga za uklanjanje i prijava upućenih 
pružatelju usluga znak je niske razine 
izloženosti terorističkom sadržaju.

(16) S obzirom na složenost uspješnog 
identificiranja i uklanjanja terorističkih 
sadržaja takvih razmjera, razmjerne 
proaktivne mjere također su važan element 
za suzbijanje terorističkih sadržaja na 
internetu. U cilju smanjenja dostupnosti 
terorističkih sadržaja na svojim 
poslužiteljima pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi procijeniti je li 
primjereno poduzeti proaktivne mjere 
ovisno o rizicima i razini izloženosti 
terorističkim sadržajima kao i o učincima 
na prava trećih strana i informiranje od 
javnog interesa. Slijedom toga, pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju trebali bi 
odrediti koju bi odgovarajuću, djelotvornu 
i razmjernu proaktivnu mjeru trebalo 
uspostaviti. To ne bi trebalo
podrazumijevati opću obvezu praćenja.

Or. en

Amandman 151
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(16) S obzirom na razmjere i brzinu koji 
su potrebni za uspješno identificiranje i 
uklanjanje terorističkih sadržaja, razmjerne 
proaktivne mjere, uključujući korištenje 
automatiziranih sredstava u određenim 
slučajevima, nužan su element za 
suzbijanje terorističkih sadržaja na 
internetu. U cilju smanjenja dostupnosti
terorističkih sadržaja na svojim 

(16) S obzirom na razmjere i brzinu koji 
su potrebni za uspješno identificiranje i 
uklanjanje terorističkih sadržaja, razmjerne 
proaktivne mjere, uključujući korištenje 
automatiziranih sredstava u određenim 
slučajevima, nužan su element za 
suzbijanje ponovne pojave terorističkih 
sadržaja koji su prethodno bili uklonjeni 
ili kojima je prethodno bio onemogućen 
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poslužiteljima pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi procijeniti je li 
primjereno poduzeti proaktivne mjere 
ovisno o rizicima i razini izloženosti 
terorističkim sadržajima kao i o učincima 
na prava trećih strana i informiranje od 
javnog interesa. Slijedom toga, pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju trebali bi 
odrediti koju bi odgovarajuću, djelotvornu 
i razmjernu proaktivnu mjeru trebalo 
uspostaviti. Taj zahtjev ne bi trebao 
podrazumijevati opću obvezu praćenja. U 
kontekstu predmetne procjene izostanak 
naloga za uklanjanje i prijava upućenih 
pružatelju usluga znak je niske razine 
izloženosti terorističkom sadržaju.

pristup jer su se smatrali terorističkim 
sadržajem. U cilju smanjenja dostupnosti
takvog sadržaja na svojim poslužiteljima 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi procijeniti je li primjereno 
poduzeti proaktivne mjere ovisno o 
rizicima i razini izloženosti terorističkim 
sadržajima kao i o učincima na prava trećih 
strana i informiranje od javnog interesa. 
Slijedom toga, pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi odrediti koju bi 
odgovarajuću, djelotvornu i razmjernu 
proaktivnu mjeru trebalo uspostaviti. Taj 
zahtjev ne bi trebao podrazumijevati opću 
obvezu praćenja. U kontekstu predmetne 
procjene izostanak naloga za uklanjanje i 
prijava upućenih pružatelju usluga znak je 
niske razine izloženosti terorističkom 
sadržaju.

Or. en

Amandman 152
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(16) S obzirom na razmjere i brzinu koji 
su potrebni za uspješno identificiranje i 
uklanjanje terorističkih sadržaja, razmjerne 
proaktivne mjere, uključujući korištenje 
automatiziranih sredstava u određenim 
slučajevima, nužan su element za 
suzbijanje terorističkih sadržaja na 
internetu. U cilju smanjenja dostupnosti 
terorističkih sadržaja na svojim 
poslužiteljima pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi procijeniti je li 
primjereno poduzeti proaktivne mjere 
ovisno o rizicima i razini izloženosti 
terorističkim sadržajima kao i o učincima 
na prava trećih strana i informiranje od 
javnog interesa. Slijedom toga, pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju trebali bi 

(16) S obzirom na razmjere i brzinu koji 
su potrebni za uspješno identificiranje i 
uklanjanje terorističkih sadržaja, razmjerne 
proaktivne mjere, uključujući korištenje 
automatiziranih sredstava u određenim 
slučajevima, nužan su element za 
suzbijanje terorističkih sadržaja na 
internetu. U cilju smanjenja dostupnosti 
terorističkih sadržaja na svojim 
poslužiteljima pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi procijeniti je li 
primjereno poduzeti proaktivne mjere 
ovisno o rizicima i razini izloženosti 
terorističkim sadržajima kao i o učincima 
na prava trećih strana i informiranje od 
javnog interesa. Slijedom toga, pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju trebali bi 
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odrediti koju bi odgovarajuću, djelotvornu 
i razmjernu proaktivnu mjeru trebalo 
uspostaviti. Taj zahtjev ne bi trebao 
podrazumijevati opću obvezu praćenja. U 
kontekstu predmetne procjene izostanak 
naloga za uklanjanje i prijava upućenih 
pružatelju usluga znak je niske razine 
izloženosti terorističkom sadržaju.

odrediti koju bi opravdanu, odgovarajuću, 
djelotvornu i razmjernu proaktivnu mjeru 
trebalo uspostaviti. Taj zahtjev ne bi trebao 
podrazumijevati opću obvezu praćenja
koja bi se primjenjivala na neselektivan ili 
neograničen način. U kontekstu 
predmetne procjene izostanak naloga za 
uklanjanje i prijava upućenih pružatelju 
usluga znak je niske razine izloženosti 
terorističkom sadržaju.

Or. en

Amandman 153
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(17) Pri uspostavi proaktivnih mjera 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi zajamčiti poštovanje prava 
korisnika na slobodu izražavanja i 
informiranja, uključujući pravo na slobodu 
primanja i prenošenja informacija. Pored 
zahtjeva utvrđenih pravom, među ostalim 
zakonodavstvom o zaštiti osobnih 
podataka, pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi postupati s dužnom 
pažnjom i provoditi zaštitne mjere, koje 
uključuju, prema potrebi, ljudski nadzor i 
provjere, kako bi se izbjegle bilo kakve 
nenamjerne i pogrešne odluke koje bi 
dovele do uklanjanja sadržaja koji nije 
teroristički sadržaj. To je osobito važno 
kad pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju upotrebljavaju automatizirana 
sredstva za otkrivanje terorističkih 
sadržaja. Sve odluke o upotrebi 
automatiziranih sredstava, bilo da ih 
donese sam pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ili da su donesene na temelju 
zahtjeva nadležnog tijela, trebalo bi 
procijeniti s obzirom na pouzdanost 
osnovne tehnologije i posljedični učinak na 

(17) Pri uspostavi proaktivnih mjera 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi zajamčiti poštovanje prava 
korisnika na slobodu izražavanja i 
informiranja, uključujući pravo na slobodu 
primanja i prenošenja informacija, pravo 
na privatnost i pravo na zaštitu osobnih 
podataka. Pored zahtjeva utvrđenih 
pravom, među ostalim zakonodavstvom o 
zaštiti osobnih podataka, pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju trebali bi 
postupati s dužnom pažnjom i provoditi 
zaštitne mjere, koje uključuju, prema 
potrebi, ljudski nadzor i provjere, kako bi 
se izbjegle bilo kakve nenamjerne i 
pogrešne odluke koje bi dovele do 
uklanjanja sadržaja koji nije teroristički 
sadržaj. To je osobito važno kad pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju 
upotrebljavaju automatizirana sredstva za 
otkrivanje terorističkih sadržaja. Sve 
odluke o upotrebi automatiziranih 
sredstava, bilo da ih donese sam pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ili da su 
donesene na temelju zahtjeva nadležnog 
tijela, trebalo bi procijeniti s obzirom na 
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temeljna prava. pouzdanost osnovne tehnologije i 
posljedični učinak na temeljna prava.

Or. en

Amandman 154
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(17) Pri uspostavi proaktivnih mjera 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi zajamčiti poštovanje prava 
korisnika na slobodu izražavanja i 
informiranja, uključujući pravo na slobodu 
primanja i prenošenja informacija. Pored 
zahtjeva utvrđenih pravom, među ostalim 
zakonodavstvom o zaštiti osobnih 
podataka, pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi postupati s dužnom 
pažnjom i provoditi zaštitne mjere, koje 
uključuju, prema potrebi, ljudski nadzor i 
provjere, kako bi se izbjegle bilo kakve 
nenamjerne i pogrešne odluke koje bi 
dovele do uklanjanja sadržaja koji nije 
teroristički sadržaj. To je osobito važno 
kad pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju upotrebljavaju automatizirana 
sredstva za otkrivanje terorističkih 
sadržaja. Sve odluke o upotrebi 
automatiziranih sredstava, bilo da ih 
donese sam pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ili da su donesene na temelju 
zahtjeva nadležnog tijela, trebalo bi 
procijeniti s obzirom na pouzdanost 
osnovne tehnologije i posljedični učinak na 
temeljna prava.

(17) Pri dobrovoljnoj uspostavi takvih 
dodatnih proaktivnih mjera pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju trebali bi 
zajamčiti poštovanje prava korisnika na 
slobodu izražavanja i informiranja, 
uključujući pravo na slobodu primanja i 
prenošenja informacija. Pored zahtjeva 
utvrđenih pravom, među ostalim 
zakonodavstvom o zaštiti osobnih 
podataka, pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi postupati s dužnom 
pažnjom i provoditi zaštitne mjere, koje 
uključuju, prema potrebi, ljudski nadzor i 
provjere, kako bi se izbjegle bilo kakve 
nenamjerne i pogrešne odluke koje bi 
dovele do uklanjanja sadržaja koji nije 
teroristički sadržaj. To je osobito važno 
kad pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju upotrebljavaju automatizirana 
sredstva za otkrivanje terorističkih 
sadržaja. Sve odluke o upotrebi 
automatiziranih sredstava, bilo da ih 
donese sam pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ili da su donesene na temelju 
zahtjeva nadležnog tijela, trebalo bi 
procijeniti s obzirom na pouzdanost 
osnovne tehnologije i posljedični učinak na 
temeljna prava.

Or. en

Amandman 155
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Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(17) Pri uspostavi proaktivnih mjera 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi zajamčiti poštovanje prava 
korisnika na slobodu izražavanja i 
informiranja, uključujući pravo na slobodu 
primanja i prenošenja informacija. Pored 
zahtjeva utvrđenih pravom, među ostalim 
zakonodavstvom o zaštiti osobnih 
podataka, pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi postupati s dužnom 
pažnjom i provoditi zaštitne mjere, koje 
uključuju, prema potrebi, ljudski nadzor i 
provjere, kako bi se izbjegle bilo kakve 
nenamjerne i pogrešne odluke koje bi 
dovele do uklanjanja sadržaja koji nije 
teroristički sadržaj. To je osobito važno 
kad pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju upotrebljavaju automatizirana 
sredstva za otkrivanje terorističkih 
sadržaja. Sve odluke o upotrebi 
automatiziranih sredstava, bilo da ih 
donese sam pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ili da su donesene na temelju 
zahtjeva nadležnog tijela, trebalo bi 
procijeniti s obzirom na pouzdanost 
osnovne tehnologije i posljedični učinak na 
temeljna prava.

(17) Pri uspostavi proaktivnih mjera 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi zajamčiti poštovanje prava 
korisnika na slobodu izražavanja i 
informiranja, uključujući pravo na slobodu 
primanja i prenošenja informacija, te prava 
na privatnost i zaštitu osobnih podataka. 
Pored zahtjeva utvrđenih pravom, među 
ostalim zakonodavstvom o zaštiti osobnih 
podataka, pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi postupati s dužnom 
pažnjom i provoditi zaštitne mjere, koje 
uključuju, prema potrebi, ljudski nadzor i 
provjere, kako bi se izbjegle bilo kakve 
nenamjerne i pogrešne odluke koje bi 
dovele do uklanjanja sadržaja koji nije 
teroristički sadržaj. To je osobito važno 
kad pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju rade na otkrivanju
terorističkih sadržaja. Sve odluke o 
upotrebi automatiziranih sredstava, bilo da 
ih donese sam pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ili da su donesene na temelju 
zahtjeva nadležnog tijela, trebalo bi 
procijeniti s obzirom na pouzdanost 
osnovne tehnologije i posljedični učinak na 
temeljna prava.

Or. cs

Amandman 156
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(18) Kako bi se osiguralo da pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju koji su 

(18) Pružatelj usluga trebao bi izvijestiti 
o dobrovoljno poduzetim proaktivnim 
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izloženi terorističkom sadržaju poduzmu 
odgovarajuće mjere za sprečavanje 
zloupotrebe svojih usluga, nadležna tijela 
trebala bi od pružatelja usluga smještaja 
na poslužitelju koji su zaprimili nalog za 
uklanjanje, a koji je postao konačan, 
zatražiti da izvijeste o poduzetim 
proaktivnim mjerama. One bi mogle 
obuhvaćati mjere za sprečavanje 
ponovnog postavljanja terorističkog 
sadržaja koji je uklonjen ili kojem je 
onemogućen pristup na temelju 
primljenog naloga za uklanjanje ili 
primljenih prijava, npr. provjerom u 
javnim ili privatnim alatima koji 
sadržavaju poznati teroristički sadržaj. 
Mogu uključivati i upotrebu pouzdanih 
tehničkih alata za identificiranje novog 
terorističkog sadržaja, bilo da je riječ o 
upotrebi alata dostupnih na tržištu ili onih 
koje je razvio pružatelj usluga smještaja 
na poslužitelju. Pružatelj usluga trebao bi 
izvijestiti o uvođenju konkretnih 
proaktivnih mjera kako bi nadležno tijelo 
moglo prosuditi jesu li te mjere djelotvorne 
i razmjerne te, ako je riječ o upotrebi 
automatiziranih sredstava, ima li pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju potrebne 
sposobnosti za ljudski nadzor i procjenu. 
Pri procjeni djelotvornosti i razmjernosti 
mjera nadležna tijela trebala bi uzeti u 
obzir relevantne parametre, među ostalim 
broj naloga za uklanjanje i broj prijava 
upućenih pružatelju usluga, njegove 
ekonomske kapacitete i utjecaj njegove 
usluge u širenju terorističkog sadržaja (na 
primjer, uzimajući u obzir broj korisnika u 
Uniji).

mjerama kako bi nadležno tijelo moglo 
prosuditi jesu li te mjere djelotvorne i 
razmjerne te, ako je riječ o upotrebi 
automatiziranih sredstava, ima li pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju potrebne 
sposobnosti za ljudski nadzor i procjenu. 
Pri procjeni djelotvornosti i razmjernosti 
mjera nadležna tijela trebala bi uzeti u 
obzir relevantne parametre, među ostalim 
broj naloga za uklanjanje i broj prijava 
upućenih pružatelju usluga, njegove 
ekonomske kapacitete i utjecaj njegove 
usluge u širenju terorističkog sadržaja (na 
primjer, uzimajući u obzir broj korisnika u 
Uniji).

Or. en

Amandman 157
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(18) Kako bi se osiguralo da pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju koji su 
izloženi terorističkom sadržaju poduzmu 
odgovarajuće mjere za sprečavanje 
zloupotrebe svojih usluga, nadležna tijela 
trebala bi od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju koji su zaprimili nalog za 
uklanjanje, a koji je postao konačan, 
zatražiti da izvijeste o poduzetim 
proaktivnim mjerama. One bi mogle 
obuhvaćati mjere za sprečavanje ponovnog 
postavljanja terorističkog sadržaja koji je 
uklonjen ili kojem je onemogućen pristup 
na temelju primljenog naloga za uklanjanje 
ili primljenih prijava, npr. provjerom u 
javnim ili privatnim alatima koji 
sadržavaju poznati teroristički sadržaj. 
Mogu uključivati i upotrebu pouzdanih 
tehničkih alata za identificiranje novog 
terorističkog sadržaja, bilo da je riječ o 
upotrebi alata dostupnih na tržištu ili onih 
koje je razvio pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju. Pružatelj usluga trebao bi 
izvijestiti o uvođenju konkretnih 
proaktivnih mjera kako bi nadležno tijelo 
moglo prosuditi jesu li te mjere djelotvorne 
i razmjerne te, ako je riječ o upotrebi 
automatiziranih sredstava, ima li pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju potrebne 
sposobnosti za ljudski nadzor i procjenu. 
Pri procjeni djelotvornosti i razmjernosti 
mjera nadležna tijela trebala bi uzeti u 
obzir relevantne parametre, među ostalim 
broj naloga za uklanjanje i broj prijava 
upućenih pružatelju usluga, njegove 
ekonomske kapacitete i utjecaj njegove 
usluge u širenju terorističkog sadržaja (na 
primjer, uzimajući u obzir broj korisnika u 
Uniji).

(18) Kako bi se osiguralo da pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju koji su 
izloženi terorističkom sadržaju poduzmu 
odgovarajuće mjere za sprečavanje 
zloupotrebe svojih usluga, nadležna tijela 
trebala bi od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju koji su zaprimili nalog za 
uklanjanje, a koji je postao konačan, 
zatražiti da izvijeste o poduzetim 
proaktivnim mjerama. One bi mogle 
obuhvaćati mjere za sprečavanje ponovnog 
postavljanja terorističkog sadržaja koji je 
uklonjen ili kojem je onemogućen pristup 
na temelju primljenog naloga za uklanjanje 
ili primljenih prijava, npr. provjerom u 
javnim ili privatnim alatima koji 
sadržavaju poznati teroristički sadržaj. 
Mogu uključivati i upotrebu pouzdanih 
tehničkih alata za identificiranje novog 
terorističkog sadržaja, bilo da je riječ o 
upotrebi alata dostupnih na tržištu ili onih 
koje je razvio pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju. Pružatelj usluga trebao bi 
izvijestiti o uvođenju konkretnih 
proaktivnih mjera kako bi nadležno tijelo 
moglo prosuditi jesu li te mjere nužne,
djelotvorne i razmjerne te, ako je riječ o 
upotrebi automatiziranih sredstava, ima li 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
potrebne sposobnosti za ljudski nadzor i 
procjenu. Pri procjeni djelotvornosti, 
nužnosti i razmjernosti mjera nadležna 
tijela trebala bi uzeti u obzir relevantne 
parametre, među ostalim broj naloga za 
uklanjanje i broj prijava upućenih 
pružatelju usluga, njegove ekonomske 
kapacitete i utjecaj njegove usluge u 
širenju terorističkog sadržaja (na primjer, 
uzimajući u obzir broj korisnika u Uniji) te 
uspostavljene mjere kojima se štiti sloboda 
izražavanja i informiranja i broj slučajeva 
uspostave ograničenja za zakoniti sadržaj.

Or. en
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Amandman 158
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19) Nakon zahtjeva nadležno tijelo 
trebalo bi započeti dijalog s pružateljem 
usluga smještaja na poslužitelju o uspostavi 
potrebnih proaktivnih mjera. Ako je to 
potrebno, nadležno tijelo trebalo bi naložiti 
donošenje odgovarajućih, djelotvornih i 
razmjernih proaktivnih mjera ako smatra 
da poduzete mjere nisu dovoljne za 
prevladavanje rizika. Odluka o nalaganju 
takvih konkretnih proaktivnih mjera u 
načelu ne bi trebala dovesti do uvođenja 
opće obveze praćenja, kako je propisano 
člankom 15. stavkom 1. Direktive 
2001/31/EZ. Imajući u vidu posebno 
ozbiljne rizike povezane sa širenjem 
terorističkog sadržaja, odluke koje donesu 
nadležna tijela ma temelju ove Uredbe 
mogle bi odstupati od pristupa utvrđenog 
člankom 15. stavkom 1. Direktive 
2000/31/EZ u pogledu određenih posebnih, 
ciljanih mjera koje je potrebno donijeti iz 
prevladavajućih razloga javne sigurnosti. 
Prije donošenja takvih odluka nadležno 
tijelo trebalo bi postići pravednu ravnotežu 
između ciljeva od javnog interesa i 
povezanih temeljnih prava, posebno 
slobode izražavanja i informiranja i 
slobode poduzetništva, te dati 
odgovarajuće obrazloženje.

(19) Nakon zahtjeva nadležno tijelo 
trebalo bi započeti dijalog s pružateljem 
usluga smještaja na poslužitelju o uspostavi 
potrebnih proaktivnih mjera. Ako je to 
potrebno, nadležno tijelo trebalo bi naložiti 
donošenje odgovarajućih, djelotvornih i 
razmjernih proaktivnih mjera ako smatra 
da poduzete mjere nisu dovoljne za
prevladavanje rizika. Nadležno tijelo 
trebalo bi uvoditi samo one proaktivne 
mjere za koje se razumno može očekivati 
da ih pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju može provesti, uzimajući u 
obzir, između ostalih čimbenika, 
financijske i druge resurse pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju. Odluka o 
nalaganju takvih konkretnih proaktivnih 
mjera ne bi trebala dovesti do uvođenja 
opće obveze praćenja, kako je propisano 
člankom 15. stavkom 1.
Direktive 2000/31/EZ. Imajući u vidu 
posebno ozbiljne rizike povezane sa 
širenjem terorističkog sadržaja, odluke koje 
donesu nadležna tijela na temelju ove 
Uredbe mogle bi u iznimnim okolnostima
odstupati od pristupa utvrđenog 
člankom 15. stavkom 1.
Direktive 2000/31/EZ u pogledu određenih 
posebnih, ciljanih mjera koje je potrebno 
donijeti iz prevladavajućih razloga javne 
sigurnosti. Prije donošenja takvih odluka 
nadležno tijelo trebalo bi postići pravednu 
ravnotežu između ciljeva od javnog 
interesa i povezanih temeljnih prava, 
posebno slobode izražavanja i informiranja 
i slobode poduzetništva, te dati 
odgovarajuće obrazloženje.

Or. en
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Amandman 159
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19) Nakon zahtjeva nadležno tijelo 
trebalo bi započeti dijalog s pružateljem 
usluga smještaja na poslužitelju o uspostavi 
potrebnih proaktivnih mjera. Ako je to 
potrebno, nadležno tijelo trebalo bi naložiti 
donošenje odgovarajućih, djelotvornih i 
razmjernih proaktivnih mjera ako smatra 
da poduzete mjere nisu dovoljne za 
prevladavanje rizika. Odluka o nalaganju 
takvih konkretnih proaktivnih mjera u 
načelu ne bi trebala dovesti do uvođenja 
opće obveze praćenja, kako je propisano 
člankom 15. stavkom 1. Direktive 
2001/31/EZ. Imajući u vidu posebno 
ozbiljne rizike povezane sa širenjem 
terorističkog sadržaja, odluke koje donesu 
nadležna tijela ma temelju ove Uredbe 
mogle bi odstupati od pristupa utvrđenog 
člankom 15. stavkom 1. Direktive 
2000/31/EZ u pogledu određenih posebnih, 
ciljanih mjera koje je potrebno donijeti iz 
prevladavajućih razloga javne sigurnosti. 
Prije donošenja takvih odluka nadležno 
tijelo trebalo bi postići pravednu ravnotežu 
između ciljeva od javnog interesa i 
povezanih temeljnih prava, posebno 
slobode izražavanja i informiranja i 
slobode poduzetništva, te dati 
odgovarajuće obrazloženje.

(19) Nakon zahtjeva nadležno tijelo 
trebalo bi započeti dijalog s pružateljem 
usluga smještaja na poslužitelju o uspostavi 
potrebnih proaktivnih mjera. Ako je to 
potrebno, nadležno tijelo trebalo bi naložiti 
donošenje odgovarajućih, djelotvornih i 
razmjernih proaktivnih mjera ako na 
temelju odgovarajućih, dostatnih i 
relevantnih dokaza smatra da poduzete 
mjere nisu dovoljne za prevladavanje 
rizika. Odluka o nalaganju takvih 
konkretnih proaktivnih mjera u načelu ne 
bi trebala dovesti do uvođenja opće obveze 
praćenja, kako je propisano člankom 15. 
stavkom 1. Direktive 2001/31/EZ. Imajući 
u vidu posebno ozbiljne rizike povezane sa 
širenjem terorističkog sadržaja, odluke koje 
donesu nadležna tijela ma temelju ove 
Uredbe mogle bi odstupati od pristupa 
utvrđenog člankom 15. stavkom 1. 
Direktive 2000/31/EZ u pogledu određenih 
posebnih, ciljanih mjera koje je potrebno 
donijeti iz prevladavajućih razloga javne 
sigurnosti. Prije donošenja takvih odluka 
nadležno tijelo trebalo bi postići pravednu 
ravnotežu između ciljeva od javnog 
interesa i povezanih temeljnih prava, 
posebno slobode izražavanja i informiranja 
i slobode poduzetništva, te dati 
odgovarajuće obrazloženje.

Or. en

Amandman 160
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19) Nakon zahtjeva nadležno tijelo 
trebalo bi započeti dijalog s pružateljem 
usluga smještaja na poslužitelju o uspostavi 
potrebnih proaktivnih mjera. Ako je to 
potrebno, nadležno tijelo trebalo bi naložiti 
donošenje odgovarajućih, djelotvornih i 
razmjernih proaktivnih mjera ako smatra 
da poduzete mjere nisu dovoljne za 
prevladavanje rizika. Odluka o nalaganju 
takvih konkretnih proaktivnih mjera u 
načelu ne bi trebala dovesti do uvođenja 
opće obveze praćenja, kako je propisano 
člankom 15. stavkom 1. Direktive 
2001/31/EZ. Imajući u vidu posebno 
ozbiljne rizike povezane sa širenjem 
terorističkog sadržaja, odluke koje donesu 
nadležna tijela ma temelju ove Uredbe 
mogle bi odstupati od pristupa utvrđenog 
člankom 15. stavkom 1. Direktive 
2000/31/EZ u pogledu određenih posebnih, 
ciljanih mjera koje je potrebno donijeti iz 
prevladavajućih razloga javne sigurnosti. 
Prije donošenja takvih odluka nadležno 
tijelo trebalo bi postići pravednu ravnotežu 
između ciljeva od javnog interesa i 
povezanih temeljnih prava, posebno 
slobode izražavanja i informiranja i 
slobode poduzetništva, te dati 
odgovarajuće obrazloženje.

(19) Nakon zahtjeva nadležno tijelo 
trebalo bi započeti dijalog s pružateljem 
usluga smještaja na poslužitelju o uspostavi 
potrebnih proaktivnih mjera. Ako je to 
potrebno, nadležno tijelo trebalo bi naložiti 
donošenje odgovarajućih, djelotvornih i 
razmjernih proaktivnih mjera ako smatra 
da poduzete mjere nisu dovoljne za 
prevladavanje rizika. Odluka o nalaganju 
takvih konkretnih proaktivnih mjera u 
načelu ne bi trebala dovesti do uvođenja 
opće obveze praćenja, kako je propisano 
člankom 15. stavkom 1. Direktive 
2001/31/EZ. Imajući u vidu posebno 
ozbiljne rizike povezane sa širenjem 
terorističkog sadržaja, odluke koje kao 
krajnje rješenje donesu nadležna tijela na
temelju ove Uredbe mogle bi odstupati od 
pristupa utvrđenog člankom 15. stavkom 1.
Direktive 2000/31/EZ u pogledu određenih 
posebnih, ciljanih mjera koje je potrebno 
donijeti iz prevladavajućih razloga javne 
sigurnosti. Prije donošenja takvih odluka
koje su krajnje rješenje nadležno tijelo 
trebalo bi postići pravednu ravnotežu 
između ciljeva od javnog interesa i 
povezanih temeljnih prava, posebno 
slobode izražavanja i informiranja i 
slobode poduzetništva, te dati 
odgovarajuće obrazloženje.

Or. en

Amandman 161
Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(20) Obvezu da pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju čuvaju sadržaj i 
povezane podatke trebalo bi uvesti za 
konkretne svrhe i vremenski ograničiti na 

(20) Obvezu da pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju čuvaju sadržaj i 
povezane podatke trebalo bi uvesti za 
konkretne svrhe, vremenski ograničiti na 
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ono što je nužno. Zahtjev za čuvanje 
potrebno je proširiti na povezane podatke u 
mjeri u kojoj bi takvi podaci u protivnom 
bili izgubljeni kao posljedica uklanjanja 
predmetnog sadržaja. Povezani podaci 
mogu uključivati podatke kao što su
„podaci o pretplatniku”, što prvenstveno 
uključuje podatke koji se odnose na 
identitet pružatelja sadržaja, te podatke kao 
što su „podaci o pristupu”, koji na primjer 
obuhvaćaju podatke o datumu i vremenu 
pristupa pružatelja sadržaja ili podatke o 
prijavi na poslužitelj i odjavi s poslužitelja, 
zajedno s IP adresom koju je pružatelj 
usluge pristupa internetu dodijelio 
pružatelju sadržaja.

ono što je nužno i osigurati njihovu 
potrebnu zaštitu kada je riječ o osobnim 
podacima. Zahtjev za čuvanje potrebno je 
proširiti na povezane podatke u mjeri u 
kojoj bi takvi podaci u protivnom bili 
izgubljeni kao posljedica uklanjanja 
predmetnog sadržaja. Povezani podaci 
mogu uključivati podatke kao što su
„podaci o pretplatniku”, što prvenstveno 
uključuje podatke koji se odnose na 
identitet pružatelja sadržaja, te podatke kao 
što su „podaci o pristupu”, koji na primjer 
obuhvaćaju podatke o datumu i vremenu 
pristupa pružatelja sadržaja ili podatke o 
prijavi na poslužitelj i odjavi s poslužitelja, 
zajedno s IP adresom koju je pružatelj 
usluge pristupa internetu dodijelio 
pružatelju sadržaja.

Or. es

Amandman 162
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(24) Transparentnost politika pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju u vezi s 
terorističkim sadržajem ključna je za 
povećanje njihove odgovornosti prema 
svojim korisnicima te za jačanje povjerenja 
građana u jedinstveno digitalno tržište. 
Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi objavljivati godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti koja sadržavaju 
smislene informacije o mjerama 
poduzetima u vezi s otkrivanjem, 
identificiranjem i uklanjanjem terorističkog 
sadržaja.

(24) Transparentnost politika pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju u vezi s 
terorističkim sadržajem ključna je za 
povećanje njihove odgovornosti prema 
svojim korisnicima te za jačanje povjerenja 
građana u jedinstveno digitalno tržište. 
Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi objavljivati godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti koja sadržavaju 
smislene informacije o mjerama 
poduzetima u vezi s otkrivanjem, 
identificiranjem i uklanjanjem terorističkog 
sadržaja te brojem uspostavljenih 
ograničenja za zakoniti sadržaj. Nadležna 
tijela također bi trebala objavljivati 
godišnja izvješća za potrebe 
transparentnosti koja bi sadržavala 
značajne informacije o broju izdanih 
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pravnih naloga, broju uklonjenih 
sadržaja, broju identificiranih i otkrivenih 
terorističkih sadržaja koji su uklonjeni i 
broju uspostavljenih ograničenja za 
zakonite sadržaje.

Or. en

Amandman 163
Maria Grapini

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(24) Transparentnost politika pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju u vezi s 
terorističkim sadržajem ključna je za 
povećanje njihove odgovornosti prema 
svojim korisnicima te za jačanje povjerenja 
građana u jedinstveno digitalno tržište. 
Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi objavljivati godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti koja sadržavaju 
smislene informacije o mjerama 
poduzetima u vezi s otkrivanjem, 
identificiranjem i uklanjanjem terorističkog 
sadržaja.

(24) Transparentnost politika pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju u vezi s 
terorističkim sadržajem ključna je za 
povećanje njihove odgovornosti prema 
svojim korisnicima te za jačanje povjerenja 
građana u jedinstveno digitalno tržište. 
Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi objavljivati godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti koja sadržavaju 
smislene informacije o mjerama 
poduzetima u vezi s otkrivanjem, 
identificiranjem, prijavom nadležnim 
tijelima i uklanjanjem terorističkog 
sadržaja.

Or. ro

Amandman 164
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(25) Postupci za podnošenje pritužbi 
neophodna su zaštitna mjera usmjerena 
protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja 
zaštićenog na temelju slobode izražavanja i 

(25) Postupci za podnošenje pritužbi 
neophodna su zaštitna mjera usmjerena 
protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja
slijedom mjera poduzetih u skladu s 
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informiranja. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti 
mehanizme za podnošenje pritužbi koji su 
jednostavni za korištenje i osigurati da se 
pritužbe rješavaju brzo i potpuno 
transparentno u odnosu na pružatelja 
sadržaja. Zahtjev da pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju vrati sadržaj koji 
je bio greškom uklonjen ne utječe na 
mogućnost da pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju postupe u skladu sa svojim 
uvjetima iz drugih razloga.

uvjetima pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zaštićenog na temelju slobode 
izražavanja i informiranja. Pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju trebali bi 
stoga uspostaviti mehanizme za 
podnošenje pritužbi koji su jednostavni za 
korištenje i osigurati da se pritužbe 
rješavaju brzo i potpuno transparentno u 
odnosu na pružatelja sadržaja. Zahtjev da 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
vrati sadržaj koji je bio greškom uklonjen 
ne utječe na mogućnost da pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju postupe u 
skladu sa svojim uvjetima iz drugih 
razloga. Nadalje, pružatelji sadržaja čiji je 
sadržaj uklonjen na temelju naloga za 
uklanjanje trebali bi imati pravo na 
djelotvoran pravni lijek u skladu s 
člankom 19. UEU-a i člankom 47. Povelje 
o temeljnim pravima Europske unije.

Or. en

Amandman 165
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(25) Postupci za podnošenje pritužbi 
neophodna su zaštitna mjera usmjerena 
protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja 
zaštićenog na temelju slobode izražavanja i 
informiranja. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti 
mehanizme za podnošenje pritužbi koji su 
jednostavni za korištenje i osigurati da se 
pritužbe rješavaju brzo i potpuno 
transparentno u odnosu na pružatelja 
sadržaja. Zahtjev da pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju vrati sadržaj koji 
je bio greškom uklonjen ne utječe na 
mogućnost da pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju postupe u skladu sa svojim 
uvjetima iz drugih razloga.

(25) Postupci za podnošenje pritužbi 
neophodna su zaštitna mjera usmjerena 
protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja 
zaštićenog na temelju slobode izražavanja i 
informiranja. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti 
mehanizme za podnošenje pritužbi koji su 
jednostavni za korištenje i osigurati da se 
pritužbe rješavaju brzo i potpuno 
transparentno u odnosu na pružatelja 
sadržaja. Pružatelji sadržaja također bi 
trebali imati pravo na to da nadležnom 
tijelu izravno podnesu pritužbu ako tu 
pritužbu ne mogu riješiti s pružateljem 
usluga smještaja na poslužitelju. Zahtjev 
da pružatelj usluga smještaja na 
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poslužitelju vrati sadržaj koji je bio 
greškom uklonjen ne utječe na mogućnost 
da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju postupe u skladu sa svojim 
uvjetima iz drugih razloga.

Or. en

Amandman 166
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(25) Postupci za podnošenje pritužbi 
neophodna su zaštitna mjera usmjerena 
protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja 
zaštićenog na temelju slobode izražavanja i 
informiranja. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti 
mehanizme za podnošenje pritužbi koji su 
jednostavni za korištenje i osigurati da se 
pritužbe rješavaju brzo i potpuno 
transparentno u odnosu na pružatelja 
sadržaja. Zahtjev da pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju vrati sadržaj koji 
je bio greškom uklonjen ne utječe na 
mogućnost da pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju postupe u skladu sa svojim 
uvjetima iz drugih razloga.

(25) Postupci za podnošenje pritužbi 
neophodna su zaštitna mjera usmjerena 
protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja 
zaštićenog na temelju slobode izražavanja i 
informiranja. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti 
mehanizme za podnošenje pritužbi koji su 
jednostavni za korištenje i osigurati da se 
pritužbe rješavaju brzo i potpuno 
transparentno u odnosu na pružatelja 
sadržaja, a taj bi mehanizam trebao 
uključivati informacije o svim 
mogućnostima djelotvornog pravnog 
lijeka, uključujući pravna sredstva za 
pravnu zaštitu. Zahtjev da pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju vrati sadržaj koji 
je bio greškom uklonjen ne utječe na 
mogućnost da pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju postupe u skladu sa svojim 
uvjetima iz drugih razloga.

Or. en

Amandman 167
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(26) Djelotvorna pravna zaštita u skladu 
s člankom 19. UEU-a i člankom 47. 
Povelje o temeljnim pravima Europske 
unije predviđa da osobe moraju znati 
razloge zbog kojih je sadržaj koji su 
postavile uklonjen ili zbog kojih je tom 
sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
pružatelju sadržaja na raspolaganje trebao 
staviti smislene informacije koje bi 
pružatelju sadržaja omogućile da ospori 
odluku. Međutim, to ne znači nužno da je 
potrebno obavijestiti pružatelja sadržaja. 
Ovisno o okolnostima, pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju mogu sadržaj 
koji se smatra terorističkim sadržajem 
zamijeniti porukom da je sadržaj uklonjen 
ili da je sadržaju onemogućen pristup u 
skladu s ovom Uredbom. Na zahtjev bi 
trebalo pružiti dodatne informacije o 
razlozima i načinima na koje pružatelj 
sadržaja može osporavati odluku. Ako 
nadležna tijela odluče da se zbog javne 
sigurnosti, uključujući u kontekstu istrage, 
izravno obavješćivanje pružatelja sadržaja 
o uklanjanju sadržaja ili onemogućavanju 
pristupa tom sadržaju smatra 
neprimjerenim ili kontraproduktivnim, 
trebala bi o tome obavijestiti pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju.

(26) Djelotvorna pravna zaštita u skladu 
s člankom 19. UEU-a i člankom 47. 
Povelje o temeljnim pravima Europske 
unije predviđa da osobe moraju znati 
razloge zbog kojih je sadržaj koji su 
postavile uklonjen ili zbog kojih je tom 
sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
pružatelju sadržaja na raspolaganje trebao 
staviti smislene informacije koje bi 
pružatelju sadržaja omogućile da ospori 
odluku. Ako nadležna tijela odluče da se 
zbog javne sigurnosti, uključujući u 
kontekstu istrage, izravno obavješćivanje 
pružatelja sadržaja o uklanjanju sadržaja ili 
onemogućavanju pristupa tom sadržaju 
smatra neprimjerenim ili 
kontraproduktivnim, trebala bi o tome 
obavijestiti pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju.

Or. en

Amandman 168
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(26) Djelotvorna pravna zaštita u skladu 
s člankom 19. UEU-a i člankom 47. 
Povelje o temeljnim pravima Europske 
unije predviđa da osobe moraju znati 

(26) Djelotvorna pravna zaštita u skladu 
s člankom 19. UEU-a i člankom 47. 
Povelje o temeljnim pravima Europske 
unije predviđa da osobe moraju znati 
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razloge zbog kojih je sadržaj koji su 
postavile uklonjen ili zbog kojih je tom 
sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
pružatelju sadržaja na raspolaganje trebao 
staviti smislene informacije koje bi 
pružatelju sadržaja omogućile da ospori 
odluku. Međutim, to ne znači nužno da je 
potrebno obavijestiti pružatelja sadržaja.
Ovisno o okolnostima, pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju mogu sadržaj koji 
se smatra terorističkim sadržajem 
zamijeniti porukom da je sadržaj uklonjen 
ili da je sadržaju onemogućen pristup u 
skladu s ovom Uredbom. Na zahtjev bi 
trebalo pružiti dodatne informacije o 
razlozima i načinima na koje pružatelj
sadržaja može osporavati odluku. Ako 
nadležna tijela odluče da se zbog javne 
sigurnosti, uključujući u kontekstu istrage, 
izravno obavješćivanje pružatelja sadržaja 
o uklanjanju sadržaja ili onemogućavanju 
pristupa tom sadržaju smatra 
neprimjerenim ili kontraproduktivnim, 
trebala bi o tome obavijestiti pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju.

razloge zbog kojih je sadržaj koji su 
postavile uklonjen ili zbog kojih je tom 
sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
pružatelju sadržaja na raspolaganje trebao 
staviti smislene informacije koje bi 
pružatelju sadržaja omogućile da ospori 
odluku. Ovisno o okolnostima, pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju mogu 
sadržaj koji se smatra terorističkim 
sadržajem zamijeniti porukom da je sadržaj 
uklonjen ili da je sadržaju onemogućen 
pristup u skladu s ovom Uredbom. Na 
zahtjev bi trebalo pružiti dodatne 
informacije o razlozima i načinima na koje 
pružatelj sadržaja može osporavati odluku. 
Ako nadležna tijela odluče da se zbog 
javne sigurnosti, uključujući u kontekstu 
istrage, izravno obavješćivanje pružatelja 
sadržaja o uklanjanju sadržaja ili 
onemogućavanju pristupa tom sadržaju 
smatra neprimjerenim ili 
kontraproduktivnim, trebala bi o tome 
obavijestiti pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju.

Or. en

Amandman 169
Maria Grapini

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(29) Neophodno je da nadležno tijelo 
države članice koje je odgovorno za 
izricanje kazni ima sve informacije o 
izdavanju naloga za uklanjanje i prijava te 
o daljnjoj komunikaciji između pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju i 
relevantnog nadležnog tijela. U tu bi svrhu 
države članice trebale osigurati 
odgovarajuće komunikacijske kanale i 
mehanizme koji omogućuju pravovremenu 

(29) Neophodno je da nadležno tijelo 
države članice koje je odgovorno za 
izricanje kazni ima sve informacije o 
izdavanju naloga za uklanjanje i prijava te 
o daljnjoj komunikaciji između pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju i 
relevantnog nadležnog tijela. U tu svrhu 
države članice moraju osigurati 
odgovarajuće komunikacijske kanale i 
mehanizme koji omogućuju pravovremenu 
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razmjenu relevantnih informacija. razmjenu relevantnih informacija.

Or. ro

Amandman 170
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(33) I pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju i države članice trebali bi 
uspostaviti točke za kontakt kako bi se 
olakšalo brzo rješavanje naloga za 
uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog 
zastupnika točka za kontakt služi u 
operativne svrhe. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
trebala bi raspolagati namjenskim 
sredstvom za elektroničko primanje naloga 
za uklanjanje i prijava te tehničkim i 
ljudskim resursima koji omogućuju 
njihovu brzu obradu. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju može 
imenovati postojeću točku za kontakt, pod 
uvjetom da je ta točka za kontakt u 
mogućnosti vršiti funkcije predviđene 
ovom Uredbom. Kako bi teroristički 
sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom 
sadržaju onemogućen u roku od sat 
vremena od primitka naloga za 
uklanjanje, pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi se pobrinuti da je 
točka za kontakt dostupna u svakom 
trenutku. Informacije o točki za kontakt 
trebale bi uključivati informacije o jeziku 
na kojem se može obratiti točki za kontakt. 
Radi olakšavanja komunikacije između 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i 
nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja 
na poslužitelju potiče se da omoguće 
komunikaciju na jednom od službenih 
jezika Unije na kojem su dostupni njihovi 

(33) I pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju i države članice trebali bi 
uspostaviti točke za kontakt kako bi se 
olakšalo brzo rješavanje naloga za 
uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog 
zastupnika točka za kontakt služi u 
operativne svrhe. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
trebala bi raspolagati namjenskim 
sredstvom za elektroničko primanje naloga 
za uklanjanje i prijava te tehničkim i 
ljudskim resursima koji omogućuju 
njihovu brzu obradu. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju može 
imenovati postojeću točku za kontakt, pod 
uvjetom da je ta točka za kontakt u 
mogućnosti vršiti funkcije predviđene 
ovom Uredbom. Informacije o točki za 
kontakt trebale bi uključivati informacije o 
jeziku na kojem se može obratiti točki za 
kontakt. Radi olakšavanja komunikacije 
između pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju i nadležnih tijela, pružatelje 
usluga smještaja na poslužitelju potiče se 
da omoguće komunikaciju na jednom od 
službenih jezika Unije na kojem su 
dostupni njihovi uvjeti.
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uvjeti.

Or. cs

Amandman 171
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(33) I pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju i države članice trebali bi 
uspostaviti točke za kontakt kako bi se 
olakšalo brzo rješavanje naloga za 
uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog 
zastupnika točka za kontakt služi u 
operativne svrhe. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
trebala bi raspolagati namjenskim 
sredstvom za elektroničko primanje naloga 
za uklanjanje i prijava te tehničkim i 
ljudskim resursima koji omogućuju 
njihovu brzu obradu. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju može 
imenovati postojeću točku za kontakt, pod 
uvjetom da je ta točka za kontakt u 
mogućnosti vršiti funkcije predviđene 
ovom Uredbom. Kako bi teroristički 
sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom 
sadržaju onemogućen u roku od sat 
vremena od primitka naloga za 
uklanjanje, pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi se pobrinuti da je 
točka za kontakt dostupna u svakom 
trenutku. Informacije o točki za kontakt 
trebale bi uključivati informacije o jeziku 
na kojem se može obratiti točki za kontakt. 
Radi olakšavanja komunikacije između 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i 
nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja 
na poslužitelju potiče se da omoguće 
komunikaciju na jednom od službenih 
jezika Unije na kojem su dostupni njihovi 

(33) I pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju i države članice trebali bi 
uspostaviti točke za kontakt kako bi se 
olakšalo brzo rješavanje naloga za 
uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog 
zastupnika točka za kontakt služi u 
operativne svrhe. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
trebala bi raspolagati namjenskim 
sredstvom za elektroničko primanje naloga 
za uklanjanje i prijava te tehničkim i 
ljudskim resursima koji omogućuju 
njihovu brzu obradu. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju može 
imenovati postojeću točku za kontakt, pod 
uvjetom da je ta točka za kontakt u 
mogućnosti vršiti funkcije predviđene 
ovom Uredbom. Informacije o točki za 
kontakt trebale bi uključivati informacije o 
jeziku na kojem se može obratiti točki za 
kontakt. Radi olakšavanja komunikacije 
između pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju i nadležnih tijela, pružatelje 
usluga smještaja na poslužitelju potiče se 
da omoguće komunikaciju na jednom od 
službenih jezika Unije na kojem su 
dostupni njihovi uvjeti.
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uvjeti.

Or. en

Amandman 172
Andreas Schwab

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(33) I pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju i države članice trebali bi 
uspostaviti točke za kontakt kako bi se 
olakšalo brzo rješavanje naloga za 
uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog 
zastupnika točka za kontakt služi u 
operativne svrhe. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
trebala bi raspolagati namjenskim 
sredstvom za elektroničko primanje naloga 
za uklanjanje i prijava te tehničkim i 
ljudskim resursima koji omogućuju 
njihovu brzu obradu. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju može 
imenovati postojeću točku za kontakt, pod 
uvjetom da je ta točka za kontakt u 
mogućnosti vršiti funkcije predviđene 
ovom Uredbom. Kako bi teroristički 
sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom 
sadržaju onemogućen u roku od sat 
vremena od primitka naloga za uklanjanje, 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi se pobrinuti da je točka za 
kontakt dostupna u svakom trenutku. 
Informacije o točki za kontakt trebale bi 
uključivati informacije o jeziku na kojem 
se može obratiti točki za kontakt. Radi 
olakšavanja komunikacije između 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i 
nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja 
na poslužitelju potiče se da omoguće 
komunikaciju na jednom od službenih 
jezika Unije na kojem su dostupni njihovi 

(33) I pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju i države članice trebali bi 
uspostaviti točke za kontakt kako bi se 
olakšalo brzo rješavanje naloga za 
uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog 
zastupnika točka za kontakt služi u 
operativne svrhe. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
trebala bi raspolagati namjenskim 
sredstvom za elektroničko primanje naloga 
za uklanjanje i prijava te tehničkim i 
ljudskim resursima koji omogućuju 
njihovu brzu obradu. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju može 
imenovati postojeću točku za kontakt, pod 
uvjetom da je ta točka za kontakt u 
mogućnosti vršiti funkcije predviđene 
ovom Uredbom. Kako bi teroristički 
sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom 
sadržaju onemogućen što je prije moguće
od primitka naloga za uklanjanje, pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju trebali bi 
se pobrinuti da je točka za kontakt 
dostupna u svakom trenutku. Informacije o 
točki za kontakt trebale bi uključivati 
informacije o jeziku na kojem se može 
obratiti točki za kontakt. Radi olakšavanja 
komunikacije između pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležnih tijela, 
pružatelje usluga smještaja na poslužitelju 
potiče se da omoguće komunikaciju na 
jednom od službenih jezika Unije na kojem 
su dostupni njihovi uvjeti.
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Amandman 173
Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(33) I pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju i države članice trebali bi 
uspostaviti točke za kontakt kako bi se 
olakšalo brzo rješavanje naloga za 
uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog 
zastupnika točka za kontakt služi u 
operativne svrhe. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
trebala bi raspolagati namjenskim 
sredstvom za elektroničko primanje naloga 
za uklanjanje i prijava te tehničkim i 
ljudskim resursima koji omogućuju 
njihovu brzu obradu. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju može 
imenovati postojeću točku za kontakt, pod 
uvjetom da je ta točka za kontakt u 
mogućnosti vršiti funkcije predviđene 
ovom Uredbom. Kako bi teroristički 
sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom 
sadržaju onemogućen u roku od sat 
vremena od primitka naloga za uklanjanje, 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi se pobrinuti da je točka za 
kontakt dostupna u svakom trenutku. 
Informacije o točki za kontakt trebale bi 
uključivati informacije o jeziku na kojem 
se može obratiti točki za kontakt. Radi 
olakšavanja komunikacije između 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i 
nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja 
na poslužitelju potiče se da omoguće 
komunikaciju na jednom od službenih 
jezika Unije na kojem su dostupni njihovi 

(33) I pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju i države članice trebali bi 
uspostaviti točke za kontakt kako bi se 
olakšalo brzo rješavanje naloga za 
uklanjanje i prijava. Za razliku od pravnog 
zastupnika točka za kontakt služi u 
operativne svrhe. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
trebala bi raspolagati namjenskim 
sredstvom za elektroničko primanje naloga 
za uklanjanje i prijava te tehničkim i 
ljudskim resursima koji omogućuju 
njihovu brzu obradu. Točka za kontakt 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
ne mora se nalaziti u Uniji, a pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju može 
imenovati postojeću točku za kontakt, pod 
uvjetom da je ta točka za kontakt u 
mogućnosti vršiti funkcije predviđene 
ovom Uredbom. Kako bi teroristički 
sadržaj bio uklonjen odnosno pristup tom 
sadržaju odmah onemogućen nakon
primitka naloga za uklanjanje, pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju trebali bi 
se pobrinuti da je točka za kontakt 
dostupna. Informacije o točki za kontakt 
trebale bi uključivati informacije o jeziku 
na kojem se može obratiti točki za kontakt. 
Radi olakšavanja komunikacije između 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i 
nadležnih tijela, pružatelje usluga smještaja 
na poslužitelju potiče se da omoguće 
komunikaciju na jednom od službenih 
jezika Unije na kojem su dostupni njihovi 
uvjeti.
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Obrazloženje

Nije realno tražiti od MSP-ova da uklone sadržaj u roku od jednog sata od primitka naloga o 
uklanjanju bez omogućavanja vremena za ispravnu procjenu zahtjeva. Mala poduzeća 
jednostavno neće biti u mogućnosti ispuniti taj uvjet jer u većini slučajeva nemaju dovoljno 
ljudskih resursa da budu dostupna u svako doba i uklone sadržaj u roku od jednog sata.

Amandman 174
Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(34) Budući da ne postoji opći zahtjev 
prema kojem bi pružatelji usluga morali 
zajamčiti fizičku prisutnost na području 
Unije, potrebno je jasno utvrditi u 
nadležnosti koje je države članice pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju koji pruža 
usluge u Uniji. U pravilu, pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju u nadležnosti je 
države članice u kojoj ima glavni poslovni 
nastan ili u kojoj je imenovao pravnog 
zastupnika. Međutim, ako druga država 
članica izda nalog za uklanjanje, njezina 
bi tijela trebala biti u mogućnosti izvršiti 
svoje naloge poduzimanjem mjera prisile 
koje nisu represivne, kao što su novčane 
kazne. Kad je riječ o pružatelju usluga 
smještaja na poslužitelju koji nema 
poslovni nastan u Uniji i koji nije 
imenovao pravnog zastupnika, države 
članice ipak bi trebale imati mogućnost 
izricanja kazni, pod uvjetom da se poštuje 
načelo ne bis in idem.

(34) Budući da ne postoji opći zahtjev 
prema kojem bi pružatelji usluga morali 
zajamčiti fizičku prisutnost na području 
Unije, potrebno je jasno utvrditi u 
nadležnosti koje je države članice pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju koji pruža 
usluge u Uniji. U pravilu, pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju u nadležnosti je 
države članice u kojoj ima glavni poslovni 
nastan ili u kojoj je imenovao pravnog 
zastupnika.

Or. es

Amandman 175
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Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(38) Kazne su potrebne kako bi se 
osiguralo da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju doista ispunjavaju svoje 
obveze na temelju ove Uredbe. Države 
članice trebale bi donijeti pravila o 
kaznama, uključujući, prema potrebi, 
smjernice za izricanje kazni. Posebno 
visoke kazne odredit će se za slučajeve kad 
se sustavno ponavlja da određeni pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni 
teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup 
tom sadržaju u roku od sat vremena od 
primitka naloga za uklanjanje.
Neispunjavanje obveza u pojedinačnim 
slučajevima moglo bi se kazniti na temelju 
načela ne bis in idem i načela 
proporcionalnosti i uz osiguravanje da se u 
takvim kaznama uzme u obzir sustavno 
neispunjavanje obveza. Radi jamčenja 
pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo 
utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze 
mogu podlijegati kaznama. Kazne za 
neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo 
bi donijeti samo u odnosu na obveze koje 
proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u 
skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke 
kojom se nameću dodatne proaktivne mjere 
u skladu s člankom 6. stavkom 4. U 
donošenju odluke o tome treba li izreći 
novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir 
financijska sredstva pružatelja usluga. 
Države članice dužne su se pobrinuti da se 
kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji 
nije teroristički sadržaj.

(38) Kazne su potrebne kako bi se 
osiguralo da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju doista ispunjavaju svoje 
obveze na temelju ove Uredbe. Države 
članice trebale bi donijeti pravila o 
kaznama, uključujući, prema potrebi, 
smjernice za izricanje kazni. Posebno 
visoke kazne odredit će se za slučajeve kad 
se sustavno ponavlja da određeni pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni 
teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup 
tom sadržaju u roku od sat vremena od 
primitka naloga za uklanjanje. 
Neispunjavanje obveza u pojedinačnim 
slučajevima moglo bi se kazniti na temelju 
načela ne bis in idem i načela 
proporcionalnosti i uz osiguravanje da se u 
takvim kaznama uzme u obzir sustavno 
neispunjavanje obveza. Radi jamčenja 
pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo 
utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze 
mogu podlijegati kaznama. Kazne za 
neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo 
bi donijeti samo u odnosu na obveze koje 
proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u 
skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke 
kojom se nameću dodatne proaktivne mjere 
u skladu s člankom 6. stavkom 4. Pri 
ocjeni prirode kršenja i donošenju odluke 
o primjeni kazni trebalo bi u potpunosti 
poštovati temeljna prava, kao što je 
sloboda izražavanja. U donošenju odluke o 
tome treba li izreći novčanu kaznu, trebalo 
bi uzeti u obzir financijska sredstva 
pružatelja usluga. Države članice dužne su 
se pobrinuti da se kaznama ne potiče 
uklanjanje sadržaja koji nije teroristički 
sadržaj. U donošenju odluke o tome treba 
li izreći novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u 
obzir financijska sredstva pružatelja 
usluga. Države članice trebale bi zajamčiti 
da se kaznama ne potiče uklanjanje 
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Amandman 176
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(38) Kazne su potrebne kako bi se 
osiguralo da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju doista ispunjavaju svoje 
obveze na temelju ove Uredbe. Države 
članice trebale bi donijeti pravila o 
kaznama, uključujući, prema potrebi, 
smjernice za izricanje kazni. Posebno 
visoke kazne odredit će se za slučajeve kad 
se sustavno ponavlja da određeni pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni 
teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup 
tom sadržaju u roku od sat vremena od 
primitka naloga za uklanjanje.
Neispunjavanje obveza u pojedinačnim 
slučajevima moglo bi se kazniti na temelju 
načela ne bis in idem i načela 
proporcionalnosti i uz osiguravanje da se 
u takvim kaznama uzme u obzir sustavno 
neispunjavanje obveza. Radi jamčenja 
pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo 
utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze 
mogu podlijegati kaznama. Kazne za 
neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo 
bi donijeti samo u odnosu na obveze koje 
proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u 
skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke 
kojom se nameću dodatne proaktivne 
mjere u skladu s člankom 6. stavkom 4. U
donošenju odluke o tome treba li izreći 
novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir 
financijska sredstva pružatelja usluga. 
Države članice dužne su se pobrinuti da se 
kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji 
nije teroristički sadržaj.

(38) Kazne su potrebne kako bi se 
osiguralo da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju doista ispunjavaju svoje 
obveze na temelju ove Uredbe, a u okviru 
njih također bi po potrebi trebalo voditi 
računa o stanju društva kćeri ili 
povezanih poduzeća. Države članice 
trebale bi donijeti pravila o kaznama, 
uključujući, prema potrebi, smjernice za 
izricanje kazni. Posebno visoke kazne 
odredit će se za slučajeve kad se sustavno 
ponavlja da određeni pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju ne ukloni 
teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup 
tom sadržaju u roku od šest sati od 
primitka naloga za uklanjanje. U donošenju 
odluke o tome treba li izreći novčanu 
kaznu, trebalo bi uzeti u obzir financijska 
sredstva pružatelja usluga. Države članice 
dužne su se pobrinuti da se kaznama ne 
potiče uklanjanje sadržaja koji nije 
teroristički sadržaj.
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Amandman 177
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(38) Kazne su potrebne kako bi se 
osiguralo da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju doista ispunjavaju svoje 
obveze na temelju ove Uredbe. Države 
članice trebale bi donijeti pravila o 
kaznama, uključujući, prema potrebi, 
smjernice za izricanje kazni. Posebno 
visoke kazne odredit će se za slučajeve kad 
se sustavno ponavlja da određeni pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni 
teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup 
tom sadržaju u roku od sat vremena od 
primitka naloga za uklanjanje. 
Neispunjavanje obveza u pojedinačnim 
slučajevima moglo bi se kazniti na temelju 
načela ne bis in idem i načela 
proporcionalnosti i uz osiguravanje da se u 
takvim kaznama uzme u obzir sustavno 
neispunjavanje obveza. Radi jamčenja 
pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo 
utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze 
mogu podlijegati kaznama. Kazne za 
neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo 
bi donijeti samo u odnosu na obveze koje 
proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u 
skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke 
kojom se nameću dodatne proaktivne mjere 
u skladu s člankom 6. stavkom 4. U 
donošenju odluke o tome treba li izreći 
novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir 
financijska sredstva pružatelja usluga. 
Države članice dužne su se pobrinuti da se 
kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji 
nije teroristički sadržaj.

(38) U nekim bi se slučajevima kao 
jedan od mnogih instrumenata mogle 
primjenjivati kazne kako bi se osiguralo da 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
doista ispunjavaju svoje obveze na temelju 
ove Uredbe. Države članice trebale bi 
donijeti pravila o kaznama, uključujući, 
prema potrebi, smjernice za izricanje kazni
u slučajevima kad se sustavno ponavlja da 
određeni pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju odmah ne ukloni teroristički 
sadržaj ili ne onemogući pristup tom 
sadržaju. Neispunjavanje obveza u 
pojedinačnim slučajevima moglo bi se 
kazniti na temelju načela ne bis in idem i 
načela proporcionalnosti i uz osiguravanje 
da se u takvim kaznama uzme u obzir 
sustavno neispunjavanje obveza. Radi 
jamčenja pravne sigurnosti Uredbom bi 
trebalo utvrditi u kojoj mjeri relevantne 
obveze mogu podlijegati kaznama. Kazne 
za neispunjavanje obveza iz članka 6. 
trebalo bi donijeti samo u odnosu na 
obveze koje proizlaze iz zahtjeva za 
izvješćivanje u skladu s člankom 6. 
stavkom 2. ili odluke kojom se nameću 
dodatne proaktivne mjere u skladu s 
člankom 6. stavkom 4. U donošenju odluke 
o tome treba li izreći novčanu kaznu, 
trebalo bi uzeti u obzir financijska sredstva
i veličinu pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju. Države članice dužne su se 
pobrinuti da se kaznama ne potiče 
uklanjanje sadržaja koji nije teroristički 
sadržaj.

Or. en
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Amandman 178
Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(38) Kazne su potrebne kako bi se 
osiguralo da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju doista ispunjavaju svoje 
obveze na temelju ove Uredbe. Države 
članice trebale bi donijeti pravila o 
kaznama, uključujući, prema potrebi, 
smjernice za izricanje kazni. Posebno 
visoke kazne odredit će se za slučajeve kad 
se sustavno ponavlja da određeni pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni 
teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup 
tom sadržaju u roku od sat vremena od
primitka naloga za uklanjanje. 
Neispunjavanje obveza u pojedinačnim 
slučajevima moglo bi se kazniti na temelju 
načela ne bis in idem i načela 
proporcionalnosti i uz osiguravanje da se u 
takvim kaznama uzme u obzir sustavno 
neispunjavanje obveza. Radi jamčenja 
pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo 
utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze 
mogu podlijegati kaznama. Kazne za 
neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo 
bi donijeti samo u odnosu na obveze koje 
proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u 
skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke 
kojom se nameću dodatne proaktivne mjere 
u skladu s člankom 6. stavkom 4. U 
donošenju odluke o tome treba li izreći 
novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir 
financijska sredstva pružatelja usluga. 
Države članice dužne su se pobrinuti da se 
kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji 
nije teroristički sadržaj.

(38) Kazne su potrebne kako bi se 
osiguralo da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju doista ispunjavaju svoje 
obveze na temelju ove Uredbe. Države 
članice trebale bi donijeti pravila o 
kaznama, uključujući, prema potrebi, 
smjernice za izricanje kazni. Posebno 
visoke kazne odredit će se za slučajeve kad 
se sustavno ponavlja da određeni pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni 
teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup 
tom sadržaj u najkraćem mogućem roku 
od primitka naloga za uklanjanje vodeći 
računa o pravednoj ravnoteži temeljnih 
prava svih strana. Neispunjavanje obveza 
u pojedinačnim slučajevima moglo bi se 
kazniti na temelju načela ne bis in idem i 
načela proporcionalnosti i uz osiguravanje 
da se u takvim kaznama uzme u obzir 
sustavno neispunjavanje obveza. Radi 
jamčenja pravne sigurnosti Uredbom bi 
trebalo utvrditi u kojoj mjeri relevantne 
obveze mogu podlijegati kaznama. Kazne 
za neispunjavanje obveza iz članka 6. 
trebalo bi donijeti samo u odnosu na 
obveze koje proizlaze iz zahtjeva za 
izvješćivanje u skladu s člankom 6. 
stavkom 2. ili odluke kojom se nameću 
dodatne proaktivne mjere u skladu s 
člankom 6. stavkom 4. U donošenju odluke 
o tome treba li izreći novčanu kaznu, 
trebalo bi uzeti u obzir financijska sredstva 
pružatelja usluga. Države članice dužne su 
se pobrinuti da se kaznama ne potiče 
uklanjanje sadržaja koji nije teroristički 
sadržaj.

Or. es
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Amandman 179
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(38) Kazne su potrebne kako bi se 
osiguralo da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju doista ispunjavaju svoje 
obveze na temelju ove Uredbe. Države 
članice trebale bi donijeti pravila o 
kaznama, uključujući, prema potrebi, 
smjernice za izricanje kazni. Posebno 
visoke kazne odredit će se za slučajeve kad 
se sustavno ponavlja da određeni pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni 
teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup 
tom sadržaju u roku od sat vremena od
primitka naloga za uklanjanje. 
Neispunjavanje obveza u pojedinačnim 
slučajevima moglo bi se kazniti na temelju 
načela ne bis in idem i načela 
proporcionalnosti i uz osiguravanje da se u 
takvim kaznama uzme u obzir sustavno 
neispunjavanje obveza. Radi jamčenja 
pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo 
utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze 
mogu podlijegati kaznama. Kazne za 
neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo 
bi donijeti samo u odnosu na obveze koje 
proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u 
skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke 
kojom se nameću dodatne proaktivne mjere 
u skladu s člankom 6. stavkom 4. U 
donošenju odluke o tome treba li izreći 
novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir 
financijska sredstva pružatelja usluga. 
Države članice dužne su se pobrinuti da se 
kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji 
nije teroristički sadržaj.

(38) Kazne su potrebne kako bi se 
osiguralo da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju doista ispunjavaju svoje 
obveze na temelju ove Uredbe. Države 
članice trebale bi donijeti pravila o 
kaznama za slučajeve kad se sustavno 
ponavlja da određeni pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju ne ukloni 
teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup 
tom sadržaju nakon primitka naloga za 
uklanjanje. Neispunjavanje obveza u 
pojedinačnim slučajevima moglo bi se 
kazniti na temelju načela ne bis in idem i 
načela proporcionalnosti i uz osiguravanje 
da se u takvim kaznama uzme u obzir 
sustavno neispunjavanje obveza. Radi 
jamčenja pravne sigurnosti Uredbom bi 
trebalo utvrditi u kojoj mjeri relevantne 
obveze mogu podlijegati kaznama. Kazne 
za neispunjavanje obveza iz članka 6. 
trebalo bi donijeti samo u odnosu na 
obveze koje proizlaze iz zahtjeva za 
izvješćivanje u skladu s člankom 6. 
stavkom 2. ili odluke kojom se nameću 
dodatne proaktivne mjere u skladu s 
člankom 6. stavkom 4. U donošenju odluke 
o tome treba li izreći novčanu kaznu, 
trebalo bi uzeti u obzir financijska sredstva 
pružatelja usluga. Države članice dužne su 
se pobrinuti da se kaznama ne potiče 
uklanjanje sadržaja koji nije teroristički 
sadržaj.

Or. cs
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Amandman 180
Andreas Schwab

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(38) Kazne su potrebne kako bi se 
osiguralo da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju doista ispunjavaju svoje 
obveze na temelju ove Uredbe. Države 
članice trebale bi donijeti pravila o 
kaznama, uključujući, prema potrebi, 
smjernice za izricanje kazni. Posebno 
visoke kazne odredit će se za slučajeve kad 
se sustavno ponavlja da određeni pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni 
teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup 
tom sadržaju u roku od sat vremena od 
primitka naloga za uklanjanje. 
Neispunjavanje obveza u pojedinačnim 
slučajevima moglo bi se kazniti na temelju 
načela ne bis in idem i načela 
proporcionalnosti i uz osiguravanje da se u 
takvim kaznama uzme u obzir sustavno 
neispunjavanje obveza. Radi jamčenja 
pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo 
utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze 
mogu podlijegati kaznama. Kazne za 
neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo 
bi donijeti samo u odnosu na obveze koje 
proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u 
skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke 
kojom se nameću dodatne proaktivne mjere 
u skladu s člankom 6. stavkom 4. U 
donošenju odluke o tome treba li izreći 
novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir 
financijska sredstva pružatelja usluga. 
Države članice dužne su se pobrinuti da se 
kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji 
nije teroristički sadržaj.

(38) Kazne su potrebne kako bi se 
osiguralo da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju doista ispunjavaju svoje 
obveze na temelju ove Uredbe. Države 
članice trebale bi donijeti pravila o 
kaznama, uključujući, prema potrebi, 
smjernice za izricanje kazni. Posebno 
visoke kazne odredit će se za slučajeve kad 
se sustavno ponavlja da određeni pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni 
teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup 
tom sadržaju u roku koji je odredilo 
nadležno tijelo. Neispunjavanje obveza u 
pojedinačnim slučajevima moglo bi se 
kazniti na temelju načela ne bis in idem i 
načela proporcionalnosti i uz osiguravanje 
da se u takvim kaznama uzme u obzir 
sustavno neispunjavanje obveza. Radi 
jamčenja pravne sigurnosti Uredbom bi 
trebalo utvrditi u kojoj mjeri relevantne 
obveze mogu podlijegati kaznama. Kazne 
za neispunjavanje obveza iz članka 6. 
trebalo bi donijeti samo u odnosu na 
obveze koje proizlaze iz zahtjeva za 
izvješćivanje u skladu s člankom 6. 
stavkom 2. ili odluke kojom se nameću 
dodatne proaktivne mjere u skladu s 
člankom 6. stavkom 4. U donošenju odluke 
o tome treba li izreći novčanu kaznu, 
trebalo bi uzeti u obzir financijska sredstva 
pružatelja usluga. Države članice dužne su 
se pobrinuti da se kaznama ne potiče 
uklanjanje sadržaja koji nije teroristički 
sadržaj.

Or. de

Amandman 181
Daniel Dalton
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Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(39) Upotreba standardiziranih 
predložaka olakšava suradnju i razmjenu 
informacija među nadležnim tijelima i 
pružateljima usluga jer im omogućuje bržu 
i djelotvorniju komunikaciju. Osobito je 
važno osigurati brzu reakciju nakon 
primitka naloga za uklanjanje. Predlošcima 
se smanjuju troškovi prevođenja i 
doprinosi visokom standardu kvalitete. 
Slično tomu, obrasci za odgovor trebali bi 
omogućiti standardiziranu razmjenu 
informacija, što će biti posebno važno u 
slučajevima u kojima pružatelji usluga ne 
mogu ispuniti obveze. Autenticiranim 
kanalima dostave može se jamčiti 
vjerodostojnost naloga za uklanjanje, 
uključujući točnost datuma i vremena 
slanja i primitka naloga.

(39) Upotreba standardiziranih 
predložaka olakšava suradnju i razmjenu 
informacija među nadležnim tijelima i 
pružateljima usluga jer im omogućuje bržu 
i djelotvorniju komunikaciju. Osobito je 
važno osigurati brzu reakciju nakon 
primitka naloga za uklanjanje, ovisno o 
veličini i sredstvima pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju. Predlošcima se 
smanjuju troškovi prevođenja i doprinosi 
visokom standardu kvalitete. Slično tomu, 
obrasci za odgovor trebali bi omogućiti 
standardiziranu razmjenu informacija, što 
će biti posebno važno u slučajevima u 
kojima pružatelji usluga ne mogu ispuniti 
obveze. Autenticiranim kanalima dostave 
može se jamčiti vjerodostojnost naloga za 
uklanjanje, uključujući točnost datuma i 
vremena slanja i primitka naloga.

Or. en

Amandman 182
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(41) Države članice trebale bi prikupljati 
informacije o provedbi zakonodavstva. 
Trebalo bi utvrditi detaljan program za 
praćenje ishoda, rezultata i učinaka ove 
Uredbe kako bi se provela evaluacija 
zakonodavstva.

(41) Države članice trebale bi prikupljati 
informacije o provedbi zakonodavstva, 
uključujući informacije o pravilima, 
uvjetima i odredbama i izvješćima o 
transparentnosti pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju. Trebalo bi 
utvrditi detaljan program za praćenje 
ishoda, rezultata i učinaka ove Uredbe 
kako bi se provela evaluacija 
zakonodavstva.
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Or. en

Amandman 183
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(42) Na temelju nalaza i zaključaka iz 
izvješća o provedbi i ishoda praćenja 
Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove 
Uredbe najranije tri godine nakon njezina 
stupanja na snagu. Evaluacija bi se trebala 
temeljiti na pet kriterija: učinkovitosti, 
djelotvornosti, relevantnosti, usklađenosti i 
dodanoj vrijednosti EU-a. Ocijenit će se 
funkcioniranje različitih operativnih i 
tehničkih mjera predviđenih Uredbom, 
uključujući djelotvornost mjera za 
poboljšanje otkrivanja, identificiranja i 
uklanjanja terorističkih sadržaja, 
djelotvornost zaštitnih mehanizama te 
učinci na potencijalno ugrožena prava i
interese trećih strana, uključujući 
preispitivanje zahtjeva u pogledu 
obavješćivanja pružatelja sadržaja.

(42) Na temelju nalaza i zaključaka iz 
izvješća o provedbi i ishoda praćenja 
Komisija bi trebala provesti evaluaciju ove 
Uredbe najranije tri godine nakon njezina 
stupanja na snagu. Evaluacija bi se trebala 
temeljiti na pet kriterija: učinkovitosti, 
djelotvornosti, relevantnosti, usklađenosti i 
dodanoj vrijednosti EU-a. Ocijenit će se 
funkcioniranje različitih operativnih i 
tehničkih mjera predviđenih Uredbom, 
uključujući djelotvornost mjera za 
poboljšanje otkrivanja, identificiranja i 
uklanjanja terorističkih sadržaja, 
djelotvornost zaštitnih mehanizama te 
učinci na potencijalno ugrožena temeljna
prava, posebice pravo na slobodu 
izražavanja, pravo na privatnost i pravo 
na zaštitu osobnih podataka.

Or. en

Amandman 184
Eva Maydell, Antanas Guoga, Anna Maria Corazza Bildt

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ovom se Uredbom utvrđuju 
jedinstvena pravila kako bi se spriječilo da 
se usluge smještaja na poslužitelju
zloupotrebljavaju za širenje terorističkih 
sadržaja na internetu. Njome se posebno 
utvrđuju:

1. Ovom se Uredbom utvrđuju 
jedinstvena pravila za rješavanje i 
sprečavanje problema zlouporabe usluga
smještaja na poslužitelju radi širenja
terorističkih sadržaja na internetu. Njome 
se posebno utvrđuju:
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Amandman 185
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ovom se Uredbom utvrđuju 
jedinstvena pravila kako bi se spriječilo da 
se usluge smještaja na poslužitelju
zloupotrebljavaju za širenje terorističkih 
sadržaja na internetu. Njome se posebno 
utvrđuju:

1. Ovom se Uredbom utvrđuju 
jedinstvena pravila za sprečavanje i 
rješavanje problema zlouporabe usluga
smještaja na poslužitelju radi širenja
terorističkih sadržaja na internetu. Njome 
se posebno utvrđuju:

Or. en

Amandman 186
Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) pravila o obvezi dužne pažnje koja 
su pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni primjenjivati kako bi 
spriječili širenje terorističkih sadržaja 
putem svojih usluga i kako bi u slučaju 
potrebe brzo uklonili takve sadržaje;

(a) pravila o obvezi dužne pažnje koja 
su pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni primjenjivati kako bi 
spriječili širenje terorističkih sadržaja 
putem svojih usluga i kako bi u slučaju 
potrebe žurno uklonili takve sadržaje;

Or. en

Amandman 187
Philippe Juvin

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(a) pravila o obvezi dužne pažnje koja 
su pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni primjenjivati kako bi 
spriječili širenje terorističkih sadržaja 
putem svojih usluga i kako bi u slučaju 
potrebe brzo uklonili takve sadržaje;

(a) pravila o obvezi dužne pažnje koja 
su pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni primjenjivati kako bi 
spriječili širenje terorističkih sadržaja 
putem svojih usluga i kako bi u slučaju 
potrebe smjesta uklonili takve sadržaje;

Or. fr

Amandman 188
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) niz mjera koje su države članice 
dužne uvesti u cilju identificiranja 
terorističkog sadržaja, u cilju 
omogućavanja pružateljima usluga 
smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj 
sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s 
nadležnim tijelima u drugim državama 
članicama, pružateljima usluga smještaja 
na poslužitelju i, prema potrebi, 
odgovarajućim tijelima Unije.

(b) niz mjera koje su države članice 
dužne uvesti u cilju identificiranja 
terorističkog sadržaja, u cilju 
omogućavanja pružateljima usluga 
smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj 
sadržaj u skladu s pravom Unije kojim se 
osiguravaju odgovarajuće mjere za zaštitu 
slobode izražavanja i informiranja te u 
cilju olakšavanja suradnje s nadležnim 
tijelima u drugim državama članicama, 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju i, prema potrebi, 
odgovarajućim tijelima Unije.

Or. en

Amandman 189
Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) niz mjera koje su države članice 
dužne uvesti u cilju identificiranja 
terorističkog sadržaja, u cilju 
omogućavanja pružateljima usluga 

(b) niz mjera koje su države članice 
dužne uvesti u cilju identificiranja 
terorističkog sadržaja, u cilju 
omogućavanja pružateljima usluga 
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smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj 
sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s 
nadležnim tijelima u drugim državama 
članicama, pružateljima usluga smještaja 
na poslužitelju i, prema potrebi, 
odgovarajućim tijelima Unije.

smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj 
sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s 
nadležnim tijelima u drugim državama 
članicama, pružateljima usluga smještaja 
na poslužitelju i, prema potrebi, 
odgovarajućim tijelima Unije radi 
usklađivanja mjera u području borbe 
protiv terorističkih sadržaja na internetu.

Or. es

Amandman 190
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) niz mjera koje su države članice 
dužne uvesti u cilju identificiranja 
terorističkog sadržaja, u cilju 
omogućavanja pružateljima usluga 
smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj 
sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s 
nadležnim tijelima u drugim državama 
članicama, pružateljima usluga smještaja 
na poslužitelju i, prema potrebi, 
odgovarajućim tijelima Unije.

(b) niz mjera koje su države članice 
dužne uvesti u cilju identificiranja 
terorističkog sadržaja, u cilju 
omogućavanja pružateljima usluga 
smještaja na poslužitelju da žurno uklone 
taj sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s 
nadležnim tijelima u drugim državama 
članicama, pružateljima usluga smještaja 
na poslužitelju i, prema potrebi, 
odgovarajućim tijelima Unije.

Or. en

Amandman 191
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) niz mjera koje su države članice 
dužne uvesti u cilju identificiranja 
terorističkog sadržaja, u cilju 
omogućavanja pružateljima usluga 
smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj 

(b) niz mjera koje su države članice 
dužne uvesti u cilju identificiranja 
terorističkog sadržaja, u cilju 
omogućavanja pružateljima usluga 
smještaja na poslužitelju da uklone taj 
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sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s 
nadležnim tijelima u drugim državama 
članicama, pružateljima usluga smještaja 
na poslužitelju i, prema potrebi, 
odgovarajućim tijelima Unije.

sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s 
nadležnim tijelima u drugim državama 
članicama, pružateljima usluga smještaja 
na poslužitelju i, prema potrebi, 
odgovarajućim tijelima Unije.

Or. en

Amandman 192
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ova se Uredba primjenjuje na 
pružatelje usluga smještaja na poslužitelju 
koji nude usluge u Uniji, neovisno o mjestu 
njihova glavnog poslovnog nastana.

2. Ova se Uredba primjenjuje na 
pružatelje usluga smještaja na poslužitelju 
koji nude usluge u Uniji, neovisno o mjestu 
njihova glavnog poslovnog nastana, u 
mjeri u kojoj takvi pružatelji usluga mogu 
identificirati i ukloniti određeni sadržaj za 
koji se smatra da je obuhvaćen područjem 
primjene članka 2. stavka 5.

Or. en

Amandman 193
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Iz područja primjene ove Uredbe 
izuzete su zatvorene usluge u oblaku i 
usluge pohrane, a posebno rješenja koja 
se primjenjuju u radu između poduzeća, 
tehničke usluge kao što su dijeljenje 
datoteka i druge usluge u oblaku, usluge 
koje se sastoje od prodaje proizvoda na 
internetu te usluge prijenosa informacija i 
druge usluge elektroničke komunikacije u 
smislu prava Unije;
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Or. en

Amandman 194
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Države članice mogu utvrditi 
uvjete koji se zahtijevaju prema temeljnim 
načelima koja su povezana sa slobodom 
tiska te sa slobodom i pluralizmom medija 
i koji su u skladu s njima.

Or. en

Amandman 195
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Primjena ove Uredbe podliježe 
pravu Unije o temeljnim pravima, 
slobodama i vrijednostima posebice 
sadržanima u člancima 2. i 6. Ugovora o 
Europskoj uniji.

Or. en

Amandman 196
Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Ovom Uredbom ne mijenja se 
obveza poštovanja temeljenih prava i 
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temeljnih pravnih načela sadržanih u 
članku 6. Ugovora o Europskoj uniji.

Or. en

Amandman 197
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Ovom Uredbom ne narušava se 
obveza poštovanja temeljenih prava i 
temeljnih pravnih načela sadržanih u 
članku 6. Ugovora o Europskoj uniji.

Or. en

Amandman 198
Julia Reda

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Ovom se Uredbom ne dovodi u 
pitanje Direktiva 2000/31/EZ, a posebno 
njezini članci 14. i 15.

Or. en

Amandman 199
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) „pružatelj usluga smještaja na (1) „pružatelj usluga smještaja na 



AM\1174973HR.docx 85/172 PE634.500v01-00

HR

poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja informacija koje je dostavio 
pružatelj sadržaja, a koje se pruža na 
zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od 
stavljanja pohranjenih informacija na 
raspolaganje trećim stranama;

poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja informacija koje je dostavio 
pružatelj sadržaja, a koje se pruža na 
zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od 
stavljanja pohranjenih informacija na 
raspolaganje javnosti; Na primjer, takvi 
pružatelji usluga informacijskog društva 
uključuju platforme društvenih medija, 
usluge videoprijenosa, usluge razmjene 
videozapisa, zvučnih zapisa i slika i usluge 
javne razmjene datoteka u mjeri u kojoj ti 
pružatelji informacije stavljaju na 
raspolaganje javnosti.

Or. en

Amandman 200
Eva Maydell, Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) „pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja informacija koje je dostavio 
pružatelj sadržaja, a koje se pruža na 
zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od
stavljanja pohranjenih informacija na 
raspolaganje trećim stranama;

(1) „pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja informacija koje je dostavio 
pružatelj sadržaja, a koje se pruža na 
zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od
širenja javno pohranjenih informacija 
trećim stranama; Pružatelji usluga koji 
javno ne dijele sadržaj trećim stranama i 
pružatelji usluga na drugim razinama 
internetske infrastrukture osim razine 
primjene ne smatraju se pružateljima 
usluga smještaja na poslužitelju u smislu 
ove Uredbe.

Or. en

Amandman 201
Jiří Maštálka
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Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) „pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja informacija koje je dostavio 
pružatelj sadržaja, a koje se pruža na 
zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od 
stavljanja pohranjenih informacija na 
raspolaganje trećim stranama;

1) „pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja informacija koje je dostavio 
pružatelj sadržaja, a koje se pruža na 
zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od 
stavljanja pohranjenih informacija na 
raspolaganje trećim stranama. U okviru 
ove Uredbe mala i srednja poduzeća ne 
smatraju se pružateljima usluga smještaja 
na poslužitelju, kako je definirano u 
preporuci Europske Komisije 
2003/361/EZ;

Or. cs

Amandman 202
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) „pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja informacija koje je dostavio 
pružatelj sadržaja, a koje se pruža na 
zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od 
stavljanja pohranjenih informacija na 
raspolaganje trećim stranama;

(1) „pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja informacija koje je dostavio 
pružatelj sadržaja, a koje se pruža na 
zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od 
stavljanja pohranjenih informacija na javno
raspolaganje trećim stranama;

Or. en

Amandman 203
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) „pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja informacija koje je dostavio 
pružatelj sadržaja, a koje se pruža na 
zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od 
stavljanja pohranjenih informacija na 
raspolaganje trećim stranama;

(1) „pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja ili obrade informacija koje je 
dostavio pružatelj sadržaja, a koje se pruža 
na zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od 
stavljanja takvih informacija na 
raspolaganje trećim stranama;

Or. en

Amandman 204
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) „pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja informacija koje je dostavio 
pružatelj sadržaja, a koje se pruža na 
zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od 
stavljanja pohranjenih informacija na 
raspolaganje trećim stranama;

(1) „pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja informacija koje je dostavio 
pružatelj sadržaja, a koje se pruža na 
zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od 
stavljanja pohranjenih informacija na 
raspolaganje javnosti;

Or. en

Amandman 205
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) „nuđenje usluga u Uniji” znači: 
omogućavanje pravnim ili fizičkim 
osobama u jednoj državi članici ili više
država članica da upotrebljavaju usluge 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 

(3) „nuđenje usluga u Uniji” znači: 
omogućavanje pravnim ili fizičkim 
osobama u jednoj državi članici ili više
njih da upotrebljavaju usluge pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju koji ima 
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koji ima bitnu vezu s tom državom 
članicom odnosno tim državama 
članicama, na primjer:

bitnu vezu s tom državom članicom 
odnosno tim državama članicama, na 
primjer da pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ima poslovni nastan u Uniji;
U nedostatku takvog poslovnog nastana, 
procjena bitne veze temelji se na 
posebnim činjeničnim kriterijima, kao što 
su:

Or. en

Amandman 206
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) poslovnim nastanom pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju u Uniji;

Briše se.

Or. en

Amandman 207
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 3. − podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) znatnim brojem korisnika u jednoj 
državi članici ili više država članica;

(b) (Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Or. en

Amandman 208
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 4.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) „kaznena djela terorizma” znači 
kaznena djela kako su definirana u članku 
3. stavku 1. Direktive (EU) 2017/541;

(4) „kaznena djela terorizma” znači 
kaznena djela kako su navedena u
članku 3. stavku 1. Direktive (EU) 
2017/541, koja su kažnjiva kao kaznena 
djela u skladu s nacionalnim pravom 
države članice ili država članica ako su 
počinjena namjerno;

Or. en

Amandman 209
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(4) „kaznena djela terorizma” znači
kaznena djela kako su definirana u 
članku 3. stavku 1. Direktive (EU) 
2017/541;

(4) „kaznena djela terorizma” znači
jedno od namjernih djela iz članka 3.
stavka 1. Direktive (EU) 2017/541;

Or. en

Amandman 210
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) „teroristički sadržaj” znači 
informacija kojom se nastoji postići 
barem jedno od sljedećega:

(5) „teroristički sadržaj” odnosi se na 
kaznena djela počinjena namjerno i 
nezakonito kako je definirano u člancima 
od 5. do 7. Direktive 2017/541 o 
suzbijanju terorizma.

Or. en
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Amandman 211
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) „teroristički sadržaj” znači 
informacija kojom se nastoji postići 
barem jedno od sljedećega:

(5) „teroristički sadržaj” odnosi se na 
kaznena djela počinjena na 
međunarodnoj razini i nezakonito kako je 
definirano u člancima od 5. do 8. 
Direktive 2017/541 o suzbijanju 
terorizma.

Or. en

Amandman 212
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) „teroristički sadržaj” znači
informacija kojom se nastoji postići 
barem jedno od sljedećega:

(5) „teroristički sadržaj” znači: sadržaj 
koji je proizvela teroristička skupina koja 
je uvrštena u popis organizacija koje je 
Europska unija proglasila terorističkim 
organizacijama, uključujući:

Or. en

Amandman 213
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) „teroristički sadržaj” znači 
informacija kojom se nastoji postići 
barem jedno od sljedećega:

(5) „nezakoniti teroristički sadržaj”
odnosi se na informacije u vezi s 
kaznenim djelima definiranima u 
člancima od 5. do 12. Direktive 2017/541 
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o suzbijanju terorizma.

Or. en

Amandman 214
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) „teroristički sadržaj” znači 
informacija kojom se nastoji postići barem 
jedno od sljedećega:

(5) „teroristički sadržaj” znači 
informacija koja može povećati mogućnost 
prijetnje od kaznenih djela terorizma ili 
počinjenja takvih djela;

Or. en

Amandman 215
Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(5) „teroristički sadržaj” znači 
informacija kojom se nastoji postići 
barem jedno od sljedećega:

(5) „teroristički sadržaj” odnosi se na 
materijal koji:

Or. en

Obrazloženje

Definicija terorističkog sadržaja mora biti u skladu s definicijom kaznenih djela terorizma iz 
Direktive 2017/541.

Amandman 216
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka a
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) poticanje ili zagovaranje, 
uključujući veličanjem, počinjenja 
kaznenih djela terorizma, čime se stvara 
opasnost od toga da će takva djela biti 
počinjena;

Briše se.

Or. en

Amandman 217
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) poticanje ili zagovaranje, 
uključujući veličanjem, počinjenja 
kaznenih djela terorizma, čime se stvara 
opasnost od toga da će takva djela biti 
počinjena;

Briše se.

Or. en

Amandman 218
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) poticanje ili zagovaranje, 
uključujući veličanjem, počinjenja 
kaznenih djela terorizma, čime se stvara 
opasnost od toga da će takva djela biti 
počinjena;

Briše se.

Or. en

Amandman 219
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Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) poticanje ili zagovaranje, 
uključujući veličanjem, počinjenja 
kaznenih djela terorizma, čime se stvara 
opasnost od toga da će takva djela biti 
počinjena;

(a) pružanje doprinosa kaznenim 
djelima počinjenima namjerno i 
nezakonito kako je definirano u Glavi III. 
„Kaznena djela povezana s terorističkim 
aktivnostima” Direktive 2017/541 o 
suzbijanju terorizma;

Or. en

Amandman 220
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) poticanje ili zagovaranje, 
uključujući veličanjem, počinjenja 
kaznenih djela terorizma, čime se stvara 
opasnost od toga da će takva djela biti 
počinjena;

(a) zagovaranje počinjenja kaznenih 
djela terorizma, poticanje ili veličanje
počinjenja kaznenih djela terorizma, čime 
se stvara opasnost od toga da će takva djela 
biti počinjena;

Or. en

Amandman 221
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) poticanje ili zagovaranje, 
uključujući veličanjem, počinjenja 
kaznenih djela terorizma, čime se stvara 
opasnost od toga da će takva djela biti 
počinjena;

(a) poticanje ili zagovaranje, 
uključujući veličanjem, počinjenja 
kaznenih djela terorizma;
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Or. en

Amandman 222
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. − podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) poticanje doprinosa počinjenju 
kaznenih djela terorizma;

Briše se.

Or. en

Amandman 223
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. − podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) poticanje doprinosa počinjenju 
kaznenih djela terorizma;

Briše se.

Or. en

Amandman 224
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. − podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) poticanje doprinosa počinjenju 
kaznenih djela terorizma;

Briše se.

Or. en

Amandman 225
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Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. − podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) poticanje doprinosa počinjenju 
kaznenih djela terorizma;

(b) prijetnju počinjenjem ili 
nagovaranjem osoba ili skupine osoba na 
počinjenje bilo koje od radnji navedenih u 
članku 3. stavku 1. točkama od (a) do (i) 
Direktive 2017/541;

Or. en

Amandman 226
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. − podtočka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) poticanje doprinosa počinjenju 
kaznenih djela terorizma;

(b) poticanje doprinosa počinjenju 
kaznenih djela terorizma ili nagovaranje 
na takav doprinos;

Or. en

Amandman 227
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) promicanje aktivnosti terorističke 
skupine, osobito poticanjem na 
sudjelovanje u ili pružanje potpore 
terorističkoj skupini, kako je definirana u 
članku 2. stavku 3. Direktive (EU) 
2017/541;

Briše se.

Or. en
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Amandman 228
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) promicanje aktivnosti terorističke 
skupine, osobito poticanjem na 
sudjelovanje u ili pružanje potpore 
terorističkoj skupini, kako je definirana u 
članku 2. stavku 3. Direktive (EU) 
2017/541;

Briše se.

Or. en

Amandman 229
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) promicanje aktivnosti terorističke 
skupine, osobito poticanjem na 
sudjelovanje u ili pružanje potpore 
terorističkoj skupini, kako je definirana u 
članku 2. stavku 3. Direktive (EU) 
2017/541;

Briše se.

Or. en

Amandman 230
Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) promicanje aktivnosti terorističke 
skupine, osobito poticanjem na 

(c) promicanje aktivnosti terorističke 
skupine, osobito nagovaranjem osoba ili 
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sudjelovanje u ili pružanje potpore 
terorističkoj skupini, kako je definirana u
članku 2. stavku 3. Direktive (EU) 
2017/541;

skupine osoba na sudjelovanje u
djelovanju ili podupiranje terorističke 
skupine, kako je definirana u članku 2. 
stavku 3. Direktive (EU) 2017/541;

Or. en

Amandman 231
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) davanje uputa o metodama ili 
tehnikama u svrhu počinjenja kaznenih 
djela terorizma;

Briše se.

Or. en

Amandman 232
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) davanje uputa o metodama ili 
tehnikama u svrhu počinjenja kaznenih 
djela terorizma;

Briše se.

Or. en

Amandman 233
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 5. – podtočka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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(d) davanje uputa o metodama ili 
tehnikama u svrhu počinjenja kaznenih 
djela terorizma;

Briše se.

Or. en

Amandman 234
Eva Maydell, Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) „širenje terorističkog sadržaja” 
znači stavljanje terorističkog sadržaja na 
raspolaganje trećim stranama putem usluga 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju;

(6) „širenje terorističkog sadržaja” 
znači stavljanje terorističkog sadržaja na 
raspolaganje trećim stranama putem usluga 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju;
Sadržaj koji se širi u obrazovne, 
znanstvene ili dokumentacijske svrhe te u 
svrhu borbe protiv radikalizacije i 
protupropagande odgovarajuće je 
zaštićen.

Or. en

Amandman 235
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) „širenje terorističkog sadržaja” 
znači stavljanje terorističkog sadržaja na 
raspolaganje trećim stranama putem usluga 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju;

(6) „širenje terorističkog sadržaja” 
znači stavljanje terorističkog sadržaja na
javno raspolaganje trećim stranama putem 
usluga pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju;

Or. en

Amandman 236
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Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) „širenje terorističkog sadržaja” 
znači stavljanje terorističkog sadržaja na 
raspolaganje trećim stranama putem 
usluga pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju;

(6) „širenje terorističkog sadržaja” 
znači stavljanje nezakonitog terorističkog 
sadržaja na raspolaganje javnosti putem 
usluga pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju;

Or. en

Amandman 237
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) „širenje terorističkog sadržaja” 
znači stavljanje terorističkog sadržaja na 
raspolaganje trećim stranama putem 
usluga pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju;

(6) „širenje terorističkog sadržaja” 
znači stavljanje terorističkog sadržaja na 
raspolaganje javnosti putem usluga 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju;

Or. en

Amandman 238
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9a) „nadležno tijelo” znači najmanje 
jedno imenovano nacionalno pravosudno 
tijelo u državi članici.

Or. en
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Amandman 239
Eva Maydell, Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9a) „nadležno tijelo” znači imenovano 
nacionalno tijelo u državi članici.

Or. en

Amandman 240
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su poduzimati 
primjerene, razumne i razmjerne mjere u 
skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali 
širenje terorističkih sadržaja i štitili 
korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te 
obveze oni su dužni postupati savjesno, 
razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući 
u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu 
važnost slobode izražavanja i informiranja 
u otvorenom i demokratskom društvu.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su poduzimati 
primjerene, razumne i razmjerne mjere u 
skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali 
širenje terorističkih sadržaja i štitili 
korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te 
obveze oni su dužni postupati savjesno, 
razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući 
u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu 
važnost slobode izražavanja i informiranja 
u otvorenom i demokratskom društvu.
Konkretno, takve mjere ne uključuju opće 
praćenje svih informacija koje pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju 
pohranjuju, obrađuju ili prenose.

Or. en

Amandman 241
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
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Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su poduzimati 
primjerene, razumne i razmjerne mjere u 
skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali 
širenje terorističkih sadržaja i štitili 
korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te 
obveze oni su dužni postupati savjesno, 
razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući 
u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu 
važnost slobode izražavanja i informiranja 
u otvorenom i demokratskom društvu.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su poduzimati 
primjerene, razumne i razmjerne mjere u 
skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali 
širenje terorističkih sadržaja i štitili 
korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te 
obveze oni su dužni postupati savjesno, 
razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući 
u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu 
važnost slobode izražavanja i informiranja 
u otvorenom i demokratskom društvu. Te 
su mjere u skladu s člankom 15. 
Direktive 2000/31/EZ.

Or. en

Amandman 242
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su poduzimati 
primjerene, razumne i razmjerne mjere u 
skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali 
širenje terorističkih sadržaja i štitili 
korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te 
obveze oni su dužni postupati savjesno, 
razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući 
u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu 
važnost slobode izražavanja i informiranja 
u otvorenom i demokratskom društvu.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su poduzimati 
primjerene, razumne i razmjerne mjere u 
skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali 
širenje terorističkih sadržaja i štitili 
korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te 
obveze dužni su postupati savjesno, 
razmjerno i nediskriminirajuće, u svim 
okolnostima uzimajući u obzir temeljna 
prava korisnika i temeljnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja u otvorenom i 
demokratskom društvu. Konkretno, te 
mjere ne smiju rezultirati općim 
praćenjem.

Or. en
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Amandman 243
Jiří Pospíšil

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su poduzimati 
primjerene, razumne i razmjerne mjere u 
skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali
širenje terorističkih sadržaja i štitili 
korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te 
obveze oni su dužni postupati savjesno, 
razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući 
u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu 
važnost slobode izražavanja i informiranja 
u otvorenom i demokratskom društvu.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su poduzimati 
primjerene, razumne i razmjerne mjere u 
skladu s ovom Uredbom kako bi brzo i 
učinkovito suzbijali širenje terorističkih 
sadržaja i štitili korisnike od tih sadržaja. U 
izvršavanju te obveze oni su dužni 
postupati savjesno, razmjerno i 
nediskriminirajuće, uzimajući u obzir 
temeljna prava korisnika i temeljnu važnost 
slobode izražavanja i informiranja u 
otvorenom i demokratskom društvu.

Or. cs

Amandman 244
Andreas Schwab

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su poduzimati 
primjerene, razumne i razmjerne mjere u 
skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali 
širenje terorističkih sadržaja i štitili 
korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te 
obveze oni su dužni postupati savjesno, 
razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući 
u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu 
važnost slobode izražavanja i informiranja 
u otvorenom i demokratskom društvu.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su poduzimati 
primjerene, razumne i razmjerne mjere u 
skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali 
širenje terorističkih sadržaja i štitili 
korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te 
obveze oni su dužni postupati savjesno, 
razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući 
u obzir temeljna prava korisnika i posebno
temeljnu važnost slobode izražavanja i 
informiranja u otvorenom i demokratskom 
društvu.

Or. de
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Amandman 245
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svoje uvjete uvrstiti
odredbe namijenjene sprečavanju širenja 
terorističkih sadržaja te primjenjivati te 
odredbe.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svojim uvjetima 
navesti da neće pohranjivati teroristički 
sadržaj te primjenjivati odredbe 
namijenjene sprečavanju širenja 
terorističkih sadržaja.

Or. en

Amandman 246
Julia Reda

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nadležno tijelo ovlašteno je izdati
odluku kojom se od pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju zahtijeva da 
ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi 
pristup tom sadržaju.

1. Nadležno tijelo države članice u 
kojoj pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ili njegov imenovani pravni 
zastupnik imaju glavni poslovni nastan
ovlašteno je izdati nalog za uklanjanje 
kojim se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da ukloni nezakoniti
teroristički sadržaj ili da spriječi pristup 
tom sadržaju. Zahtjevi neovisnog 
nadležnog upravnog tijela moraju se 
dobiti sudskim nalogom u brzom 
postupku.

Or. en

Amandman 247
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.



PE634.500v01-00 104/172 AM\1174973HR.docx

HR

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nadležno tijelo ovlašteno je izdati
odluku kojom se od pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju zahtijeva da 
ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi 
pristup tom sadržaju.

1. Nadležno tijelo države članice
ovlašteno je izdati nalog za uklanjanje 
kojim se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da ukloni teroristički 
sadržaj ili da spriječi pristup tom sadržaju
te je dužno odmah obavijestiti nadležna 
tijela drugih država članica za koje 
smatra da bi mogle biti zabrinute za svoje 
interese da je izdan takav nalog.

Or. en

Amandman 248
Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nadležno tijelo ovlašteno je izdati
odluku kojom se od pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju zahtijeva da 
ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi 
pristup tom sadržaju.

1. Nadležno tijelo ovlašteno je izdati
zahtjev nadležnom tijelu iz članka 17. 
stavka 1. točke (a) države članice u kojoj 
se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju o 
donošenju odluke kojom se od pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva 
da ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi 
pristup tom sadržaju.

Or. en

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna radi usklađivanja članaka i uvodnih izjava.

Amandman 249
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nadležno tijelo ovlašteno je izdati 
odluku kojom se od pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju zahtijeva da
ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi 
pristup tom sadržaju.

1. Nadležno tijelo ovlašteno je izdati 
odluku kojom se od pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju zahtijeva da 
ukloni nezakoniti teroristički sadržaj ili da
trajno spriječi pristup tom sadržaju.

Or. en

Amandman 250
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nadležno tijelo ovlašteno je izdati
odluku kojom se od pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju zahtijeva da 
ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi 
pristup tom sadržaju.

1. Nadležno nacionalno tijelo 
ovlašteno je izdati nalog za uklanjanje 
kojim se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da ukloni teroristički 
sadržaj ili da spriječi pristup tom sadržaju.

Or. cs

Amandman 251
Philippe Juvin

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nadležno tijelo ovlašteno je izdati 
odluku kojom se od pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju zahtijeva da 
ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi 
pristup tom sadržaju.

1. Nadležno tijelo ovlašteno je izdati 
odluku kojom se od pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju zahtijeva da
smjesta ukloni teroristički sadržaj ili da 
spriječi pristup tom sadržaju.

Or. fr

Amandman 252
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Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nadležno tijelo ovlašteno je izdati
odluku kojom se od pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju zahtijeva da 
ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi 
pristup tom sadržaju.

1. Nadležno tijelo ovlašteno je izdati
nalog za uklanjanje kojim se od pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju zahtijeva 
da ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi 
pristup tom sadržaju.

Or. en

Amandman 253
Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nadležno tijelo ovlašteno je izdati
odluku kojom se od pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju zahtijeva da 
ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi 
pristup tom sadržaju.

1. Nadležno tijelo ovlašteno je izdati
nalog kojim se od pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju zahtijeva da 
ukloni teroristički sadržaj ili da spriječi 
pristup tom sadržaju.

Or. es

Amandman 254
Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. U slučajevima u kojima nadležno 
tijelo države članice u kojoj se nalazi 
glavni poslovni nastan pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ili pružatelja 
usluga ima opravdane razloge za 
pretpostavku da nalog za uklanjanje može 
imati učinak na temeljna prava pojedinca, 
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o tome obavješćuje nadležno tijelo koje je 
podnijelo zahtjev. Nadležno tijelo koje je 
podnijelo zahtjev uzima u obzir te 
okolnosti i, prema potrebi, povlači ili 
prilagođava zahtjev za uklanjanje.

Or. en

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna radi usklađivanja članaka i uvodnih izjava.

Amandman 255
Andreas Schwab

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. Nadležno tijelo pružatelju usluga 
smještaja na poslužitelju daje rok od 
najmanje sat vremena u nalogu za 
uklanjanje. Pri utvrđivanju roka nadležno 
tijelo uzima u obzir to da MSP-ovima u 
određenim okolnostima treba dulji rok za 
ispunjenje naloga za uklanjanje.

Or. de

Amandman 256
Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju u najkraćem mogućem roku od 
primanja naloga za uklanjanje vodeći 
računa o pravednoj ravnoteži temeljnih 
prava svih strana.
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Or. es

Amandman 257
Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju u roku od jednog sata od
primanja naloga za uklanjanje.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su hitno ukloniti 
teroristički sadržaj ili onemogućiti pristup 
tom sadržaju nakon primanja naloga za 
uklanjanje, uzimajući u obzir veličinu 
pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju i resurse s kojima raspolaže.

Or. en

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna radi usklađivanja članaka i uvodnih izjava.

Amandman 258
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju u roku od jednog sata od 
primanja naloga za uklanjanje.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su žurno, odnosno 
najkasnije šest sati nakon primanja 
naloga za uklanjanje, ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju.

Or. en

Amandman 259
Andreas Schwab



AM\1174973HR.docx 109/172 PE634.500v01-00

HR

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom
sadržaju u roku od jednog sata od 
primanja naloga za uklanjanje.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju u roku koji je odredilo nadležno 
tijelo.

Or. de

Amandman 260
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju u roku od jednog sata od
primanja naloga za uklanjanje.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju što je prije moguće nakon
primanja naloga za uklanjanje.

Or. en

Amandman 261
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju u roku od šest sati od primanja 
naloga za uklanjanje.

Or. en
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Amandman 262
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju u roku od jednog sata od
primanja naloga za uklanjanje.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su ukloniti teroristički 
sadržaj ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju nakon primanja naloga za 
uklanjanje.

Or. cs

Amandman 263
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) izjavu s razlozima zbog kojih se 
sadržaj smatra terorističkim sadržajem koja 
sadržava barem upućivanje na kategorije 
terorističkih sadržaja popisane u članku 2. 
stavku 5.;

(b) detaljnu izjavu s razlozima zbog 
kojih se sadržaj smatra terorističkim 
sadržajem koja sadržava barem upućivanje 
na kategorije terorističkih sadržaja 
popisane u članku 2. stavku 5.;

Or. en

Amandman 264
Eva Maydell, Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) izjavu s razlozima zbog kojih se 
sadržaj smatra terorističkim sadržajem koja
sadržava barem upućivanje na kategorije 
terorističkih sadržaja popisane u 

(b) detaljnu izjavu s razlozima zbog 
kojih se sadržaj smatra terorističkim 
sadržajem, koja se sustavno uključuje u 
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članku 2. stavku 5.; svaki nalog za uklanjanje;

Or. en

Amandman 265
Andreas Schwab

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) datum i vrijeme izdavanja naloga; (e) datum i vrijeme izdavanja naloga i 
rok koji treba vrijediti za nalog za 
uklanjanje;

Or. de

Amandman 266
Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(f) informacije o pravnoj zaštiti 
dostupnoj pružatelju usluga smještaja na 
poslužitelju i pružatelju sadržaja;

(f) informacije i važeće rokove u 
pogledu pravne zaštite dostupne pružatelju 
usluga smještaja na poslužitelju i pružatelju 
sadržaja;

Or. en

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna radi usklađivanja članaka i uvodnih izjava.

Amandman 267
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka g
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(g) prema potrebi, odluku o 
neobavješćivanju o uklanjanju terorističkih
sadržaja ili onemogućivanju pristupa tom 
sadržaju u skladu s člankom 11.

(g) ako je to potrebno i prikladno, 
odluku o neobavješćivanju o uklanjanju
nezakonitog terorističkog sadržaja ili 
onemogućivanju pristupa tom sadržaju u 
skladu s člankom 11.

Or. en

Amandman 268
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(ga) informacije o rokovima u kojima 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
i pružatelj sadržaja može podnijeti žalbu;

Or. en

Amandman 269
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Na zahtjev pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ili pružatelja 
sadržaja nadležno tijelo dostavlja detaljnu 
izjavu s razlozima, čime se ne dovodi u 
pitanje obveza pružatelja usluga smještaja 
na poslužitelju da izvrši nalog za 
uklanjanje u roku utvrđenom u stavku 2.

Briše se.

Or. en

Obrazloženje

Detaljna izjava uvedena je u članku 4. stavku 3. točki (b).
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Amandman 270
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Na zahtjev pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ili pružatelja 
sadržaja nadležno tijelo dostavlja detaljnu 
izjavu s razlozima, čime se ne dovodi u 
pitanje obveza pružatelja usluga smještaja 
na poslužitelju da izvrši nalog za 
uklanjanje u roku utvrđenom u stavku 2.

4. Na zahtjev pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ili pružatelja 
sadržaja nadležno tijelo u razumnom roku
dostavlja detaljnu dodatnu izjavu s 
razlozima u kojoj se objašnjava zašto se za 
taj sadržaj smatra da je teroristički 
sadržaj, čime se ne dovodi u pitanje 
obveza pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju da izvrši nalog za uklanjanje u 
roku utvrđenom u stavku 2.

Or. en

Amandman 271
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Na zahtjev pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ili pružatelja 
sadržaja nadležno tijelo dostavlja detaljnu 
izjavu s razlozima, čime se ne dovodi u 
pitanje obveza pružatelja usluga smještaja 
na poslužitelju da izvrši nalog za 
uklanjanje u roku utvrđenom u stavku 2.

4. Na zahtjev pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ili pružatelja 
sadržaja nadležno tijelo dostavlja detaljnu 
izjavu s razlozima, čime se ne dovodi u 
pitanje obveza pružatelja usluga smještaja 
na poslužitelju da izvrši nalog za 
uklanjanje.

Or. cs

Amandman 272
Andreas Schwab

Prijedlog uredbe
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Članak 4. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Na zahtjev pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ili pružatelja 
sadržaja nadležno tijelo dostavlja detaljnu 
izjavu s razlozima, čime se ne dovodi u 
pitanje obveza pružatelja usluga smještaja 
na poslužitelju da izvrši nalog za 
uklanjanje u roku utvrđenom u stavku 2.

4. Na zahtjev pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ili pružatelja 
sadržaja nadležno tijelo dostavlja detaljnu 
izjavu s razlozima, čime se ne dovodi u 
pitanje obveza pružatelja usluga smještaja 
na poslužitelju da izvrši nalog za 
uklanjanje u zadanom roku.

Or. de

Amandman 273
Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4a. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ili pružatelj sadržaja ima 
pravo žalbe na nalog za uklanjanje u 
okviru zahtijevanja pravne zaštite pred 
nadležnim pravosudnim tijelom u državi 
članici u kojoj se nalazi glavni poslovni 
nastan pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju ili pružatelja sadržaja.

Or. en

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna radi usklađivanja članaka i uvodnih izjava.

Amandman 274
Marlene Mizzi

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Nadležna tijela upućuju naloge za 5. Nadležna tijela države članice u 
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uklanjanje glavnom poslovnom nastanu 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju imenovao 
u skladu s člankom 16. te ih prosljeđuju 
točki za kontakt iz članka 14. stavka 1. Ti 
se nalozi šalju elektroničkim putem koji 
osigurava pisani zapis tako da je moguće 
utvrditi vjerodostojnost pošiljatelja, 
uključujući točnost datuma i vremena 
slanja i primanja naloga.

kojoj se nalazi glavni poslovni nastan 
pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju upućuju naloge za uklanjanje 
glavnom poslovnom nastanu pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju ili 
pravnom zastupniku kojeg je pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju imenovao 
u skladu s člankom 16. te ih prosljeđuju 
točki za kontakt iz članka 14. stavka 1. Ti 
se nalozi šalju elektroničkim putem koji 
osigurava pisani zapis tako da je moguće 
utvrditi vjerodostojnost pošiljatelja, 
uključujući točnost datuma i vremena 
slanja i primanja naloga.

Or. en

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna radi usklađivanja članaka i uvodnih izjava.

Amandman 275
Andreas Schwab

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Ako pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ne može izvršiti nalog za 
uklanjanje zbog više sile ili zbog de facto 
nemogućnosti za koju pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju nije odgovoran, 
pružatelj o tome bez suvišnog odgađanja 
obavješćuje nadležno tijelo i objašnjava 
razloge, služeći se predloškom iz Priloga 
III. Rok utvrđen u stavku 2. počinje se 
primjenjivati čim prestanu postojati 
navedeni razlozi.

7. Ako pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ne može izvršiti nalog za 
uklanjanje zbog više sile ili zbog de facto 
nemogućnosti za koju pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju nije odgovoran, 
pružatelj o tome bez suvišnog odgađanja 
obavješćuje nadležno tijelo i objašnjava 
razloge, služeći se predloškom iz Priloga 
III. Rok utvrđen u nalogu za uklanjanje
počinje se primjenjivati čim prestanu 
postojati navedeni razlozi.

Or. de

Amandman 276
Eva Maydell
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Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

8. Ako pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ne može izvršiti nalog za 
uklanjanje jer taj nalog sadržava očite 
pogreške ili ne sadržava dovoljno 
informacija za izvršenje, pružatelj o tome 
bez suvišnog odgađanja obavješćuje 
nadležno tijelo i traži pojašnjenje, služeći 
se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen 
u stavku 2. počinje se primjenjivati čim se 
dostavi pojašnjenje.

8. Ako pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ne može izvršiti nalog za 
uklanjanje u slučaju kada taj nalog 
sadržava očite pogreške ili ne sadržava 
dovoljno informacija za izvršenje, pružatelj 
o tome bez odlaganja obavješćuje 
nadležno tijelo i traži pojašnjenje, služeći 
se predloškom iz Priloga III. Pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju dužan je 
ukloniti teroristički sadržaj ili 
onemogućiti pristup tom sadržaju čim 
primi pojašnjenje u pogledu naloga za 
uklanjanje.

Or. en

Amandman 277
Andreas Schwab

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

8. Ako pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ne može izvršiti nalog za 
uklanjanje jer taj nalog sadržava očite 
pogreške ili ne sadržava dovoljno 
informacija za izvršenje, pružatelj o tome 
bez suvišnog odgađanja obavješćuje 
nadležno tijelo i traži pojašnjenje, služeći 
se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen u
stavku 2. počinje se primjenjivati čim se 
dostavi pojašnjenje.

8. Ako pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ne može izvršiti nalog za 
uklanjanje jer taj nalog sadržava očite 
pogreške ili ne sadržava dovoljno 
informacija za izvršenje, pružatelj o tome 
bez suvišnog odgađanja obavješćuje 
nadležno tijelo i traži pojašnjenje, služeći 
se predloškom iz Priloga III. Rok utvrđen u
nalogu za uklanjanje počinje se 
primjenjivati čim se dostavi pojašnjenje.

Or. de

Amandman 278
Marlene Mizzi
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Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

9. Nadležno tijelo koje je izdalo nalog 
za uklanjanje obavješćuje nadležno tijelo
koje nadzire provedbu proaktivnih mjera iz
članka 17. stavka 1. točke (c) čim nalog za 
uklanjanje postane konačan. Ako se na 
nalog za uklanjanje ne podnese žalba u 
roku u skladu s primjenjivim nacionalnim 
pravom ili ako je taj nalog nakon žalbe 
potvrđen, nalog postaje konačan.

9. Nadležno tijelo koje je izdalo nalog 
za uklanjanje i koje nadzire provedbu 
proaktivnih mjera iz članka 17. stavka 1. 
točke (c) obavješćuje nadležno tijelo koje 
je zatražilo nalog za uklanjanje čim nalog 
za uklanjanje postane konačan. Ako se na 
nalog za uklanjanje ne podnese žalba te 
ako se ne zatraži pravna zaštita u roku
utvrđenom u skladu s primjenjivim 
nacionalnim pravom ili ako je taj nalog 
nakon žalbe potvrđen, nalog postaje 
konačan.

Or. en

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna radi usklađivanja članaka i uvodnih izjava.

Amandman 279
Julia Reda

Prijedlog uredbe
Članak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 4.a

Prekogranična suradnja u pogledu 
naloga za uklanjanje

1. Ako nadležno tijelo države članice koja 
nije država članica u kojoj se nalazi 
glavni poslovni nastan pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ili njegovog 
imenovanog zastupnika želi zatražiti 
nalog za uklanjanje, to nadležno tijelo 
podnosi zahtjev nadležnom tijelu (iz 
članka 17. stavka 1. točke (a)) države 
članice u kojoj se nalazi glavni poslovni 
nastan pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju ili njegovog imenovanog 
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zastupnika.

2. Nadležno tijelo države članice u kojoj 
se nalazi glavni poslovni nastan pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju ili 
njegovog imenovanog zastupnika može 
izdati nalog za uklanjanje zatražen u 
skladu sa stavkom 1. za pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju u skladu s 
člankom 4. stavkom 5. pod uvjetom da 
ispunjava sve uvjete utvrđene u članku 4. 
u skladu s jurisdikcijom pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju.

3. U slučajevima u kojima nadležno tijelo 
države članice u kojoj se nalazi glavni 
poslovni nastan pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ne izda nalog za 
uklanjanje, primjerice zato što nalog nije 
u skladu s člankom 4. ili zato što nadležno 
tijelo ima opravdane razloge za 
pretpostavku da nalog za uklanjanje može 
imati učinak na temeljne interese te 
države članice, ono o tome obavješćuje 
nadležno tijelo koje je podnijelo zahtjev.

Or. en

Amandman 280
Maria Grapini

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nadležno tijelo ili relevantno tijelo 
Unije može poslati prijavu pružatelju 
usluga smještaja na poslužitelju.

1. Nadležno tijelo ili relevantno tijelo 
Unije šalje prijavu pružatelju usluga 
smještaja na poslužitelju.

Or. ro

Amandman 281
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
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Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju uspostavljaju operativne i 
tehničke mjere za lako i brzo 
procjenjivanje sadržaja koji su radi 
razmatranja na dobrovoljnoj osnovi 
poslala nadležna tijela i, prema potrebi, 
relevantna tijela Unije.

Briše se.

Or. en

Amandman 282
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Prijava mora sadržavati dovoljno 
detaljne informacije, među kojima su 
razlozi zbog kojih se sadržaj smatra 
terorističkim sadržajem, URL i, prema 
potrebi, dodatne informacije na temelju 
kojih se može identificirati prijavljeni 
teroristički sadržaj.

4. Prijava mora sadržavati dovoljno 
detaljne informacije, među kojima su 
razlozi zbog kojih se sadržaj smatra 
terorističkim sadržajem, URL i, prema 
potrebi, dodatne informacije na temelju 
kojih se može identificirati prijavljeni 
teroristički sadržaj, uključujući snimke 
zaslona, ako su dostupne.

Or. en

Amandman 283
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Prijava mora sadržavati dovoljno 
detaljne informacije, među kojima su
razlozi zbog kojih se sadržaj smatra 
terorističkim sadržajem, URL i, prema 
potrebi, dodatne informacije na temelju 

4. Prijava mora sadržavati dovoljno 
detaljne informacije, među kojima su
detaljna izjava o razlozima zbog kojih se 
sadržaj smatra terorističkim sadržajem, 
URL i, prema potrebi, dodatne informacije 
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kojih se može identificirati prijavljeni 
teroristički sadržaj.

na temelju kojih se može identificirati 
prijavljeni teroristički sadržaj.

Or. en

Amandman 284
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Prijava mora sadržavati dovoljno 
detaljne informacije, među kojima su 
razlozi zbog kojih se sadržaj smatra 
terorističkim sadržajem, URL i, prema 
potrebi, dodatne informacije na temelju 
kojih se može identificirati prijavljeni 
teroristički sadržaj.

4. Prijava mora sadržavati dovoljno 
detaljne informacije, među kojima su 
razlozi zbog kojih se sadržaj smatra
nezakonitim terorističkim sadržajem, URL 
i, prema potrebi, dodatne informacije na 
temelju kojih se može identificirati 
prijavljeni nezakoniti teroristički sadržaj.

Or. en

Amandman 285
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju dužan je prioritetno procijeniti 
sadržaj iz prijave u odnosu na svoje uvjete 
pa donijeti odluku hoće li taj sadržaj 
ukloniti ili onemogućiti pristup tom 
sadržaju.

5. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju dužan je prioritetno procijeniti 
sadržaj iz prijave u odnosu na svoje uvjete 
pa donijeti odluku hoće li taj sadržaj 
ukloniti ili trajno onemogućiti pristup tom 
sadržaju.

Or. en

Amandman 286
Nadja Hirsch
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Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

6. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju dužan je odmah obavijestiti 
nadležno tijelo ili relevantno tijelo Unije o 
ishodu procjene i o rokovima svake radnje 
poduzete na temelju te prijave.

6. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju dužan je obavijestiti nadležno 
tijelo ili relevantno tijelo Unije o ishodu 
procjene i o rokovima svake radnje 
poduzete na temelju te prijave.

Or. en

Amandman 287
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 5. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

7. Ako pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju smatra da prijava ne sadržava 
dovoljno informacija za procjenu 
prijavljenog sadržaja, pružatelj usluga o 
tome odmah obavješćuje nadležna tijela ili 
relevantno tijelo Unije te navodi koje su 
dodatne informacije ili pojašnjenja 
potrebni.

7. Ako pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju smatra da prijava ne sadržava 
dovoljno informacija za procjenu 
prijavljenog sadržaja, pružatelj usluga o 
tome obavješćuje nadležna tijela ili 
relevantno tijelo Unije te navodi koje su 
dodatne informacije ili pojašnjenja 
potrebni.

Or. en

Amandman 288
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

[...] Briše se.

Or. en
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Amandman 289
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

[...] Briše se.

Or. cs

Amandman 290
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju prema potrebi poduzimaju
proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje 
usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te 
mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, 
a u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i
razina izloženosti terorističkom sadržaju,
temeljna prava korisnika i temeljna 
važnost slobode izražavanja i informiranja 
u otvorenom i demokratskom društvu.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju prema potrebi mogu 
poduzimati proaktivne mjere kako bi 
zaštitili svoje usluge od širenja terorističkih 
sadržaja, posebno kada postoji neslučajna 
izloženost terorističkom sadržaju i u 
slučajevima zaprimanja naloga za 
uklanjanje. Te mjere moraju biti 
djelotvorne, ciljane i razmjerne riziku od i
razini izloženosti terorističkom sadržaju,
pri čemu se posebno mora voditi računa o 
temeljnim pravima korisnika i temeljnoj 
važnosti slobode izražavanja i informiranja 
u otvorenom i demokratskom društvu.

Or. en

Amandman 291
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 1. Kada je to opravdano i potrebno,
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poslužitelju prema potrebi poduzimaju 
proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje 
usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te 
mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, a 
u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i 
razina izloženosti terorističkom sadržaju, 
temeljna prava korisnika i temeljna važnost 
slobode izražavanja i informiranja u 
otvorenom i demokratskom društvu.

pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
poduzimaju proaktivne mjere kako bi 
zaštitili svoje usluge od širenja terorističkih 
sadržaja. Te mjere moraju biti djelotvorne i 
razmjerne, a u njima se moraju uzeti u 
obzir rizik od i razina izloženosti 
terorističkom sadržaju, temeljna prava 
korisnika i temeljna važnost slobode 
izražavanja i informiranja u otvorenom i 
demokratskom društvu. Takve se mjere 
poduzimaju u skladu s člankom 3. 
stavkom 1. te one osobito ne uključuju 
sustav za praćenje ili filtriranje svih 
korisničkih sadržaja na neselektivan i 
neograničen način.

Or. en

Amandman 292
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju prema potrebi poduzimaju
proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje 
usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te 
mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, a 
u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i 
razina izloženosti terorističkom sadržaju, 
temeljna prava korisnika i temeljna važnost 
slobode izražavanja i informiranja u 
otvorenom i demokratskom društvu.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju prema potrebi mogu 
poduzimati proaktivne mjere kako bi 
zaštitili svoje usluge od ponovne pojave
sadržaja koji je prethodno bio uklonjen ili 
kojemu je prethodno bio onemogućen 
pristup zbog toga što se smatra 
terorističkim sadržajem. Te mjere moraju 
biti djelotvorne i razmjerne, a u njima se 
moraju uzeti u obzir rizik od i razina 
izloženosti terorističkom sadržaju, temeljna 
prava korisnika i temeljna važnost slobode 
izražavanja i informiranja u otvorenom i 
demokratskom društvu.

Or. en

Amandman 293
Andreas Schwab
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Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju prema potrebi poduzimaju 
proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje 
usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te 
mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, a 
u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i 
razina izloženosti terorističkom sadržaju, 
temeljna prava korisnika i temeljna važnost 
slobode izražavanja i informiranja u
otvorenom i demokratskom društvu.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju prema potrebi poduzimaju 
proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje 
usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te 
mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, a 
u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i 
razina izloženosti terorističkom sadržaju, 
temeljna prava korisnika i temeljna važnost 
slobode izražavanja i informiranja u 
otvorenom i demokratskom društvu.
Nadležna tijela pružaju potporu MSP-
ovima u poduzimanju proaktivnih mjera.

Or. de

Amandman 294
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju prema potrebi poduzimaju 
proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje 
usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te 
mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, a 
u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i 
razina izloženosti terorističkom sadržaju, 
temeljna prava korisnika i temeljna važnost 
slobode izražavanja i informiranja u 
otvorenom i demokratskom društvu.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju prema potrebi poduzimaju 
proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje 
usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te 
mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, a 
u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i 
razina izloženosti terorističkom sadržaju, 
temeljna prava korisnika i temeljna važnost 
slobode izražavanja i informiranja te pravo 
na privatnost i pravo na zaštitu osobnih 
podataka u otvorenom i demokratskom 
društvu.

Or. en

Amandman 295
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Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju prema potrebi poduzimaju
proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje 
usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te 
mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, a 
u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i 
razina izloženosti terorističkom sadržaju, 
temeljna prava korisnika i temeljna važnost 
slobode izražavanja i informiranja u 
otvorenom i demokratskom društvu.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju mogu, ovisno o riziku i razini 
izloženosti terorističkom sadržaju, 
poduzimati proaktivne mjere kako bi 
zaštitili svoje usluge od širenja terorističkih 
sadržaja. Te mjere moraju biti djelotvorne i 
razmjerne, a u njima se moraju uzeti u 
obzir rizik od i razina izloženosti 
terorističkom sadržaju, temeljna prava 
korisnika i temeljna važnost slobode 
izražavanja i informiranja u otvorenom i 
demokratskom društvu.

Or. es

Amandman 296
Eva Maydell, Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju prema potrebi poduzimaju 
proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje 
usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te 
mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, a 
u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i 
razina izloženosti terorističkom sadržaju, 
temeljna prava korisnika i temeljna važnost 
slobode izražavanja i informiranja u 
otvorenom i demokratskom društvu.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju, ovisno o riziku i stupnju 
izloženosti terorističkom sadržaju,
poduzimaju proaktivne mjere kako bi 
zaštitili svoje usluge od širenja
terorističkog sadržaja. Te mjere moraju biti 
djelotvorne i razmjerne, a u njima se 
moraju uzeti u obzir rizik od i razina 
izloženosti terorističkom sadržaju, temeljna 
prava korisnika i temeljna važnost slobode 
izražavanja i informiranja u otvorenom i 
demokratskom društvu.

Or. en
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Amandman 297
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1a. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju trebao bi na vlastitu 
inicijativu ili na zahtjev nadležnog tijela 
države članice u kojoj ima poslovni 
nastan izvijestiti o uvođenju konkretnih 
dobrovoljnih mjera kako bi nadležno tijelo 
moglo prosuditi jesu li te mjere razmjerne 
te, ako je riječ o upotrebi automatiziranih 
sredstava, ima li pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju potrebne 
sposobnosti za ljudski nadzor i procjenu.

Or. en

Amandman 298
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ako je nadležno tijelo iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) obaviješteno u skladu s 
člankom 4. stavkom 9., to tijelo traži od 
pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju da u roku od tri mjeseca od 
primitka zahtjeva i nakon toga najmanje 
jednom godišnje podnese izvješće o 
konkretnim proaktivnim mjerama koje je 
poduzeo, uključujući korištenje 
automatiziranih alata, s ciljem:

Briše se.

(a) sprečavanja ponovnog postavljanja 
sadržaja koji je prethodno uklonjen ili 
kojem je prethodno onemogućen pristup 
zbog toga što se smatra terorističkim 
sadržajem;

(b) otkrivanja i identificiranja 
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terorističkog sadržaja te brzog uklanjanja 
tog sadržaja ili onemogućavanja pristupa 
tom sadržaju.

Taj se zahtjev šalje glavnom poslovnom 
nastanu pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg 
je pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju imenovao.

Izvješća moraju sadržavati sve relevantne 
informacije na temelju kojih nadležno 
tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) 
može procijeniti jesu li proaktivne mjere 
djelotvorne i razmjerne, među ostalim 
evaluacijom funkcioniranja korištenih 
automatiziranih alata i primijenjenih 
mehanizama za ljudski nadzor i provjeru.

Or. en

Amandman 299
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ako je nadležno tijelo iz članka 17. stavka 
1. točke (c) obaviješteno u skladu s 
člankom 4. stavkom 9., to tijelo traži od 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
da u roku od tri mjeseca od primitka 
zahtjeva i nakon toga najmanje jednom 
godišnje podnese izvješće o konkretnim 
proaktivnim mjerama koje je poduzeo, 
uključujući korištenje automatiziranih 
alata, s ciljem:

Ako je nadležno tijelo iz članka 17. stavka 
1. točke (c) obaviješteno u skladu s 
člankom 4. stavkom 9., to tijelo traži od 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
da u roku od šest mjeseci od primitka 
zahtjeva i nakon toga najmanje jednom 
godišnje podnese izvješće o konkretnim 
proaktivnim mjerama koje je poduzeo, 
uključujući korištenje automatiziranih 
alata, s ciljem:

Or. en

Amandman 300
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
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Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Ako je nadležno tijelo iz članka 17. stavka 
1. točke (c) obaviješteno u skladu s
člankom 4. stavkom 9., to tijelo traži od 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
da u roku od tri mjeseca od primitka 
zahtjeva i nakon toga najmanje jednom 
godišnje podnese izvješće o konkretnim 
proaktivnim mjerama koje je poduzeo, 
uključujući korištenje automatiziranih 
alata, s ciljem:

Ako je nadležno tijelo iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) obaviješteno u skladu s
člankom 4. stavkom 9., to tijelo može 
tražiti od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju da najmanje jednom godišnje 
podnese izvješće o konkretnim 
proaktivnim mjerama koje je poduzeo, 
uključujući korištenje automatiziranih 
alata, s ciljem:

Or. en

Amandman 301
Eva Maydell, Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) sprečavanja ponovnog postavljanja 
sadržaja koji je prethodno uklonjen ili 
kojem je prethodno onemogućen pristup 
zbog toga što se smatra terorističkim 
sadržajem;

(a) sprečavanja ponovnog postavljanja 
sadržaja koji je prethodno uklonjen ili 
kojem je prethodno onemogućen pristup 
zbog toga što se smatra terorističkim 
sadržajem, osim ako je takav sadržaj 
ponovno učitan u obrazovne, znanstvene 
ili dokumentacijske svrhe ili u svrhu 
borbe protiv radikalizacije i 
protupropagande;

Or. en

Amandman 302
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 2. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Izvješća moraju sadržavati sve relevantne Izvješća moraju sadržavati sve relevantne 
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informacije na temelju kojih nadležno 
tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može 
procijeniti jesu li proaktivne mjere 
djelotvorne i razmjerne, među ostalim 
evaluacijom funkcioniranja korištenih 
automatiziranih alata i primijenjenih 
mehanizama za ljudski nadzor i provjeru.

informacije na temelju kojih nadležno 
tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c) može 
procijeniti jesu li proaktivne mjere 
djelotvorne i razmjerne, među ostalim 
evaluacijom primijenjenih mehanizama za 
ljudski nadzor i provjeru.

Or. en

Amandman 303
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Ako nadležno tijelo iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) smatra da proaktivne 
mjere poduzete i prijavljene na temelju 
stavka 2. nisu dovoljne za ublažavanje 
rizika od i razine izloženosti te za 
upravljanje rizikom od i razinom 
izloženosti, to tijelo može zatražiti od 
pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju poduzimanje konkretnih 
dodatnih proaktivnih mjera. U tu svrhu 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
surađuje s nadležnim tijelom iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) radi utvrđivanja 
konkretnih mjera koje je pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju dužan uvesti, pri 
čemu se u pogledu tih mjera određuju 
glavni ciljevi, mjerila i provedbeni rokovi.

Briše se.

Or. en

Amandman 304
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Ako nadležno tijelo iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) smatra da proaktivne 
mjere poduzete i prijavljene na temelju 
stavka 2. nisu dovoljne za ublažavanje 
rizika od i razine izloženosti te za 
upravljanje rizikom od i razinom 
izloženosti, to tijelo može zatražiti od 
pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju poduzimanje konkretnih 
dodatnih proaktivnih mjera. U tu svrhu 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
surađuje s nadležnim tijelom iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) radi utvrđivanja 
konkretnih mjera koje je pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju dužan uvesti, pri 
čemu se u pogledu tih mjera određuju 
glavni ciljevi, mjerila i provedbeni rokovi.

Briše se.

Or. en

Amandman 305
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Ako nadležno tijelo iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) smatra da proaktivne 
mjere poduzete i prijavljene na temelju 
stavka 2. nisu dovoljne za ublažavanje 
rizika od i razine izloženosti te za 
upravljanje rizikom od i razinom 
izloženosti, to tijelo može zatražiti od 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
poduzimanje konkretnih dodatnih 
proaktivnih mjera. U tu svrhu pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju surađuje s 
nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. 
točke (c) radi utvrđivanja konkretnih mjera 
koje je pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju dužan uvesti, pri čemu se u 
pogledu tih mjera određuju glavni ciljevi, 
mjerila i provedbeni rokovi.

3. Ako nadležno tijelo iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) smatra da proaktivne 
mjere poduzete i prijavljene na temelju 
stavka 2. nisu dovoljne za ublažavanje 
rizika od i razine izloženosti te za 
upravljanje rizikom od i razinom 
izloženosti, to tijelo može zatražiti od 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
poduzimanje konkretnih dodatnih 
proaktivnih mjera. U tu svrhu pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju surađuje s 
nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. 
točke (c) radi utvrđivanja konkretnih mjera 
koje je pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju dužan uvesti, pri čemu se u 
pogledu tih mjera određuju glavni ciljevi, 
mjerila i provedbeni rokovi, posebno 
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uzimajući u obzir ekonomske kapacitete 
pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju i učinak takvih mjera na 
temeljna prava korisnika te temeljnu 
važnost slobode izražavanja i 
informiranja, pravo na privatnost i pravo 
na zaštitu osobnih podataka.

Or. en

Amandman 306
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Ako nadležno tijelo iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) smatra da proaktivne 
mjere poduzete i prijavljene na temelju
stavka 2. nisu dovoljne za ublažavanje 
rizika od i razine izloženosti te za 
upravljanje rizikom od i razinom 
izloženosti, to tijelo može zatražiti od 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
poduzimanje konkretnih dodatnih 
proaktivnih mjera. U tu svrhu pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju surađuje s 
nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. 
točke (c) radi utvrđivanja konkretnih mjera 
koje je pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju dužan uvesti, pri čemu se u 
pogledu tih mjera određuju glavni ciljevi, 
mjerila i provedbeni rokovi.

3. Ako nadležno tijelo iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) smatra da proaktivne 
mjere poduzete i prijavljene na temelju
stavka 2. nisu u skladu s načelima 
nužnosti i proporcionalnosti ili dovoljne 
za ublažavanje rizika od i razine 
izloženosti te za upravljanje rizikom od i 
razinom izloženosti, to tijelo može zatražiti 
od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju preispitivanje potrebnih mjera 
ili poduzimanje konkretnih dodatnih 
proaktivnih mjera. U tu svrhu pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju surađuje s 
nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. 
točke (c) radi utvrđivanja izmjena ili
konkretnih mjera koje je pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju dužan uvesti, pri 
čemu se u pogledu tih mjera određuju 
glavni ciljevi, mjerila i provedbeni rokovi.

Or. en

Amandman 307
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Ako se u roku od tri mjeseca od 
podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. 
ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz 
članka 17. stavka 1. točke (c) može 
donijeti odluku kojom se nameću 
konkretne dodatne nužne i razmjerne 
proaktivne mjere. U odluci se osobito 
uzimaju u obzir ekonomski kapaciteti 
pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju i učinak tih mjera na temeljna 
prava korisnika i temeljnu važnost 
slobode izražavanja i informiranja. Ta se 
odluka šalje glavnom poslovnom nastanu 
pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg 
je pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju imenovao. Pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju dužan je redovito 
izvješćivati o provedbi takvih mjera kako 
je odredilo nadležno tijelo iz članka 17. 
stavka 1. točke (c).

Briše se.

Or. en

Amandman 308
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Ako se u roku od tri mjeseca od 
podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. 
ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz 
članka 17. stavka 1. točke (c) može 
donijeti odluku kojom se nameću 
konkretne dodatne nužne i razmjerne 
proaktivne mjere. U odluci se osobito 
uzimaju u obzir ekonomski kapaciteti 
pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju i učinak tih mjera na temeljna 
prava korisnika i temeljnu važnost 
slobode izražavanja i informiranja. Ta se 

Briše se.
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odluka šalje glavnom poslovnom nastanu 
pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg 
je pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju imenovao. Pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju dužan je redovito 
izvješćivati o provedbi takvih mjera kako 
je odredilo nadležno tijelo iz članka 17. 
stavka 1. točke (c).

Or. en

Amandman 309
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Ako se u roku od tri mjeseca od 
podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. 
ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz 
članka 17. stavka 1. točke (c) može 
donijeti odluku kojom se nameću 
konkretne dodatne nužne i razmjerne 
proaktivne mjere. U odluci se osobito 
uzimaju u obzir ekonomski kapaciteti 
pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju i učinak tih mjera na temeljna 
prava korisnika i temeljnu važnost 
slobode izražavanja i informiranja. Ta se 
odluka šalje glavnom poslovnom nastanu 
pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg 
je pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju imenovao. Pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju dužan je redovito 
izvješćivati o provedbi takvih mjera kako 
je odredilo nadležno tijelo iz članka 17. 
stavka 1. točke (c).

Briše se.

Or. en

Amandman 310
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Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Ako se u roku od tri mjeseca od 
podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. 
ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz 
članka 17. stavka 1. točke (c) može donijeti 
odluku kojom se nameću konkretne 
dodatne nužne i razmjerne proaktivne 
mjere. U odluci se osobito uzimaju u obzir 
ekonomski kapaciteti pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju i učinak tih mjera 
na temeljna prava korisnika i temeljnu 
važnost slobode izražavanja i informiranja. 
Ta se odluka šalje glavnom poslovnom 
nastanu pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg 
je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
imenovao. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju dužan je redovito izvješćivati o 
provedbi takvih mjera kako je odredilo 
nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke
(c).

4. Ako se u roku od tri mjeseca od 
podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. 
ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz 
članka 17. stavka 1. točke (c) može donijeti 
odluku kojom se nameću konkretne 
dodatne nužne i razmjerne proaktivne 
mjere. Nadležno tijelo ne nameće obvezu 
općeg praćenja. U odluci se osobito 
uzimaju u obzir ekonomski kapaciteti 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i 
učinak tih mjera na temeljna prava 
korisnika i temeljnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja. Ta se odluka 
šalje glavnom poslovnom nastanu 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju imenovao. 
Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
dužan je redovito izvješćivati o provedbi 
takvih mjera kako je odredilo nadležno 
tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c).

Or. en

Amandman 311
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Ako se u roku od tri mjeseca od 
podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. 
ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz 
članka 17. stavka 1. točke (c) može donijeti 
odluku kojom se nameću konkretne 
dodatne nužne i razmjerne proaktivne 
mjere. U odluci se osobito uzimaju u obzir 
ekonomski kapaciteti pružatelja usluga 

4. Ako se u roku od tri mjeseca od 
podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. 
ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz 
članka 17. stavka 1. točke (c) može donijeti 
odluku kojom se nameću konkretne 
dodatne nužne i razmjerne proaktivne 
mjere. Odluka se temelji na 
odgovarajućim, dostatnim i relevantnim 
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smještaja na poslužitelju i učinak tih mjera 
na temeljna prava korisnika i temeljnu 
važnost slobode izražavanja i informiranja. 
Ta se odluka šalje glavnom poslovnom 
nastanu pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg 
je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
imenovao. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju dužan je redovito izvješćivati o 
provedbi takvih mjera kako je odredilo 
nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke
(c).

dokazima te se u njoj osobito uzimaju u 
obzir ekonomski kapaciteti pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju i učinak tih 
mjera na temeljna prava korisnika i 
temeljnu važnost slobode izražavanja i 
informiranja. Ta se odluka šalje glavnom 
poslovnom nastanu pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ili pravnom 
zastupniku kojeg je pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju imenovao. 
Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
dužan je redovito izvješćivati o provedbi 
takvih mjera kako je odredilo nadležno 
tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c).

Or. en

Amandman 312
Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Ako se u roku od tri mjeseca od 
podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. 
ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz 
članka 17. stavka 1. točke (c) može donijeti
odluku kojom se nameću konkretne 
dodatne nužne i razmjerne proaktivne 
mjere. U odluci se osobito uzimaju u obzir 
ekonomski kapaciteti pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju i učinak tih mjera 
na temeljna prava korisnika i temeljnu 
važnost slobode izražavanja i informiranja. 
Ta se odluka šalje glavnom poslovnom 
nastanu pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg 
je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
imenovao. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju dužan je redovito izvješćivati o 
provedbi takvih mjera kako je odredilo 
nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke
(c).

4. Ako se u roku od tri mjeseca od 
podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. 
ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz 
članka 17. stavka 1. točke (c) može donijeti
nalog kojim se nameću konkretne dodatne 
nužne i razmjerne proaktivne mjere. U 
odluci se osobito uzimaju u obzir 
ekonomski kapaciteti pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju i učinak tih mjera 
na temeljna prava korisnika i temeljnu 
važnost slobode izražavanja i informiranja. 
Ta se odluka šalje glavnom poslovnom 
nastanu pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg 
je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
imenovao. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju dužan je redovito izvješćivati o 
provedbi takvih mjera kako je odredilo 
nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke
(c).

Or. es
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Amandman 313
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju može u bilo kojem trenutku 
zatražiti od nadležnog tijela iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) preispitivanje i, prema 
potrebi, opoziv zahtjeva ili odluke u 
skladu sa stavkom 2., 3. odnosno 4. 
Nadležno tijelo dostavlja obrazloženu 
odluku u razumnom roku nakon primitka 
zahtjeva pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju.

Briše se.

Or. en

Amandman 314
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju može u bilo kojem trenutku 
zatražiti od nadležnog tijela iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) preispitivanje i, prema 
potrebi, opoziv zahtjeva ili odluke u skladu 
sa stavkom 2., 3. odnosno 4. Nadležno 
tijelo dostavlja obrazloženu odluku u 
razumnom roku nakon primitka zahtjeva 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

5. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju može u bilo kojem trenutku 
zatražiti od nadležnog tijela iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) preispitivanje i, prema 
potrebi, opoziv zahtjeva ili odluke u skladu 
sa stavkom 2., odnosno stavkom 3. 
Nadležno tijelo dostavlja obrazloženu 
odluku u razumnom roku nakon primitka 
zahtjeva pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju.

Or. en

Amandman 315
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Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

5. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju može u bilo kojem trenutku 
zatražiti od nadležnog tijela iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) preispitivanje i, prema 
potrebi, opoziv zahtjeva ili odluke u skladu 
sa stavkom 2., 3. odnosno 4. Nadležno 
tijelo dostavlja obrazloženu odluku u 
razumnom roku nakon primitka zahtjeva 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju.

5. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju može u bilo kojem trenutku 
zatražiti od nadležnog tijela iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) preispitivanje i, prema 
potrebi, opoziv zahtjeva ili odluke u skladu 
sa stavkom 2. Nadležno tijelo dostavlja 
obrazloženu odluku u razumnom roku 
nakon primitka zahtjeva pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju.

Or. en

Amandman 316
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su čuvati teroristički 
sadržaj koji je uklonjen ili kojem je 
onemogućen pristup na temelju naloga za 
uklanjanje, prijave ili proaktivnih mjera na 
temelju članka 4., 5. odnosno 6. te 
povezane podatke koji su uklonjeni zbog 
uklanjanja terorističkog sadržaja, a koji su 
potrebni za:

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su čuvati teroristički 
sadržaj koji je uklonjen ili kojem je 
onemogućen pristup na temelju naloga za 
uklanjanje, prijave ili proaktivnih mjera na 
temelju članaka 4. i 5. te povezane podatke 
koji su uklonjeni zbog uklanjanja 
terorističkog sadržaja za:

Or. cs

Amandman 317
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Teroristički sadržaj i povezani 
podaci iz stavka 1. čuvaju se šest mjeseci. 
Teroristički se sadržaj na zahtjev 
nadležnog tijela ili suda čuva onoliko dulje 
koliko je nužno za tekući postupak 
upravnog ili sudskog preispitivanja iz
stavka 1. točke (a).

2. Teroristički sadržaj i povezani 
podaci iz stavka 1. čuvaju se šest mjeseci. 
Teroristički se sadržaj na zahtjev 
nadležnog tijela ili suda čuva u posebno 
utvrđenom duljem razdoblju kada je to
nužno za tekući postupak upravnog ili 
sudskog preispitivanja iz stavka 1. 
točke (a).

Or. en

Amandman 318
Jiří Pospíšil

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Teroristički sadržaj i povezani 
podaci iz stavka 1. čuvaju se šest mjeseci. 
Teroristički se sadržaj na zahtjev 
nadležnog tijela ili suda čuva onoliko dulje 
koliko je nužno za tekući postupak 
upravnog ili sudskog preispitivanja iz 
stavka 1. točke (a).

2. Teroristički sadržaj i povezani 
podaci iz stavka 1. čuvaju se godinu dana. 
Teroristički se sadržaj na zahtjev 
nadležnog tijela ili suda čuva onoliko dulje 
koliko je nužno za tekući postupak 
upravnog ili sudskog preispitivanja iz 
stavka 1. točke (a).

Or. cs

Amandman 319
Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Teroristički sadržaj i povezani 
podaci iz stavka 1. čuvaju se šest mjeseci. 
Teroristički se sadržaj na zahtjev 
nadležnog tijela ili suda čuva onoliko dulje 
koliko je nužno za tekući postupak 
upravnog ili sudskog preispitivanja iz 

2. Teroristički sadržaj i povezani 
podaci iz stavka 1. čuvaju se šest mjeseci. 
Teroristički se sadržaj na zahtjev 
nadležnog tijela ili suda čuva onoliko dulje 
koliko je nužno za sprečavanje, otkrivanje, 
istragu ili progon kaznenih djela 
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stavka 1. točke (a). terorizma.

Or. es

Amandman 320
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svojim uvjetima 
utvrditi politiku za sprečavanje širenja 
terorističkog sadržaja, uključujući prema 
potrebi smisleno objašnjenje rada 
proaktivnih mjera, što uključuje 
objašnjenje korištenja automatiziranih 
alata.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svojim uvjetima 
utvrditi politiku za sprečavanje širenja 
terorističkog sadržaja.

Or. en

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se izbjegao obrnuti inženjering rada proaktivnih mjera.

Amandman 321
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svojim uvjetima 
utvrditi politiku za sprečavanje širenja 
terorističkog sadržaja, uključujući prema 
potrebi smisleno objašnjenje rada 
proaktivnih mjera, što uključuje 
objašnjenje korištenja automatiziranih 
alata.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svojim uvjetima 
utvrditi politiku za sprečavanje širenja 
terorističkog sadržaja.

Or. cs
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Amandman 322
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svojim uvjetima 
utvrditi politiku za sprečavanje širenja 
terorističkog sadržaja, uključujući prema 
potrebi smisleno objašnjenje rada 
proaktivnih mjera, što uključuje 
objašnjenje korištenja automatiziranih 
alata.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svojim uvjetima 
utvrditi politiku za sprečavanje širenja 
terorističkog sadržaja i zaštitu korisnika od 
takvog sadržaja, uključujući prema potrebi 
smisleno objašnjenje rada proaktivnih 
mjera, što uključuje objašnjenje korištenja 
automatiziranih alata.

Or. en

Amandman 323
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svojim uvjetima 
utvrditi politiku za sprečavanje širenja 
terorističkog sadržaja, uključujući prema 
potrebi smisleno objašnjenje rada 
proaktivnih mjera, što uključuje 
objašnjenje korištenja automatiziranih 
alata.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svojim uvjetima
jasno utvrditi politiku o sprečavanju
širenja terorističkog sadržaja, uključujući 
prema potrebi objašnjenje rada proaktivnih 
mjera koje pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ima pravo provesti.

Or. en

Amandman 324
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svojim uvjetima 
utvrditi politiku za sprečavanje širenja 
terorističkog sadržaja, uključujući prema 
potrebi smisleno objašnjenje rada 
proaktivnih mjera, što uključuje
objašnjenje korištenja automatiziranih 
alata.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svojim uvjetima 
utvrditi politiku za sprečavanje širenja 
terorističkog sadržaja, uključujući smisleno 
objašnjenje rada proaktivnih mjera, a 
posebno objašnjenje korištenja 
automatiziranih alata.

Or. en

Amandman 325
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju objavljuju godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti o mjerama 
poduzetima protiv širenja terorističkog 
sadržaja.

2. Osim ako ni u jednoj predmetnoj 
godini nisu podlijegali nekoj konkretnoj 
mjeri u skladu s ovom Uredbom,
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
objavljuju godišnja izvješća za potrebe 
transparentnosti o mjerama poduzetima 
protiv širenja terorističkog sadržaja.

Or. en

Amandman 326
Eva Maydell, Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju objavljuju godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti o mjerama 
poduzetima protiv širenja terorističkog 
sadržaja.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju, nadležna tijela i mjerodavna 
tijela Unije objavljuju godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti o mjerama 
poduzetima protiv širenja terorističkog 
sadržaja.
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Or. en

Amandman 327
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju objavljuju godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti o mjerama 
poduzetima protiv širenja terorističkog 
sadržaja.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju i tijela koja su ovlaštena 
izdavati naloge za uklanjanje objavljuju 
godišnja izvješća za potrebe 
transparentnosti o mjerama poduzetima 
protiv širenja terorističkog sadržaja.

Or. en

Amandman 328
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju objavljuju godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti o mjerama 
poduzetima protiv širenja terorističkog 
sadržaja.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju koji su izloženi terorističkom 
sadržaju objavljuju godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti o mjerama 
poduzetima protiv širenja terorističkog 
sadržaja.

Or. en

Amandman 329
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju objavljuju godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti o mjerama 
poduzetima protiv širenja terorističkog 
sadržaja.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju objavljuju godišnja izvješća
kao dio mjera poduzetih protiv širenja 
terorističkog sadržaja.

Or. cs

Amandman 330
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Izvješća za potrebe transparentnosti 
sadržavaju barem:

3. Izvješća pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju za potrebe 
transparentnosti sadržavaju barem:

Or. en

Amandman 331
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) informacije o mjerama koje je 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
poduzeo radi sprečavanja ponovnog 
postavljanja sadržaja koji je prethodno 
uklonjen ili kojem je prethodno 
onemogućen pristup zbog toga što se 
smatra terorističkim sadržajem;

Briše se.

Or. en

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se izbjegao obrnuti inženjering.
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Amandman 332
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) broj terorističkih sadržaja koji su 
uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup 
na temelju naloga, prijava odnosno 
proaktivnih mjera;

(c) broj terorističkih sadržaja koji su 
uklonjeni ili kojima je onemogućen pristup 
na temelju naloga ili, kada je to 
relevantno, prijava odnosno proaktivnih 
mjera;

Or. en

Amandman 333
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) pregled i ishod postupaka za 
podnošenje pritužbi.

(d) pregled i ishod postupaka za 
podnošenje pritužbi, uključujući broj 
slučajeva u kojima je utvrđeno da je 
sadržaj pogrešno identificiran kao 
teroristički sadržaj.

Or. en

Amandman 334
Eva Maydell, Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(da) Izvješća nadležnih tijela i 
mjerodavnih tijela Unije za potrebe 
transparentnosti uključuju informacije o 
broju problema u pogledu naloga za 
uklanjanje i prijava te o načinu na koji ta 
tijela upotrebljavaju teroristički sadržaj 
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koji je sačuvan u skladu s člankom 7. radi 
sprečavanja, otkrivanja, istraživanja i 
kaznenog progona kaznenih djela 
terorizma.

Or. en

Amandman 335
Julia Reda

Prijedlog uredbe
Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 8.a

Sudska zaštita

Države članice jamče da zaštitne mjere 
koje se odnose na uklanjanje sadržaja ili 
onemogućavanje pristupa tom sadržaju 
uključuju i mogućnost sudske zaštite.

Or. en

Amandman 336
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Zaštitne mjere povezane s primjenom i 
provedbom proaktivnih mjera

Zaštitne mjere povezane s uklanjanjem 
nezakonitog sadržaja

Or. en

Amandman 337
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ako pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju za provjeru sadržaja koje 
pohranjuju upotrebljavaju automatizirane 
alate u skladu s ovom Uredbom, dužni su 
se pobrinuti za djelotvorne i primjerene 
zaštitne mjere kojima se osigurava da se o 
tim sadržajima donose ispravne i 
utemeljene odluke, osobito kad je riječ o 
odlukama o uklanjanju sadržaja koji se 
smatra terorističkim sadržajem ili o 
onemogućavanju pristupa tom sadržaju.

1. Ako pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju za provjeru sadržaja koje 
pohranjuju upotrebljavaju bilo kakve
automatizirane alate ili druge proaktivne 
mjere u skladu s ovom Uredbom ili u 
skladu s njezinim ciljevima, dužni su se 
pobrinuti za djelotvorne i primjerene 
zaštitne mjere kojima se osigurava da se o 
tim sadržajima donose ispravne i 
utemeljene odluke, osobito kad je riječ o 
odlukama o uklanjanju sadržaja koji se 
smatra terorističkim sadržajem ili o 
onemogućavanju pristupa tom sadržaju i 
koje ne dovode do uklanjanja sadržaja, ili 
onemogućavanja pristupa tom sadržaju, 
koji nije teroristički sadržaj.

Or. en

Amandman 338
Andreas Schwab

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ako pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju za provjeru sadržaja koje 
pohranjuju upotrebljavaju automatizirane 
alate u skladu s ovom Uredbom, dužni su 
se pobrinuti za djelotvorne i primjerene 
zaštitne mjere kojima se osigurava da se o 
tim sadržajima donose ispravne i 
utemeljene odluke, osobito kad je riječ o 
odlukama o uklanjanju sadržaja koji se 
smatra terorističkim sadržajem ili o 
onemogućavanju pristupa tom sadržaju.

1. Ako pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju za provjeru sadržaja koje 
pohranjuju upotrebljavaju automatizirane 
alate u skladu s ovom Uredbom, dužni su 
se pobrinuti za djelotvorne i primjerene 
zaštitne mjere kojima se uzimaju u obzir 
temeljna prava korisnika, i kojima se
osigurava da se o tim sadržajima donose 
ispravne i utemeljene odluke, osobito kad 
je riječ o odlukama o uklanjanju sadržaja 
koji se smatra terorističkim sadržajem ili o 
onemogućavanju pristupa tom sadržaju.

Or. de
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Amandman 339
Nadja Hirsch

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ako pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju za provjeru sadržaja koje 
pohranjuju upotrebljavaju automatizirane 
alate u skladu s ovom Uredbom, dužni su
se pobrinuti za djelotvorne i primjerene 
zaštitne mjere kojima se osigurava da se o
tim sadržajima donose ispravne i 
utemeljene odluke, osobito kad je riječ o 
odlukama o uklanjanju sadržaja koji se 
smatra terorističkim sadržajem ili o 
onemogućavanju pristupa tom sadržaju.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svako doba 
osiguravati djelotvorne i primjerene 
zaštitne mjere kako bi se osiguralo da se o 
sadržajima koji se smatraju nezakonitim 
terorističkim sadržajima donose ispravne i 
utemeljene odluke i zajamčilo da se ne 
uklanja zakonit sadržaj.

Or. en

Amandman 340
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju 
ljudski nadzor i provjere kad je to 
primjereno i uvijek kad je potrebna 
detaljna procjena relevantnog konteksta 
kako bi se utvrdilo treba li se određeni 
sadržaj smatrati terorističkim sadržajem.

2. Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju 
ljudski nadzor i provjere prikladnosti 
odluke o uklanjanju sadržaja ili 
onemogućavanju pristupa tom sadržaju, 
posebno s obzirom na pravo na slobodu 
izražavanja i informiranja. Ljudski 
nadzor zahtijeva se kad je potrebna 
detaljna procjena relevantnog konteksta 
kako bi se utvrdilo treba li se određeni 
sadržaj smatrati terorističkim sadržajem.

Or. en

Amandman 341
Jiří Maštálka
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Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju 
ljudski nadzor i provjere kad je to 
primjereno i uvijek kad je potrebna 
detaljna procjena relevantnog konteksta
kako bi se utvrdilo treba li se određeni 
sadržaj smatrati terorističkim sadržajem.

2. Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju 
ljudski nadzor i provjere kako bi se 
utvrdilo treba li se određeni sadržaj 
smatrati nezakonitim terorističkim 
sadržajem.

Or. cs

Amandman 342
Eva Maydell, Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju uspostavljaju djelotvorne i 
pristupačne mehanizme kojima se 
pružateljima sadržaja čiji je sadržaj 
uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen 
pristup zbog prijave na temelju članka 5. 
ili zbog proaktivnih mjera na temelju
članka 6. omogućava podnošenje pritužbe
protiv radnje pružatelja usluga smještaja 
na poslužitelju kojom se zahtijeva vraćanje 
sadržaja.

1. Mjerodavna tijela Unije i nadležna 
tijela u suradnji s pružateljima usluga 
smještaja na poslužitelju uspostavljaju 
djelotvorne i pristupačne mehanizme 
kojima se pružateljima sadržaja čiji je 
sadržaj uklonjen ili čijem je sadržaju 
onemogućen pristup zbog naloga za 
uklanjanje u skladu s člankom 4. ili
prijave na temelju članka 5. ili proaktivnih 
mjera na temelju članka 6. omogućava 
podnošenje pritužbe kojom se zahtijeva 
vraćanje sadržaja.

Or. en

Amandman 343
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju uspostavljaju djelotvorne i 
pristupačne mehanizme kojima se 
pružateljima sadržaja čiji je sadržaj 
uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen 
pristup zbog prijave na temelju članka 5. ili 
zbog proaktivnih mjera na temelju članka 
6. omogućava podnošenje pritužbe protiv 
radnje pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju kojom se zahtijeva vraćanje 
sadržaja.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju uspostavljaju djelotvorne i 
pristupačne mehanizme kojima se 
pružateljima sadržaja čiji je sadržaj 
uklonjen ili čijem je sadržaju onemogućen 
pristup zbog prijave na temelju članka 5. 
omogućava podnošenje pritužbe protiv 
radnje pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju kojom se zahtijeva vraćanje 
sadržaja.

Or. cs

Amandman 344
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su odmah obraditi svaku 
primljenu pritužbu i vratiti sadržaj bez 
suvišnog odgađanja ako je uklanjanje ili 
onemogućavanje pristupa bilo 
neopravdano. Dužni su obavijestiti 
podnositelja pritužbe o ishodu obrade 
pritužbe.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su odmah obraditi svaku 
primljenu pritužbu i vratiti sadržaj bez 
suvišnog odgađanja ako je uklanjanje ili 
onemogućavanje pristupa bilo 
neopravdano. Dužni su u roku od dva 
tjedna od zaprimanja pritužbe obavijestiti 
podnositelja pritužbe o ishodu obrade 
pritužbe.

Or. en

Amandman 345
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Pružatelji sadržaja imaju pravo 
podnijeti žalbu nadležnom tijelu ako 
izravno s pružateljem usluga smještaja na 
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poslužitelju ne mogu riješiti svoju 
pritužbu u vezi s uklanjanjem sadržaja ili 
onemogućavanjem pristupa tom sadržaju.

Or. en

Amandman 346
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2a. Ne dovodeći u pitanje odredbe iz 
stavaka 1. i 2., mehanizam koji 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju omogućuje podnošenje 
pritužbi nadopunjuje primjenjive zakone i 
postupke država članica.

Or. en

Amandman 347
Julia Reda

Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Kad pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju uklone teroristički sadržaj ili 
onemoguće pristup terorističkom sadržaju, 
ti pružatelji pružatelju sadržaja stavljaju na 
raspolaganje informacije o tome da je 
teroristički sadržaj uklonjen ili da je tom 
sadržaju onemogućen pristup.

1. Kad pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju uklone nezakoniti teroristički 
sadržaj ili onemoguće pristup tom sadržaju, 
ti pružatelji pružatelju sadržaja stavljaju na 
raspolaganje sveobuhvatne informacije o 
tome da je nezakoniti teroristički sadržaj 
uklonjen ili da je tom sadržaju 
onemogućen pristup, uključujući razloge 
za uklanjanje ili onemogućavanje 
pristupa te pravnu osnovu kojem se 
utvrđuje nezakonitost sadržaja i 
mogućnosti s pomoću kojih mogu osporiti 
tu odluku, što uključuje službene zahtjeve, 
opis sljedećih koraka u postupku i 
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povezane rokove.

Or. en

Amandman 348
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Na zahtjev pružatelja sadržaja 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
obavješćuje pružatelja sadržaja o razlozima 
za uklanjanje ili onemogućavanje pristupa i 
o mogućnostima za osporavanje odluke.

2. Na zahtjev pružatelja sadržaja 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
obavješćuje pružatelja sadržaja o razlozima 
za uklanjanje ili onemogućavanje pristupa, 
uključujući pravnu osnovu za tu mjeru, i 
o mogućnostima za osporavanje odluke.

Or. en

Amandman 349
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3a. Žalba iz članka 4. stavka 9. 
podnosi se sudu države članice u kojoj 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
ima glavni poslovni nastan ili u kojoj 
pravni zastupnik kojega je imenovao 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
u skladu s člankom 16. ima boravište ili 
poslovni nastan.

Or. en

Amandman 350
Maria Grapini
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Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nadležna tijela u državama 
članicama komuniciraju, koordiniraju se i 
surađuju jedna s drugim i, prema potrebi, s 
relevantnim tijelima Unije, kao što je 
Europol, u vezi s nalozima za uklanjanje i 
prijavama kako bi se izbjeglo 
udvostručavanje aktivnosti, poboljšala 
koordinacija i izbjeglo ometanje istraga u 
različitim državama članicama.

1. Nadležna tijela u državama 
članicama komuniciraju, koordiniraju se i 
surađuju jedna s drugim i, prema potrebi, s 
relevantnim tijelima Unije, kao što je 
Europol, u vezi s nalozima za uklanjanje i 
prijavama kako bi se izbjeglo 
udvostručavanje aktivnosti, poboljšala 
koordinacija, spriječilo širenje 
terorističkog sadržaja na internetu i 
izbjeglo ometanje istraga u različitim 
državama članicama.

Or. ro

Amandman 351
Philippe Juvin

Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Nadležna tijela u državama 
članicama komuniciraju, koordiniraju se i 
surađuju jedna s drugim i, prema potrebi, s 
relevantnim tijelima Unije, kao što je 
Europol, u vezi s nalozima za uklanjanje i 
prijavama kako bi se izbjeglo 
udvostručavanje aktivnosti, poboljšala 
koordinacija i izbjeglo ometanje istraga u 
različitim državama članicama.

1. Nadležna tijela u državama 
članicama komuniciraju, koordiniraju se i 
surađuju jedna s drugim i s relevantnim 
tijelima Unije, kao što je Europol, u vezi s 
nalozima za uklanjanje i prijavama kako bi 
se izbjeglo udvostručavanje aktivnosti, 
poboljšala koordinacija i izbjeglo ometanje 
istraga u različitim državama članicama.

Or. fr

Amandman 352
Philippe Juvin

Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – uvodni dio
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice i pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju mogu odlučiti 
upotrebljavati namjenske alate, uključujući, 
ako je primjenjivo, one koje su uspostavila 
relevantna tijela Unije, kao što je Europol, 
kako bi se olakšalo osobito:

3. Države članice i pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju mogu odlučiti 
upotrebljavati namjenske alate, uključujući 
one koje su uspostavila relevantna tijela 
Unije, kao što je Europol, kako bi se 
olakšalo osobito:

Or. fr

Amandman 353
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) suradnju u cilju utvrđivanja i 
provedbe proaktivnih mjera na temelju 
članka 6.

Briše se.

Or. en

Amandman 354
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) suradnju u cilju utvrđivanja i 
provedbe proaktivnih mjera na temelju 
članka 6.

Briše se.

Or. cs

Amandman 355
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
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Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Kad pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju budu upoznati s bilo kojim 
dokazom kaznenih djela terorizma, ti 
pružatelji o tome odmah obavješćuju u 
skladu s člankom 14. stavkom 2. tijela 
nadležna za istragu i kazneni progon u 
zahvaćenoj državi članici ili točku za 
kontakt u državi članici u kojoj imaju 
glavni poslovni nastan ili pravnog 
zastupnika. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju mogu, ako nisu sigurni, 
proslijediti informacije Europolu radi 
odgovarajućih daljnjih radnji.

4. Kad pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju ustanove da postoji 
neposredna životna prijetnja koja je 
rezultat kaznenih djela terorizma, ti 
pružatelji o tome odmah obavješćuju u 
skladu s člankom 14. stavkom 2. tijelo 
nadležno za istragu i kazneni progon u 
zahvaćenoj državi članici ili točku za 
kontakt u državi članici u kojoj imaju 
glavni poslovni nastan ili pravnog 
zastupnika. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju mogu, ako nisu sigurni, 
proslijediti informacije Europolu radi 
odgovarajućih daljnjih radnji.

Or. en

Amandman 356
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák

Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Kad pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju budu upoznati s bilo kojim
dokazom kaznenih djela terorizma, ti 
pružatelji o tome odmah obavješćuju u 
skladu s člankom 14. stavkom 2. tijela 
nadležna za istragu i kazneni progon u 
zahvaćenoj državi članici ili točku za 
kontakt u državi članici u kojoj imaju
glavni poslovni nastan ili pravnog 
zastupnika. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju mogu, ako nisu sigurni, 
proslijediti informacije Europolu radi 
odgovarajućih daljnjih radnji.

4. Kad pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju bude upoznat s bilo kojim
činjenicama koje ukazuju na počinjenje 
kaznenog djela terorizma, taj pružatelj o 
tome odmah obavješćuje u skladu s 
člankom 14. stavkom 2. tijela nadležna za 
istragu i kazneni progon u zahvaćenoj 
državi članici ili točku za kontakt u državi 
članici u kojoj ima glavni poslovni nastan 
ili pravnog zastupnika. Pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju može, ako nije 
siguran, proslijediti informacije Europolu 
radi odgovarajućih daljnjih radnji.

Or. cs



AM\1174973HR.docx 155/172 PE634.500v01-00

HR

Amandman 357
Philippe Juvin

Prijedlog uredbe
Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Kad pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju budu upoznati s bilo kojim 
dokazom kaznenih djela terorizma, ti 
pružatelji o tome odmah obavješćuju u 
skladu s člankom 14. stavkom 2. tijela 
nadležna za istragu i kazneni progon u 
zahvaćenoj državi članici ili točku za 
kontakt u državi članici u kojoj imaju 
glavni poslovni nastan ili pravnog 
zastupnika. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju mogu, ako nisu sigurni, 
proslijediti informacije Europolu radi 
odgovarajućih daljnjih radnji.

4. Kad pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju budu upoznati s bilo kojim 
dokazom kaznenih djela terorizma, ti 
pružatelji o tome odmah obavješćuju u 
skladu s člankom 14. stavkom 2. tijela 
nadležna za istragu i kazneni progon u 
zahvaćenoj državi članici ili točku za 
kontakt u državi članici u kojoj imaju 
glavni poslovni nastan ili pravnog 
zastupnika. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju prosljeđuju informacije 
Europolu radi odgovarajućih daljnjih 
radnji.

Or. fr

Amandman 358
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Države članice uspostavljaju točku
za kontakt za obradu zahtjeva za 
pojašnjenje i povratnih informacija u vezi s 
nalozima za uklanjanje i prijavama koje su 
one izdale. Informacije o točki za kontakt
moraju biti dostupne javnosti.

3. Države članice uspostavljaju točku 
za kontakt za obradu zahtjeva za 
pojašnjenje i povratnih informacija u vezi s 
nalozima za uklanjanje i prijavama koje su 
one izdale. Europska komisija stavlja na 
raspolaganje javnosti bazu podataka s 
informacijama o točkama za kontakt u 
državama članicama.

Or. en

Amandman 359
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
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Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Članak 15. Briše se.

Nadležnost

1. Država članica u kojoj se nalazi glavni 
poslovni nastan pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ima nadležnost 
za potrebe članaka 6., 18. i 21. Smatra se 
da je pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju koji nema glavni poslovni 
nastan u nekoj od država članica u 
nadležnosti države članice u kojoj pravni 
zastupnik iz članka 16. ima boravište ili 
poslovni nastan.

2. Ako pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ne imenuje pravnog 
zastupnika, nadležnost imaju sve države 
članice.

3. Ako je tijelo druge države članice izdalo 
nalog za uklanjanje u skladu s člankom 4. 
stavkom 1., ta je država članica nadležna 
za poduzimanje mjera prisile u skladu sa 
svojim nacionalnim pravom kako bi se 
izvršio nalog za uklanjanje.

Or. cs

Amandman 360
Julia Reda

Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Država članica u kojoj se nalazi 
glavni poslovni nastan pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ima nadležnost za 
potrebe članaka 6., 18. i 21. Smatra se da 
je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
koji nema glavni poslovni nastan u nekoj 
od država članica u nadležnosti države 
članice u kojoj pravni zastupnik iz članka 

1. Država članica u kojoj se nalazi 
glavni poslovni nastan pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju ima nadležnost za 
potrebe ove Uredbe. Smatra se da je 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
koji nema glavni poslovni nastan u nekoj 
od država članica u nadležnosti države 
članice u kojoj pravni zastupnik iz članka 
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16. ima boravište ili poslovni nastan. 16. ima boravište ili poslovni nastan.

Or. en

Amandman 361
Julia Reda

Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Ako pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ne imenuje pravnog 
zastupnika, nadležnost imaju sve države 
članice.

2. Ako pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ne imenuje pravnog 
zastupnika, nadležnost imaju sve države 
članice. Ako država članica odluči 
ostvariti nadležnost, ona o tome 
obavješćuje sve druge države članice.

Or. en

Amandman 362
Jasenko Selimovic

Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3a. Žalba iz članka 4. stavka 9. 
podnosi se sudu države članice u kojoj 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
ima glavni poslovni nastan ili u kojoj 
pravni zastupnik kojega je imenovao 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
u skladu s člankom 16. ima boravište ili 
poslovni nastan.

Or. en

Amandman 363
Jiří Maštálka
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Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Svaka država članica imenuje tijelo 
ili tijela odgovorna za:

1. Svaka država članica imenuje
pravosudno tijelo ili tijela odgovorna za:

Or. cs

Amandman 364
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Svaka država članica imenuje tijelo
ili tijela odgovorna za:

1. Svaka država članica imenuje
jedinstveno tijelo odgovorno za:

Or. en

Amandman 365
Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Svaka država članica imenuje tijelo
ili tijela odgovorna za:

1. Svaka država članica imenuje tijelo
odgovorno za:

Or. es

Amandman 366
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Svaka država članica imenuje tijelo 1. Svaka država članica imenuje tijelo
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ili tijela odgovorna za: odgovorno za:

Or. en

Amandman 367
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) nadziranje provedbe proaktivnih 
mjera u skladu s člankom 6.;

Briše se.

Or. cs

Amandman 368
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice utvrđuju pravila o 
kaznama primjenjivima na pružatelje 
usluga smještaja na poslužitelju koji 
povrijede obveze na temelju ove Uredbe i 
poduzimaju sve potrebne mjere kako bi 
osigurale njihovu provedbu. Te su kazne 
ograničene na povrede obveza na temelju:

1. Države članice utvrđuju pravila o 
kaznama primjenjivima na pružatelje 
usluga smještaja na poslužitelju ili njihove 
zastupnike koji povrijede obveze na 
temelju ove Uredbe i poduzimaju sve 
potrebne mjere kako bi osigurale njihovu 
provedbu. Tim se kaznama obuhvaćaju 
sve povrede obveza u skladu s ovom 
Uredbom.

Or. en

Amandman 369
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice utvrđuju pravila o 
kaznama primjenjivima na pružatelje 
usluga smještaja na poslužitelju koji
povrijede obveze na temelju ove Uredbe i 
poduzimaju sve potrebne mjere kako bi 
osigurale njihovu provedbu. Te su kazne 
ograničene na povrede obveza na temelju:

1. Države članice utvrđuju pravila o 
kaznama primjenjivima na pružatelje 
usluga smještaja na poslužitelju koji
opetovano povređuju obveze na temelju 
ove Uredbe i poduzimaju sve potrebne 
mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. 
Te su kazne ograničene na povrede obveza 
na temelju:

Or. cs

Amandman 370
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice utvrđuju pravila o 
kaznama primjenjivima na pružatelje 
usluga smještaja na poslužitelju koji 
povrijede obveze na temelju ove Uredbe i 
poduzimaju sve potrebne mjere kako bi 
osigurale njihovu provedbu. Te su kazne 
ograničene na povrede obveza na temelju:

1. Države članice jamče da kazne 
nisu kaznenopravne prirode i da nadležna 
tijela pri utvrđivanju vrste i razine kazni 
uzimaju u obzir sve relevantne okolnosti, 
uključujući:

Or. en

Amandman 371
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(a) članka 3. stavka 2. (uvjeti 
pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju);

Briše se.

Or. en
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Amandman 372
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) članka 4. stavaka 2. i 6. 
(izvršavanje naloga za uklanjanje i 
povratne informacije u vezi s tim 
nalozima);

Briše se.

Or. en

Amandman 373
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) članka 5. stavaka 5. i 6. (procjena 
sadržaja iz prijave i povratne informacije 
u vezi s tim prijavama);

Briše se.

Or. en

Amandman 374
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) članka 6. stavaka 2. i 4. (izvješće o 
proaktivnim mjerama i o provedbi 
proaktivnih mjera na temelju odluke 
kojom se nameću konkretne proaktivne 
mjere);

Briše se.
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Or. en

Amandman 375
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) članka 6. stavaka 2. i 4. (izvješće o 
proaktivnim mjerama i o provedbi 
proaktivnih mjera na temelju odluke 
kojom se nameću konkretne proaktivne 
mjere);

Briše se.

Or. en

Amandman 376
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) članka 6. stavaka 2. i 4. (izvješće o 
proaktivnim mjerama i o provedbi 
proaktivnih mjera na temelju odluke 
kojom se nameću konkretne proaktivne 
mjere);

Briše se.

Or. cs

Amandman 377
Eva Maydell

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) članka 6. stavaka 2. i 4. (izvješće o 
proaktivnim mjerama i o provedbi 

(d) članka 6. stavaka 2. i 4. (izvješće o 



AM\1174973HR.docx 163/172 PE634.500v01-00

HR

proaktivnih mjera na temelju odluke 
kojom se nameću konkretne proaktivne 
mjere);

proaktivnim mjerama);

Or. en

Amandman 378
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) članka 7. (čuvanje podataka); Briše se.

Or. en

Amandman 379
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(f) članka 8. (transparentnost); Briše se.

Or. en

Amandman 380
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(g) članka 9. (zaštitne mjere povezane 
s proaktivnim mjerama);

Briše se.

Or. en
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Amandman 381
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(h) članka 10. (postupci za podnošenje 
pritužbi);

Briše se.

Or. en

Amandman 382
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka i.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

i. članka 11. (informiranje 
pružatelja sadržaja);

Briše se.

Or. en

Amandman 383
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(j) članka 13. stavka 4. (informiranje 
o dokazima kaznenih djela terorizma);

Briše se.

Or. en

Amandman 384
Lucy Anderson
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Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(k) članka 14. stavka 1. (točke za 
kontakt);

Briše se.

Or. en

Amandman 385
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 1. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(l) članka 16. (imenovanje pravnog 
zastupnika).

Briše se.

Or. en

Amandman 386
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Predviđene kazne moraju biti 
djelotvorne, proporcionalne i odvraćajuće. 
Države članice najkasnije u roku od
[within six months from the entry into 
force of this Regulation] obavješćuju 
Komisiju o tim pravilima i mjerama te joj 
odmah priopćuju sve naknadne izmjene 
koje utječu na ta pravila i mjere.

2. Predviđene kazne moraju biti 
djelotvorne i proporcionalne. Države 
članice najkasnije u roku od [šest mjeseci 
od stupanja na snagu ove Uredbe]
obavješćuju Komisiju o tim pravilima i 
mjerama te joj odmah priopćuju sve 
naknadne izmjene koje utječu na ta pravila 
i mjere.

Or. en

Amandman 387
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Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(c) prethodne povrede pravne osobe 
koja se smatra odgovornom;

(c) prethodne povrede osobe koja se 
smatra odgovornom, društva kćeri ili 
povezane osobe ili poduzeća;

Or. en

Amandman 388
Lucy Anderson

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) financijsku snagu pravne osobe 
koja se smatra odgovornom;

(d) financijsku snagu osobe koja se 
smatra odgovornom, društva kćeri ili 
povezane osobe ili poduzeća;

Or. en

Amandman 389
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 3. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(e) razinu suradnje koju pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju održava s 
nadležnim tijelima.

(e) razinu suradnje koju pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ili njegov 
zastupnik održava s nadležnim tijelima.

Or. en

Amandman 390
Lucy Anderson
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Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Države članice dužne su se 
pobrinuti da se sustavno nepoštovanje 
obveza na temelju članka 4. stavka 2. 
kažnjava novčanim kaznama u iznosu od 
najviše 4 % svjetskog prihoda koji je 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
ostvario u prethodnoj poslovnoj godini.

4. Države članice dužne su se 
pobrinuti da se sustavno nepoštovanje 
obveza na temelju članka 4. stavka 2. 
kažnjava novčanim kaznama u iznosu od
najmanje 2 % i najviše 4 % svjetskog 
prihoda koji je pružatelj usluga smještaja 
na poslužitelju ostvario u prethodnoj 
poslovnoj godini.

Or. en

Amandman 391
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4a. Nadležna tijela uzimaju u obzir 
nenamjerna kašnjenja, posebno malih i 
srednjih poduzeća i novoosnovanih 
poduzeća, kao olakšavajuće okolnosti pri 
određivanju vrsta i razine kazni.

Or. en

Amandman 392
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Države članice od svojih nadležnih 
tijela i od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju u svojoj nadležnosti 
prikupljaju informacije o mjerama koje su 
poduzete u skladu s ovom Uredbom te 

1. Države članice od svojih nadležnih 
tijela i od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju u svojoj nadležnosti 
prikupljaju informacije o mjerama koje su 
poduzete u skladu s ovom Uredbom te 
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šalju te informacije Komisiji svake godine 
do [31. ožujka]. Te informacije uključuju:

šalju te informacije Komisiji svake godine 
do [31. ožujka]. Te informacije uključuju
pravila, uvjete i odredbe i izvješća o 
transparentnosti pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju osim:

Or. en

Amandman 393
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 21. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) informacije o konkretnim 
proaktivnim mjerama poduzetima na 
temelju članka 6., uključujući broj 
terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili 
kojima je onemogućen pristup, uključujući 
odgovarajuće rokove;

(b) informacije o konkretnim 
proaktivnim mjerama poduzetima na 
temelju članaka 4. i 5., uključujući broj 
terorističkih sadržaja koji su uklonjeni ili 
kojima je onemogućen pristup;

Or. cs

Amandman 394
Daniel Dalton

Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Najkasnije [three years from the date of 
application of this Regulation] Komisija 
provodi evaluaciju ove Uredbe i podnosi 
Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o 
primjeni ove Uredbe, koje obuhvaća 
funkcioniranje i djelotvornost zaštitnih 
mjera. Uz izvješće se prema potrebi prilažu 
zakonodavni prijedlozi. Države članice 
dostavljaju Komisiji sve potrebne 
informacije za pripremu tog izvješća.

Najkasnije [tri godine od datuma početka 
primjene ove Uredbe] Komisija provodi 
evaluaciju ove Uredbe i podnosi 
Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o 
primjeni ove Uredbe, koje obuhvaća 
funkcioniranje i djelotvornost zaštitnih 
mjera. To izvješće obuhvaća i učinak ove 
Uredbe na slobodu izražavanja i 
informiranja. Uz izvješće se prema potrebi 
prilažu zakonodavni prijedlozi. Države 
članice dostavljaju Komisiji sve potrebne 
informacije za pripremu tog izvješća.
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Or. en

Amandman 395
Jiří Pospíšil

Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Najkasnije [three years from the date of 
application of this Regulation] Komisija 
provodi evaluaciju ove Uredbe i podnosi 
Europskom parlamentu i Vijeću izvješće o 
primjeni ove Uredbe, koje obuhvaća 
funkcioniranje i djelotvornost zaštitnih 
mjera. Uz izvješće se prema potrebi prilažu 
zakonodavni prijedlozi. Države članice 
dostavljaju Komisiji sve potrebne 
informacije za pripremu tog izvješća.

Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe 
[najkasnije tri godine od datuma primjene 
ove Uredbe] i podnosi Europskom 
parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni 
ove Uredbe, koje obuhvaća funkcioniranje 
i djelotvornost zaštitnih mjera. Uz izvješće 
se prema potrebi prilažu zakonodavni 
prijedlozi. Države članice dostavljaju 
Komisiji sve potrebne informacije za 
pripremu tog izvješća.

Or. cs

Amandman 396
Antanas Guoga

Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Počinje se primjenjivati [6 mjeseci nakon 
njezina stupanja na snagu].

Počinje se primjenjivati [18 mjeseci nakon 
njezina stupanja na snagu].

Or. en

Amandman 397
Jiří Maštálka

Prijedlog uredbe
Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena
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Počinje se primjenjivati [6 mjeseci nakon 
njezina stupanja na snagu].

Počinje se primjenjivati [24 mjeseca nakon 
njezina stupanja na snagu].

Or. cs

Amandman 398
Julia Reda

Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na temelju članka 4. Uredbe (EU)….16

primatelj naloga za uklanjanje dužan je 
ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti 
pristup tom sadržaju u roku od jednog sata 
od trenutka u kojem je od nadležnog tijela 
primio nalog za uklanjanje.

Na temelju članka 4. Uredbe (EU)….16

primatelj naloga za uklanjanje dužan je
žurno ukloniti teroristički sadržaj ili 
onemogućiti pristup tom sadržaju.

_________________ _________________

16 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o 
sprečavanju širenja terorističkih sadržaja 
na internetu (SL L ...).

16 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o 
sprečavanju širenja terorističkih sadržaja 
na internetu (SL L ...).

Or. en

Amandman 399
Andreas Schwab

Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Na temelju članka 4. Uredbe (EU) ...16

primatelj naloga za uklanjanje dužan je 
ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti 
pristup tom sadržaju u roku od jednog sata 
od trenutka u kojem je od nadležnog tijela 
primio nalog za uklanjanje.

Na temelju članka 4. Uredbe (EU) ...16

primatelj naloga za uklanjanje dužan je 
ukloniti teroristički sadržaj ili onemogućiti 
pristup tom sadržaju u roku koji je odredilo 
nadležno tijelo.

_________________ _________________

16 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o 
sprečavanju širenja terorističkih sadržaja 
na internetu (SL L ...).

16 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o 
sprečavanju širenja terorističkih sadržaja 
na internetu (SL L ...).
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Or. de

Amandman 400
Julia Reda

Prijedlog uredbe
Prilog I. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

U skladu s člankom 7. Uredbe (EU) ….17

adresati su dužni čuvati sadržaj koji je 
uklonjen ili kojemu je pristup onemogućen 
i podatke povezane s tim sadržajem 
tijekom šest mjeseci ili dulje na zahtjev 
nadležnih tijela ili sudova.

U skladu s člankom 7. Uredbe (EU) ….17

adresati su dužni čuvati sadržaj koji je 
uklonjen ili kojemu je pristup onemogućen 
i podatke povezane s tim sadržajem 
tijekom šest mjeseci ili dulje na zahtjev 
nadležnih tijela ili sudova ili pružatelja 
sadržaja kako bi se riješile pritužbe nakon 
primjene mehanizma opisanog u 
članku 10.

_________________ _________________

17 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o 
sprečavanju širenja terorističkih sadržaja 
na internetu (SL L ...).

17 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o 
sprečavanju širenja terorističkih sadržaja 
na internetu (SL L ...).

Or. en

Amandman 401
Andreas Schwab

Prijedlog uredbe
Prilog I. – odjeljak B – naslov

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

B Sadržaj koji je potrebno ukloniti ili 
kojemu je potrebno onemogućiti pristup u 
roku od jednog sata:

B Sadržaj koji je potrebno ukloniti ili 
kojemu je potrebno onemogućiti pristup u 
roku koji je odredilo nadležno tijelo:

Or. de

Amandman 402
Julia Reda

Prijedlog uredbe
Prilog I. – odjeljak B. – naslov
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Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

B. Sadržaj koji je potrebno ukloniti ili 
kojemu je potrebno onemogućiti pristup u 
roku od jednog sata:

B. Sadržaj koji je potrebno žurno
ukloniti ili kojemu je potrebno žurno
onemogućiti pristup:

Or. en

Amandman 403
Julia Reda

Prijedlog uredbe
Prilog I. – odjeljak G. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Informacije o nadležnom tijelu ili sudu, 
rokovima i postupcima za osporavanje 
naloga za uklanjanje:

Informacije o nadležnom sudu, rokovima i 
postupcima za osporavanje naloga za 
uklanjanje:

Or. en
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