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Amendement 98
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze verordening heeft tot doel te 
zorgen voor de goede werking van de 
digitale eengemaakte markt in een open en 
democratische samenleving, door misbruik 
van hostingdiensten voor terroristische 
doeleinden te voorkomen. De werking van 
de digitale eengemaakte markt moet 
worden verbeterd door aanbieders van 
hostingdiensten meer rechtszekerheid te 
bieden, het vertrouwen van de gebruikers 
in de onlineomgeving te vergroten en de 
waarborgen voor de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie solider te 
maken.

(1) Deze verordening heeft tot doel te 
zorgen voor de goede werking van de 
digitale eengemaakte markt in een open en 
democratische samenleving, door misbruik 
van hostingdiensten voor terroristische 
doeleinden te voorkomen. De werking van 
de digitale eengemaakte markt moet 
worden verbeterd door aanbieders van 
hostingdiensten meer rechtszekerheid te 
bieden, het vertrouwen van de gebruikers 
in de onlineomgeving te vergroten en de 
waarborgen voor de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, evenals 
de grondrechten, het recht op privacy en 
het recht op de bescherming van de 
persoonsgegevens, solider te maken.

Or. en

Amendement 99
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze verordening heeft tot doel te 
zorgen voor de goede werking van de 
digitale eengemaakte markt in een open en 
democratische samenleving, door misbruik 
van hostingdiensten voor terroristische 
doeleinden te voorkomen. De werking van 
de digitale eengemaakte markt moet 
worden verbeterd door aanbieders van 
hostingdiensten meer rechtszekerheid te 
bieden, het vertrouwen van de gebruikers 
in de onlineomgeving te vergroten en de 
waarborgen voor de vrijheid van 

(1) Deze verordening heeft tot doel te 
zorgen voor de goede werking van de 
digitale eengemaakte markt in een open en 
democratische samenleving, door misbruik 
van hostingdiensten voor terroristische 
doeleinden te voorkomen. De werking van 
de digitale eengemaakte markt moet 
worden verbeterd door aanbieders van 
hostingdiensten meer rechtszekerheid te 
bieden, het vertrouwen van de gebruikers 
in de onlineomgeving te vergroten en de 
waarborgen voor de vrijheid van 
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meningsuiting en van informatie solider te 
maken.

meningsuiting en van informatie, evenals 
het recht op privacy en het recht op de 
bescherming van de persoonsgegevens, en 
de persvrijheid en pluralisme in de media,
solider te maken.

Or. en

Motivering

Deze aanvulling is noodzakelijk om de bepalingen af te stemmen op de bestaande regels.

Amendement 100
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze verordening heeft tot doel te 
zorgen voor de goede werking van de 
digitale eengemaakte markt in een open en 
democratische samenleving, door misbruik 
van hostingdiensten voor terroristische 
doeleinden te voorkomen. De werking van 
de digitale eengemaakte markt moet 
worden verbeterd door aanbieders van 
hostingdiensten meer rechtszekerheid te 
bieden, het vertrouwen van de gebruikers 
in de onlineomgeving te vergroten en de 
waarborgen voor de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie solider te 
maken.

(1) Deze verordening heeft tot doel te 
zorgen voor de goede werking van de 
digitale eengemaakte markt in een open en 
democratische samenleving, door misbruik 
van hostingdiensten voor terroristische en 
desinformatiedoeleinden te voorkomen. 
De werking van de digitale eengemaakte 
markt moet worden verbeterd door 
aanbieders van hostingdiensten meer 
cyberbeveiliging en rechtszekerheid te 
bieden, het vertrouwen van de gebruikers 
in de onlineomgeving te vergroten en de 
waarborgen voor de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie solider te 
maken.

Or. ro

Amendement 101
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(2) Aanbieders van hostingdiensten die 
op het internet actief zijn, spelen een 
essentiële rol in de digitale economie 
doordat zij ondernemingen en burgers met 
elkaar verbinden en het publieke debat en 
de verspreiding en ontvangst van 
informatie, meningen en ideeën faciliteren, 
hetgeen een aanzienlijke bijdrage levert 
aan innovatie, economische groei en het 
scheppen van banen in de Unie. Hun 
diensten worden echter in bepaalde 
gevallen door derden misbruikt om illegale 
activiteiten online uit te voeren. Bijzonder 
zorgwekkend is het misbruik van 
aanbieders van hostingdiensten door 
terroristische groeperingen en hun 
aanhangers om terroristische online-inhoud 
te verspreiden en hun boodschap uit te 
dragen, te radicaliseren en te werven en 
terroristische activiteiten te faciliteren en 
aan te sturen.

(2) Aanbieders van hostingdiensten die 
op het internet actief zijn, spelen een 
essentiële rol in de digitale economie 
doordat zij ondernemingen en burgers met 
elkaar verbinden en het publieke debat en 
de verspreiding en ontvangst van 
informatie, meningen en ideeën faciliteren, 
hetgeen een aanzienlijke bijdrage levert 
aan innovatie, economische groei en het 
scheppen van banen in de Unie. Hun
diensten worden echter in bepaalde 
gevallen door derden misbruikt om illegale 
activiteiten online uit te voeren. Bijzonder 
zorgwekkend is het misbruik van 
aanbieders van hostingdiensten door 
terroristische groeperingen en hun 
aanhangers om terroristische online-inhoud 
te verspreiden en hun boodschap uit te 
dragen, te radicaliseren, opzettelijk 
verkeerde informatie te verstrekken en te 
werven en terroristische activiteiten te 
faciliteren en aan te sturen.

Or. ro

Amendement 102
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aanbieders van hostingdiensten die 
op het internet actief zijn, spelen een 
essentiële rol in de digitale economie 
doordat zij ondernemingen en burgers met 
elkaar verbinden en het publieke debat en 
de verspreiding en ontvangst van 
informatie, meningen en ideeën faciliteren, 
hetgeen een aanzienlijke bijdrage levert 
aan innovatie, economische groei en het 
scheppen van banen in de Unie. Hun 
diensten worden echter in bepaalde 
gevallen door derden misbruikt om illegale 
activiteiten online uit te voeren. Bijzonder
zorgwekkend is het misbruik van 

(2) Aanbieders van hostingdiensten die 
op het internet actief zijn, spelen een 
essentiële rol in de digitale economie 
doordat zij ondernemingen en burgers met 
elkaar verbinden en het publieke debat en 
de verspreiding en ontvangst van 
informatie, meningen en ideeën faciliteren, 
hetgeen een aanzienlijke bijdrage levert 
aan innovatie, economische groei en het 
scheppen van banen in de Unie. Hun 
diensten worden echter in bepaalde 
gevallen door derden misbruikt om illegale 
activiteiten online uit te voeren. Uiterst 
verontrustend is het misbruik van 
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aanbieders van hostingdiensten door 
terroristische groeperingen en hun 
aanhangers om terroristische online-inhoud 
te verspreiden en hun boodschap uit te 
dragen, te radicaliseren en te werven en 
terroristische activiteiten te faciliteren en 
aan te sturen.

aanbieders van hostingdiensten door 
terroristische groeperingen en hun 
aanhangers om terroristische online-inhoud 
te verspreiden en hun boodschap uit te 
dragen, te radicaliseren en te werven en 
terroristische activiteiten te faciliteren en 
aan te sturen.

Or. fr

Amendement 103
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De aanwezigheid van terroristische 
online-inhoud heeft ernstige negatieve 
gevolgen voor de gebruikers, de burgers en 
de samenleving in het algemeen alsook 
voor de aanbieders van onlinediensten die 
dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor 
het vertrouwen van hun gebruikers wordt 
ondermijnd en hun bedrijfsmodellen 
worden geschaad. Aanbieders van 
onlinediensten hebben, gezien hun centrale 
rol en de technologische middelen en 
mogelijkheden die met de door hen 
verleende diensten gepaard gaan, een 
bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om hun diensten te 
beschermen tegen misbruik door terroristen 
en om te helpen bij de bestrijding van 
terroristische inhoud die via hun diensten 
wordt verspreid.

(3) De aanwezigheid van terroristische 
online-inhoud heeft ernstige negatieve 
gevolgen voor de gebruikers, de burgers en 
de samenleving in het algemeen alsook 
voor de aanbieders van onlinediensten die 
dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor 
het vertrouwen van hun gebruikers wordt 
ondermijnd en hun bedrijfsmodellen 
worden geschaad. Aanbieders van 
onlinediensten hebben, gezien hun centrale 
rol en de technologische middelen en 
mogelijkheden die met de door hen 
verleende diensten gepaard gaan, een 
bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om hun diensten te 
beschermen tegen misbruik door 
terroristen, om te helpen bij de bestrijding 
van terroristische inhoud die via hun 
diensten wordt verspreid en om de 
autoriteiten te informeren over gebruikers 
die terroristische inhoud online plaatsen.

Or. ro

Amendement 104
Daniel Dalton
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Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De aanwezigheid van terroristische 
online-inhoud heeft ernstige negatieve 
gevolgen voor de gebruikers, de burgers en 
de samenleving in het algemeen alsook 
voor de aanbieders van onlinediensten die 
dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor 
het vertrouwen van hun gebruikers wordt 
ondermijnd en hun bedrijfsmodellen 
worden geschaad. Aanbieders van 
onlinediensten hebben, gezien hun centrale 
rol en de technologische middelen en 
mogelijkheden die met de door hen 
verleende diensten gepaard gaan, een 
bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om hun diensten te 
beschermen tegen misbruik door terroristen 
en om te helpen bij de bestrijding van 
terroristische inhoud die via hun diensten 
wordt verspreid.

(3) De aanwezigheid van terroristische 
online-inhoud heeft ernstige negatieve 
gevolgen voor de gebruikers, de burgers en 
de samenleving in het algemeen alsook 
voor de aanbieders van onlinediensten die 
dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor 
het vertrouwen van hun gebruikers wordt 
ondermijnd en hun bedrijfsmodellen 
worden geschaad. Aanbieders van 
onlinediensten hebben, gezien hun centrale 
rol en de technologische middelen en 
mogelijkheden die met de door hen 
verleende diensten gepaard gaan, een 
bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om hun diensten te 
beschermen tegen misbruik door terroristen 
en om te helpen bij de bestrijding van 
terroristische inhoud die via hun diensten 
wordt verspreid, rekening houdend met 
het essentiële belang van de vrijheid van 
meningsuiting en informatie in een open 
en democratische samenleving.

Or. en

Amendement 105
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De aanwezigheid van terroristische 
online-inhoud heeft ernstige negatieve 
gevolgen voor de gebruikers, de burgers en 
de samenleving in het algemeen alsook 
voor de aanbieders van onlinediensten die 
dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor 
het vertrouwen van hun gebruikers wordt 
ondermijnd en hun bedrijfsmodellen 
worden geschaad. Aanbieders van 

(3) De aanwezigheid van terroristische 
online-inhoud heeft ernstige negatieve 
gevolgen voor de gebruikers, de burgers en 
de samenleving in het algemeen alsook 
voor de aanbieders van onlinediensten die 
dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor 
het vertrouwen van hun gebruikers wordt 
ondermijnd en hun bedrijfsmodellen 
worden geschaad. Aanbieders van 
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onlinediensten hebben, gezien hun centrale 
rol en de technologische middelen en 
mogelijkheden die met de door hen 
verleende diensten gepaard gaan, een 
bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om hun diensten te 
beschermen tegen misbruik door terroristen 
en om te helpen bij de bestrijding van 
terroristische inhoud die via hun diensten 
wordt verspreid.

onlinediensten hebben, gezien hun centrale 
rol en de technologische middelen en 
mogelijkheden die met de door hen 
verleende diensten gepaard gaan, een 
bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om hun diensten te 
beschermen tegen misbruik door terroristen 
en om bevoegde autoriteiten te helpen bij 
de bestrijding van terroristische inhoud die 
via hun diensten wordt verspreid.

Or. en

Amendement 106
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De aanwezigheid van terroristische 
online-inhoud heeft ernstige negatieve 
gevolgen voor de gebruikers, de burgers en 
de samenleving in het algemeen alsook 
voor de aanbieders van onlinediensten die 
dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor 
het vertrouwen van hun gebruikers wordt 
ondermijnd en hun bedrijfsmodellen 
worden geschaad. Aanbieders van 
onlinediensten hebben, gezien hun centrale 
rol en de technologische middelen en 
mogelijkheden die met de door hen 
verleende diensten gepaard gaan, een 
bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om hun diensten te 
beschermen tegen misbruik door terroristen 
en om te helpen bij de bestrijding van 
terroristische inhoud die via hun diensten 
wordt verspreid.

(3) De aanwezigheid van illegale
terroristische online-inhoud heeft ernstige 
negatieve gevolgen voor de gebruikers, de 
burgers en de samenleving in het algemeen 
alsook voor de aanbieders van 
onlinediensten die dergelijke inhoud 
hosten, omdat hierdoor het vertrouwen van 
hun gebruikers wordt ondermijnd en hun 
bedrijfsmodellen worden geschaad. 
Aanbieders van onlinediensten hebben, 
gezien hun centrale rol en de 
technologische middelen en mogelijkheden 
die met de door hen verleende diensten 
gepaard gaan, een bijzondere 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om 
hun diensten te beschermen tegen misbruik 
door terroristen en om bevoegde 
autoriteiten te helpen bij de bestrijding van
illegale terroristische inhoud die via hun 
diensten wordt verspreid.

Or. en

Amendement 107
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Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De aanwezigheid van terroristische 
online-inhoud heeft ernstige negatieve 
gevolgen voor de gebruikers, de burgers en 
de samenleving in het algemeen alsook 
voor de aanbieders van onlinediensten die 
dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor 
het vertrouwen van hun gebruikers wordt 
ondermijnd en hun bedrijfsmodellen 
worden geschaad. Aanbieders van 
onlinediensten hebben, gezien hun centrale 
rol en de technologische middelen en 
mogelijkheden die met de door hen 
verleende diensten gepaard gaan, een 
bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om hun diensten te
beschermen tegen misbruik door terroristen 
en om te helpen bij de bestrijding van 
terroristische inhoud die via hun diensten 
wordt verspreid.

(3) De aanwezigheid van terroristische 
online-inhoud heeft ernstige negatieve 
gevolgen voor de gebruikers, de burgers en 
de samenleving in het algemeen alsook 
voor de aanbieders van onlinediensten die 
dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor 
het vertrouwen van hun gebruikers wordt 
ondermijnd en hun bedrijfsmodellen 
worden geschaad. Aanbieders van 
onlinediensten hebben, gezien hun centrale 
rol die evenredig is aan hun middelen en 
mogelijkheden die met de door hen 
verleende diensten gepaard gaan, een 
bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om hun diensten te 
beschermen tegen misbruik door terroristen 
en om te helpen bij de bestrijding van 
terroristische inhoud die via hun diensten 
wordt verspreid.

Or. cs

Amendement 108
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De inspanningen op het niveau van 
de Unie om terroristische online-inhoud te 
bestrijden, die in 2015 begonnen met een 
kader voor vrijwillige samenwerking 
tussen lidstaten en aanbieders van 
hostingdiensten, moeten worden 
aangevuld met een duidelijk 
wetgevingskader teneinde terroristische 
online-inhoud nog minder toegankelijk te 
maken en een snel om zich heen grijpend 

(4) De inspanningen op het niveau van 
de Unie om terroristische online-inhoud te 
bestrijden, die in 2015 begonnen met een 
kader voor vrijwillige samenwerking 
tussen lidstaten en aanbieders van 
hostingdiensten, moeten worden verbeterd
met een duidelijk wetgevingskader 
teneinde de publicatie en toegankelijkheid 
van terroristische online-inhoud verder te 
bestrijden en een snel om zich heen 
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probleem adequaat aan te pakken. Dit 
wetgevingskader wil voortbouwen op de 
vrijwillige inspanningen, die zijn versterkt 
door Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie7, en is een reactie op de oproep 
van het Europees Parlement om de 
maatregelen tegen illegale en schadelijke 
inhoud aan te scherpen, en de oproep van 
de Europese Raad om de automatische 
detectie en verwijdering van inhoud die tot 
terroristische daden aanzet, te verbeteren.

grijpend probleem adequaat aan te pakken, 
zonder daarbij te tornen aan de 
grondrechten. Dit wetgevingskader wil 
voortbouwen op de vrijwillige 
inspanningen, die zijn versterkt door 
Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie7, en is een reactie op de oproep 
van het Europees Parlement om de 
maatregelen tegen illegale en schadelijke 
inhoud aan te scherpen, en de oproep van 
de Europese Raad om de automatische 
detectie en verwijdering van inhoud die tot 
terroristische daden aanzet, te verbeteren.

_________________ _________________

7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie van 1 maart 2018 over 
maatregelen om illegale online-inhoud 
effectief te bestrijden (PB L 63 van 
6.3.2018, blz. 50).

7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie van 1 maart 2018 over 
maatregelen om illegale online-inhoud 
effectief te bestrijden (PB L 63 van 
6.3.2018, blz. 50).

Or. es

Amendement 109
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De inspanningen op het niveau van 
de Unie om terroristische online-inhoud te 
bestrijden, die in 2015 begonnen met een 
kader voor vrijwillige samenwerking 
tussen lidstaten en aanbieders van 
hostingdiensten, moeten worden aangevuld 
met een duidelijk wetgevingskader 
teneinde terroristische online-inhoud nog 
minder toegankelijk te maken en een snel 
om zich heen grijpend probleem adequaat 
aan te pakken. Dit wetgevingskader wil 
voortbouwen op de vrijwillige 
inspanningen, die zijn versterkt door 
Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie7, en is een reactie op de oproep 
van het Europees Parlement om de 

(4) De inspanningen op het niveau van 
de Unie om terroristische online-inhoud te 
bestrijden, die in 2015 begonnen met een 
kader voor vrijwillige samenwerking 
tussen lidstaten en aanbieders van 
hostingdiensten, moeten worden aangevuld 
met een duidelijk wetgevingskader 
teneinde terroristische online-inhoud nog 
minder toegankelijk te maken, een snel om 
zich heen grijpend probleem adequaat aan 
te pakken en de bescherming van 
fundamentele rechten en vrijheden te 
vrijwaren. Dit wetgevingskader wil 
voortbouwen op de vrijwillige 
inspanningen, die zijn versterkt door 
Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
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maatregelen tegen illegale en schadelijke 
inhoud aan te scherpen, en de oproep van 
de Europese Raad om de automatische 
detectie en verwijdering van inhoud die tot 
terroristische daden aanzet, te verbeteren.

Commissie7, en is een reactie op de oproep 
van het Europees Parlement om de 
maatregelen tegen illegale en schadelijke 
inhoud aan te scherpen, en de oproep van 
de Europese Raad om de detectie en 
verwijdering van inhoud die tot 
terroristische daden aanzet, te verbeteren.

_________________ _________________

7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie van 1 maart 2018 over 
maatregelen om illegale online-inhoud 
effectief te bestrijden (PB L 63 van 
6.3.2018, blz. 50).

7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie van 1 maart 2018 over 
maatregelen om illegale online-inhoud 
effectief te bestrijden (PB L 63 van 
6.3.2018, blz. 50).

Or. cs

Amendement 110
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De inspanningen op het niveau van 
de Unie om terroristische online-inhoud te 
bestrijden, die in 2015 begonnen met een 
kader voor vrijwillige samenwerking 
tussen lidstaten en aanbieders van 
hostingdiensten, moeten worden aangevuld 
met een duidelijk wetgevingskader 
teneinde terroristische online-inhoud nog 
minder toegankelijk te maken en een snel 
om zich heen grijpend probleem adequaat 
aan te pakken. Dit wetgevingskader wil 
voortbouwen op de vrijwillige 
inspanningen, die zijn versterkt door 
Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie7, en is een reactie op de oproep 
van het Europees Parlement om de 
maatregelen tegen illegale en schadelijke 
inhoud aan te scherpen, en de oproep van 
de Europese Raad om de automatische 
detectie en verwijdering van inhoud die 
tot terroristische daden aanzet, te 
verbeteren.

(4) De inspanningen op het niveau van 
de Unie om terroristische online-inhoud te 
bestrijden, die in 2015 begonnen met een 
kader voor vrijwillige samenwerking 
tussen lidstaten en aanbieders van 
hostingdiensten, moeten worden aangevuld 
met een duidelijk wetgevingskader 
teneinde terroristische online-inhoud nog 
minder toegankelijk te maken en een snel 
om zich heen grijpend probleem adequaat 
aan te pakken. Dit wetgevingskader wil 
voortbouwen op de vrijwillige 
inspanningen, die zijn versterkt door 
Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie7, en is een reactie op de oproep 
van het Europees Parlement om de 
maatregelen tegen illegale en schadelijke 
inhoud aan te scherpen, en de oproep van 
de Europese Raad om de automatische 
detectie te verbeteren en de onmiddellijke 
verwijdering mogelijk te maken van 
inhoud die tot terroristische daden aanzet.
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_________________ _________________

7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie van 1 maart 2018 over 
maatregelen om illegale online-inhoud 
effectief te bestrijden (PB L 63 van 
6.3.2018, blz. 50).

7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie van 1 maart 2018 over 
maatregelen om illegale online-inhoud 
effectief te bestrijden (PB L 63 van 
6.3.2018, blz. 50).

Or. fr

Amendement 111
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De toepassing van deze 
verordening mag geen afbreuk doen aan de 
toepassing van artikel 14 van Richtlijn 
2000/31/EG8. Met name mogen door de 
aanbieder van hostingdiensten in 
overeenstemming met deze verordening 
genomen maatregelen, waaronder alle 
proactieve maatregelen, op zich niet ertoe 
leiden dat die dienstverlener de vrijstelling 
van aansprakelijkheid verliest waarin die 
bepaling voorziet. Deze verordening laat 
de bevoegdheden van nationale autoriteiten 
en rechterlijke instanties onverlet om 
aanbieders van hostingdiensten 
aansprakelijk te stellen in specifieke 
gevallen waarin niet is voldaan aan de in 
artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG 
vastgestelde voorwaarden voor vrijstelling 
van aansprakelijkheid.

(5) In deze verordening moeten 
specifieke verplichtingen voor aanbieders 
van hostingdiensten worden vastgelegd 
die worden blootgesteld aan een 
aanzienlijke hoeveelheid illegale 
terroristische inhoud. De toepassing van 
deze verordening mag geen afbreuk doen 
aan de toepassing van de artikelen 14 en 
15 van Richtlijn 2000/31/EG8. Met name 
mogen door de aanbieder van 
hostingdiensten in overeenstemming met 
deze verordening of naar aanleiding van 
de inlichting over de illegaliteit van 
inhoud door de bevoegde autoriteit 
genomen maatregelen op zich niet ertoe 
leiden dat die dienstverlener de vrijstelling 
van aansprakelijkheid verliest waarin die 
bepaling voorziet. Deze verordening laat 
de bevoegdheden van nationale autoriteiten 
en rechterlijke instanties onverlet om 
aanbieders van hostingdiensten 
aansprakelijk te stellen in specifieke 
gevallen waarin niet is voldaan aan de in 
artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG 
vastgestelde voorwaarden voor vrijstelling 
van aansprakelijkheid.

_________________ _________________

8 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2000 

8 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
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betreffende bepaalde juridische aspecten 
van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
("richtlijn inzake elektronische handel") 
(PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).

betreffende bepaalde juridische aspecten 
van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt
("Richtlijn inzake elektronische handel") 
(PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).

Or. en

Amendement 112
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De toepassing van deze 
verordening mag geen afbreuk doen aan de 
toepassing van artikel 14 van Richtlijn 
2000/31/EG8. Met name mogen door de 
aanbieder van hostingdiensten in 
overeenstemming met deze verordening 
genomen maatregelen, waaronder alle 
proactieve maatregelen, op zich niet ertoe 
leiden dat die dienstverlener de vrijstelling 
van aansprakelijkheid verliest waarin die 
bepaling voorziet. Deze verordening laat 
de bevoegdheden van nationale autoriteiten 
en rechterlijke instanties onverlet om 
aanbieders van hostingdiensten 
aansprakelijk te stellen in specifieke 
gevallen waarin niet is voldaan aan de in 
artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG 
vastgestelde voorwaarden voor vrijstelling 
van aansprakelijkheid.

(5) De toepassing van deze 
verordening mag geen afbreuk doen aan de 
toepassing van de artikelen 14 en 15 van 
Richtlijn 2000/31/EG8. Met name mogen, 
zoals vastgelegd in deze bepalingen, door 
de aanbieder van hostingdiensten in 
overeenstemming met deze verordening 
genomen maatregelen, waaronder alle 
proactieve maatregelen, op zich niet ertoe 
leiden dat die dienstverlener de vrijstelling 
van aansprakelijkheid verliest of aan hem 
een toezichtverplichting wordt opgelegd. 
Deze verordening laat de bevoegdheden 
van nationale autoriteiten en rechterlijke 
instanties onverlet om aanbieders van 
hostingdiensten aansprakelijk te stellen in 
specifieke gevallen waarin niet is voldaan 
aan de in artikel 14 van Richtlijn 
2000/31/EG vastgestelde voorwaarden 
voor vrijstelling van aansprakelijkheid.

_________________ _________________

8 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten 
van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
("richtlijn inzake elektronische handel") 
(PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).

8 Richtlijn 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 8 juni 2000 
betreffende bepaalde juridische aspecten 
van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
("Richtlijn inzake elektronische handel") 
(PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).
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Or. en

Amendement 113
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De regels ter voorkoming van het 
misbruik van hostingdiensten voor de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud teneinde de goede werking van de 
interne markt te waarborgen, worden in 
deze verordening vastgesteld met volledige 
eerbiediging van de grondrechten die zijn 
beschermd in de rechtsorde van de Unie, 
en meer bepaald die welke zijn verankerd 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie.

(6) De regels ter voorkoming van het 
gebruik van hostingdiensten voor de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud teneinde de goede werking van de 
interne markt te waarborgen, worden in 
deze verordening vastgesteld met volledige 
eerbiediging van de grondrechten die zijn 
beschermd in de rechtsorde van de Unie, 
en meer bepaald die welke zijn verankerd 
in het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie.

Or. ro

Amendement 114
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze verordening draagt bij aan de 
bescherming van de openbare veiligheid en 
creëert passende en solide waarborgen om 
de bescherming van de grondrechten in 
kwestie te garanderen. Dit omvat het recht 
op eerbiediging van het privéleven en de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming, 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
waaronder de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 

(7) Deze verordening draagt bij aan de 
bescherming van de openbare veiligheid en 
creëert passende en solide waarborgen om 
de bescherming van de grondrechten in 
kwestie te garanderen. Dit omvat het recht 
op eerbiediging van het privéleven en de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming, 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
waaronder de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 
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alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, die één 
van de essentiële fundamenten van een 
pluralistische, democratische samenleving 
is en één van de waarden waarop de Unie 
is gegrondvest. Maatregelen die een 
inmenging vormen in de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie moeten 
strikt afgebakend zijn, in die zin dat ze 
moeten dienen om de verspreiding van 
terroristische inhoud te voorkomen, maar 
zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op 
rechtmatige wijze kennis te nemen en te 
geven van informatie, rekening houdend 
met de centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet.

alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het recht 
op privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens, die de essentiële 
fundamenten van een pluralistische, 
democratische samenleving zijn en tot de 
waarden behoren waarop de Unie is 
gegrondvest. Maatregelen die een 
inmenging vormen in de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie moeten 
strikt afgebakend zijn, in die zin dat ze 
moeten dienen om de verspreiding van 
terroristische inhoud te voorkomen, maar 
zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op 
rechtmatige wijze kennis te nemen en te 
geven van informatie, rekening houdend 
met de centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet.

Or. cs

Amendement 115
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze verordening draagt bij aan de 
bescherming van de openbare veiligheid en 
creëert passende en solide waarborgen om 
de bescherming van de grondrechten in 
kwestie te garanderen. Dit omvat het recht 
op eerbiediging van het privéleven en de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming, 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
waaronder de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, de vrijheid van 

(7) Deze verordening heeft ten doel bij 
te dragen aan de bescherming van de 
openbare veiligheid en creëert passende en 
solide waarborgen om de bescherming van 
de grondrechten in kwestie te garanderen. 
Dit omvat het recht op eerbiediging van het 
privéleven, het recht op privacy en het 
recht op de bescherming van 
persoonsgegevens, het recht op 
doeltreffende rechtsbescherming, het recht 
op vrijheid van meningsuiting, waaronder 
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ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 
alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, die één 
van de essentiële fundamenten van een 
pluralistische, democratische samenleving 
is en één van de waarden waarop de Unie 
is gegrondvest. Maatregelen die een 
inmenging vormen in de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie moeten 
strikt afgebakend zijn, in die zin dat ze 
moeten dienen om de verspreiding van 
terroristische inhoud te voorkomen, maar 
zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op 
rechtmatige wijze kennis te nemen en te 
geven van informatie, rekening houdend 
met de centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet.

de vrijheid kennis te nemen en te geven 
van informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 
alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, die één
van de essentiële fundamenten van een 
pluralistische, democratische samenleving 
is en één van de waarden waarop de Unie 
is gegrondvest. Maatregelen die een 
inmenging vormen in de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie moeten 
strikt afgebakend zijn, in die zin dat ze 
moeten dienen om de verspreiding van 
terroristische inhoud te voorkomen, maar 
zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op 
rechtmatige wijze kennis te nemen en te 
geven van informatie, rekening houdend 
met de centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet.

Or. en

Amendement 116
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze verordening draagt bij aan de 
bescherming van de openbare veiligheid en 
creëert passende en solide waarborgen om 
de bescherming van de grondrechten in 
kwestie te garanderen. Dit omvat het recht 
op eerbiediging van het privéleven en de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming, 

(7) Deze verordening draagt bij aan de 
bescherming van de openbare veiligheid en 
creëert passende en solide waarborgen om 
de bescherming van de grondrechten in 
kwestie te garanderen. Dit omvat het recht 
op eerbiediging van het privéleven en de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming, 
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het recht op vrijheid van meningsuiting, 
waaronder de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 
alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, die één 
van de essentiële fundamenten van een 
pluralistische, democratische samenleving 
is en één van de waarden waarop de Unie 
is gegrondvest. Maatregelen die een 
inmenging vormen in de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie moeten 
strikt afgebakend zijn, in die zin dat ze 
moeten dienen om de verspreiding van 
terroristische inhoud te voorkomen, maar 
zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op 
rechtmatige wijze kennis te nemen en te 
geven van informatie, rekening houdend 
met de centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet.

het recht op vrijheid van meningsuiting, 
waaronder de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 
alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, evenals 
aan de persvrijheid en pluralisme in de 
media, die essentiële fundamenten zijn van 
een pluralistische, democratische 
samenleving en één van de waarden 
waarop de Unie is gegrondvest. 
Maatregelen die een inmenging vormen in 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie moeten strikt afgebakend zijn, 
in die zin dat ze moeten dienen om de 
verspreiding van terroristische inhoud te 
voorkomen, maar zonder dat dit afbreuk 
doet aan het recht op rechtmatige wijze 
kennis te nemen en te geven van 
informatie, rekening houdend met de 
centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet.

Or. en

Amendement 117
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze verordening draagt bij aan de 
bescherming van de openbare veiligheid en 
creëert passende en solide waarborgen om 
de bescherming van de grondrechten in 
kwestie te garanderen. Dit omvat het recht 

(7) Deze verordening draagt bij aan de 
bescherming van de openbare veiligheid en 
creëert passende en solide waarborgen om 
de bescherming van de grondrechten in 
kwestie te garanderen. Dit omvat het recht 
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op eerbiediging van het privéleven en de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming, 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
waaronder de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 
alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, die één 
van de essentiële fundamenten van een 
pluralistische, democratische samenleving 
is en één van de waarden waarop de Unie 
is gegrondvest. Maatregelen die een 
inmenging vormen in de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie moeten 
strikt afgebakend zijn, in die zin dat ze 
moeten dienen om de verspreiding van 
terroristische inhoud te voorkomen, maar 
zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op 
rechtmatige wijze kennis te nemen en te 
geven van informatie, rekening houdend 
met de centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet.

op eerbiediging van het privéleven en de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming, 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
waaronder de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 
alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, die één 
van de essentiële fundamenten van een 
pluralistische, democratische samenleving 
is en één van de waarden waarop de Unie 
is gegrondvest. Er moet worden 
voorkomen dat maatregelen een inmenging 
vormen in de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie en maatregelen moeten 
zoveel mogelijk dienen om de verspreiding 
van terroristische inhoud te voorkomen
door middel van een strikt afgebakende 
aanpak, maar zonder dat dit afbreuk doet 
aan het recht op rechtmatige wijze kennis 
te nemen en te geven van informatie, 
rekening houdend met de centrale rol van 
aanbieders van hostingdiensten bij het 
faciliteren van het publieke debat en de 
verspreiding en ontvangst van feiten, 
meningen en ideeën overeenkomstig de 
wet.

Or. en

Amendement 118
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze verordening draagt bij aan de 
bescherming van de openbare veiligheid en 

(7) Deze verordening draagt bij aan de 
bescherming van de openbare veiligheid en 
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creëert passende en solide waarborgen om 
de bescherming van de grondrechten in 
kwestie te garanderen. Dit omvat het recht 
op eerbiediging van het privéleven en de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming, 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
waaronder de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 
alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, die één 
van de essentiële fundamenten van een 
pluralistische, democratische samenleving 
is en één van de waarden waarop de Unie 
is gegrondvest. Maatregelen die een 
inmenging vormen in de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie moeten 
strikt afgebakend zijn, in die zin dat ze 
moeten dienen om de verspreiding van 
terroristische inhoud te voorkomen, maar 
zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op 
rechtmatige wijze kennis te nemen en te 
geven van informatie, rekening houdend 
met de centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet.

creëert passende en solide waarborgen om 
de bescherming van de grondrechten in 
kwestie te garanderen. Dit omvat het recht 
op eerbiediging van het privéleven en de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming, 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
waaronder de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 
alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, die één 
van de essentiële fundamenten van een 
pluralistische, democratische samenleving 
is en één van de waarden waarop de Unie 
is gegrondvest. Maatregelen die een 
inmenging vormen in de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie moeten 
strikt noodzakelijk en evenredig zijn 
teneinde de verspreiding van terroristische 
inhoud te voorkomen, maar zonder dat dit 
afbreuk doet aan de vrijheid van 
meningsuiting en het recht op rechtmatige 
wijze kennis te nemen en te geven van 
informatie, rekening houdend met de 
centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet.

Or. es

Amendement 119
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(7 bis) Deze verordening mag niet tot 
gevolg hebben dat de verplichting van de 
lidstaten tot eerbiediging van de 
grondrechten en de fundamentele 
rechtsbeginselen, zoals verankerd in 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, wordt gewijzigd. Deze 
grondrechten omvatten de vrijheid een 
mening te hebben en kennis te nemen en 
te geven van informatie of ideeën, zonder 
inmenging van overheidsinstanties. 
Eventuele beperkingen van de uitoefening 
van deze grondrechten in het kader van 
deze verordening moeten zijn 
voorgeschreven door de wet en 
noodzakelijk zijn in een democratische 
samenleving om de doelen van deze 
verordening te verwezenlijken.

Or. en

Amendement 120
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) Deze verordening moet de 
grondrechten en de beginselen 
eerbiedigen die zijn erkend in het 
Europees Verdrag voor de rechten van de
mens en in de rechtspraak van het 
Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens. In zijn uitspraak van 24 november 
2011 concludeerde het Europees Hof voor 
de Rechten van de Mens met name dat het 
recht van de Europese Unie, en in het 
bijzonder Richtlijn 2000/31/EG1 bis, en de 
geldende grondrechten eraan in de weg 
staan dat een internetprovider door de 
rechter wordt gelast een systeem in te 
voeren voor het filteren van alle 
elektronische communicatie via zijn 
diensten dat als preventieve maatregel, 
uitsluitend op zijn kosten en voor een 
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onbeperkte tijd, zonder onderscheid op al 
zijn klanten wordt toegepast.

_________________

1 bis Richtlijn 2000/31/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
8 juni 2000 betreffende bepaalde 
juridische aspecten van de diensten van 
de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
("Richtlijn inzake elektronische handel").

Or. en

Amendement 121
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte is vastgelegd in 
artikel 19 VEU en artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Elke natuurlijke of 
rechtspersoon heeft recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voor de 
bevoegde nationale rechterlijke instantie 
tegen overeenkomstig deze verordening 
genomen maatregelen die een negatief 
effect kunnen hebben op de rechten van die 
persoon. Het recht omvat met name de 
mogelijkheid voor aanbieders van 
hostingdiensten en aanbieders van inhoud 
om verwijderingsbevelen daadwerkelijk te 
betwisten voor de rechterlijke instantie van 
de lidstaat waarvan de autoriteiten het 
verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd.

(8) Het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte is vastgelegd in 
artikel 19 VEU en artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Elke natuurlijke of 
rechtspersoon heeft recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voor de 
bevoegde nationale rechterlijke instantie 
tegen overeenkomstig deze verordening 
genomen maatregelen die een negatief 
effect kunnen hebben op de rechten van die 
persoon. Het recht omvat met name, in het 
kader van deze verordening, de 
mogelijkheid voor gebruikers om een 
verwijdering van inhoud te betwisten naar 
aanleiding van door de aanbieder van 
hostingdiensten zoals voorzien in deze 
verordening genomen maatregelen en om 
te worden geïnformeerd over 
doeltreffende voorzieningen in rechte. Het 
omvat bovendien het recht voor aanbieders 
van hostingdiensten en aanbieders van 
inhoud om verwijderingsbevelen, 
opgelegde proactieve maatregelen of 
sancties daadwerkelijk te betwisten voor 
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de rechterlijke instantie van de lidstaat 
waarvan de autoriteiten het 
verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd 
of proactieve maatregelen of sancties 
hebben opgelegd of de rechterlijke 
instantie van de lidstaat waar de 
aanbieder van de hostingdienst is 
gevestigd of vertegenwoordigd.

Or. en

Amendement 122
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte is vastgelegd in 
artikel 19 VEU en artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Elke natuurlijke of 
rechtspersoon heeft recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voor de 
bevoegde nationale rechterlijke instantie 
tegen overeenkomstig deze verordening 
genomen maatregelen die een negatief 
effect kunnen hebben op de rechten van die 
persoon. Het recht omvat met name de 
mogelijkheid voor aanbieders van 
hostingdiensten en aanbieders van inhoud 
om verwijderingsbevelen daadwerkelijk te 
betwisten voor de rechterlijke instantie van 
de lidstaat waarvan de autoriteiten het 
verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd.

(8) Het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte is vastgelegd in 
artikel 19 VEU en artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Elke natuurlijke of 
rechtspersoon heeft recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voor de 
bevoegde nationale rechterlijke instantie 
tegen overeenkomstig deze verordening 
genomen maatregelen die een negatief 
effect kunnen hebben op de rechten van die 
persoon. Het recht omvat met name het 
recht van aanbieders van hostingdiensten 
en aanbieders van inhoud om te worden 
geïnformeerd over alle beschikbare 
beroepsmogelijkheden en de mogelijkheid 
voor aanbieders van hostingdiensten en 
aanbieders van inhoud om proactieve 
maatregelen, waaronder
verwijderingsbevelen, daadwerkelijk te 
betwisten voor de rechterlijke instantie of 
bevoegde rechterlijke autoriteit van de 
lidstaat waar zij zijn gevestigd of een 
wettelijke vertegenwoordiger hebben.

Or. en
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Motivering

Het voorstel van de Commissie bevat geen specifieke bepalingen over beroepsmogelijkheden 
en aanbieders van diensten die een verwijderingsbevel zouden willen betwisten dat is 
uitgevaardigd door een bevoegde autoriteit in een andere lidstaat, moeten in de huidige 
situatie in de andere lidstaat beroep aantekenen, wat aanzienlijke lasten, kosten en 
taalproblemen met zich meebrengt voor de aanbieder van hostingdiensten. Dit zal het voor 
kmo's onmogelijk maken om verwijderingsbevelen te betwisten.

Amendement 123
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte is vastgelegd in 
artikel 19 VEU en artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Elke natuurlijke of 
rechtspersoon heeft recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voor de 
bevoegde nationale rechterlijke instantie 
tegen overeenkomstig deze verordening 
genomen maatregelen die een negatief 
effect kunnen hebben op de rechten van die 
persoon. Het recht omvat met name de 
mogelijkheid voor aanbieders van 
hostingdiensten en aanbieders van inhoud 
om verwijderingsbevelen daadwerkelijk te 
betwisten voor de rechterlijke instantie van 
de lidstaat waarvan de autoriteiten het 
verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd.

(8) Het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte is vastgelegd in 
artikel 19 VEU en artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Elke natuurlijke of 
rechtspersoon heeft recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voor de 
bevoegde nationale rechterlijke instantie 
tegen overeenkomstig deze verordening 
genomen maatregelen die een negatief 
effect kunnen hebben op de rechten van die 
persoon. Het recht omvat met name de 
mogelijkheid voor aanbieders van 
hostingdiensten en aanbieders van inhoud 
om verwijderingsbevelen daadwerkelijk te 
betwisten voor de rechterlijke instantie van 
de lidstaat waarvan de autoriteiten het 
verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd. 
Dat recht kan worden ingeroepen voor de 
rechterlijke instantie van de lidstaat waar 
de aanbieder van hostingdiensten zijn 
hoofdvestiging heeft of waar de door de 
aanbieder van hostingdiensten krachtens 
artikel 16 aangewezen wettelijke 
vertegenwoordiger woont of gevestigd is.

Or. en
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Amendement 124
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
onlinepropaganda moet worden aangepakt, 
moet de definitie slaan op materiaal en 
informatie die aanzetten tot het plegen van 
terroristische misdrijven of het bijdragen 
aan terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, die 
instructies geven voor het plegen van 
dergelijke misdrijven of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevorderen. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
onlinepropaganda moet worden aangepakt, 
moet de definitie slaan op materiaal dat 
aanzet tot het plegen van terroristische 
misdrijven of tot het bijdragen aan 
terroristische misdrijven, of dit aanmoedigt 
of verdedigt, of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevordert. De definitie bevat 
inhoud die richtsnoeren biedt voor het 
maken en gebruiken van explosieven, 
vuurwapens of andere wapens of 
schadelijke of gevaarlijke stoffen, evenals 
CBRN-stoffen, of voor andere methoden 
en technieken, met inbegrip van het 
selecteren van doelwitten, voor het plegen 
van terroristische misdrijven. Dergelijk 
materiaal omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
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of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve of 
onderzoeksdoeleinden wordt verspreid of 
als tegenargument kan dienen, moet 
adequaat worden beschermd, rekening 
houdend met een billijk evenwicht tussen 
de grondrechten, zoals met name de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, en de behoeften op het gebied 
van openbare veiligheid. Wanneer 
verspreid materiaal onder de redactionele 
verantwoordelijkheid van de aanbieder 
van inhoud wordt gepubliceerd, moet bij 
iedere beslissing om die inhoud te 
verwijderen, rekening worden gehouden 
met de journalistieke normen die in 
regelgeving voor de pers en/of de media 
zijn vastgelegd in overeenstemming met 
het Unierecht, alsook met het recht op 
vrijheid van meningsuiting en het recht 
op vrijheid en pluriformiteit van de media, 
zoals verankerd in artikel 11 van het 
Handvest van de grondrechten. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

_________________ _________________

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrĳding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrĳding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

Or. en

Amendement 125
Marlene Mizzi
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
onlinepropaganda moet worden 
aangepakt, moet de definitie slaan op 
materiaal en informatie die aanzetten tot 
het plegen van terroristische misdrijven of 
het bijdragen aan terroristische 
misdrijven, of dit aanmoedigen of 
verdedigen, die instructies geven voor het 
plegen van dergelijke misdrijven of het 
deelnemen aan activiteiten van een 
terroristische groepering bevorderen.
Dergelijke informatie omvat met name 
tekst, beelden, geluidsopnamen en 
videobestanden. Bij de beoordeling of 
inhoud terroristische inhoud is in de zin 
van deze verordening, moeten bevoegde 
autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen in overeenstemming 
met de definitie van terroristische 
misdrijven van Richtlijn (EU) 2017/541 
van het Europees Parlement en de Raad9. 
Dergelijke informatie omvat met name 
tekst, beelden, geluidsopnamen en 
videobestanden. Bij de beoordeling of 
inhoud terroristische inhoud is in de zin 
van deze verordening, moeten bevoegde 
autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.



AM\1174973NL.docx 27/185 PE634.500v01-00

NL

mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

_________________ _________________

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrĳding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrĳding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

Or. en

Motivering

De definitie van terroristische inhoud moet in overeenstemming zijn met de definitie van 
terroristische misdrijven van Richtlijn 2017/541.

Amendement 126
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
onlinepropaganda moet worden 
aangepakt, moet de definitie slaan op 
materiaal en informatie die aanzetten tot 
het plegen van terroristische misdrijven of 

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen in het kader van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
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het bijdragen aan terroristische 
misdrijven, of dit aanmoedigen of 
verdedigen, die instructies geven voor het 
plegen van dergelijke misdrijven of het 
deelnemen aan activiteiten van een 
terroristische groepering bevorderen.
Dergelijke informatie omvat met name 
tekst, beelden, geluidsopnamen en 
videobestanden. Bij de beoordeling of 
inhoud terroristische inhoud is in de zin 
van deze verordening, moeten bevoegde 
autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

_________________ _________________

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrĳding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrĳding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

Or. en

Amendement 127
Daniel Dalton
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
onlinepropaganda moet worden aangepakt, 
moet de definitie slaan op materiaal en 
informatie die aanzetten tot het plegen van 
terroristische misdrijven of het bijdragen 
aan terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, die instructies 
geven voor het plegen van dergelijke 
misdrijven of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevorderen. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als de bevoegde 
autoriteit moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
onlinepropaganda moet worden aangepakt, 
moet de definitie slaan op materiaal en 
informatie die aanzetten tot het plegen van 
terroristische misdrijven of het bijdragen 
aan terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, die instructies 
geven voor het plegen van dergelijke 
misdrijven of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevorderen. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
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controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd. Het recht op een 
dergelijke uiting kan worden ingeroepen 
voor de rechterlijke instantie van de 
lidstaat waar de aanbieder van 
hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft 
of waar de door de aanbieder van 
hostingdiensten krachtens deze 
verordening aangewezen wettelijke 
vertegenwoordiger woont of gevestigd is.

_________________ _________________

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrĳding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrĳding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

Or. en

Amendement 128
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
onlinepropaganda moet worden aangepakt, 
moet de definitie slaan op materiaal en 

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
onlinepropaganda moet worden aangepakt, 
moet de definitie slaan op materiaal en 
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informatie die aanzetten tot het plegen van 
terroristische misdrijven of het bijdragen 
aan terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, die instructies 
geven voor het plegen van dergelijke 
misdrijven of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevorderen. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

informatie die aanzetten tot het plegen van 
terroristische misdrijven of het bijdragen 
aan terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, die instructies 
geven voor het plegen van dergelijke 
misdrijven, de vergoelijking van 
terrorisme verheerlijken of daaraan 
bijdragen, of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevorderen. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

_________________ _________________

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrĳding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrĳding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

Or. fr
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Amendement 129
Eva Maydell, Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
onlinepropaganda moet worden aangepakt, 
moet de definitie slaan op materiaal en 
informatie die aanzetten tot het plegen van 
terroristische misdrijven of het bijdragen 
aan terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, die instructies 
geven voor het plegen van dergelijke 
misdrijven of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevorderen. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen, op basis van de definitie 
van terroristische misdrijven van Richtlijn 
(EU) 2017/541 van het Europees Parlement 
en de Raad. Omdat de schadelijkste 
terroristische onlinepropaganda moet 
worden aangepakt, moet de definitie slaan 
op materiaal en informatie die aanzetten tot 
het plegen van terroristische misdrijven of 
dit aanmoedigen of verdedigen en op 
inhoud die wordt geproduceerd door, kan 
worden toegerekend aan of wordt 
verspreid namens een terroristische 
organisatie of persoon die op de EU-
terroristenlijst is geplaatst. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
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of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

mag de uiting van polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

_________________

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake 
terrorismebestrĳding en ter vervanging 
van Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de 
Raad en tot wijziging van Besluit 
2005/671/JBZ van de Raad (PB L 88 van 
31.3.2017, blz. 6).

Or. en

Amendement 130
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
onlinepropaganda moet worden aangepakt, 
moet de definitie materiaal en informatie 
dekken die aanzetten tot het plegen van 
terroristische misdrijven of het bijdragen 
aan terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, die instructies 

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat 
terroristische onlinepropaganda moet 
worden aangepakt, moet de definitie 
materiaal en informatie dekken die 
aanzetten tot het plegen van terroristische 
misdrijven of het bijdragen aan 
terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, die instructies 
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geven voor het plegen van dergelijke 
misdrijven of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevorderen. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

geven voor het plegen van dergelijke 
misdrijven of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevorderen. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

_________________ _________________

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

Or. cs

Amendement 131
Eva Maydell, Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 10
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie aan derden 
beschikbaar stellen, ongeacht of deze 
activiteit louter technisch, automatisch en 
passief is. Dergelijke aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij 
omvatten bijvoorbeeld 
socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden, bestandsdeling en andere 
clouddiensten in zoverre daarmee de 
informatie aan derden beschikbaar wordt 
gesteld, en websites waarop gebruikers 
opmerkingen of beoordelingen kunnen 
posten. De verordening moet ook van 
toepassing zijn op aanbieders van 
hostingdiensten die buiten de Unie zijn 
gevestigd maar diensten aanbieden in de 
Unie, aangezien een aanzienlijk deel van 
de aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 
dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer 
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 
gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie verspreiden en 
aan derden beschikbaar stellen, ongeacht of 
deze activiteit louter technisch, 
automatisch en passief is. Dergelijke 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij omvatten 
bijvoorbeeld socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden, bestandsdeling en andere 
clouddiensten in zoverre daarmee de 
informatie aan derden beschikbaar wordt 
gesteld, en websites waarop gebruikers 
opmerkingen of beoordelingen kunnen 
posten. Aanbieders van diensten zoals 
online-encyclopedieën, educatieve en 
wetenschappelijke repositories, software 
met een open broncode, 
ontwikkelingsplatformen en 
cloudinfrastructuur, aanbieders van 
diensten die geen toegang hebben tot 
inhoud van klanten en aanbieders van 
clouddiensten (met inbegrip van business-
to-business clouddiensten) die de inhoud 
niet delen met het grote publiek, en 
diensten in andere lagen van de 
internetinfrastructuur dan de 
toepassingslaag, dienen niet te worden 
beschouwd als aanbieders van 
hostingdiensten in de zin van deze 
verordening. De verordening moet ook van 
toepassing zijn op aanbieders van 
hostingdiensten die buiten de Unie zijn 
gevestigd maar diensten aanbieden in de 
Unie, aangezien een aanzienlijk deel van 
de aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
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eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 
dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer 
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 
gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 132
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie aan derden
beschikbaar stellen, ongeacht of deze 
activiteit louter technisch, automatisch en 
passief is. Dergelijke aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij 
omvatten bijvoorbeeld 
socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden, bestandsdeling en andere 
clouddiensten in zoverre daarmee de 
informatie aan derden beschikbaar wordt 
gesteld, en websites waarop gebruikers 
opmerkingen of beoordelingen kunnen 

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie aan het publiek
beschikbaar stellen, ongeacht of deze 
activiteit louter technisch, automatisch en 
passief is. Dergelijke aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij 
omvatten bijvoorbeeld 
socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden en diensten voor openbare
bestandsdeling in zoverre daarmee de 
informatie aan het publiek beschikbaar 
wordt gesteld. Gesloten cloud- en 
opslagdiensten, en met name business-to-
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posten. De verordening moet ook van 
toepassing zijn op aanbieders van 
hostingdiensten die buiten de Unie zijn 
gevestigd maar diensten aanbieden in de 
Unie, aangezien een aanzienlijk deel van 
de aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 
dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer 
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 
gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

business oplossingen, louter technische 
diensten, zoals bestandsdeling en andere 
clouddiensten, diensten die bestaan in de 
verkoop van goederen op het internet, 
diensten die louter dienen voor doorgifte 
en andere elektronische-
communicatiediensten in de zin van het 
Unierecht worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze verordening.
De verordening moet ook van toepassing 
zijn op aanbieders van hostingdiensten die 
buiten de Unie zijn gevestigd maar 
diensten aanbieden in de Unie, aangezien 
een aanzienlijk deel van de aanbieders van 
hostingdiensten die aan terroristische 
inhoud op hun diensten zijn blootgesteld, 
in derde landen gevestigd zijn. Dit moet 
ervoor zorgen dat alle ondernemingen die 
in de digitale eengemaakte markt actief 
zijn, dezelfde vereisten moeten naleven, 
ongeacht het land van vestiging. Om te 
bepalen of een dienstverlener diensten 
aanbiedt in de Unie, moet worden 
nagegaan of de dienstverlener 
rechtspersonen of natuurlijke personen in 
een of meer lidstaten in staat stelt om zijn 
diensten te gebruiken. De loutere 
toegankelijkheid van de website van een 
dienstverlener of van een e-mailadres en 
van andere contactgegevens in een of meer 
lidstaten mag op zich echter niet volstaan 
als voorwaarde voor de toepassing van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 133
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
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verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie aan derden 
beschikbaar stellen, ongeacht of deze 
activiteit louter technisch, automatisch en 
passief is. Dergelijke aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij 
omvatten bijvoorbeeld 
socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden, bestandsdeling en andere 
clouddiensten in zoverre daarmee de 
informatie aan derden beschikbaar wordt 
gesteld, en websites waarop gebruikers 
opmerkingen of beoordelingen kunnen 
posten. De verordening moet ook van 
toepassing zijn op aanbieders van 
hostingdiensten die buiten de Unie zijn 
gevestigd maar diensten aanbieden in de 
Unie, aangezien een aanzienlijk deel van 
de aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 
dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer 
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 
gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

verordening, voor zover het mogelijk is om 
specifieke inhoud die onder deze 
verordening valt te identificeren en te 
verwijderen, van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie verwerken en
aan derden beschikbaar stellen, ongeacht of 
deze activiteit louter technisch, 
automatisch en passief is. Dergelijke 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij omvatten 
bijvoorbeeld socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden, bestandsdeling en andere 
clouddiensten in zoverre daarmee de 
informatie aan derden beschikbaar wordt 
gesteld, en websites waarop gebruikers 
opmerkingen of beoordelingen kunnen 
posten. De verordening moet ook van 
toepassing zijn op aanbieders van 
hostingdiensten die buiten de Unie zijn 
gevestigd maar diensten aanbieden in de 
Unie, aangezien een aanzienlijk deel van 
de aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 
dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer 
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 
gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

Or. en
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Amendement 134
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie aan derden
beschikbaar stellen, ongeacht of deze 
activiteit louter technisch, automatisch en 
passief is. Dergelijke aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij 
omvatten bijvoorbeeld 
socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden, bestandsdeling en andere 
clouddiensten in zoverre daarmee de 
informatie aan derden beschikbaar wordt 
gesteld, en websites waarop gebruikers 
opmerkingen of beoordelingen kunnen 
posten. De verordening moet ook van 
toepassing zijn op aanbieders van 
hostingdiensten die buiten de Unie zijn 
gevestigd maar diensten aanbieden in de 
Unie, aangezien een aanzienlijk deel van 
de aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 
dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer 
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie rechtstreeks aan 
het publiek beschikbaar stellen. Dergelijke 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij omvatten 
bijvoorbeeld socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden, bestandsdeling en andere 
clouddiensten, met uitzondering van 
aanbieders van IT-infrastructuurdiensten 
in de cloud, in zoverre daarmee de 
informatie rechtstreeks aan het publiek
beschikbaar wordt gesteld. De verordening 
moet ook van toepassing zijn op aanbieders 
van hostingdiensten die buiten de Unie zijn 
gevestigd maar diensten aanbieden in de 
Unie, aangezien een aanzienlijk deel van 
de aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 
dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer 
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 
gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
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gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 135
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie aan derden 
beschikbaar stellen, ongeacht of deze 
activiteit louter technisch, automatisch en 
passief is. Dergelijke aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij 
omvatten bijvoorbeeld 
socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden, bestandsdeling en andere 
clouddiensten in zoverre daarmee de 
informatie aan derden beschikbaar wordt 
gesteld, en websites waarop gebruikers 
opmerkingen of beoordelingen kunnen 
posten. De verordening moet ook van 
toepassing zijn op aanbieders van 
hostingdiensten die buiten de Unie zijn 
gevestigd maar diensten aanbieden in de 
Unie, aangezien een aanzienlijk deel van 
de aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie openbaar aan 
derden beschikbaar stellen. Dergelijke 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij omvatten 
bijvoorbeeld socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden, bestandsdeling en andere 
clouddiensten in zoverre daarmee de 
informatie aan derden beschikbaar wordt 
gesteld, en websites waarop gebruikers 
opmerkingen of beoordelingen kunnen 
posten. De verordening moet ook van
toepassing zijn op aanbieders van 
hostingdiensten die buiten de Unie zijn 
gevestigd maar diensten aanbieden in de 
Unie, aangezien een aanzienlijk deel van 
de aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
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zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 
dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer 
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 
gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 
dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer 
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 
gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening. Diensten voor bestandsdeling 
en andere clouddiensten dienen niet 
onder het toepassingsgebied van deze 
verordening te vallen.

Or. en

Amendement 136
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Aanbieders van hostingdiensten 
moeten bepaalde zorgplichten nakomen om 
de verspreiding van terroristische inhoud 
op hun diensten te voorkomen. Deze 
zorgplichten mogen niet neerkomen op een 
algemene toezichtverplichting. 
Zorgplichten moeten inhouden dat 
aanbieders van hostingdiensten bij de 
toepassing van deze verordening op 
zorgvuldige, evenredige en niet-
discriminerende wijze moeten handelen ten 
aanzien van inhoud die zij opslaan, met 
name wanneer zij hun eigen voorwaarden 
toepassen, teneinde te voorkomen dat 
inhoud wordt verwijderd die geen 
terroristische inhoud is. De verwijdering of 
het onmogelijk maken van de toegang 
moet plaatsvinden met eerbiediging van de 

(12) Aanbieders van hostingdiensten 
moeten bepaalde zorgplichten nakomen om 
de verspreiding van terroristische inhoud 
op hun diensten te voorkomen. Deze 
zorgplichten mogen niet neerkomen op een 
algemene toezichtverplichting. 
Zorgplichten moeten inhouden dat 
aanbieders van hostingdiensten bij de 
toepassing van deze verordening op 
zorgvuldige, evenredige en niet-
discriminerende wijze moeten handelen ten 
aanzien van inhoud die zij opslaan, met 
name wanneer zij hun eigen voorwaarden 
toepassen, teneinde te voorkomen dat 
inhoud wordt verwijderd die geen 
terroristische inhoud is. De verwijdering of 
het onmogelijk maken van de toegang 
moet plaatsvinden met eerbiediging van de 
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vrijheid van meningsuiting en van 
informatie.

vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid en het pluralisme 
van de media.

Or. cs

Amendement 137
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) De procedure en verplichtingen die 
voortvloeien uit wettelijke bevelen waarin 
aanbieders van hostingdiensten na een 
beoordeling door de bevoegde autoriteiten
van de lidstaat waarin de aanbieders van 
diensten zijn gevestigd wordt gevraagd 
terroristische inhoud te verwijderen of de 
toegang daartoe onmogelijk te maken, 
moeten worden geharmoniseerd. De 
lidstaten moeten vrij blijven in de keuze 
van de bevoegde autoriteiten en kunnen 
administratieve instanties, 
rechtshandhavingsautoriteiten of 
rechterlijke instanties met deze taak 
belasten, terwijl zij tegelijkertijd de 
rechtszekerheid en voorspelbaarheid 
moeten waarborgen voor gebruikers en 
dienstverleners. De lidstaten moeten 
zorgen voor coördinatie en samenwerking 
met de lidstaat waarin de dienstverleners 
zijn gevestigd wanneer zij aanbieders van 
hostingdiensten willen verplichten tot het 
nemen van proactieve maatregelen ter 
verwijdering van terroristische inhoud.
Gezien de snelheid waarmee terroristische 
inhoud via onlinediensten wordt verspreid, 
legt deze bepaling aanbieders van 
hostingdiensten de verplichting op te 
garanderen dat in het verwijderingsbevel 
geïdentificeerde terroristische inhoud
onverwijld na ontvangst van het 
verwijderingsbevel wordt verwijderd of dat 
de toegang daartoe onmogelijk wordt 
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gemaakt. Het zijn de aanbieders van 
hostingdiensten die besluiten of zij de 
inhoud in kwestie verwijderen of de 
toegang daartoe onmogelijk maken voor 
gebruikers in de Unie.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 138
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

onmogelijk wordt gemaakt. Onverminderd 
de verplichting op grond van artikel 7 van 
deze verordening, of in het kader van [het 
ontwerp voor wetgeving inzake 
elektronisch bewijsmateriaal] om 
gegevens te bewaren, zijn het de 
aanbieders van hostingdiensten die 
besluiten of zij de inhoud in kwestie 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk maken voor gebruikers in de 
Unie. Dit moet ertoe leiden dat de toegang 
wordt verhinderd of ten minste wordt 
bemoeilijkt en dat internetgebruikers die 
van hun diensten gebruikmaken ernstig 
worden ontmoedigd om zich toegang te 
verschaffen tot de inhoud die werd 
geblokkeerd.

Or. en

Amendement 139
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

besluiten of zij de inhoud in kwestie 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk maken voor gebruikers in de 
Unie.

Or. cs

Amendement 140
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 141
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 142
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
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Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 143
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De procedure en verplichtingen die 
voortvloeien uit wettelijke bevelen waarin 
aanbieders van hostingdiensten na een 
beoordeling door de bevoegde autoriteiten 
wordt gevraagd terroristische inhoud te 

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

verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken, moeten worden 
geharmoniseerd. De lidstaten moeten vrij 
een enkele bevoegde autoriteit met deze 
taak belasten, tenzij hun grondwettelijke 
regelingen eraan in de weg staan dat een 
enkele autoriteit hiervoor 
verantwoordelijk is. Gezien de snelheid 
waarmee terroristische inhoud via 
onlinediensten wordt verspreid, legt deze 
bepaling aanbieders van hostingdiensten de 
verplichting op te garanderen dat in het 
verwijderingsbevel geïdentificeerde 
terroristische inhoud binnen één uur na 
ontvangst van het verwijderingsbevel 
wordt verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt. Het zijn de 
aanbieders van hostingdiensten die 
besluiten of zij de inhoud in kwestie 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk maken voor gebruikers in de 
Unie.

Or. en

Amendement 144
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Het verwijderingsbevel 
moet zowel een classificatie van de 
desbetreffende inhoud als terroristische 
inhoud, als voldoende gegevens bevatten 
om de gezochte inhoud te kunnen vinden, 
en dit door een URL en alle andere 
bijkomende informatie te verstrekken, 
zoals een screenshot van de inhoud in 
kwestie. De bevoegde autoriteit dient 
bovendien een aanvullende motivering te 
verstrekken waarom de inhoud als 
terroristische inhoud wordt beschouwd. 
De motivering hoeft geen gevoelige 
informatie te bevatten die het onderzoek 
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in het gedrang kan brengen. De 
motivering moet evenwel de aanbieder 
van hostingdiensten en, uiteindelijk, de 
aanbieder van inhoud in staat stellen hun 
recht op beroep daadwerkelijk te kunnen 
uitoefenen.

Or. en

Amendement 145
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De bevoegde autoriteit moet het 
verwijderingsbevel rechtstreeks aan de 
geadresseerde en het contactpunt zenden 
met elektronische middelen die een 
schriftelijk bewijs kunnen genereren op 
zodanige wijze dat de dienstverlener de 
authenticiteit kan vaststellen, met 
vermelding van de datum en het tijdstip 
van verzending en ontvangst van het bevel, 
bijvoorbeeld via beveiligde e-mail en 
platformen of andere beveiligde kanalen, 
met inbegrip van die welke door de 
dienstverlener beschikbaar worden gesteld, 
overeenkomstig de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. Dit 
vereiste kan met name worden nageleefd 
door het gebruik van gekwalificeerde 
diensten voor elektronisch aangetekende 
bezorging in de zin van Verordening (EU) 
nr. 910/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad12.

(14) De lidstaten moeten de nodige 
maatregelen nemen om te zorgen voor de 
tijdige verwijdering van terroristische 
inhoud op hun grondgebied en om te 
streven naar de verwijdering van 
dergelijke inhoud buiten hun 
grondgebied. Deze maatregelen moeten 
worden vastgesteld door middel van 
transparante procedures en voorzien in 
toereikende waarborgen en de aanbieders 
van hostingdiensten en aanbieders van 
inhoud moeten worden geïnformeerd over 
de motivering en rechtvaardiging van de 
vraag waarom de inhoud als terroristische 
inhoud wordt beschouwd. Bij het streven 
naar de verwijdering van terroristische 
inhoud buiten haar grondgebied moet de 
bevoegde autoriteit een verzoek om een 
verwijderingsbevel versturen aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
vestiging, die, na een adequate 
beoordeling en goedkeuring van het 
verzoek het verwijderingsbevel 
rechtstreeks aan de geadresseerde en het 
contactpunt moet zenden met elektronische 
middelen die een schriftelijk bewijs kunnen 
genereren op zodanige wijze dat de 
dienstverlener de authenticiteit kan 
vaststellen, met vermelding van de datum 
en het tijdstip van verzending en ontvangst 
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van het bevel, bijvoorbeeld via beveiligde 
e-mail en platformen of andere beveiligde 
kanalen, met inbegrip van die welke door 
de dienstverlener beschikbaar worden 
gesteld, overeenkomstig de regels inzake 
de bescherming van persoonsgegevens. Dit 
vereiste kan met name worden nageleefd 
door het gebruik van gekwalificeerde 
diensten voor elektronisch aangetekende 
bezorging in de zin van Verordening (EU) 
nr. 910/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad12. De lidstaat van vestiging 
moet bij het zenden van het 
verwijderingsbevel de aanbieder van 
hostingdiensten of aanbieder van inhoud 
informeren over zijn recht op het instellen 
van rechtsmiddelen, dat daadwerkelijk 
kan worden uitgeoefend voor de 
desbetreffende rechterlijke autoriteit van 
die lidstaat.

_________________ _________________

12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 juli 2014 betreffende elektronische 
identificatie en vertrouwensdiensten voor 
elektronische transacties in de interne 
markt en tot intrekking van Richtlijn 
1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, 
blz. 73).

12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 juli 2014 betreffende elektronische 
identificatie en vertrouwensdiensten voor 
elektronische transacties in de interne 
markt en tot intrekking van Richtlijn 
1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, 
blz. 73).

Or. en

Motivering

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.

Amendement 146
Daniel Dalton
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Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De bevoegde autoriteit moet het 
verwijderingsbevel rechtstreeks aan de 
geadresseerde en het contactpunt zenden 
met elektronische middelen die een 
schriftelijk bewijs kunnen genereren op 
zodanige wijze dat de dienstverlener de 
authenticiteit kan vaststellen, met 
vermelding van de datum en het tijdstip 
van verzending en ontvangst van het bevel, 
bijvoorbeeld via beveiligde e-mail en 
platformen of andere beveiligde kanalen, 
met inbegrip van die welke door de 
dienstverlener beschikbaar worden gesteld, 
overeenkomstig de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. Dit 
vereiste kan met name worden nageleefd 
door het gebruik van gekwalificeerde 
diensten voor elektronisch aangetekende 
bezorging in de zin van Verordening (EU) 
nr. 910/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad12.

(14) De bevoegde autoriteit moet het 
verwijderingsbevel rechtstreeks aan de 
geadresseerde en het contactpunt zenden 
met elektronische middelen die een 
schriftelijk bewijs kunnen genereren op 
zodanige wijze dat de authenticiteit van het 
bevel zonder onredelijke financiële of 
andere lasten voor de dienstverlener kan 
worden vastgesteld, met vermelding van de 
datum en het tijdstip van verzending en 
ontvangst van het bevel, bijvoorbeeld via 
beveiligde e-mail en platformen of andere 
beveiligde kanalen, met inbegrip van die 
welke door de dienstverlener beschikbaar 
worden gesteld, overeenkomstig de regels 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens. Dit vereiste kan met 
name worden nageleefd door het gebruik 
van gekwalificeerde diensten voor 
elektronisch aangetekende bezorging in de 
zin van Verordening (EU) nr. 910/2014 
van het Europees Parlement en de Raad12.

_________________ _________________

12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 juli 2014 betreffende elektronische 
identificatie en vertrouwensdiensten voor 
elektronische transacties in de interne 
markt en tot intrekking van Richtlijn 
1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, 
blz. 73).

12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
23 juli 2014 betreffende elektronische 
identificatie en vertrouwensdiensten voor 
elektronische transacties in de interne 
markt en tot intrekking van Richtlijn 
1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, 
blz. 73).

Or. en

Amendement 147
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Overweging 14



PE634.500v01-00 52/185 AM\1174973NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De bevoegde autoriteit moet het 
verwijderingsbevel rechtstreeks aan de 
geadresseerde en het contactpunt zenden 
met elektronische middelen die een 
schriftelijk bewijs kunnen genereren op 
zodanige wijze dat de dienstverlener de 
authenticiteit kan vaststellen, met 
vermelding van de datum en het tijdstip 
van verzending en ontvangst van het bevel, 
bijvoorbeeld via beveiligde e-mail en 
platformen of andere beveiligde kanalen, 
met inbegrip van die welke door de 
dienstverlener beschikbaar worden gesteld, 
overeenkomstig de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. Dit 
vereiste kan met name worden nageleefd 
door het gebruik van gekwalificeerde 
diensten voor elektronisch aangetekende 
bezorging in de zin van Verordening (EU) 
nr. 910/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad12.

(14) De bevoegde nationale autoriteit 
moet het verwijderingsbevel rechtstreeks 
aan de geadresseerde en het contactpunt 
zenden met elektronische middelen die een 
schriftelijk bewijs kunnen genereren op 
zodanige wijze dat de dienstverlener de 
authenticiteit kan vaststellen, met 
vermelding van de datum en het tijdstip 
van verzending en ontvangst van het bevel, 
bijvoorbeeld via beveiligde e-mail en 
platformen of andere beveiligde kanalen, 
met inbegrip van die welke door de 
dienstverlener beschikbaar worden gesteld, 
overeenkomstig de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. Dit 
vereiste kan met name worden nageleefd 
door het gebruik van gekwalificeerde
diensten voor elektronisch aangetekende 
bezorging in de zin van Verordening (EU) 
nr. 910/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad12.

_________________ _________________

12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 juli
2014 betreffende elektronische identificatie 
en vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties in de interne markt en tot 
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG 
(PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 
2014 betreffende elektronische identificatie 
en vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties in de interne markt en tot 
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG 
(PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

Or. cs

Amendement 148
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) Doorverwijzingen door de 
bevoegde autoriteiten of Europol vormen 
een doeltreffende en snelle manier om 
aanbieders van hostingdiensten bewust te 

(15) Doorverwijzingen door de 
bevoegde autoriteiten of Europol vormen 
een doeltreffende en snelle manier om 
aanbieders van hostingdiensten bewust te 
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maken van specifieke inhoud op hun 
diensten. Dit mechanisme om aanbieders 
van hostingdiensten te waarschuwen voor 
informatie die als terroristische inhoud kan 
worden beschouwd, opdat de aanbieder 
vrijwillig nagaat of die inhoud verenigbaar 
is met zijn eigen voorwaarden, moet 
beschikbaar blijven naast de 
verwijderingsbevelen. Het is van belang 
dat aanbieders van hostingdiensten 
dergelijke doorverwijzingen bij voorrang 
beoordelen en snel feedback geven over de 
genomen maatregelen. Het blijft de 
aanbieder van hostingdiensten die 
uiteindelijk besluit of hij inhoud al dan niet 
verwijdert omdat die niet verenigbaar is 
met zijn voorwaarden. Bij de uitvoering 
van deze verordening met betrekking tot 
doorverwijzingen blijft het mandaat van 
Europol overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/79413 onverlet.

maken van specifieke inhoud op hun 
diensten. Dit mechanisme om aanbieders 
van hostingdiensten te waarschuwen voor 
informatie die als terroristische inhoud kan 
worden beschouwd, opdat de aanbieder 
vrijwillig nagaat of die inhoud verenigbaar 
is met zijn eigen voorwaarden, moet 
beschikbaar blijven naast de 
verwijderingsbevelen. Het is van belang 
dat aanbieders van hostingdiensten 
dergelijke doorverwijzingen bij voorrang 
beoordelen en snel feedback geven over de 
genomen maatregelen. Het blijft de 
aanbieder van hostingdiensten die 
uiteindelijk besluit of hij inhoud al dan niet 
verwijdert omdat die niet verenigbaar is 
met zijn voorwaarden, maar hij kan dit 
besluit alleen nemen na eindoverleg met
de bevoegde autoriteiten. Bij de uitvoering 
van deze verordening met betrekking tot 
doorverwijzingen blijft het mandaat van 
Europol overeenkomstig Verordening (EU) 
2016/79413 onverlet.

_________________ _________________

13 Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2016 betreffende het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) en 
tot vervanging en intrekking van de 
Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 
2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 
2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 
24.5.2016, blz. 53).

13 Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2016 betreffende het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) en 
tot vervanging en intrekking van de 
Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 
2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 
2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 
24.5.2016, blz. 53).

Or. ro

Amendement 149
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(16) Gezien de omvang en snelheid die 
nodig zijn om terroristische inhoud 
doeltreffend te identificeren en te 
verwijderen, zijn evenredige proactieve 
maatregelen, onder meer met 
gebruikmaking van automatische 
middelen in bepaalde gevallen, een 
essentieel onderdeel in de strijd tegen 
terroristische online-inhoud. Om 
terroristische inhoud op hun diensten 
minder toegankelijk te maken, moeten 
aanbieders van hostingdiensten 
beoordelen of het passend is proactieve 
maatregelen te nemen, afhankelijk van de 
risico's en de mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud alsook van de 
gevolgen voor de rechten van derden en 
het publieke belang van informatie. 
Bijgevolg moeten aanbieders van 
hostingdiensten bepalen welke passende, 
doeltreffende en evenredige proactieve 
maatregelen moeten worden genomen. Dit 
vereiste mag niet neerkomen op een 
algemene toezichtverplichting. In het 
kader van deze beoordeling wijzen de 
afwezigheid van aan een aanbieder van 
hostingdiensten gerichte 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
op een lage mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud.

Schrappen

Or. cs

Amendement 150
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Gezien de omvang en snelheid die 
nodig zijn om terroristische inhoud
doeltreffend te identificeren en te
verwijderen, zijn evenredige proactieve 
maatregelen, onder meer met 
gebruikmaking van automatische 

(16) Gezien de complexiteit van het
doeltreffend identificeren en verwijderen
van terroristische inhoud op schaal, zijn
evenredige proactieve maatregelen ook een 
belangrijk onderdeel in de strijd tegen 
terroristische online-inhoud. Om 



AM\1174973NL.docx 55/185 PE634.500v01-00

NL

middelen in bepaalde gevallen, een 
essentieel onderdeel in de strijd tegen 
terroristische online-inhoud. Om 
terroristische inhoud op hun diensten 
minder toegankelijk te maken, moeten 
aanbieders van hostingdiensten beoordelen 
of het passend is proactieve maatregelen te 
nemen, afhankelijk van de risico's en de 
mate van blootstelling aan terroristische 
inhoud alsook van de gevolgen voor de 
rechten van derden en het publieke belang 
van informatie. Bijgevolg moeten 
aanbieders van hostingdiensten bepalen 
welke passende, doeltreffende en 
evenredige proactieve maatregelen moeten 
worden genomen. Dit vereiste mag niet 
neerkomen op een algemene 
toezichtverplichting. In het kader van deze 
beoordeling wijzen de afwezigheid van 
aan een aanbieder van hostingdiensten 
gerichte verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen op een lage mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud.

terroristische inhoud op hun diensten 
minder toegankelijk te maken, moeten 
aanbieders van hostingdiensten beoordelen 
of het passend is proactieve maatregelen te 
nemen, afhankelijk van de risico's en de 
mate van blootstelling aan terroristische 
inhoud alsook van de gevolgen voor de 
rechten van derden en het publieke belang 
van informatie. Bijgevolg moeten 
aanbieders van hostingdiensten bepalen 
welke passende, doeltreffende en 
evenredige proactieve maatregelen moeten 
worden genomen. Dit mag niet neerkomen 
op een algemene toezichtverplichting.

Or. en

Amendement 151
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Gezien de omvang en snelheid die 
nodig zijn om terroristische inhoud 
doeltreffend te identificeren en te 
verwijderen, zijn evenredige proactieve 
maatregelen, onder meer met 
gebruikmaking van automatische middelen 
in bepaalde gevallen, een essentieel 
onderdeel in de strijd tegen terroristische 
online-inhoud. Om terroristische inhoud 
op hun diensten minder toegankelijk te 
maken, moeten aanbieders van 
hostingdiensten beoordelen of het passend 
is proactieve maatregelen te nemen, 

(16) Gezien de omvang en snelheid die 
nodig zijn om terroristische inhoud 
doeltreffend te identificeren en te 
verwijderen, zijn evenredige proactieve 
maatregelen, onder meer met 
gebruikmaking van automatische middelen 
in bepaalde gevallen, een essentieel 
onderdeel in de strijd tegen het opnieuw 
verschijnen van terroristische inhoud die 
eerder werd verwijderd of waartoe de 
toegang onmogelijk werd gemaakt omdat 
de inhoud als terroristische inhoud wordt 
beschouwd. Om dergelijke inhoud op hun 
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afhankelijk van de risico's en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud 
alsook van de gevolgen voor de rechten 
van derden en het publieke belang van 
informatie. Bijgevolg moeten aanbieders 
van hostingdiensten bepalen welke 
passende, doeltreffende en evenredige 
proactieve maatregelen moeten worden 
genomen. Dit vereiste mag niet neerkomen 
op een algemene toezichtverplichting. In 
het kader van deze beoordeling wijzen de 
afwezigheid van aan een aanbieder van 
hostingdiensten gerichte 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
op een lage mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud.

diensten minder toegankelijk te maken, 
moeten aanbieders van hostingdiensten 
beoordelen of het passend is proactieve 
maatregelen te nemen, afhankelijk van de 
risico's en de mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud alsook van de 
gevolgen voor de rechten van derden en het 
publieke belang van informatie. Bijgevolg 
moeten aanbieders van hostingdiensten 
bepalen welke passende, doeltreffende en 
evenredige proactieve maatregelen moeten 
worden genomen. Dit vereiste mag niet 
neerkomen op een algemene 
toezichtverplichting. In het kader van deze 
beoordeling wijzen de afwezigheid van aan 
een aanbieder van hostingdiensten gerichte 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
op een lage mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud.

Or. en

Amendement 152
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Gezien de omvang en snelheid die 
nodig zijn om terroristische inhoud 
doeltreffend te identificeren en te 
verwijderen, zijn evenredige proactieve 
maatregelen, onder meer met 
gebruikmaking van automatische middelen 
in bepaalde gevallen, een essentieel 
onderdeel in de strijd tegen terroristische 
online-inhoud. Om terroristische inhoud op 
hun diensten minder toegankelijk te 
maken, moeten aanbieders van 
hostingdiensten beoordelen of het passend 
is proactieve maatregelen te nemen, 
afhankelijk van de risico's en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud 
alsook van de gevolgen voor de rechten 
van derden en het publieke belang van 

(16) Gezien de omvang en snelheid die 
nodig zijn om terroristische inhoud 
doeltreffend te identificeren en te 
verwijderen, zijn evenredige proactieve 
maatregelen, onder meer met 
gebruikmaking van automatische middelen 
in bepaalde gevallen, een essentieel 
onderdeel in de strijd tegen terroristische 
online-inhoud. Om terroristische inhoud op 
hun diensten minder toegankelijk te 
maken, moeten aanbieders van 
hostingdiensten beoordelen of het passend 
is proactieve maatregelen te nemen, 
afhankelijk van de risico's en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud 
alsook van de gevolgen voor de rechten 
van derden en het publieke belang van 
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informatie. Bijgevolg moeten aanbieders 
van hostingdiensten bepalen welke 
passende, doeltreffende en evenredige 
proactieve maatregelen moeten worden 
genomen. Dit vereiste mag niet neerkomen 
op een algemene toezichtverplichting. In 
het kader van deze beoordeling wijzen de 
afwezigheid van aan een aanbieder van 
hostingdiensten gerichte 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
op een lage mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud.

informatie. Bijgevolg moeten aanbieders 
van hostingdiensten bepalen welke 
gerechtvaardigde, passende, doeltreffende 
en evenredige proactieve maatregelen 
moeten worden genomen. Dit vereiste mag 
niet neerkomen op een algemene 
toezichtverplichting die op 
ongedifferentieerde of onbeperkte wijze 
van toepassing is. In het kader van deze 
beoordeling wijzen de afwezigheid van aan 
een aanbieder van hostingdiensten gerichte 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
op een lage mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud.

Or. en

Amendement 153
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Bij het invoeren van proactieve 
maatregelen moeten aanbieders van 
hostingdiensten ervoor zorgen dat het recht 
van gebruikers op vrijheid van 
meningsuiting en van informatie -
waaronder het vrij kennis nemen en geven 
van informatie - behouden blijft. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
niet alleen alle in de wet neergelegde 
vereisten naleven, waaronder de wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, maar ook de nodige 
zorgvuldigheid aan de dag leggen en 
waarborgen instellen, onder meer met 
name menselijk toezicht en menselijke 
verificatie, waar passend, om onbedoelde 
en onterechte besluiten te voorkomen die 
leiden tot de verwijdering van inhoud die 
geen terroristische inhoud is. Dit is 
bijzonder relevant wanneer aanbieders van 
hostingdiensten automatische middelen 
gebruiken om terroristische inhoud op te 

(17) Bij het invoeren van proactieve 
maatregelen moeten aanbieders van 
hostingdiensten ervoor zorgen dat het recht 
van gebruikers op vrijheid van 
meningsuiting en van informatie –
waaronder het vrij kennis nemen en geven 
van informatie, het recht op privacy en het 
recht op bescherming van de 
persoonsgegevens – behouden blijft. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
niet alleen alle in de wet neergelegde 
vereisten naleven, waaronder de wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, maar ook de nodige 
zorgvuldigheid aan de dag leggen en 
waarborgen instellen, onder meer met 
name menselijk toezicht en menselijke 
verificatie, waar passend, om onbedoelde 
en onterechte besluiten te voorkomen die 
leiden tot de verwijdering van inhoud die 
geen terroristische inhoud is. Dit is 
bijzonder relevant wanneer aanbieders van 
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sporen. Elk besluit om automatische 
middelen te gebruiken, ongeacht of dit 
wordt genomen door de aanbieder van 
hostingdiensten zelf of op verzoek van de 
bevoegde autoriteit, moet worden 
beoordeeld rekening houdend met de 
betrouwbaarheid van de onderliggende 
technologie en het daaruit voortvloeiende 
effect op de grondrechten.

hostingdiensten automatische middelen 
gebruiken om terroristische inhoud op te 
sporen. Elk besluit om automatische 
middelen te gebruiken, ongeacht of dit 
wordt genomen door de aanbieder van 
hostingdiensten zelf of op verzoek van de 
bevoegde autoriteit, moet worden 
beoordeeld rekening houdend met de 
betrouwbaarheid van de onderliggende 
technologie en het daaruit voortvloeiende 
effect op de grondrechten.

Or. en

Amendement 154
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Bij het invoeren van proactieve 
maatregelen moeten aanbieders van 
hostingdiensten ervoor zorgen dat het recht 
van gebruikers op vrijheid van 
meningsuiting en van informatie -
waaronder het vrij kennis nemen en geven 
van informatie - behouden blijft. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
niet alleen alle in de wet neergelegde 
vereisten naleven, waaronder de wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, maar ook de nodige 
zorgvuldigheid aan de dag leggen en 
waarborgen instellen, onder meer met 
name menselijk toezicht en menselijke 
verificatie, waar passend, om onbedoelde 
en onterechte besluiten te voorkomen die 
leiden tot de verwijdering van inhoud die 
geen terroristische inhoud is. Dit is 
bijzonder relevant wanneer aanbieders van 
hostingdiensten automatische middelen 
gebruiken om terroristische inhoud op te 
sporen. Elk besluit om automatische 
middelen te gebruiken, ongeacht of dit 
wordt genomen door de aanbieder van 

(17) Bij het vrijwillig invoeren van 
dergelijke aanvullende proactieve 
maatregelen moeten aanbieders van 
hostingdiensten ervoor zorgen dat het recht 
van gebruikers op vrijheid van 
meningsuiting en van informatie –
waaronder het vrij kennis nemen en geven 
van informatie – behouden blijft. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
niet alleen alle in de wet neergelegde 
vereisten naleven, waaronder de wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, maar ook de nodige 
zorgvuldigheid aan de dag leggen en 
waarborgen instellen, onder meer met 
name menselijk toezicht en menselijke 
verificatie, waar passend, om onbedoelde 
en onterechte besluiten te voorkomen die 
leiden tot de verwijdering van inhoud die
geen terroristische inhoud is. Dit is 
bijzonder relevant wanneer aanbieders van 
hostingdiensten automatische middelen 
gebruiken om terroristische inhoud op te 
sporen. Elk besluit om automatische 
middelen te gebruiken, ongeacht of dit 



AM\1174973NL.docx 59/185 PE634.500v01-00

NL

hostingdiensten zelf of op verzoek van de 
bevoegde autoriteit, moet worden 
beoordeeld rekening houdend met de 
betrouwbaarheid van de onderliggende 
technologie en het daaruit voortvloeiende 
effect op de grondrechten.

wordt genomen door de aanbieder van 
hostingdiensten zelf of op verzoek van de 
bevoegde autoriteit, moet worden 
beoordeeld rekening houdend met de 
betrouwbaarheid van de onderliggende 
technologie en het daaruit voortvloeiende 
effect op de grondrechten.

Or. en

Amendement 155
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Bij het invoeren van proactieve 
maatregelen moeten aanbieders van 
hostingdiensten ervoor zorgen dat het recht 
van gebruikers op vrijheid van 
meningsuiting en van informatie -
waaronder het vrij kennis nemen en geven 
van informatie - behouden blijft. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
niet alleen alle in de wet neergelegde 
vereisten naleven, waaronder de wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, maar ook de nodige 
zorgvuldigheid aan de dag leggen en 
waarborgen instellen, onder meer met 
name menselijk toezicht en menselijke 
verificatie, waar passend, om onbedoelde 
en onterechte besluiten te voorkomen die 
leiden tot de verwijdering van inhoud die 
geen terroristische inhoud is. Dit is 
bijzonder relevant wanneer aanbieders van 
hostingdiensten automatische middelen 
gebruiken om terroristische inhoud op te 
sporen. Elk besluit om automatische 
middelen te gebruiken, ongeacht of dit 
wordt genomen door de aanbieder van 
hostingdiensten zelf of op verzoek van de 
bevoegde autoriteit, moet worden 
beoordeeld rekening houdend met de 
betrouwbaarheid van de onderliggende 

(17) Bij het invoeren van proactieve 
maatregelen moeten aanbieders van 
hostingdiensten ervoor zorgen dat het recht 
van gebruikers op vrijheid van 
meningsuiting en van informatie –
waaronder het vrij kennis nemen en geven 
van informatie evenals het recht op 
privacy en bescherming van 
persoonsgegevens – behouden blijft. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
niet alleen alle in de wet neergelegde 
vereisten naleven, waaronder de wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, maar ook de nodige 
zorgvuldigheid aan de dag leggen en 
waarborgen instellen, onder meer met 
name menselijk toezicht en menselijke 
verificatie, waar passend, om onbedoelde 
en onterechte besluiten te voorkomen die 
leiden tot de verwijdering van inhoud die 
geen terroristische inhoud is. Dit is 
bijzonder relevant wanneer aanbieders van 
hostingdiensten zich ervoor inzetten om 
terroristische inhoud op te sporen. Elk 
besluit om automatische middelen te 
gebruiken, ongeacht of dit wordt genomen 
door de aanbieder van hostingdiensten zelf 
of op verzoek van de bevoegde autoriteit, 
moet worden beoordeeld rekening houdend 
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technologie en het daaruit voortvloeiende 
effect op de grondrechten.

met de betrouwbaarheid van de 
onderliggende technologie en het daaruit 
voortvloeiende effect op de grondrechten.

Or. cs

Amendement 156
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat 
aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud worden blootgesteld, 
passende maatregelen nemen om 
misbruik van hun diensten te voorkomen, 
moeten de bevoegde autoriteiten 
aanbieders van hostingdiensten die een 
verwijderingsbevel hebben ontvangen dat 
definitief is geworden, verzoeken verslag 
uit te brengen over de genomen proactieve 
maatregelen. Deze kunnen bestaan uit 
maatregelen om te voorkomen dat 
terroristische inhoud die is verwijderd of 
waartoe de toegang onmogelijk is 
gemaakt als gevolg van een 
verwijderingsbevel dat of een 
doorverwijzing die de aanbieder van 
hostingdiensten heeft ontvangen, opnieuw 
wordt geüpload, door gebruik te maken 
van publieke of particuliere instrumenten 
waarmee die inhoud kan worden 
vergeleken met bekende terroristische 
inhoud. Zij kunnen ook gebruikmaken 
van betrouwbare technische instrumenten 
om nieuwe terroristische inhoud te 
identificeren, hetzij op de markt 
beschikbare instrumenten hetzij 
instrumenten die de aanbieder van 
hostingdiensten zelf heeft ontwikkeld. De 
dienstverlener moet verslag uitbrengen 
over de specifieke proactieve maatregelen 
zodat de bevoegde autoriteit kan 
beoordelen of de maatregelen doeltreffend 

(18) De dienstverlener moet verslag 
uitbrengen over de vrijwillig genomen
proactieve maatregelen zodat de bevoegde 
autoriteit kan beoordelen of de maatregelen 
doeltreffend en evenredig zijn en of, indien 
automatische middelen worden gebruikt, 
de aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige capaciteiten beschikt voor 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie. Bij het beoordelen van de 
doeltreffendheid en evenredigheid van de 
maatregelen moeten de bevoegde 
autoriteiten rekening houden met relevante 
parameters, waaronder het aantal aan de 
aanbieder gerichte verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen, zijn economische 
draagkracht en het effect van zijn dienst in 
de verspreiding van terroristische inhoud 
(bijvoorbeeld rekening houdend met het 
aantal gebruikers in de Unie).
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en evenredig zijn en of, indien 
automatische middelen worden gebruikt, 
de aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige capaciteiten beschikt voor 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie. Bij het beoordelen van de
doeltreffendheid en evenredigheid van de 
maatregelen moeten de bevoegde 
autoriteiten rekening houden met relevante 
parameters, waaronder het aantal aan de 
aanbieder gerichte verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen, zijn economische 
draagkracht en het effect van zijn dienst in 
de verspreiding van terroristische inhoud 
(bijvoorbeeld rekening houdend met het 
aantal gebruikers in de Unie).

Or. en

Amendement 157
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat aanbieders 
van hostingdiensten die aan terroristische 
inhoud worden blootgesteld, passende 
maatregelen nemen om misbruik van hun 
diensten te voorkomen, moeten de 
bevoegde autoriteiten aanbieders van 
hostingdiensten die een verwijderingsbevel 
hebben ontvangen dat definitief is 
geworden, verzoeken verslag uit te brengen 
over de genomen proactieve maatregelen. 
Deze kunnen bestaan uit maatregelen om te 
voorkomen dat terroristische inhoud die is 
verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt als gevolg van een 
verwijderingsbevel dat of een 
doorverwijzing die de aanbieder van 
hostingdiensten heeft ontvangen, opnieuw 
wordt geüpload, door gebruik te maken van 
publieke of particuliere instrumenten 
waarmee die inhoud kan worden 

(18) Om ervoor te zorgen dat aanbieders 
van hostingdiensten die aan terroristische 
inhoud worden blootgesteld, passende 
maatregelen nemen om misbruik van hun 
diensten te voorkomen, moeten de 
bevoegde autoriteiten aanbieders van 
hostingdiensten die een verwijderingsbevel 
hebben ontvangen dat definitief is 
geworden, verzoeken verslag uit te brengen 
over de genomen proactieve maatregelen. 
Deze kunnen bestaan uit maatregelen om te 
voorkomen dat terroristische inhoud die is 
verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt als gevolg van een 
verwijderingsbevel dat of een 
doorverwijzing die de aanbieder van 
hostingdiensten heeft ontvangen, opnieuw 
wordt geüpload, door gebruik te maken van 
publieke of particuliere instrumenten 
waarmee die inhoud kan worden 
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vergeleken met bekende terroristische 
inhoud. Zij kunnen ook gebruikmaken van 
betrouwbare technische instrumenten om 
nieuwe terroristische inhoud te 
identificeren, hetzij op de markt 
beschikbare instrumenten hetzij 
instrumenten die de aanbieder van 
hostingdiensten zelf heeft ontwikkeld. De 
dienstverlener moet verslag uitbrengen 
over de specifieke proactieve maatregelen 
zodat de bevoegde autoriteit kan 
beoordelen of de maatregelen doeltreffend 
en evenredig zijn en of, indien 
automatische middelen worden gebruikt, 
de aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige capaciteiten beschikt voor 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie. Bij het beoordelen van de 
doeltreffendheid en evenredigheid van de 
maatregelen moeten de bevoegde 
autoriteiten rekening houden met relevante 
parameters, waaronder het aantal aan de 
aanbieder gerichte verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen, zijn economische 
draagkracht en het effect van zijn dienst in 
de verspreiding van terroristische inhoud 
(bijvoorbeeld rekening houdend met het 
aantal gebruikers in de Unie).

vergeleken met bekende terroristische 
inhoud. Zij kunnen ook gebruikmaken van 
betrouwbare technische instrumenten om 
nieuwe terroristische inhoud te 
identificeren, hetzij op de markt 
beschikbare instrumenten hetzij 
instrumenten die de aanbieder van 
hostingdiensten zelf heeft ontwikkeld. De 
dienstverlener moet verslag uitbrengen 
over de specifieke proactieve maatregelen 
zodat de bevoegde autoriteit kan 
beoordelen of de maatregelen
noodzakelijk, doeltreffend en evenredig 
zijn en of, indien automatische middelen 
worden gebruikt, de aanbieder van 
hostingdiensten over de nodige 
capaciteiten beschikt voor menselijk 
toezicht en menselijke verificatie. Bij het 
beoordelen van de noodzakelijkheid,
doeltreffendheid en evenredigheid van de 
maatregelen moeten de bevoegde 
autoriteiten rekening houden met relevante
parameters, waaronder het aantal aan de 
aanbieder gerichte verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen, zijn economische 
draagkracht en het effect van zijn dienst in 
de verspreiding van terroristische inhoud 
(bijvoorbeeld rekening houdend met het 
aantal gebruikers in de Unie), evenals met 
de ingestelde waarborgen ter bescherming 
van de vrijheid van meningsuiting en 
informatie en het aantal gevallen van 
beperkingen van legale inhoud.

Or. en

Amendement 158
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Na het verzoek moet de bevoegde 
autoriteit een dialoog aangaan met de 
aanbieder van hostingdiensten over de 

(19) Na het verzoek moet de bevoegde 
autoriteit een dialoog aangaan met de 
aanbieder van hostingdiensten over de 
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nodige proactieve maatregelen die moeten 
worden genomen. Zo nodig moet de 
bevoegde autoriteit het nemen van 
passende, doeltreffende en evenredige 
proactieve maatregelen opleggen wanneer 
zij van oordeel is dat de genomen 
maatregelen niet volstaan om de risico's 
aan te pakken. Een besluit om dergelijke 
specifieke proactieve maatregelen op te 
leggen mag in beginsel niet leiden tot het 
opleggen van een algemene 
toezichtverplichting, zoals bepaald in 
artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG. 
Gezien de bijzonder ernstige risico's die 
met de verspreiding van terroristische 
inhoud gepaard gaan, kunnen de door de 
bevoegde autoriteiten op grond van deze 
verordening genomen besluiten afwijken 
van de aanpak die in artikel 15, lid 1, van 
Richtlijn 2000/31/EG is vastgesteld, wat 
betreft bepaalde specifieke, gerichte 
maatregelen die moeten worden genomen 
om dwingende redenen van openbare 
veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te 
nemen, moet de bevoegde autoriteit een 
billijke afweging maken tussen de 
doelstellingen van openbaar belang en de 
betrokken grondrechten, waaronder met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

nodige proactieve maatregelen die moeten 
worden genomen. Zo nodig moet de 
bevoegde autoriteit het nemen van 
passende, doeltreffende en evenredige 
proactieve maatregelen opleggen wanneer 
zij van oordeel is dat de genomen 
maatregelen niet volstaan om de risico's 
aan te pakken. De bevoegde autoriteit mag 
alleen proactieve maatregelen opleggen 
waarvan redelijkerwijs kan worden 
verwacht dat de aanbieder van 
hostingdiensten deze kan uitvoeren, onder 
meer rekening houdend met de financiële 
en overige middelen van de aanbieder van 
hostingdiensten. Een besluit om dergelijke 
specifieke proactieve maatregelen op te 
leggen mag niet leiden tot het opleggen van 
een algemene toezichtverplichting, zoals 
bepaald in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 
2000/31/EG. Gezien de bijzonder ernstige 
risico's die met de verspreiding van 
terroristische inhoud gepaard gaan, kunnen 
de door de bevoegde autoriteiten op grond 
van deze verordening genomen besluiten in 
uitzonderlijke omstandigheden afwijken 
van de aanpak die in artikel 15, lid 1, van 
Richtlijn 2000/31/EG is vastgesteld, wat 
betreft bepaalde specifieke, gerichte 
maatregelen die moeten worden genomen 
om dwingende redenen van openbare 
veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te 
nemen, moet de bevoegde autoriteit een 
billijke afweging maken tussen de 
doelstellingen van openbaar belang en de 
betrokken grondrechten, waaronder met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

Or. en

Amendement 159
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Overweging 19
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Na het verzoek moet de bevoegde 
autoriteit een dialoog aangaan met de 
aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige proactieve maatregelen die moeten 
worden genomen. Zo nodig moet de 
bevoegde autoriteit het nemen van 
passende, doeltreffende en evenredige 
proactieve maatregelen opleggen wanneer 
zij van oordeel is dat de genomen 
maatregelen niet volstaan om de risico's 
aan te pakken. Een besluit om dergelijke 
specifieke proactieve maatregelen op te 
leggen mag in beginsel niet leiden tot het 
opleggen van een algemene 
toezichtverplichting, zoals bepaald in 
artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG. 
Gezien de bijzonder ernstige risico's die 
met de verspreiding van terroristische 
inhoud gepaard gaan, kunnen de door de 
bevoegde autoriteiten op grond van deze 
verordening genomen besluiten afwijken 
van de aanpak die in artikel 15, lid 1, van 
Richtlijn 2000/31/EG is vastgesteld, wat 
betreft bepaalde specifieke, gerichte 
maatregelen die moeten worden genomen 
om dwingende redenen van openbare 
veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te 
nemen, moet de bevoegde autoriteit een 
billijke afweging maken tussen de 
doelstellingen van openbaar belang en de 
betrokken grondrechten, waaronder met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

(19) Na het verzoek moet de bevoegde 
autoriteit een dialoog aangaan met de 
aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige proactieve maatregelen die moeten 
worden genomen. Zo nodig moet de 
bevoegde autoriteit het nemen van 
passende, doeltreffende en evenredige 
proactieve maatregelen opleggen wanneer 
zij op basis van passend, toereikend en 
relevant bewijs van oordeel is dat de 
genomen maatregelen niet volstaan om de 
risico's aan te pakken. Een besluit om 
dergelijke specifieke proactieve 
maatregelen op te leggen mag in beginsel 
niet leiden tot het opleggen van een 
algemene toezichtverplichting, zoals 
bepaald in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 
2000/31/EG. Gezien de bijzonder ernstige 
risico's die met de verspreiding van 
terroristische inhoud gepaard gaan, kunnen 
de door de bevoegde autoriteiten op grond 
van deze verordening genomen besluiten 
afwijken van de aanpak die in artikel 15, 
lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG is 
vastgesteld, wat betreft bepaalde 
specifieke, gerichte maatregelen die 
moeten worden genomen om dwingende 
redenen van openbare veiligheid. Alvorens 
dergelijke besluiten te nemen, moet de 
bevoegde autoriteit een billijke afweging 
maken tussen de doelstellingen van 
openbaar belang en de betrokken 
grondrechten, waaronder met name de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

Or. en

Amendement 160
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
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Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Na het verzoek moet de bevoegde 
autoriteit een dialoog aangaan met de 
aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige proactieve maatregelen die moeten 
worden genomen. Zo nodig moet de 
bevoegde autoriteit het nemen van 
passende, doeltreffende en evenredige 
proactieve maatregelen opleggen wanneer 
zij van oordeel is dat de genomen 
maatregelen niet volstaan om de risico's 
aan te pakken. Een besluit om dergelijke 
specifieke proactieve maatregelen op te 
leggen mag in beginsel niet leiden tot het 
opleggen van een algemene 
toezichtverplichting, zoals bepaald in 
artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG. 
Gezien de bijzonder ernstige risico's die 
met de verspreiding van terroristische 
inhoud gepaard gaan, kunnen de door de 
bevoegde autoriteiten op grond van deze 
verordening genomen besluiten afwijken 
van de aanpak die in artikel 15, lid 1, van 
Richtlijn 2000/31/EG is vastgesteld, wat 
betreft bepaalde specifieke, gerichte 
maatregelen die moeten worden genomen 
om dwingende redenen van openbare 
veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te 
nemen, moet de bevoegde autoriteit een 
billijke afweging maken tussen de 
doelstellingen van openbaar belang en de 
betrokken grondrechten, waaronder met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

(19) Na het verzoek moet de bevoegde 
autoriteit een dialoog aangaan met de 
aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige proactieve maatregelen die moeten 
worden genomen. Zo nodig moet de 
bevoegde autoriteit het nemen van 
passende, doeltreffende en evenredige 
proactieve maatregelen opleggen wanneer 
zij van oordeel is dat de genomen 
maatregelen niet volstaan om de risico's 
aan te pakken. Een besluit om dergelijke 
specifieke proactieve maatregelen op te 
leggen mag in beginsel niet leiden tot het 
opleggen van een algemene 
toezichtverplichting, zoals bepaald in 
artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG. 
Gezien de bijzonder ernstige risico's die 
met de verspreiding van terroristische 
inhoud gepaard gaan, kunnen de door de 
bevoegde autoriteiten op grond van deze 
verordening genomen besluiten in laatste 
instantie afwijken van de aanpak die in 
artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG 
is vastgesteld, wat betreft bepaalde 
specifieke, gerichte maatregelen die 
moeten worden genomen om dwingende 
redenen van openbare veiligheid. Alvorens 
dergelijke besluiten in laatste instantie te 
nemen, moet de bevoegde autoriteit een 
billijke afweging maken tussen de 
doelstellingen van openbaar belang en de 
betrokken grondrechten, waaronder met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

Or. en

Amendement 161
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
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Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De verplichting voor aanbieders 
van hostingdiensten om verwijderde 
inhoud en bijbehorende gegevens te 
bewaren, moet worden vastgesteld voor 
specifieke doeleinden en beperkt zijn in de 
tijd tot wat nodig is. Het vereiste van 
bewaring moet worden uitgebreid tot de 
bijbehorende gegevens, in zoverre dat die 
gegevens anders verloren zouden gaan als 
gevolg van de verwijdering van de 
betrokken inhoud. Bijbehorende gegevens 
kunnen "gegevens betreffende de abonnee" 
zijn, waaronder met name gegevens 
betreffende de identiteit van de aanbieder 
van inhoud, alsook "gegevens betreffende 
toegang", waaronder bijvoorbeeld 
gegevens over de datum en het tijdstip van 
gebruik door de aanbieder van inhoud of 
het aanmelden bij en uitloggen uit de
dienst, samen met het IP-adres dat door de 
aanbieder van internettoegang aan de 
aanbieder van inhoud wordt toegekend.

(20) De verplichting voor aanbieders 
van hostingdiensten om verwijderde 
inhoud en bijbehorende gegevens te 
bewaren, moet worden vastgesteld voor 
specifieke doeleinden, beperkt zijn in de 
tijd tot wat nodig is en, in geval van 
persoonsgegevens, een toereikende 
bescherming ervan waarborgen. Het 
vereiste van bewaring moet worden 
uitgebreid tot de bijbehorende gegevens, in 
zoverre dat die gegevens anders verloren 
zouden gaan als gevolg van de 
verwijdering van de betrokken inhoud. 
Bijbehorende gegevens kunnen "gegevens 
betreffende de abonnee" zijn, waaronder 
met name gegevens betreffende de 
identiteit van de aanbieder van inhoud, 
alsook "gegevens betreffende toegang", 
waaronder bijvoorbeeld gegevens over de 
datum en het tijdstip van gebruik door de 
aanbieder van inhoud of het aanmelden bij 
en uitloggen uit de dienst, samen met het 
IP-adres dat door de aanbieder van 
internettoegang aan de aanbieder van 
inhoud wordt toegekend.

Or. es

Amendement 162
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 
tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 
tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 
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Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 
met nuttige informatie over de maatregelen 
die zijn genomen met betrekking tot de 
opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud.

Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 
met nuttige informatie over de maatregelen 
die zijn genomen met betrekking tot de 
opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud, evenals over het 
aantal beperkingen van legale inhoud. De 
bevoegde autoriteiten moeten ook 
jaarlijkse transparantieverslagen 
publiceren met nuttige informatie over het 
aantal wettelijke bevelen dat is 
uitgevaardigd, het aantal verwijderingen,
het aantal gevallen waarin 
geïdentificeerde en opgespoorde 
terroristische inhoud is verwijderd en het 
aantal beperkingen van legale inhoud.

Or. en

Amendement 163
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 
tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 
met nuttige informatie over de maatregelen 
die zijn genomen met betrekking tot de 
opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud.

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 
tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 
met nuttige informatie over de maatregelen 
die zijn genomen met betrekking tot de 
opsporing, identificatie, melding aan de 
bevoegde autoriteiten en verwijdering van 
terroristische inhoud.

Or. ro

Amendement 164
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Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Het vereiste dat de aanbieder 
van hostingdiensten de inhoud moet 
herstellen wanneer die ten onrechte is 
verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet 
dat aanbieders van hostingdiensten hun 
eigen voorwaarden op andere gronden 
handhaven.

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is als gevolg van 
maatregelen uit hoofde van de 
gebruiksvoorwaarden van de aanbieders 
van hostingdiensten. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Het vereiste dat de aanbieder 
van hostingdiensten de inhoud moet 
herstellen wanneer die ten onrechte is 
verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet 
dat aanbieders van hostingdiensten hun 
eigen voorwaarden op andere gronden 
handhaven. Bovendien moeten aanbieders 
van inhoud wier inhoud is verwijderd na 
een verwijderingsbevel, recht hebben op 
een doeltreffende voorziening in rechte 
overeenkomstig artikel 19 VEU en 
artikel 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 165
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 



AM\1174973NL.docx 69/185 PE634.500v01-00

NL

de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Het vereiste dat de aanbieder 
van hostingdiensten de inhoud moet 
herstellen wanneer die ten onrechte is 
verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet 
dat aanbieders van hostingdiensten hun 
eigen voorwaarden op andere gronden 
handhaven.

de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Aanbieders van inhoud moeten 
ook het recht hebben rechtstreeks bij de 
bevoegde autoriteit een klacht in te dienen 
wanneer hun klacht niet met de aanbieder 
van hostingdiensten kan worden opgelost.
Het vereiste dat de aanbieder van 
hostingdiensten de inhoud moet herstellen 
wanneer die ten onrechte is verwijderd, laat 
de mogelijkheid onverlet dat aanbieders 
van hostingdiensten hun eigen 
voorwaarden op andere gronden 
handhaven.

Or. en

Amendement 166
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Het vereiste dat de aanbieder 
van hostingdiensten de inhoud moet 
herstellen wanneer die ten onrechte is 
verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet 
dat aanbieders van hostingdiensten hun 

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Dit moet informatie omvatten 
over alle doeltreffende voorzieningen in 
rechte, met inbegrip van mogelijkheden 
om rechtsmiddelen in te stellen. Het 
vereiste dat de aanbieder van 
hostingdiensten de inhoud moet herstellen 
wanneer die ten onrechte is verwijderd, laat 
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eigen voorwaarden op andere gronden 
handhaven.

de mogelijkheid onverlet dat aanbieders 
van hostingdiensten hun eigen 
voorwaarden op andere gronden 
handhaven.

Or. en

Amendement 167
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Dit hoeft echter niet 
noodzakelijkerwijs te bestaan in een 
kennisgeving aan de aanbieder van 
inhoud. Afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen aanbieders van 
hostingdiensten inhoud die als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
vervangen door een bericht dat die inhoud 
overeenkomstig deze verordening is 
verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk is gemaakt. Op verzoek moet 
nadere informatie worden verstrekt over 
de redenen en over de mogelijkheden voor 
de aanbieder van inhoud om het besluit te 
betwisten. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten besluiten dat het om redenen 
van openbare veiligheid, waaronder in het 
kader van een onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten besluiten dat het om redenen 
van openbare veiligheid, waaronder in het 
kader van een onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 
inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen.
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inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen.

Or. en

Amendement 168
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Dit hoeft echter niet 
noodzakelijkerwijs te bestaan in een 
kennisgeving aan de aanbieder van 
inhoud. Afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen aanbieders van 
hostingdiensten inhoud die als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
vervangen door een bericht dat die inhoud 
overeenkomstig deze verordening is 
verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk is gemaakt. Op verzoek moet 
nadere informatie worden verstrekt over de 
redenen en over de mogelijkheden voor de 
aanbieder van inhoud om het besluit te 
betwisten. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten besluiten dat het om redenen 
van openbare veiligheid, waaronder in het 
kader van een onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen aanbieders van 
hostingdiensten inhoud die als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
vervangen door een bericht dat die inhoud 
overeenkomstig deze verordening is 
verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk is gemaakt. Op verzoek moet 
nadere informatie worden verstrekt over de 
redenen en over de mogelijkheden voor de 
aanbieder van inhoud om het besluit te 
betwisten. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten besluiten dat het om redenen 
van openbare veiligheid, waaronder in het 
kader van een onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 
inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
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inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen.

aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen.

Or. en

Amendement 169
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het is essentieel dat de bevoegde 
autoriteit binnen de lidstaat die voor het 
opleggen van sancties verantwoordelijk is, 
volledig wordt ingelicht over de 
uitvaardiging van verwijderingsbevelen en 
de zending van doorverwijzingen en de 
daaropvolgende uitwisselingen tussen de 
aanbieder van hostingdiensten en de 
betrokken bevoegde autoriteit. Daartoe 
moeten de lidstaten voorzien in passende 
communicatiekanalen en -mechanismen 
om relevante informatie tijdig te kunnen 
delen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. ro

Amendement 170
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 
contactpunten aanwijzen om de snelle 
behandeling van verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan 
de wettelijke vertegenwoordiger dient het 

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

contactpunt operationele doeleinden. Het 
contactpunt van de aanbieder van 
hostingdiensten moet bestaan uit alle 
speciale middelen waarmee 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
elektronisch kunnen worden ingediend en 
uit de technische en persoonlijke middelen 
om die snel te kunnen verwerken. Het 
contactpunt voor de aanbieder van 
hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn 
gevestigd en de aanbieder van 
hostingdiensten is vrij om een bestaand 
contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde 
dat dit contactpunt de functies uit hoofde 
van deze verordening kan uitoefenen. De 
informatie over het contactpunt moet onder 
meer aangeven in welke taal het 
contactpunt kan worden aangesproken. Om 
de communicatie tussen de aanbieders van 
hostingdiensten en de bevoegde 
autoriteiten te faciliteren, worden 
aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn.

Or. cs

Amendement 171
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 

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

contactpunten aanwijzen om de snelle 
behandeling van verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan 
de wettelijke vertegenwoordiger dient het 
contactpunt operationele doeleinden. Het 
contactpunt van de aanbieder van 
hostingdiensten moet bestaan uit alle 
speciale middelen waarmee 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
elektronisch kunnen worden ingediend en 
uit de technische en persoonlijke middelen 
om die snel te kunnen verwerken. Het 
contactpunt voor de aanbieder van 
hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn 
gevestigd en de aanbieder van 
hostingdiensten is vrij om een bestaand 
contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde 
dat dit contactpunt de functies uit hoofde 
van deze verordening kan uitoefenen. De 
informatie over het contactpunt moet onder 
meer aangeven in welke taal het 
contactpunt kan worden aangesproken. Om 
de communicatie tussen de aanbieders van 
hostingdiensten en de bevoegde 
autoriteiten te faciliteren, worden 
aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 172
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 33
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 173
Marlene Mizzi
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Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Het is onrealistisch om van kmo's te vragen de inhoud binnen één uur na ontvangst van het 
verwijderingsbevel te verwijderen zonder hun de tijd te geven om het verzoek naar behoren te 
beoordelen. Kleine bedrijven kunnen eenvoudigweg niet aan deze voorwaarde voldoen, 
aangezien zij in de meeste gevallen simpelweg niet beschikken over voldoende personele 
middelen om 24 uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar te zijn en inhoud binnen 
één uur te verwijderen.

Amendement 174
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Aangezien er geen algemene 
verplichting geldt voor dienstverleners om 
een fysieke aanwezigheid op het 
grondgebied van de Unie te garanderen,
moet duidelijkheid worden verschaft over 
de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft 
voor de aanbieder van hostingdiensten die 
diensten in de Unie verricht. Als algemene 
regel geldt dat de aanbieder van 
hostingdiensten onder de rechtsmacht valt 
van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging 
zich bevindt of waar hij een wettelijke 
vertegenwoordiger heeft aangewezen. 
Wanneer een andere lidstaat een 
verwijderingsbevel uitvaardigt, moeten 
zijn autoriteiten niettemin hun bevelen 
kunnen handhaven door middel van 
dwangmaatregelen van niet-bestraffende 
aard, zoals dwangsommen. Ten aanzien 
van een aanbieder van hostingdiensten 
die geen vestiging in de Unie heeft en 
geen wettelijke vertegenwoordiger 
aanwijst, moet elke lidstaat niettemin 
sancties kunnen opleggen, mits het ne bis 
in idem-beginsel wordt geëerbiedigd.

(34) Aangezien er geen algemene 
verplichting geldt voor dienstverleners om 
een fysieke aanwezigheid op het 
grondgebied van de Unie te garanderen, 
moet duidelijkheid worden verschaft over 
de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft 
voor de aanbieder van hostingdiensten die 
diensten in de Unie verricht. Als algemene 
regel geldt dat de aanbieder van 
hostingdiensten onder de rechtsmacht valt 
van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging 
zich bevindt of waar hij een wettelijke 
vertegenwoordiger heeft aangewezen.

Or. es
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Amendement 175
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Wanneer de aard van de inbreuk 
wordt beoordeeld en wordt beslist of er 
sancties worden opgelegd, moeten de 
grondrechten, zoals de vrijheid van 
meningsuiting, ten volle worden 
geëerbiedigd. Bij het bepalen of er al dan 
niet financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
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draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is. Bij het 
bepalen of er al dan niet financiële 
sancties moeten worden opgelegd, moet 
naar behoren rekening worden gehouden 
met de financiële draagkracht van de 
aanbieder. De lidstaten moeten ervoor 
zorgen dat sancties niet aanmoedigen dat 
inhoud wordt verwijderd die geen 
terroristische inhoud is.

Or. en

Amendement 176
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren en moeten, indien 
van toepassing, rekening houden met de 
situatie van dochterondernemingen of 
verbonden ondernemingen. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen zes uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Bij 
het bepalen of er al dan niet financiële 
sancties moeten worden opgelegd, moet 
naar behoren rekening worden gehouden 
met de financiële draagkracht van de 
aanbieder. De lidstaten zorgen ervoor dat 
sancties niet aanmoedigen dat inhoud 
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kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens 
artikel 6, lid 4. Bij het bepalen of er al dan 
niet financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

wordt verwijderd die geen terroristische 
inhoud is.

Or. en

Amendement 177
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 

(38) Sancties kunnen in sommige 
gevallen worden gebruikt als een van vele 
instrumenten om te garanderen dat 
aanbieders van hostingdiensten de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening daadwerkelijk uitvoeren. De 
lidstaten moeten regels inzake sancties 
vaststellen, waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten, voor gevallen waarin de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken. Een dergelijke niet-
naleving in individuele gevallen kan 
worden bestraft met eerbiediging van het 
ne bis in idem-beginsel en het 
evenredigheidsbeginsel, waarbij in de 
sancties rekening wordt gehouden met 
systematisch verzuim. Met het oog op de 
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gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

rechtszekerheid moet in de verordening 
worden bepaald in hoeverre aan de 
betrokken verplichtingen sancties kunnen 
worden verbonden. Sancties in geval van 
niet-naleving van artikel 6 mogen alleen 
worden toegepast met betrekking tot 
verplichtingen die voortvloeien uit een 
verzoek verslag uit te brengen krachtens 
artikel 6, lid 2, of een besluit tot het 
opleggen van aanvullende proactieve 
maatregelen krachtens artikel 6, lid 4. Bij 
het bepalen of er al dan niet financiële 
sancties moeten worden opgelegd, moet 
naar behoren rekening worden gehouden 
met de financiële draagkracht en de 
omvang van de aanbieder van 
hostingdiensten. De lidstaten zorgen 
ervoor dat sancties niet aanmoedigen dat 
inhoud wordt verwijderd die geen 
terroristische inhoud is.

Or. en

Amendement 178
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt om zo snel mogelijk na 
ontvangst van een verwijderingsbevel
terroristische inhoud te verwijderen of de 
toegang daartoe onmogelijk te maken, 
rekening houdend met een billijk 
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gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

evenwicht tussen de grondrechten van alle 
partijen. Een dergelijke niet-naleving in 
individuele gevallen kan worden bestraft 
met eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

Or. es

Amendement 179
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen 
ingeval de aanbieder van hostingdiensten 
systematisch verzuimt terroristische inhoud 
te verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken na ontvangst van een 
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aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

verwijderingsbevel. Een dergelijke niet-
naleving in individuele gevallen kan 
worden bestraft met eerbiediging van het
ne bis in idem-beginsel en het 
evenredigheidsbeginsel, waarbij in de 
sancties rekening wordt gehouden met 
systematisch verzuim. Met het oog op de 
rechtszekerheid moet in de verordening 
worden bepaald in hoeverre aan de 
betrokken verplichtingen sancties kunnen 
worden verbonden. Sancties in geval van 
niet-naleving van artikel 6 mogen alleen 
worden toegepast met betrekking tot 
verplichtingen die voortvloeien uit een 
verzoek verslag uit te brengen krachtens 
artikel 6, lid 2, of een besluit tot het 
opleggen van aanvullende proactieve 
maatregelen krachtens artikel 6, lid 4. Bij 
het bepalen of er al dan niet financiële 
sancties moeten worden opgelegd, moet 
naar behoren rekening worden gehouden 
met de financiële draagkracht van de 
aanbieder. De lidstaten zorgen ervoor dat 
sancties niet aanmoedigen dat inhoud 
wordt verwijderd die geen terroristische 
inhoud is.

Or. cs

Amendement 180
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
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waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen de door de 
bevoegde autoriteit vastgestelde termijn. 
Een dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

Or. de

Amendement 181
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Het gebruik van gestandaardiseerde 
modellen faciliteert samenwerking en de 

(39) Het gebruik van gestandaardiseerde 
modellen faciliteert samenwerking en de 
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uitwisseling van informatie tussen 
bevoegde autoriteiten en dienstverleners, 
doordat zij sneller en doeltreffender 
kunnen communiceren. Het is van 
bijzonder belang dat na de ontvangst van 
een verwijderingsbevel snelle actie 
gegarandeerd is. Modellen verminderen de 
vertaalkosten en dragen bij aan een hoge 
kwaliteitsnorm. Ook de 
antwoordformulieren moeten een 
gestandaardiseerde uitwisseling van 
informatie mogelijk maken, wat bijzonder 
belangrijk is als dienstverleners niet aan 
een bevel kunnen voldoen. 
Geauthenticeerde kanalen voor indiening 
kunnen de authenticiteit van het 
verwijderingsbevel garanderen, met 
inbegrip van de datum en het tijdstip van 
verzending en ontvangst van het bevel.

uitwisseling van informatie tussen 
bevoegde autoriteiten en dienstverleners, 
doordat zij sneller en doeltreffender 
kunnen communiceren. Het is van 
bijzonder belang dat na de ontvangst van 
een verwijderingsbevel snelle actie 
gegarandeerd is, naargelang de omvang 
en middelen van de aanbieder van 
hostingdiensten. Modellen verminderen de 
vertaalkosten en dragen bij aan een hoge 
kwaliteitsnorm. Ook de 
antwoordformulieren moeten een 
gestandaardiseerde uitwisseling van 
informatie mogelijk maken, wat bijzonder 
belangrijk is als dienstverleners niet aan 
een bevel kunnen voldoen. 
Geauthenticeerde kanalen voor indiening 
kunnen de authenticiteit van het 
verwijderingsbevel garanderen, met 
inbegrip van de datum en het tijdstip van 
verzending en ontvangst van het bevel.

Or. en

Amendement 182
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De lidstaten moeten informatie 
verzamelen over de uitvoering van de 
wetgeving. Er moet een gedetailleerd 
programma voor de monitoring van de 
outputs, resultaten en effecten van deze 
verordening worden vastgesteld, zodat die 
in een evaluatie van de wetgeving kunnen 
worden meegenomen.

(41) De lidstaten moeten informatie 
verzamelen over de uitvoering van de 
wetgeving, waaronder over beleid, 
voorwaarden en transparantieverslagen 
van de aanbieders van hostingdiensten. Er 
moet een gedetailleerd programma voor de 
monitoring van de outputs, resultaten en 
effecten van deze verordening worden 
vastgesteld, zodat die in een evaluatie van 
de wetgeving kunnen worden 
meegenomen.

Or. en
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Amendement 183
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Op basis van de bevindingen en 
conclusies in het uitvoeringsverslag en de 
uitkomst van de monitoringexercitie moet 
de Commissie ten vroegste drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
evaluatie ervan uitvoeren. De evaluatie 
moet gebaseerd zijn op de volgende vijf 
criteria: doelmatigheid, doeltreffendheid, 
relevantie, samenhang en meerwaarde van 
de EU. De werking van de verschillende 
operationele en technische maatregelen 
waarin de verordening voorziet, waaronder 
de doeltreffendheid van de maatregelen om 
de opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud te verbeteren, de 
doeltreffendheid van de 
waarborgmechanismen alsook de gevolgen 
voor mogelijk getroffen rechten en 
belangen van derden, moet worden 
beoordeeld, waarbij ook een evaluatie 
moet plaatsvinden van de verplichting de 
aanbieders van inhoud te informeren.

(42) Op basis van de bevindingen en 
conclusies in het uitvoeringsverslag en de 
uitkomst van de monitoringexercitie moet 
de Commissie ten vroegste drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
evaluatie ervan uitvoeren. De evaluatie 
moet gebaseerd zijn op de volgende vijf 
criteria: doelmatigheid, doeltreffendheid, 
relevantie, samenhang en meerwaarde van 
de EU. De werking van de verschillende 
operationele en technische maatregelen 
waarin de verordening voorziet, waaronder 
de doeltreffendheid van de maatregelen om 
de opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud te verbeteren, de 
doeltreffendheid van de 
waarborgmechanismen alsook de gevolgen 
voor mogelijk getroffen grondrechten, en 
met name de vrijheid van meningsuiting 
en informatie, het recht op privacy en het 
recht op de bescherming van de 
persoonsgegevens, moet worden 
beoordeeld.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om te voorkomen dat 
hostingdiensten worden misbruikt voor de 
verspreiding van terroristische online-

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om te voorkomen dat 
hostingdiensten worden misbruikt voor de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud en om dergelijk misbruik aan te 
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inhoud. Zij stelt met name het volgende 
vast:

pakken. Zij stelt met name het volgende 
vast:

Or. en

Amendement 185
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om te voorkomen dat 
hostingdiensten worden misbruikt voor de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud. Zij stelt met name het volgende 
vast:

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om te voorkomen dat 
hostingdiensten worden misbruikt voor de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud en om dergelijk misbruik aan te 
pakken. Zij stelt met name het volgende 
vast:

Or. en

Amendement 186
Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) regels inzake zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten moeten 
worden nagekomen om de verspreiding 
van terroristische inhoud via hun diensten 
te voorkomen en, zo nodig, de snelle 
verwijdering van dergelijke inhoud te 
garanderen;

(a) regels inzake zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten moeten 
worden nagekomen om de verspreiding 
van terroristische inhoud via hun diensten 
te voorkomen en, zo nodig, om de snelle 
verwijdering van terroristische inhoud te 
garanderen;

Or. en

Amendement 187
Philippe Juvin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) regels inzake zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten moeten 
worden nagekomen om de verspreiding 
van terroristische inhoud via hun diensten 
te voorkomen en, zo nodig, de snelle
verwijdering van dergelijke inhoud te 
garanderen;

(a) regels inzake zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten moeten 
worden nagekomen om de verspreiding 
van terroristische inhoud via hun diensten 
te voorkomen en, zo nodig, de 
onmiddellijke verwijdering van dergelijke 
inhoud te garanderen;

Or. fr

Amendement 188
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de snelle 
verwijdering ervan door aanbieders van 
hostingdiensten mogelijk te maken en de 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders 
van hostingdiensten en, in voorkomend 
geval, betrokken organen van de Unie te 
faciliteren.

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de snelle 
verwijdering ervan door aanbieders van 
hostingdiensten mogelijk te maken, in 
overeenstemming met het Unierecht dat 
voorziet in passende waarborgen voor de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, en de samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten in andere lidstaten, 
aanbieders van hostingdiensten en, in 
voorkomend geval, betrokken organen van 
de Unie te faciliteren.

Or. en

Amendement 189
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de snelle 
verwijdering ervan door aanbieders van 
hostingdiensten mogelijk te maken en de 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders 
van hostingdiensten en, in voorkomend 
geval, betrokken organen van de Unie te 
faciliteren.

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de snelle 
verwijdering ervan door aanbieders van 
hostingdiensten mogelijk te maken en de 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders 
van hostingdiensten en, in voorkomend 
geval, betrokken organen van de Unie te 
faciliteren teneinde de acties ter 
bestrijding van terroristische online-
inhoud te coördineren.

Or. es

Amendement 190
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de snelle 
verwijdering ervan door aanbieders van 
hostingdiensten mogelijk te maken en de 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders 
van hostingdiensten en, in voorkomend 
geval, betrokken organen van de Unie te 
faciliteren.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 191
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de snelle
verwijdering ervan door aanbieders van 
hostingdiensten mogelijk te maken en de 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders 
van hostingdiensten en, in voorkomend 
geval, betrokken organen van de Unie te 
faciliteren.

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de verwijdering 
ervan door aanbieders van hostingdiensten 
mogelijk te maken en de samenwerking 
met de bevoegde autoriteiten in andere 
lidstaten, aanbieders van hostingdiensten 
en, in voorkomend geval, betrokken 
organen van de Unie te faciliteren.

Or. en

Amendement 192
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Deze verordening is van toepassing 
op aanbieders van hostingdiensten die 
diensten aanbieden in de Unie, ongeacht de 
plaats van hun hoofdvestiging.

2. Deze verordening is van toepassing 
op aanbieders van hostingdiensten die 
diensten aanbieden in de Unie, ongeacht de 
plaats van hun hoofdvestiging, voor zover 
het voor dergelijke aanbieders mogelijk is 
om specifieke inhoud die onder artikel 2, 
lid 5, zou vallen, te identificeren en te 
verwijderen.

Or. en

Amendement 193
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Gesloten cloud- en opslagdiensten, 
en met name business-to-business 
oplossingen, louter technische diensten, 
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zoals bestandsdeling en andere 
clouddiensten, diensten die bestaan in de 
verkoop van goederen op het internet, 
diensten die louter dienen voor doorgifte 
en andere elektronische-
communicatiediensten in de zin van het 
Unierecht worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze verordening.

Or. en

Amendement 194
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De lidstaten mogen voorwaarden 
vaststellen ten behoeve van en in 
overeenstemming met de grondbeginselen 
in verband met de vrijheid van de pers en 
de vrijheid en het pluralisme van de 
media.

Or. en

Amendement 195
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op de toepassing van deze 
verordening is het Unierecht inzake de 
grondrechten, fundamentele vrijheden en 
waarden van toepassing, zoals met name 
verankerd in de artikelen 2 en 6 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie.

Or. en
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Amendement 196
Eva Maydell, Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening heeft niet tot 
gevolg dat de verplichting tot eerbiediging 
van de grondrechten en de fundamentele 
rechtsbeginselen, zoals verankerd in 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, wordt gewijzigd.

Or. en

Amendement 197
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening heeft niet tot 
gevolg dat de verplichting tot eerbiediging 
van de grondrechten en de fundamentele 
rechtsbeginselen, zoals verankerd in 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, wordt ondermijnd.

Or. en

Amendement 198
Julia Reda

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2 bis. Deze verordening laat Richtlijn 
2000/31/EG, en in het bijzonder de 
artikelen 14 en 15, onverlet.

Or. en

Amendement 199
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan het publiek beschikbaar te 
stellen. Dergelijke aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij 
omvatten bijvoorbeeld 
socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden en diensten voor openbare 
bestandsdeling in zoverre daarmee de 
informatie aan het publiek beschikbaar 
wordt gesteld;

Or. en

Amendement 200
Eva Maydell, Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
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door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie voor het grote publiek 
toegankelijk te maken. Aanbieders van 
diensten die geen inhoud voor het grote 
publiek toegankelijk maken en diensten in 
andere lagen van de 
internetinfrastructuur dan de 
toepassingslaag worden niet beschouwd 
als aanbieders van hostingdiensten in de 
zin van deze verordening;

Or. en

Amendement 201
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen. In het kader van deze verordening 
worden kleine en middelgrote 
ondernemingen, als bedoeld in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Europese Commissie, niet beschouwd als 
aanbieders van hostingdiensten;

Or. cs

Amendement 202
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie openbaar aan derden 
beschikbaar te stellen;

Or. en

Amendement 203
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan of te verwerken en 
dergelijke informatie aan derden 
beschikbaar te stellen;

Or. en

Amendement 204
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
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van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan het publiek beschikbaar te 
stellen;

Or. en

Amendement 205
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "in de Unie diensten aanbieden": 
rechtspersonen of natuurlijke personen in 
een of meer lidstaten in staat stellen 
gebruik te maken van de diensten van de 
aanbieder van hostingdiensten die een 
wezenlijke band heeft met die lidstaat of 
lidstaten, zoals:

(3) "in de Unie diensten aanbieden": 
rechtspersonen of natuurlijke personen in 
een of meer lidstaten in staat stellen 
gebruik te maken van de diensten van de 
aanbieder van hostingdiensten die een 
wezenlijke band heeft met die lidstaat of 
lidstaten, zoals de vestiging van de 
aanbieder van hostingdiensten in de Unie.
Bij gebrek aan een dergelijke vestiging 
wordt de beoordeling van een wezenlijke 
band gebaseerd op specifieke feitelijke 
criteria, zoals:

Or. en

Amendement 206
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) een vestiging van de aanbieder van 
hostingdiensten in de Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 207



AM\1174973NL.docx 97/185 PE634.500v01-00

NL

Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een aanzienlijk aantal gebruikers in 
een of meer lidstaten;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 208
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "terroristische misdrijven": 
strafbare feiten als omschreven in artikel 3, 
lid 1, van Richtlijn (EU) 2017/541;

(4) "terroristische misdrijven": 
strafbare feiten als vermeld in artikel 3, 
lid 1, van Richtlijn (EU) 2017/541, indien 
dergelijke misdrijven strafbaar zijn uit 
hoofde van de nationale wetgeving van 
een lidstaat of lidstaten wanneer deze 
opzettelijk worden gepleegd;

Or. en

Amendement 209
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "terroristische misdrijven": 
strafbare feiten als omschreven in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

(4) "terroristische misdrijven": een van 
de in artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 
2017/541 vermelde opzettelijke 
handelingen;

Or. en
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Amendement 210
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "terroristische inhoud": opzettelijk 
en op onrechtmatige wijze gepleegde 
misdrijven als gedefinieerd in de 
artikelen 5 tot en met 7 van Richtlijn 
2017/541 inzake terrorismebestrijding;

Or. en

Amendement 211
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "terroristische inhoud": 
internationaal en op onrechtmatige wijze 
gepleegde misdrijven als gedefinieerd in 
de artikelen 5 tot en met 8 van Richtlijn 
2017/541 inzake terrorismebestrijding;

Or. en

Amendement 212
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "terroristische inhoud": inhoud die 
is geproduceerd door een terroristische 
groepering die op de EU-lijst van 
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terroristische organisaties is geplaatst, 
waaronder:

Or. en

Amendement 213
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "illegale terroristische inhoud": 
informatie in verband met misdrijven als 
gedefinieerd in de artikelen 5 tot en met 
12 van Richtlijn 2017/541 inzake 
terrorismebestrijding;

Or. en

Amendement 214
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die de kans kan doen toenemen op 
dreigingen en het plegen van 
terroristische misdrijven door:

Or. en

Amendement 215
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule



PE634.500v01-00 100/185 AM\1174973NL.docx

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "terroristische inhoud": materiaal:

Or. en

Motivering

De definitie van terroristische inhoud moet in overeenstemming zijn met de definitie van 
terroristische misdrijven van Richtlijn 2017/541.

Amendement 216
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken, waardoor het gevaar 
ontstaat dat dergelijke daden worden 
gepleegd;

Schrappen

Or. en

Amendement 217
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken, waardoor het gevaar 
ontstaat dat dergelijke daden worden 
gepleegd;

Schrappen
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Or. en

Amendement 218
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken, waardoor het gevaar 
ontstaat dat dergelijke daden worden 
gepleegd;

Schrappen

Or. en

Amendement 219
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken, waardoor het gevaar 
ontstaat dat dergelijke daden worden 
gepleegd;

(a) dat bijdraagt tot opzettelijk en op 
onrechtmatige wijze gepleegde misdrijven 
als gedefinieerd in titel III, "misdrijven in
verband met terroristische activiteiten" 
van Richtlijn 2017/541 inzake 
terrorismebestrijding;

Or. en

Amendement 220
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken, waardoor het gevaar ontstaat 
dat dergelijke daden worden gepleegd;

(a) het verdedigen van of aanzetten tot 
het plegen van terroristische misdrijven, of 
deze te verheerlijken, waardoor het gevaar 
ontstaat dat dergelijke daden worden 
gepleegd;

Or. en

Amendement 221
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken, waardoor het gevaar 
ontstaat dat dergelijke daden worden 
gepleegd;

(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken;

Or. en

Amendement 222
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanmoedigen van het 
bijdragen aan terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 223
Jasenko Selimovic
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanmoedigen van het 
bijdragen aan terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 224
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanmoedigen van het 
bijdragen aan terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 225
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanmoedigen van het 
bijdragen aan terroristische misdrijven;

(b) waarin wordt gedreigd een van de 
in artikel 3, lid 1, onder a) tot en met i), 
van Richtlijn 2017/541 vermelde daden te 
plegen of personen of een groep personen 
wordt aangespoord een van deze daden te 
plegen;

Or. en

Amendement 226
Lucy Anderson
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanmoedigen van het bijdragen 
aan terroristische misdrijven;

(b) het aanmoedigen van of aansporen 
tot het bijdragen aan terroristische 
misdrijven;

Or. en

Amendement 227
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevorderen van de activiteiten 
van een terroristische groepering, met 
name door aanmoediging van het 
deelnemen aan of het ondersteunen van 
een terroristische groepering in de zin van 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

Schrappen

Or. en

Amendement 228
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevorderen van de activiteiten 
van een terroristische groepering, met 
name door aanmoediging van het 
deelnemen aan of het ondersteunen van 
een terroristische groepering in de zin van 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

Schrappen
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Or. en

Amendement 229
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevorderen van de activiteiten 
van een terroristische groepering, met 
name door aanmoediging van het 
deelnemen aan of het ondersteunen van 
een terroristische groepering in de zin van 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

Schrappen

Or. en

Amendement 230
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevorderen van de activiteiten 
van een terroristische groepering, met 
name door aanmoediging van het 
deelnemen aan of het ondersteunen van een 
terroristische groepering in de zin van 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

(c) dat de activiteiten van een 
terroristische groepering bevordert, met 
name door aansporing van personen of 
een groep personen tot het deelnemen aan 
of het ondersteunen van een terroristische 
groepering in de zin van artikel 2, lid 3, 
van Richtlijn (EU) 2017/541;

Or. en

Amendement 231
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het instrueren over methoden of 
technieken voor het plegen van 
terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 232
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het instrueren over methoden of 
technieken voor het plegen van 
terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 233
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het instrueren over methoden of 
technieken voor het plegen van 
terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 234
Eva Maydell, Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar stellen 
van terroristische inhoud op de diensten 
van aanbieders van hostingdiensten;

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar stellen 
van terroristische inhoud op de diensten 
van aanbieders van hostingdiensten.
Inhoud die voor educatieve, 
wetenschappelijke of 
documentatiedoeleinden en met het oog 
op antiradicalisering wordt verspreid of 
als tegenargument kan dienen, wordt 
adequaat beschermd;

Or. en

Amendement 235
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar stellen 
van terroristische inhoud op de diensten 
van aanbieders van hostingdiensten;

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden openbaar 
beschikbaar stellen van terroristische 
inhoud op de diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

Or. en

Amendement 236
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan het publiek beschikbaar 
stellen van illegale terroristische inhoud op 
de diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;
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Or. en

Amendement 237
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan het publiek beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

Or. en

Amendement 238
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) "bevoegde autoriteit": ten minste 
één aangewezen nationale rechterlijke 
autoriteit in een lidstaat.

Or. en

Amendement 239
Eva Maydell, Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) "bevoegde autoriteit": een 
aangewezen nationale autoriteit in de 
lidstaat.
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Or. en

Amendement 240
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
treffen passende, redelijke en evenredige 
maatregelen in overeenstemming met deze 
verordening, tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud en ter bescherming 
van gebruikers tegen terroristische inhoud. 
Daarbij handelen zij op zorgvuldige, 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
en met inachtneming van de grondrechten 
van de gebruikers, en houden zij rekening 
met het fundamentele belang van de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie in een open en democratische 
samenleving.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
treffen passende, redelijke en evenredige 
maatregelen in overeenstemming met deze 
verordening, tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud en ter bescherming 
van gebruikers tegen terroristische inhoud. 
Daarbij handelen zij op zorgvuldige, 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
en met inachtneming van de grondrechten 
van de gebruikers, en houden zij rekening 
met het fundamentele belang van de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie in een open en democratische 
samenleving. Dergelijke handelingen 
omvatten met name geen algemeen 
toezicht op alle informatie die aanbieders 
van hostingdiensten opslaan, verwerken 
of versturen.

Or. en

Amendement 241
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
treffen passende, redelijke en evenredige 
maatregelen in overeenstemming met deze 
verordening, tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud en ter bescherming 
van gebruikers tegen terroristische inhoud. 

1. Aanbieders van hostingdiensten 
treffen passende, redelijke en evenredige 
maatregelen in overeenstemming met deze 
verordening, tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud en ter bescherming 
van gebruikers tegen terroristische inhoud. 
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Daarbij handelen zij op zorgvuldige, 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
en met inachtneming van de grondrechten 
van de gebruikers, en houden zij rekening 
met het fundamentele belang van de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie in een open en democratische 
samenleving.

Daarbij handelen zij op zorgvuldige, 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
en met inachtneming van de grondrechten 
van de gebruikers, en houden zij rekening 
met het fundamentele belang van de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie in een open en democratische 
samenleving. Deze handelingen zijn in 
overeenstemming met artikel 15, van 
Richtlijn 2000/31/EG.

Or. en

Amendement 242
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
treffen passende, redelijke en evenredige 
maatregelen in overeenstemming met deze 
verordening, tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud en ter bescherming 
van gebruikers tegen terroristische inhoud. 
Daarbij handelen zij op zorgvuldige, 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
en met inachtneming van de grondrechten 
van de gebruikers, en houden zij rekening 
met het fundamentele belang van de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie in een open en democratische 
samenleving.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
treffen passende, redelijke en evenredige 
maatregelen in overeenstemming met deze 
verordening, tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud en ter bescherming 
van gebruikers tegen terroristische inhoud. 
Daarbij handelen zij op zorgvuldige, 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
en met inachtneming van de grondrechten 
van de gebruikers, en houden zij in alle 
omstandigheden rekening met het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving. Deze 
handelingen bestaan met name niet in 
algemeen toezicht.

Or. en

Amendement 243
Jiří Pospíšil

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
treffen passende, redelijke en evenredige 
maatregelen in overeenstemming met deze 
verordening, tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud en ter bescherming 
van gebruikers tegen terroristische inhoud. 
Daarbij handelen zij op zorgvuldige, 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
en met inachtneming van de grondrechten 
van de gebruikers, en houden zij rekening 
met het fundamentele belang van de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie in een open en democratische 
samenleving.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
treffen passende, redelijke en evenredige 
maatregelen in overeenstemming met deze 
verordening, teneinde de verspreiding van 
terroristische inhoud snel en doeltreffend 
te bestrijden en gebruikers tegen 
terroristische inhoud te beschermen. 
Daarbij handelen zij op zorgvuldige, 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
en met inachtneming van de grondrechten 
van de gebruikers, en houden zij rekening 
met het fundamentele belang van de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie in een open en democratische 
samenleving.

Or. cs

Amendement 244
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
treffen passende, redelijke en evenredige 
maatregelen in overeenstemming met deze 
verordening, tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud en ter bescherming 
van gebruikers tegen terroristische inhoud. 
Daarbij handelen zij op zorgvuldige, 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
en met inachtneming van de grondrechten 
van de gebruikers, en houden zij rekening 
met het fundamentele belang van de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie in een open en democratische 
samenleving.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
treffen passende, redelijke en evenredige 
maatregelen in overeenstemming met deze 
verordening, tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud en ter bescherming 
van gebruikers tegen terroristische inhoud. 
Daarbij handelen zij op zorgvuldige, 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
en met inachtneming van de grondrechten 
van de gebruikers, en houden zij met name
rekening met het fundamentele belang van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie in een open en democratische 
samenleving.

Or. de
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Amendement 245
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van hostingdiensten 
nemen in hun voorwaarden bepalingen op
ter voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud en passen die 
bepalingen toe.

2. Aanbieders van hostingdiensten 
vermelden in hun voorwaarden dat zij geen 
terroristische inhoud opslaan en passen 
bepalingen ter voorkoming van de 
verspreiding van terroristische inhoud toe.

Or. en

Amendement 246
Julia Reda

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit heeft de 
bevoegdheid om een besluit uit te 
vaardigen op grond waarvan de aanbieder 
van hostingdiensten terroristische inhoud 
moet verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk moet maken.

1. De bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waar de aanbieder van 
hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft 
of waar zijn aangewezen 
vertegenwoordiger is gevestigd, heeft de 
bevoegdheid om een verwijderingsbevel
uit te vaardigen op grond waarvan de 
aanbieder van hostingdiensten illegale 
terroristische inhoud moet verwijderen of 
de toegang daartoe onmogelijk moet 
maken. Verzoeken van een onafhankelijke 
bevoegde administratieve instantie moeten 
zijn gebaseerd op een middels een 
spoedprocedure verkregen rechterlijke 
beslissing.

Or. en

Amendement 247
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit heeft de 
bevoegdheid om een besluit uit te 
vaardigen op grond waarvan de aanbieder 
van hostingdiensten terroristische inhoud 
moet verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk moet maken.

1. De bevoegde autoriteit van een 
lidstaat heeft de bevoegdheid om een 
verwijderingsbevel uit te vaardigen op 
grond waarvan de aanbieder van 
hostingdiensten terroristische inhoud moet 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk moet maken en informeert de 
bevoegde autoriteiten van eventuele 
andere lidstaten wier belangen naar haar 
mening kunnen worden geraakt 
onmiddellijk nadat een verwijderingsbevel 
is uitgevaardigd.

Or. en

Amendement 248
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit heeft de 
bevoegdheid om een besluit uit te 
vaardigen op grond waarvan de aanbieder 
van hostingdiensten terroristische inhoud 
moet verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk moet maken.

1. De bevoegde autoriteit heeft de 
bevoegdheid om de in artikel 17, lid 1, 
onder a), bedoelde bevoegde autoriteit van 
de lidstaat waar de aanbieder van 
hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft 
te verzoeken een besluit uit te vaardigen op 
grond waarvan de aanbieder van 
hostingdiensten terroristische inhoud moet 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk moet maken.

Or. en

Motivering

Om de teksten van de artikelen en overwegingen op elkaar af te stemmen.
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Amendement 249
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit heeft de 
bevoegdheid om een besluit uit te 
vaardigen op grond waarvan de aanbieder 
van hostingdiensten terroristische inhoud 
moet verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk moet maken.

1. De bevoegde autoriteit heeft de 
bevoegdheid om een besluit uit te 
vaardigen op grond waarvan de aanbieder 
van hostingdiensten illegale terroristische 
inhoud moet verwijderen of de toegang 
daartoe permanent onmogelijk moet 
maken.

Or. en

Amendement 250
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit heeft de 
bevoegdheid om een besluit uit te 
vaardigen op grond waarvan de aanbieder 
van hostingdiensten terroristische inhoud 
moet verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk moet maken.

1. De bevoegde nationale autoriteit 
heeft de bevoegdheid om een 
verwijderingsbevel uit te vaardigen op 
grond waarvan de aanbieder van 
hostingdiensten terroristische inhoud moet 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk moet maken.

Or. cs

Amendement 251
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. De bevoegde autoriteit heeft de 
bevoegdheid om een besluit uit te 
vaardigen op grond waarvan de aanbieder 
van hostingdiensten terroristische inhoud 
moet verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk moet maken.

1. De bevoegde autoriteit heeft de 
bevoegdheid om een besluit uit te 
vaardigen op grond waarvan de aanbieder 
van hostingdiensten terroristische inhoud 
onmiddellijk moet verwijderen of de 
toegang daartoe onmogelijk moet maken.

Or. fr

Amendement 252
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit heeft de 
bevoegdheid om een besluit uit te 
vaardigen op grond waarvan de aanbieder 
van hostingdiensten terroristische inhoud 
moet verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk moet maken.

1. De bevoegde autoriteit heeft de 
bevoegdheid om een verwijderingsbevel
uit te vaardigen op grond waarvan de 
aanbieder van hostingdiensten 
terroristische inhoud moet verwijderen of 
de toegang daartoe onmogelijk moet 
maken.

Or. en

Amendement 253
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit heeft de 
bevoegdheid om een besluit uit te 
vaardigen op grond waarvan de aanbieder 
van hostingdiensten terroristische inhoud 
moet verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk moet maken.

1. De bevoegde autoriteit heeft de 
bevoegdheid om een bevel uit te vaardigen 
op grond waarvan de aanbieder van 
hostingdiensten terroristische inhoud moet 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk moet maken.

Or. es
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Amendement 254
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. In gevallen waarin de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar de 
aanbieder van hostingdiensten zijn 
hoofdvestiging heeft of waar de aanbieder 
van inhoud is gevestigd, redelijke gronden 
heeft om aan te nemen dat het 
verwijderingsbevel gevolgen kan hebben 
voor grondrechten van personen, stelt zij 
de verzoekende bevoegde autoriteit 
daarvan in kennis. De verzoekende 
bevoegde autoriteit neemt deze 
omstandigheden in aanmerking en trekt 
het verwijderingsverzoek in of past het 
aan, indien noodzakelijk.

Or. en

Motivering

Om de teksten van de artikelen en overwegingen op elkaar af te stemmen.

Amendement 255
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde autoriteit legt de 
aanbieder van hostingdiensten in het 
verwijderingsbevel een termijn van ten 
minste één uur op. Bij de vaststelling van 
de termijn houdt de bevoegde autoriteit 
rekening met het feit dat kmo's mogelijk 
een langere termijn nodig hebben om het 
verwijderingsbevel na te leven.

Or. de
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Amendement 256
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Aanbieders van hostingdiensten 
verwijderen terroristische inhoud of maken 
de toegang daartoe onmogelijk zo snel 
mogelijk na ontvangst van het 
verwijderingsbevel, rekening houdend met 
een billijk evenwicht tussen de 
grondrechten van alle partijen.

Or. es

Amendement 257
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Aanbieders van hostingdiensten 
verwijderen terroristische inhoud of maken 
de toegang daartoe onmogelijk onverwijld
na ontvangst van het verwijderingsbevel, 
daarbij rekening houdend met de omvang 
van de aanbieder van hostingdiensten en 
de middelen waarover hij beschikt.

Or. en

Motivering

Om de teksten van de artikelen en overwegingen op elkaar af te stemmen.

Amendement 258
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
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Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Aanbieders van hostingdiensten 
verwijderen terroristische inhoud of maken 
de toegang daartoe onmogelijk op snelle 
wijze, en niet later dan zes uur na 
ontvangst van het verwijderingsbevel.

Or. en

Amendement 259
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. Aanbieders van hostingdiensten 
verwijderen terroristische inhoud of maken 
de toegang daartoe onmogelijk binnen de 
door de bevoegde autoriteit vastgestelde 
termijn na ontvangst van het 
verwijderingsbevel.

Or. de

Amendement 260
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 261
Lucy Anderson, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 262
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. cs

Amendement 263
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een motivering waarom de inhoud 
als terroristische inhoud wordt beschouwd, 
ten minste met verwijzing naar de in 

(b) een gedetailleerde motivering 
waarom de inhoud als terroristische inhoud 
wordt beschouwd, ten minste met 
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artikel 2, lid 5, vermelde categorieën van 
terroristische inhoud;

verwijzing naar de in artikel 2, lid 5, 
vermelde categorieën van terroristische 
inhoud;

Or. en

Amendement 264
Eva Maydell, Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een motivering waarom de inhoud 
als terroristische inhoud wordt beschouwd, 
ten minste met verwijzing naar de in 
artikel 2, lid 5, vermelde categorieën van 
terroristische inhoud;

(b) een gedetailleerde motivering 
waarom de inhoud als terroristische inhoud 
wordt beschouwd die systematisch in elk 
verwijderingsbevel wordt opgenomen;

Or. en

Amendement 265
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) datum en tijdstip van uitvaardiging; (e) datum en tijdstip van uitvaardiging 
en de op het verwijderingsbevel toe te 
passen termijn;

Or. de

Amendement 266
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) informatie over de rechtsmiddelen 
waarover de aanbieder van hostingdiensten 
en de aanbieder van inhoud beschikken;

(f) informatie over en eventuele 
termijnen van de rechtsmiddelen waarover 
de aanbieder van hostingdiensten en de 
aanbieder van inhoud beschikken;

Or. en

Motivering

Om de teksten van de artikelen en overwegingen op elkaar af te stemmen.

Amendement 267
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) in voorkomend geval, het besluit 
om geen informatie openbaar te maken 
over de verwijdering van terroristische 
inhoud of het onmogelijk maken van de 
toegang daartoe, als bedoeld in artikel 11.

(g) indien noodzakelijk en passend, 
het besluit om geen informatie openbaar te 
maken over de verwijdering van 
terroristische inhoud of het onmogelijk 
maken van de toegang daartoe, als bedoeld 
in artikel 11;

Or. en

Amendement 268
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) termijnen voor het instellen van 
een hogere voorziening door de aanbieder 
van hostingdiensten en de aanbieder van 
inhoud.

Or. en
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Amendement 269
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op verzoek van de aanbieder van 
hostingdiensten of de aanbieder van 
inhoud verstrekt de bevoegde autoriteit 
een gedetailleerde motivering, 
onverminderd de verplichting van de 
aanbieder van hostingdiensten om het 
verwijderingsbevel binnen de in lid 2 
vastgestelde termijn na te leven.

Schrappen

Or. en

Motivering

In artikel 4, lid 3, onder b), wordt een gedetailleerde motivering ingevoerd.

Amendement 270
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op verzoek van de aanbieder van 
hostingdiensten of de aanbieder van inhoud 
verstrekt de bevoegde autoriteit een 
gedetailleerde motivering, onverminderd 
de verplichting van de aanbieder van 
hostingdiensten om het verwijderingsbevel 
binnen de in lid 2 vastgestelde termijn na te 
leven.

4. Op verzoek van de aanbieder van 
hostingdiensten of de aanbieder van inhoud 
verstrekt de bevoegde autoriteit binnen een 
redelijke termijn een gedetailleerde 
aanvullende motivering waarin wordt 
toegelicht waarom de inhoud als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
onverminderd de verplichting van de 
aanbieder van hostingdiensten om het 
verwijderingsbevel binnen de in lid 2 
vastgestelde termijn na te leven.

Or. en
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Amendement 271
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op verzoek van de aanbieder van 
hostingdiensten of de aanbieder van inhoud 
verstrekt de bevoegde autoriteit een 
gedetailleerde motivering, onverminderd 
de verplichting van de aanbieder van 
hostingdiensten om het verwijderingsbevel 
binnen de in lid 2 vastgestelde termijn na 
te leven.

4. Op verzoek van de aanbieder van 
hostingdiensten of de aanbieder van inhoud 
verstrekt de bevoegde autoriteit een 
gedetailleerde motivering, onverminderd 
de verplichting van de aanbieder van 
hostingdiensten om het verwijderingsbevel 
na te leven.

Or. cs

Amendement 272
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op verzoek van de aanbieder van 
hostingdiensten of de aanbieder van inhoud 
verstrekt de bevoegde autoriteit een 
gedetailleerde motivering, onverminderd 
de verplichting van de aanbieder van 
hostingdiensten om het verwijderingsbevel 
binnen de in lid 2 vastgestelde termijn na 
te leven.

4. Op verzoek van de aanbieder van 
hostingdiensten of de aanbieder van inhoud 
verstrekt de bevoegde autoriteit een 
gedetailleerde motivering, onverminderd 
de verplichting van de aanbieder van 
hostingdiensten om het verwijderingsbevel 
binnen de vastgestelde termijn na te leven.

Or. de

Amendement 273
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De aanbieder van hostingdiensten 
of de aanbieder van inhoud heeft het 
recht een hogere voorziening in te stellen 
tegen het verwijderingsbevel door 
rechtsmiddelen in te stellen voor de 
relevante rechterlijke autoriteit van de 
lidstaat waar de aanbieder van 
hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft 
of de aanbieder van inhoud is gevestigd.

Or. en

Motivering

Om de teksten van de artikelen en overwegingen op elkaar af te stemmen.

Amendement 274
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De bevoegde autoriteiten zenden 
verwijderingsbevelen aan de 
hoofdvestiging van de aanbieder van 
hostingdiensten of aan de wettelijke 
vertegenwoordiger die door de aanbieder 
van hostingdiensten krachtens artikel 16 is 
aangewezen, en geven ze door aan het in 
artikel 14, lid 1, bedoelde contactpunt. 
Deze bevelen worden gezonden met 
elektronische middelen die een schriftelijk 
bewijs kunnen genereren op zodanige 
wijze dat authenticatie van de afzender 
mogelijk wordt, met inbegrip van de 
juistheid van de datum en het tijdstip van 
verzending en ontvangst van het bevel.

5. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waar de aanbieder van 
hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft
zenden verwijderingsbevelen aan de 
hoofdvestiging van de aanbieder van 
hostingdiensten of aan de wettelijke 
vertegenwoordiger die door de aanbieder 
van hostingdiensten krachtens artikel 16 is 
aangewezen, en geven ze door aan het in 
artikel 14, lid 1, bedoelde contactpunt. 
Deze bevelen worden gezonden met 
elektronische middelen die een schriftelijk 
bewijs kunnen genereren op zodanige 
wijze dat authenticatie van de afzender 
mogelijk wordt, met inbegrip van de 
juistheid van de datum en het tijdstip van 
verzending en ontvangst van het bevel.

Or. en
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Motivering

Om de teksten van de artikelen en overwegingen op elkaar af te stemmen.

Amendement 275
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Als de aanbieder van 
hostingdiensten het verwijderingsbevel niet 
kan naleven vanwege overmacht of 
feitelijke onmogelijkheid die hem niet kan 
worden toegerekend, stelt hij de bevoegde 
instantie zonder onnodige vertraging 
daarvan in kennis, met opgave van de
redenen, aan de hand van het model in 
bijlage III. De in lid 2 vastgestelde termijn 
is van toepassing zodra de aangevoerde 
redenen niet langer bestaan.

7. Als de aanbieder van 
hostingdiensten het verwijderingsbevel niet 
kan naleven vanwege overmacht of 
feitelijke onmogelijkheid die hem niet kan 
worden toegerekend, stelt hij de bevoegde 
instantie zonder onnodige vertraging 
daarvan in kennis, met opgave van de 
redenen, aan de hand van het model in 
bijlage III. De in het verwijderingsbevel
vastgestelde termijn is van toepassing 
zodra de aangevoerde redenen niet langer 
bestaan.

Or. de

Amendement 276
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Als de aanbieder van 
hostingdiensten het verwijderingsbevel niet 
kan naleven omdat het kennelijke fouten 
bevat of niet voldoende informatie bevat 
om het uit te voeren, stelt hij de bevoegde 
autoriteit zonder onnodige vertraging
daarvan in kennis en vraagt hij de nodige 
verduidelijking aan de hand van het model 
in bijlage III. De in lid 2 vastgestelde 

8. Als de aanbieder van 
hostingdiensten het verwijderingsbevel niet 
kan naleven in gevallen waarin het 
kennelijke fouten bevat of niet voldoende 
informatie bevat om het uit te voeren, stelt 
hij de bevoegde autoriteit daarvan 
onverwijld in kennis en vraagt hij de 
nodige verduidelijking aan de hand van het 
model in bijlage III. De aanbieder van 
hostingdiensten verwijdert de 
terroristische inhoud snel of maakt de 
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termijn is van toepassing zodra de 
verduidelijking is verstrekt.

toegang daartoe snel onmogelijk zodra de 
verduidelijking van het verwijderingsbevel
is verstrekt.

Or. en

Amendement 277
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Als de aanbieder van 
hostingdiensten het verwijderingsbevel niet 
kan naleven omdat het kennelijke fouten 
bevat of niet voldoende informatie bevat 
om het uit te voeren, stelt hij de bevoegde 
autoriteit zonder onnodige vertraging 
daarvan in kennis en vraagt hij de nodige 
verduidelijking aan de hand van het model 
in bijlage III. De in lid 2 vastgestelde 
termijn is van toepassing zodra de 
verduidelijking is verstrekt.

8. Als de aanbieder van 
hostingdiensten het verwijderingsbevel niet 
kan naleven omdat het kennelijke fouten 
bevat of niet voldoende informatie bevat 
om het uit te voeren, stelt hij de bevoegde 
autoriteit zonder onnodige vertraging 
daarvan in kennis en vraagt hij de nodige 
verduidelijking aan de hand van het model 
in bijlage III. De in het verwijderingsbevel
vastgestelde termijn is van toepassing 
zodra de verduidelijking is verstrekt.

Or. de

Amendement 278
Marlene Mizzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De bevoegde autoriteit die het 
verwijderingsbevel heeft uitgevaardigd, 
stelt de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit die toeziet op 
de uitvoering van proactieve maatregelen, 
in kennis wanneer het verwijderingsbevel 
definitief wordt. Een verwijderingsbevel 
wordt definitief wanneer niet binnen de 
overeenkomstig het toepasselijke nationale 

9. De in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit die het 
verwijderingsbevel heeft uitgevaardigd en
die toeziet op de uitvoering van proactieve 
maatregelen, stelt de bevoegde autoriteit 
die om het verwijderingsbevel verzoekt in 
kennis wanneer het verwijderingsbevel 
definitief wordt. Een verwijderingsbevel 
wordt definitief wanneer niet binnen de 
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recht vastgestelde termijn een hogere 
voorziening is ingesteld of wanneer het na 
een hogere voorziening is bevestigd.

overeenkomstig het toepasselijke nationale 
recht vastgestelde termijn een hogere 
voorziening is ingesteld of bezwaar is 
aangetekend of wanneer het na een hogere 
voorziening is bevestigd.

Or. en

Motivering

Om de teksten van de artikelen en overwegingen op elkaar af te stemmen.

Amendement 279
Julia Reda

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis

Grensoverschrijdende samenwerking in 
verband met verwijderingsbevelen

1. Wanneer een bevoegde autoriteit 
van een andere lidstaat dan de lidstaat 
waar de aanbieder van hostingdiensten 
zijn hoofdvestiging heeft of waar zijn 
aangewezen vertegenwoordiger is 
gevestigd om een verwijderingsbevel wil 
verzoeken, dient zij dit verzoek in bij de in 
artikel 17, lid 1, onder a), bedoelde 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar 
de aanbieder van hostingdiensten zijn 
hoofdvestiging heeft of waar zijn 
aangewezen vertegenwoordiger is 
gevestigd.

2. De bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waar de aanbieder van 
hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft 
of waar zijn aangewezen 
vertegenwoordiger is gevestigd kan het 
verwijderingsbevel waarom 
overeenkomstig lid 1 is verzocht 
overeenkomstig artikel 4, lid 5, opleggen 
aan de aanbieder van hostingdiensten, 
mits het voldoet aan alle vereisten die zijn 
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uiteengezet in artikel 4 ten aanzien van de 
rechtsmacht waaronder de aanbieder van
hostingdiensten valt.

3. In gevallen waarin de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar de 
aanbieder van hostingdiensten zijn 
hoofdvestiging heeft het 
verwijderingsbevel niet uitvaardigt, 
bijvoorbeeld omdat het niet voldoet aan de 
vereisten artikel 4 of omdat de bevoegde 
autoriteit redelijke gronden heeft om aan 
te nemen dat het verwijderingsbevel 
gevolgen kan hebben voor fundamentele 
belangen van die lidstaat, stelt zij de 
verzoekende bevoegde autoriteit daarvan 
dienovereenkomstig in kennis.

Or. en

Amendement 280
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteit of het 
betrokken orgaan van de Unie kan een 
doorverwijzing zenden aan een aanbieder 
van hostingdiensten.

1. De bevoegde autoriteit of het 
betrokken orgaan van de Unie zendt een 
doorverwijzing aan een aanbieder van 
hostingdiensten.

Or. ro

Amendement 281
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van hostingdiensten 
voorzien in operationele en technische 
maatregelen ter facilitering van de snelle 

Schrappen
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beoordeling van inhoud die door bevoegde 
autoriteiten en, in voorkomend geval, 
betrokken organen van de Unie is 
gezonden met het oog op vrijwillige 
toetsing.

Or. en

Amendement 282
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doorverwijzing bevat voldoende 
gedetailleerde informatie, met inbegrip van 
de redenen waarom de inhoud als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, een 
URL-adres en, zo nodig, aanvullende 
informatie om de bedoelde terroristische 
inhoud te kunnen identificeren.

4. De doorverwijzing bevat voldoende 
gedetailleerde informatie, met inbegrip van 
de redenen waarom de inhoud als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, een 
URL-adres en, zo nodig, aanvullende 
informatie om de bedoelde terroristische 
inhoud te kunnen identificeren, met 
inbegrip van screenshots, indien 
verkrijgbaar.

Or. en

Amendement 283
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doorverwijzing bevat voldoende 
gedetailleerde informatie, met inbegrip van 
de redenen waarom de inhoud als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, een 
URL-adres en, zo nodig, aanvullende 
informatie om de bedoelde terroristische 
inhoud te kunnen identificeren.

4. De doorverwijzing bevat voldoende 
gedetailleerde informatie, met inbegrip van 
een gedetailleerde motivering waarom de 
inhoud als terroristische inhoud wordt 
beschouwd, een URL-adres en, zo nodig, 
aanvullende informatie om de bedoelde 
terroristische inhoud te kunnen 
identificeren.
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Or. en

Amendement 284
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De doorverwijzing bevat voldoende 
gedetailleerde informatie, met inbegrip van 
de redenen waarom de inhoud als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, een 
URL-adres en, zo nodig, aanvullende 
informatie om de bedoelde terroristische 
inhoud te kunnen identificeren.

4. De doorverwijzing bevat voldoende 
gedetailleerde informatie, met inbegrip van 
de redenen waarom de inhoud als illegale
terroristische inhoud wordt beschouwd, een 
URL-adres en, zo nodig, aanvullende 
informatie om de bedoelde illegale 
terroristische inhoud te kunnen 
identificeren.

Or. en

Amendement 285
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De aanbieder van hostingdiensten 
toetst bij voorrang de in de doorverwijzing 
geïdentificeerde inhoud aan zijn eigen 
voorwaarden en besluit of hij die inhoud 
verwijdert dan wel de toegang daartoe 
onmogelijk maakt.

5. De aanbieder van hostingdiensten 
toetst bij voorrang de in de doorverwijzing 
geïdentificeerde inhoud aan zijn eigen 
voorwaarden en besluit of hij die inhoud 
verwijdert dan wel de toegang daartoe 
permanent onmogelijk maakt.

Or. en

Amendement 286
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De aanbieder van hostingdiensten 
stelt de bevoegde autoriteit of het 
betrokken orgaan van de Unie snel in 
kennis van de uitkomst van de toetsing en 
van het tijdschema van de maatregelen die 
naar aanleiding van de doorverwijzing zijn 
genomen.

6. De aanbieder van hostingdiensten 
stelt de bevoegde autoriteit of het 
betrokken orgaan van de Unie in kennis 
van de uitkomst van de toetsing en van het 
tijdschema van de maatregelen die naar 
aanleiding van de doorverwijzing zijn 
genomen.

Or. en

Amendement 287
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer de aanbieder van 
hostingdiensten van oordeel is dat de 
doorverwijzing onvoldoende informatie 
bevat om de bedoelde inhoud te toetsen, 
stelt hij de bevoegde autoriteiten of het 
betrokken orgaan van de Unie onverwijld
daarvan in kennis, met vermelding van de 
nadere informatie of verduidelijking die hij 
nodig heeft.

7. Wanneer de aanbieder van 
hostingdiensten van oordeel is dat de 
doorverwijzing onvoldoende informatie 
bevat om de bedoelde inhoud te toetsen, 
stelt hij de bevoegde autoriteiten of het 
betrokken orgaan van de Unie daarvan in 
kennis, met vermelding van de nadere 
informatie of verduidelijking die hij nodig 
heeft.

Or. en

Amendement 288
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en
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Amendement 289
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. cs

Amendement 290
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
nemen, waar passend, proactieve 
maatregelen om hun diensten te 
beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud. De maatregelen zijn 
doeltreffend en evenredig, rekening 
houdend met het risico en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud, de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
kunnen, waar passend, proactieve 
maatregelen nemen om hun diensten te 
beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud, met name wanneer 
sprake is van een niet-incidentele mate 
van blootstelling aan terroristische 
inhoud en ontvangst van 
verwijderingsbevelen. De maatregelen zijn 
doeltreffend, gericht en evenredig aan het 
risico en de mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud, met name rekening 
houdend met de grondrechten van de 
gebruikers en het fundamentele belang van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie in een open en democratische 
samenleving.

Or. en

Amendement 291
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn
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Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
nemen, waar passend, proactieve 
maatregelen om hun diensten te 
beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud. De maatregelen zijn 
doeltreffend en evenredig, rekening 
houdend met het risico en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud, de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
nemen, waar gerechtvaardigd en passend, 
proactieve maatregelen om hun diensten te 
beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud. De maatregelen zijn 
doeltreffend en evenredig, rekening 
houdend met het risico en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud, de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving. 
Dergelijke maatregelen worden genomen 
in overeenstemming met artikel 3, lid 1, 
en omvatten met name geen systeem voor 
het toezicht op of filteren van alle 
gebruikersinhoud op ongedifferentieerde 
en onbeperkte basis.

Or. en

Amendement 292
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
nemen, waar passend, proactieve 
maatregelen om hun diensten te 
beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud. De maatregelen zijn 
doeltreffend en evenredig, rekening 
houdend met het risico en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud, de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
kunnen, waar passend, proactieve 
maatregelen nemen om hun diensten te 
beschermen tegen het opnieuw 
verschijnen van inhoud die eerder is 
verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt omdat deze als
terroristische inhoud wordt beschouwd. De 
maatregelen zijn doeltreffend en evenredig, 
rekening houdend met het risico en de mate 
van blootstelling aan terroristische inhoud, 
de grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
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meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving.

Or. en

Amendement 293
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
nemen, waar passend, proactieve 
maatregelen om hun diensten te 
beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud. De maatregelen zijn 
doeltreffend en evenredig, rekening 
houdend met het risico en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud, de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
nemen, waar passend, proactieve 
maatregelen om hun diensten te 
beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud. De maatregelen zijn 
doeltreffend en evenredig, rekening 
houdend met het risico en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud, de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving. 
Kmo's worden door de bevoegde 
autoriteiten ondersteund bij het nemen 
van proactieve maatregelen.

Or. de

Amendement 294
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
nemen, waar passend, proactieve 
maatregelen om hun diensten te 
beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud. De maatregelen zijn 
doeltreffend en evenredig, rekening 

1. Aanbieders van hostingdiensten 
nemen, waar passend, proactieve 
maatregelen om hun diensten te 
beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud. De maatregelen zijn 
doeltreffend en evenredig, rekening 
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houdend met het risico en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud, de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving.

houdend met het risico en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud, de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, evenals 
van het recht op privacy en het recht op 
bescherming van de persoonsgegevens, in 
een open en democratische samenleving.

Or. en

Amendement 295
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
nemen, waar passend, proactieve 
maatregelen om hun diensten te 
beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud. De maatregelen zijn 
doeltreffend en evenredig, rekening 
houdend met het risico en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud, de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
kunnen, afhankelijk van het risico en de 
mate van blootstelling aan terroristische 
inhoud, proactieve maatregelen nemen om 
hun diensten te beschermen tegen de 
verspreiding van terroristische inhoud. De 
maatregelen zijn doeltreffend en evenredig, 
rekening houdend met het risico en de mate 
van blootstelling aan terroristische inhoud, 
de grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving.

Or. es

Amendement 296
Eva Maydell, Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
nemen, waar passend, proactieve

1. Aanbieders van hostingdiensten 
nemen, afhankelijk van het risico en de 
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maatregelen om hun diensten te 
beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud. De maatregelen zijn 
doeltreffend en evenredig, rekening 
houdend met het risico en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud, de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving.

mate van blootstelling aan terroristische 
inhoud, proactieve maatregelen om hun 
diensten te beschermen tegen de 
verspreiding van terroristische inhoud. De 
maatregelen zijn doeltreffend en evenredig, 
rekening houdend met het risico en de mate 
van blootstelling aan terroristische inhoud, 
de grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving.

Or. en

Amendement 297
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De aanbieder van hostingdiensten 
moet, op eigen initiatief of op verzoek van 
de bevoegde autoriteit van zijn lidstaat 
van vestiging, verslag uitbrengen over de 
specifieke vrijwillige maatregelen zodat 
deze autoriteit kan beoordelen of de 
maatregelen evenredig zijn en of, indien 
automatische middelen worden gebruikt, 
de aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige capaciteiten beschikt voor 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie.

Or. en

Amendement 298
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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2. In geval van een kennisgeving 
overeenkomstig artikel 4, lid 9, verzoekt 
de in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit de aanbieder van 
hostingdiensten om binnen drie maanden 
na ontvangst van het verzoek en 
vervolgens ten minste eenmaal per jaar 
een verslag in te dienen over de specifieke 
proactieve maatregelen die hij heeft 
genomen, onder meer met behulp van 
automatische instrumenten, teneinde:

Schrappen

(a) te voorkomen dat inhoud die 
eerder is verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt omdat hij als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
opnieuw wordt geüpload;

(b) terroristische inhoud op te sporen, 
te identificeren en snel te verwijderen of 
de toegang daartoe onmogelijk te maken.

Een dergelijk verzoek wordt gezonden aan 
de hoofdvestiging van de aanbieder van 
hostingdiensten of aan de door hem 
aangewezen wettelijke vertegenwoordiger.

De verslagen bevatten alle relevante 
informatie aan de hand waarvan de in 
artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit kan beoordelen of de 
proactieve maatregelen doeltreffend en 
evenredig zijn, met inbegrip van een 
evaluatie van de werking van alle 
gebruikte automatische instrumenten en 
van de ingezette mechanismen voor 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie.

Or. en

Amendement 299
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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In geval van een kennisgeving 
overeenkomstig artikel 4, lid 9, verzoekt de 
in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit de aanbieder van 
hostingdiensten om binnen drie maanden 
na ontvangst van het verzoek en 
vervolgens ten minste eenmaal per jaar een 
verslag in te dienen over de specifieke 
proactieve maatregelen die hij heeft 
genomen, onder meer met behulp van 
automatische instrumenten, teneinde:

In geval van een kennisgeving 
overeenkomstig artikel 4, lid 9, verzoekt de 
in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit de aanbieder van 
hostingdiensten om binnen zes maanden na 
ontvangst van het verzoek en vervolgens 
ten minste eenmaal per jaar een verslag in 
te dienen over de specifieke proactieve 
maatregelen die hij heeft genomen, onder 
meer met behulp van automatische 
instrumenten, teneinde:

Or. en

Amendement 300
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In geval van een kennisgeving 
overeenkomstig artikel 4, lid 9, verzoekt de 
in artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit de aanbieder van 
hostingdiensten om binnen drie maanden 
na ontvangst van het verzoek en 
vervolgens ten minste eenmaal per jaar een 
verslag in te dienen over de specifieke 
proactieve maatregelen die hij heeft 
genomen, onder meer met behulp van 
automatische instrumenten, teneinde:

In geval van een kennisgeving 
overeenkomstig artikel 4, lid 9, kan de in 
artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit de aanbieder van 
hostingdiensten verzoeken om ten minste 
eenmaal per jaar een verslag in te dienen 
over de specifieke proactieve maatregelen 
die hij heeft genomen, onder meer met 
behulp van automatische instrumenten, 
teneinde:

Or. en

Amendement 301
Eva Maydell, Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(a) te voorkomen dat inhoud die eerder 
is verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt omdat hij als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
opnieuw wordt geüpload;

(a) te voorkomen dat inhoud die eerder 
is verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt omdat hij als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
opnieuw wordt geüpload, tenzij dergelijke 
inhoud opnieuw wordt geüpload voor 
educatieve, wetenschappelijke of 
documentatiedoeleinden en met het oog 
op antiradicalisering en om als 
tegenargument te dienen;

Or. en

Amendement 302
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verslagen bevatten alle relevante 
informatie aan de hand waarvan de in 
artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit kan beoordelen of de 
proactieve maatregelen doeltreffend en 
evenredig zijn, met inbegrip van een 
evaluatie van de werking van alle 
gebruikte automatische instrumenten en 
van de ingezette mechanismen voor 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie.

De verslagen bevatten alle relevante 
informatie aan de hand waarvan de in 
artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit kan beoordelen of de 
proactieve maatregelen doeltreffend en 
evenredig zijn, met inbegrip van een 
evaluatie van de ingezette mechanismen 
voor menselijk toezicht en menselijke 
verificatie.

Or. en

Amendement 303
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit van 

Schrappen
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oordeel is dat de genomen proactieve 
maatregelen waarover overeenkomstig 
lid 2 verslag is uitgebracht, niet volstaan 
om het risico en de mate van blootstelling 
te beperken en te beheersen, kan zij de 
aanbieder van hostingdiensten verzoeken 
specifieke aanvullende proactieve 
maatregelen te nemen. Daartoe werkt de 
aanbieder van hostingdiensten met de in 
artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit samen om de door 
hem te nemen specifieke maatregelen te 
bepalen en de belangrijkste doelstellingen 
en benchmarks alsook de termijnen voor 
de uitvoering daarvan vast te stellen.

Or. en

Amendement 304
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit van 
oordeel is dat de genomen proactieve 
maatregelen waarover overeenkomstig 
lid 2 verslag is uitgebracht, niet volstaan 
om het risico en de mate van blootstelling 
te beperken en te beheersen, kan zij de 
aanbieder van hostingdiensten verzoeken 
specifieke aanvullende proactieve 
maatregelen te nemen. Daartoe werkt de 
aanbieder van hostingdiensten met de in 
artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit samen om de door 
hem te nemen specifieke maatregelen te 
bepalen en de belangrijkste doelstellingen 
en benchmarks alsook de termijnen voor 
de uitvoering daarvan vast te stellen.

Schrappen

Or. en
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Amendement 305
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit van 
oordeel is dat de genomen proactieve 
maatregelen waarover overeenkomstig 
lid 2 verslag is uitgebracht, niet volstaan 
om het risico en de mate van blootstelling 
te beperken en te beheersen, kan zij de 
aanbieder van hostingdiensten verzoeken 
specifieke aanvullende proactieve 
maatregelen te nemen. Daartoe werkt de 
aanbieder van hostingdiensten met de in 
artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit samen om de door hem 
te nemen specifieke maatregelen te bepalen 
en de belangrijkste doelstellingen en 
benchmarks alsook de termijnen voor de 
uitvoering daarvan vast te stellen.

3. Wanneer de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit van 
oordeel is dat de genomen proactieve 
maatregelen waarover overeenkomstig 
lid 2 verslag is uitgebracht, niet volstaan 
om het risico en de mate van blootstelling
te beperken en te beheersen, kan zij de 
aanbieder van hostingdiensten verzoeken 
specifieke aanvullende proactieve 
maatregelen te nemen. Daartoe werkt de 
aanbieder van hostingdiensten met de in 
artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit samen om de door hem 
te nemen specifieke maatregelen te bepalen 
en de belangrijkste doelstellingen en 
benchmarks alsook de termijnen voor de 
uitvoering daarvan vast te stellen, rekening 
houdend met in het bijzonder de 
economische draagkracht van de 
aanbieder van hostingdiensten en de 
gevolgen van dergelijke maatregelen voor 
de grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het 
recht op privacy en het recht op 
bescherming van de persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 306
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit van 

3. Wanneer de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit van 
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oordeel is dat de genomen proactieve 
maatregelen waarover overeenkomstig 
lid 2 verslag is uitgebracht, niet volstaan 
om het risico en de mate van blootstelling 
te beperken en te beheersen, kan zij de 
aanbieder van hostingdiensten verzoeken 
specifieke aanvullende proactieve 
maatregelen te nemen. Daartoe werkt de 
aanbieder van hostingdiensten met de in 
artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit samen om de door hem 
te nemen specifieke maatregelen te bepalen 
en de belangrijkste doelstellingen en 
benchmarks alsook de termijnen voor de 
uitvoering daarvan vast te stellen.

oordeel is dat de genomen proactieve 
maatregelen waarover overeenkomstig 
lid 2 verslag is uitgebracht, niet in 
overeenstemming zijn met de beginselen 
van noodzakelijkheid en evenredigheid of 
niet volstaan om het risico en de mate van 
blootstelling te beperken en te beheersen, 
kan zij de aanbieder van hostingdiensten 
verzoeken opnieuw te evalueren welke 
maatregelen nodig zijn of specifieke 
aanvullende proactieve maatregelen te 
nemen. Daartoe werkt de aanbieder van 
hostingdiensten met de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit 
samen om de door hem door te voeren 
wijzigingen of te nemen specifieke 
maatregelen te bepalen en de belangrijkste 
doelstellingen en benchmarks alsook de 
termijnen voor de uitvoering daarvan vast 
te stellen.

Or. en

Amendement 307
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien binnen drie maanden na de 
indiening van het verzoek krachtens lid 3 
geen overeenstemming kan worden 
bereikt, kan de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit een 
besluit uitvaardigen waarbij specifieke 
aanvullende nodige en evenredige 
proactieve maatregelen worden opgelegd. 
In het besluit wordt met name rekening 
gehouden met de economische 
draagkracht van de aanbieder van 
hostingdiensten en met het effect van die 
maatregelen op de grondrechten van de 
gebruikers en het fundamentele belang 
van de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie. Dit besluit wordt gezonden 

Schrappen
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aan de hoofdvestiging van de aanbieder 
van hostingdiensten of aan de door hem 
aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. 
De aanbieder van hostingdiensten brengt 
regelmatig verslag uit over de uitvoering 
van de maatregelen zoals gespecificeerd 
door de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit.

Or. en

Amendement 308
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien binnen drie maanden na de 
indiening van het verzoek krachtens lid 3 
geen overeenstemming kan worden 
bereikt, kan de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit een 
besluit uitvaardigen waarbij specifieke 
aanvullende nodige en evenredige 
proactieve maatregelen worden opgelegd. 
In het besluit wordt met name rekening 
gehouden met de economische 
draagkracht van de aanbieder van 
hostingdiensten en met het effect van die 
maatregelen op de grondrechten van de 
gebruikers en het fundamentele belang 
van de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie. Dit besluit wordt gezonden 
aan de hoofdvestiging van de aanbieder 
van hostingdiensten of aan de door hem 
aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. 
De aanbieder van hostingdiensten brengt 
regelmatig verslag uit over de uitvoering 
van de maatregelen zoals gespecificeerd 
door de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit.

Schrappen

Or. en



PE634.500v01-00 144/185 AM\1174973NL.docx

NL

Amendement 309
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien binnen drie maanden na de 
indiening van het verzoek krachtens lid 3 
geen overeenstemming kan worden 
bereikt, kan de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit een 
besluit uitvaardigen waarbij specifieke 
aanvullende nodige en evenredige 
proactieve maatregelen worden opgelegd. 
In het besluit wordt met name rekening 
gehouden met de economische 
draagkracht van de aanbieder van 
hostingdiensten en met het effect van die 
maatregelen op de grondrechten van de 
gebruikers en het fundamentele belang 
van de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie. Dit besluit wordt gezonden 
aan de hoofdvestiging van de aanbieder 
van hostingdiensten of aan de door hem 
aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. 
De aanbieder van hostingdiensten brengt 
regelmatig verslag uit over de uitvoering 
van de maatregelen zoals gespecificeerd 
door de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit.

Schrappen

Or. en

Amendement 310
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien binnen drie maanden na de 
indiening van het verzoek krachtens lid 3 
geen overeenstemming kan worden bereikt, 
kan de in artikel 17, lid 1, onder c), 

4. Indien binnen drie maanden na de 
indiening van het verzoek krachtens lid 3 
geen overeenstemming kan worden bereikt, 
kan de in artikel 17, lid 1, onder c), 
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bedoelde bevoegde autoriteit een besluit 
uitvaardigen waarbij specifieke 
aanvullende nodige en evenredige 
proactieve maatregelen worden opgelegd. 
In het besluit wordt met name rekening 
gehouden met de economische draagkracht 
van de aanbieder van hostingdiensten en 
met het effect van die maatregelen op de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie. Dit 
besluit wordt gezonden aan de 
hoofdvestiging van de aanbieder van 
hostingdiensten of aan de door hem 
aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. 
De aanbieder van hostingdiensten brengt 
regelmatig verslag uit over de uitvoering 
van de maatregelen zoals gespecificeerd 
door de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit.

bedoelde bevoegde autoriteit een besluit 
uitvaardigen waarbij specifieke 
aanvullende nodige en evenredige 
proactieve maatregelen worden opgelegd.
De bevoegde autoriteit legt geen algemene 
toezichtverplichting op. In het besluit 
wordt met name rekening gehouden met de 
economische draagkracht van de aanbieder 
van hostingdiensten en met het effect van 
die maatregelen op de grondrechten van de 
gebruikers en het fundamentele belang van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie. Dit besluit wordt gezonden aan 
de hoofdvestiging van de aanbieder van 
hostingdiensten of aan de door hem 
aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. 
De aanbieder van hostingdiensten brengt 
regelmatig verslag uit over de uitvoering 
van de maatregelen zoals gespecificeerd 
door de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit.

Or. en

Amendement 311
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien binnen drie maanden na de 
indiening van het verzoek krachtens lid 3 
geen overeenstemming kan worden bereikt, 
kan de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit een besluit 
uitvaardigen waarbij specifieke 
aanvullende nodige en evenredige 
proactieve maatregelen worden opgelegd. 
In het besluit wordt met name rekening 
gehouden met de economische draagkracht 
van de aanbieder van hostingdiensten en 
met het effect van die maatregelen op de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie. Dit 

4. Indien binnen drie maanden na de 
indiening van het verzoek krachtens lid 3 
geen overeenstemming kan worden bereikt, 
kan de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit een besluit 
uitvaardigen waarbij specifieke 
aanvullende nodige en evenredige 
proactieve maatregelen worden opgelegd. 
In het besluit, dat wordt gebaseerd op 
passend, toereikend en relevant bewijs,
wordt met name rekening gehouden met de 
economische draagkracht van de aanbieder 
van hostingdiensten en met het effect van 
die maatregelen op de grondrechten van de 
gebruikers en het fundamentele belang van 
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besluit wordt gezonden aan de 
hoofdvestiging van de aanbieder van 
hostingdiensten of aan de door hem 
aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. 
De aanbieder van hostingdiensten brengt 
regelmatig verslag uit over de uitvoering 
van de maatregelen zoals gespecificeerd 
door de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit.

de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie. Dit besluit wordt gezonden aan 
de hoofdvestiging van de aanbieder van 
hostingdiensten of aan de door hem 
aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. 
De aanbieder van hostingdiensten brengt 
regelmatig verslag uit over de uitvoering 
van de maatregelen zoals gespecificeerd 
door de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit.

Or. en

Amendement 312
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien binnen drie maanden na de 
indiening van het verzoek krachtens lid 3 
geen overeenstemming kan worden bereikt, 
kan de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit een besluit
uitvaardigen waarbij specifieke 
aanvullende nodige en evenredige 
proactieve maatregelen worden opgelegd. 
In het besluit wordt met name rekening 
gehouden met de economische draagkracht 
van de aanbieder van hostingdiensten en 
met het effect van die maatregelen op de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie. Dit 
besluit wordt gezonden aan de 
hoofdvestiging van de aanbieder van 
hostingdiensten of aan de door hem 
aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. 
De aanbieder van hostingdiensten brengt 
regelmatig verslag uit over de uitvoering 
van de maatregelen zoals gespecificeerd 
door de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit.

4. Indien binnen drie maanden na de 
indiening van het verzoek krachtens lid 3 
geen overeenstemming kan worden bereikt, 
kan de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit een bevel
uitvaardigen waarbij specifieke 
aanvullende nodige en evenredige 
proactieve maatregelen worden opgelegd. 
In het besluit wordt met name rekening 
gehouden met de economische draagkracht 
van de aanbieder van hostingdiensten en 
met het effect van die maatregelen op de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie. Dit 
besluit wordt gezonden aan de 
hoofdvestiging van de aanbieder van 
hostingdiensten of aan de door hem 
aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. 
De aanbieder van hostingdiensten brengt 
regelmatig verslag uit over de uitvoering 
van de maatregelen zoals gespecificeerd 
door de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit.

Or. es
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Amendement 313
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een aanbieder van 
hostingdiensten kan te allen tijde de in 
artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit om herziening 
verzoeken en, waar passend, om 
intrekking van een verzoek of een besluit 
krachtens de leden 2, 3 respectievelijk 4. 
De bevoegde autoriteit neemt een met 
redenen omkleed besluit binnen een 
redelijke termijn na ontvangst van het 
verzoek van de aanbieder van 
hostingdiensten.

Schrappen

Or. en

Amendement 314
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een aanbieder van hostingdiensten 
kan te allen tijde de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit om 
herziening verzoeken en, waar passend, om 
intrekking van een verzoek of een besluit 
krachtens de leden 2, 3 respectievelijk 4. 
De bevoegde autoriteit neemt een met 
redenen omkleed besluit binnen een 
redelijke termijn na ontvangst van het 
verzoek van de aanbieder van 
hostingdiensten.

5. Een aanbieder van hostingdiensten 
kan te allen tijde de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit om 
herziening verzoeken en, waar passend, om 
intrekking van een verzoek of een besluit 
krachtens de leden 2 respectievelijk 3. De 
bevoegde autoriteit neemt een met redenen 
omkleed besluit binnen een redelijke 
termijn na ontvangst van het verzoek van 
de aanbieder van hostingdiensten.

Or. en
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Amendement 315
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Een aanbieder van hostingdiensten 
kan te allen tijde de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit om 
herziening verzoeken en, waar passend, om 
intrekking van een verzoek of een besluit 
krachtens de leden 2, 3 respectievelijk 4. 
De bevoegde autoriteit neemt een met 
redenen omkleed besluit binnen een 
redelijke termijn na ontvangst van het 
verzoek van de aanbieder van 
hostingdiensten.

5. Een aanbieder van hostingdiensten 
kan te allen tijde de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit om 
herziening verzoeken en, waar passend, om 
intrekking van een verzoek of een besluit 
krachtens lid 2. De bevoegde autoriteit 
neemt een met redenen omkleed besluit 
binnen een redelijke termijn na ontvangst 
van het verzoek van de aanbieder van 
hostingdiensten.

Or. en

Amendement 316
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
bewaren terroristische inhoud die is 
verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een 
verwijderingsbevel, een doorverwijzing of 
proactieve maatregelen krachtens de 
artikelen 4, 5 en 6, en de bijbehorende 
gegevens die ten gevolge van de 
verwijdering van de terroristische inhoud 
zijn verwijderd, en die nodig zijn voor:

1. Aanbieders van hostingdiensten 
bewaren terroristische inhoud die is 
verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een 
verwijderingsbevel, een doorverwijzing of 
proactieve maatregelen krachtens de 
artikelen 4 en 5, en de bijbehorende 
gegevens die ten gevolge van de 
verwijdering van de terroristische inhoud 
zijn verwijderd, voor:

Or. cs
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Amendement 317
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde terroristische 
inhoud en bijbehorende gegevens worden 
gedurende zes maanden bewaard. De 
terroristische inhoud wordt, op verzoek van 
de bevoegde autoriteit of rechterlijke 
instantie, gedurende een langere periode 
bewaard wanneer en zolang het nodig is 
voor lopende procedures van 
administratieve of rechterlijke toetsing als 
bedoeld in lid 1, onder a).

2. De in lid 1 bedoelde terroristische 
inhoud en bijbehorende gegevens worden 
gedurende zes maanden bewaard. De 
terroristische inhoud wordt, op verzoek van 
de bevoegde autoriteit of rechterlijke 
instantie, gedurende een specifiek 
gedefinieerde langere periode bewaard 
wanneer het nodig is voor lopende 
procedures van administratieve of 
rechterlijke toetsing als bedoeld in lid 1, 
onder a).

Or. en

Amendement 318
Jiří Pospíšil

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde terroristische 
inhoud en bijbehorende gegevens worden 
gedurende zes maanden bewaard. De 
terroristische inhoud wordt, op verzoek van 
de bevoegde autoriteit of rechterlijke 
instantie, gedurende een langere periode 
bewaard wanneer en zolang het nodig is 
voor lopende procedures van 
administratieve of rechterlijke toetsing als 
bedoeld in lid 1, onder a).

2. De in lid 1 bedoelde terroristische 
inhoud en bijbehorende gegevens worden 
gedurende één jaar bewaard. De 
terroristische inhoud wordt, op verzoek van 
de bevoegde autoriteit of rechterlijke 
instantie, gedurende een langere periode 
bewaard wanneer en zolang het nodig is 
voor lopende procedures van 
administratieve of rechterlijke toetsing als 
bedoeld in lid 1, onder a).

Or. cs

Amendement 319
Sergio Gutiérrez Prieto
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Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 bedoelde terroristische 
inhoud en bijbehorende gegevens worden 
gedurende zes maanden bewaard. De 
terroristische inhoud wordt, op verzoek van 
de bevoegde autoriteit of rechterlijke 
instantie, gedurende een langere periode 
bewaard wanneer en zolang het nodig is 
voor lopende procedures van 
administratieve of rechterlijke toetsing als 
bedoeld in lid 1, onder a).

2. De in lid 1 bedoelde terroristische 
inhoud en bijbehorende gegevens worden 
gedurende zes maanden bewaard. De 
terroristische inhoud wordt, op verzoek van 
de bevoegde autoriteit of rechterlijke 
instantie, gedurende een langere periode 
bewaard wanneer en zolang het nodig is 
voor het voorkomen, opsporen, 
onderzoeken en vervolgen van 
terroristische misdrijven.

Or. es

Amendement 320
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen in hun voorwaarden hun beleid ter 
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud vast, met inbegrip 
van, waar passend, een zinvolle 
toelichting van de werking van proactieve 
maatregelen, waaronder het gebruik van 
automatische instrumenten.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen in hun voorwaarden hun beleid ter 
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud vast.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om reverse engineering van de werking van proactieve 
maatregelen te voorkomen.

Amendement 321
Jiří Maštálka
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen in hun voorwaarden hun beleid ter 
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud vast, met inbegrip 
van, waar passend, een zinvolle 
toelichting van de werking van proactieve 
maatregelen, waaronder het gebruik van 
automatische instrumenten.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen in hun voorwaarden hun beleid ter 
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud vast.

Or. cs

Amendement 322
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen in hun voorwaarden hun beleid ter 
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud vast, met inbegrip 
van, waar passend, een zinvolle toelichting 
van de werking van proactieve 
maatregelen, waaronder het gebruik van 
automatische instrumenten.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen in hun voorwaarden hun beleid ter 
voorkoming van de verspreiding van en ter 
bescherming van gebruikers tegen
terroristische inhoud vast, met inbegrip 
van, waar passend, een zinvolle toelichting 
van de werking van proactieve 
maatregelen, waaronder het gebruik van 
automatische instrumenten.

Or. en

Amendement 323
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen in hun voorwaarden hun beleid ter
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud vast, met inbegrip 
van, waar passend, een zinvolle toelichting 
van de werking van proactieve 
maatregelen, waaronder het gebruik van 
automatische instrumenten.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen in hun voorwaarden duidelijk hun 
beleid inzake de voorkoming van de 
verspreiding van terroristische inhoud vast, 
met inbegrip van, waar passend, een 
toelichting van de werking van proactieve 
maatregelen die een aanbieder van 
hostingdiensten mag nemen.

Or. en

Amendement 324
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen in hun voorwaarden hun beleid ter 
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud vast, met inbegrip 
van, waar passend, een zinvolle toelichting 
van de werking van proactieve 
maatregelen, waaronder het gebruik van 
automatische instrumenten.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen in hun voorwaarden hun beleid ter 
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud vast, met inbegrip van 
een zinvolle toelichting van de werking 
van proactieve maatregelen, en met name 
met betrekking tot het gebruik van 
automatische instrumenten.

Or. en

Amendement 325
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van hostingdiensten 
publiceren jaarlijkse 
transparantieverslagen over de maatregelen 
die zijn genomen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud.

2. Tenzij zij uit hoofde van deze 
verordening in een bepaald jaar niet 
verplicht zijn specifieke maatregelen te 
nemen, publiceren aanbieders van 
hostingdiensten jaarlijkse 
transparantieverslagen over de maatregelen 
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die zijn genomen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud.

Or. en

Amendement 326
Eva Maydell, Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van hostingdiensten 
publiceren jaarlijkse transparantieverslagen 
over de maatregelen die zijn genomen 
tegen de verspreiding van terroristische 
inhoud.

2. Aanbieders van hostingdiensten, 
bevoegde autoriteiten en relevante 
organen van de Unie publiceren jaarlijkse 
transparantieverslagen over de maatregelen 
die zijn genomen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud.

Or. en

Amendement 327
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van hostingdiensten 
publiceren jaarlijkse transparantieverslagen 
over de maatregelen die zijn genomen 
tegen de verspreiding van terroristische 
inhoud.

2. Aanbieders van hostingdiensten en 
de autoriteiten die bevoegd zijn om 
verwijderingsbevelen uit te vaardigen 
publiceren jaarlijkse transparantieverslagen 
over de maatregelen die zijn genomen 
tegen de verspreiding van terroristische 
inhoud.

Or. en

Amendement 328
Antanas Guoga
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van hostingdiensten 
publiceren jaarlijkse transparantieverslagen 
over de maatregelen die zijn genomen 
tegen de verspreiding van terroristische 
inhoud.

2. Aanbieders van hostingdiensten die 
aan terroristische inhoud zijn 
blootgesteld, publiceren openbare 
jaarlijkse transparantieverslagen over de 
maatregelen die zijn genomen tegen de 
verspreiding van terroristische inhoud.

Or. en

Amendement 329
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van hostingdiensten 
publiceren jaarlijkse transparantieverslagen 
over de maatregelen die zijn genomen 
tegen de verspreiding van terroristische 
inhoud.

2. Aanbieders van hostingdiensten 
publiceren jaarlijkse transparantieverslagen 
als onderdeel van de maatregelen die 
worden genomen tegen de verspreiding 
van terroristische inhoud.

Or. cs

Amendement 330
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Transparantieverslagen bevatten ten 
minste de volgende informatie:

3. Transparantieverslagen van 
aanbieders van hostingdiensten bevatten 
ten minste de volgende informatie:

Or. en
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Amendement 331
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) informatie over de maatregelen 
van de aanbieder van hostingdiensten om 
te voorkomen dat inhoud die eerder is 
verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt omdat hij als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
opnieuw wordt geüpload;

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om reverse engineering te voorkomen.

Amendement 332
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) aantal artikelen met terroristische 
inhoud die zijn verwijderd of waartoe de 
toegang onmogelijk is gemaakt naar 
aanleiding van verwijderingsbevelen, 
doorverwijzingen of proactieve 
maatregelen;

(c) aantal artikelen met terroristische 
inhoud die zijn verwijderd of waartoe de 
toegang onmogelijk is gemaakt naar 
aanleiding van verwijderingsbevelen of, 
indien relevant, doorverwijzingen en 
proactieve maatregelen;

Or. en

Amendement 333
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) overzicht van de 
klachtenprocedures en uitkomsten daarvan.

(d) overzicht van de 
klachtenprocedures en uitkomsten daarvan, 
met inbegrip van het aantal gevallen 
waarin werd vastgesteld dat inhoud ten 
onrechte werd aangemerkt als 
terroristische inhoud.

Or. en

Amendement 334
Eva Maydell, Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Transparantieverslagen van 
bevoegde autoriteiten en relevante 
organen van de Unie bevatten informatie 
over het aantal verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen dat is uitgevaardigd en 
over hun gebruik van terroristische 
inhoud die overeenkomstig artikel 7 is 
bewaard voor het voorkomen, opsporen, 
onderzoeken en vervolgen van 
terroristische misdrijven.

Or. en

Amendement 335
Julia Reda

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis

Gerechtelijk beroep

De lidstaten zorgen ervoor dat 
waarborgen met betrekking tot de 
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verwijdering van of het onmogelijk maken 
van de toegang tot inhoud ook de 
mogelijkheid omvat om gerechtelijk 
beroep aan te tekenen.

Or. en

Amendement 336
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Waarborgen met betrekking tot het gebruik 
en de uitvoering van proactieve 
maatregelen

Waarborgen met betrekking tot de 
verwijdering van illegale inhoud

Or. en

Amendement 337
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer aanbieders van 
hostingdiensten krachtens deze 
verordening automatische instrumenten 
gebruiken ten aanzien van inhoud die zij 
opslaan, voorzien zij in doeltreffende en 
passende waarborgen om te garanderen dat 
besluiten betreffende die inhoud, met name 
besluiten om inhoud die als terroristische 
inhoud wordt beschouwd, te verwijderen of 
de toegang daartoe onmogelijk maken, 
correct en goed onderbouwd zijn.

1. Wanneer aanbieders van 
hostingdiensten krachtens deze 
verordening of met het oog op de 
verwezenlijking van de doelstelling van 
deze verordening automatische 
instrumenten of andere proactieve 
maatregelen gebruiken ten aanzien van 
inhoud die zij opslaan, voorzien zij in 
doeltreffende en passende waarborgen om 
te garanderen dat besluiten betreffende die 
inhoud, met name besluiten om inhoud die 
als terroristische inhoud wordt beschouwd, 
te verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk maken, correct en goed 
onderbouwd zijn en niet leiden tot het 
verwijderen van of het onmogelijk maken 
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van de toegang tot inhoud die geen 
terroristische inhoud is.

Or. en

Amendement 338
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer aanbieders van 
hostingdiensten krachtens deze 
verordening automatische instrumenten 
gebruiken ten aanzien van inhoud die zij 
opslaan, voorzien zij in doeltreffende en 
passende waarborgen om te garanderen dat 
besluiten betreffende die inhoud, met name 
besluiten om inhoud die als terroristische 
inhoud wordt beschouwd, te verwijderen of 
de toegang daartoe onmogelijk maken, 
correct en goed onderbouwd zijn.

1. Wanneer aanbieders van 
hostingdiensten krachtens deze 
verordening automatische instrumenten 
gebruiken ten aanzien van inhoud die zij 
opslaan, voorzien zij in doeltreffende en 
passende waarborgen die de grondrechten 
van de gebruikers eerbiedigen en
garanderen dat besluiten betreffende die 
inhoud, met name besluiten om inhoud die 
als terroristische inhoud wordt beschouwd, 
te verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk maken, correct en goed 
onderbouwd zijn.

Or. de

Amendement 339
Nadja Hirsch

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer aanbieders van 
hostingdiensten krachtens deze 
verordening automatische instrumenten 
gebruiken ten aanzien van inhoud die zij 
opslaan, voorzien zij in doeltreffende en 
passende waarborgen om te garanderen dat 
besluiten betreffende die inhoud, met 
name besluiten om inhoud die als 

1. Aanbieders van hostingdiensten 
voorzien te allen tijde in doeltreffende en 
passende waarborgen teneinde te 
garanderen dat besluiten om inhoud die als 
illegale terroristische inhoud wordt 
beschouwd, te verwijderen of de toegang 
daartoe onmogelijk maken, correct en goed 
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terroristische inhoud wordt beschouwd, te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk maken, correct en goed 
onderbouwd zijn.

onderbouwd zijn en om te garanderen dat 
geen legale inhoud wordt verwijderd.

Or. en

Amendement 340
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Waarborgen bestaan met name uit 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie, waar passend, en in elk geval
wanneer een gedetailleerde beoordeling 
van de relevante context nodig is om te 
bepalen of de inhoud al dan niet als 
terroristische inhoud moet worden 
beschouwd.

2. Waarborgen bestaan met name uit 
menselijk toezicht en menselijke verificatie
van de geschiktheid van het besluit om 
inhoud te verwijderen of de toegang 
daartoe onmogelijk te maken, met name 
ten aanzien van het recht op de vrijheid 
van meningsuiting en informatie. 
Menselijk toezicht is vereist wanneer een 
gedetailleerde beoordeling van de relevante 
context nodig is om te bepalen of de 
inhoud al dan niet als terroristische inhoud 
moet worden beschouwd.

Or. en

Amendement 341
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Waarborgen bestaan met name uit 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie, waar passend, en in elk geval 
wanneer een gedetailleerde beoordeling 
van de relevante context nodig is om te 
bepalen of de inhoud al dan niet als 

2. Waarborgen bestaan met name uit 
menselijk toezicht en menselijke verificatie 
om te bepalen of de inhoud al dan niet als 
illegale terroristische inhoud moet worden 
beschouwd.
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terroristische inhoud moet worden 
beschouwd.

Or. cs

Amendement 342
Eva Maydell, Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen doeltreffende en toegankelijke 
mechanismen in waarmee aanbieders van 
inhoud wier inhoud is verwijderd of tot 
wier inhoud de toegang onmogelijk is 
gemaakt ten gevolge van een 
doorverwijzing krachtens artikel 5 of 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6,
tegen de maatregel van de aanbieder van 
hostingdiensten een klacht kunnen 
indienen en om het herstel van de inhoud 
kunnen verzoeken.

1. De relevante organen van de Unie 
en bevoegde autoriteiten stellen, in 
samenwerking met aanbieders van 
hostingdiensten, doeltreffende en 
toegankelijke mechanismen in waarmee 
aanbieders van inhoud wier inhoud is 
verwijderd of tot wier inhoud de toegang 
onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een 
verwijderingsbevel krachtens artikel 4,
een doorverwijzing krachtens artikel 5 of 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6 
een klacht kunnen indienen en om het 
herstel van de inhoud kunnen verzoeken.

Or. en

Amendement 343
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen doeltreffende en toegankelijke 
mechanismen in waarmee aanbieders van 
inhoud wier inhoud is verwijderd of tot 
wier inhoud de toegang onmogelijk is 
gemaakt ten gevolge van een 
doorverwijzing krachtens artikel 5 of 
proactieve maatregelen krachtens 

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen doeltreffende en toegankelijke 
mechanismen in waarmee aanbieders van 
inhoud wier inhoud is verwijderd of tot 
wier inhoud de toegang onmogelijk is 
gemaakt ten gevolge van een 
doorverwijzing krachtens artikel 5, tegen 
de maatregel van de aanbieder van 
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artikel 6, tegen de maatregel van de 
aanbieder van hostingdiensten een klacht 
kunnen indienen en om het herstel van de 
inhoud kunnen verzoeken.

hostingdiensten een klacht kunnen 
indienen en om het herstel van de inhoud 
kunnen verzoeken.

Or. cs

Amendement 344
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van hostingdiensten 
onderzoeken onmiddellijk elke door hen 
ontvangen klacht en herstellen de inhoud 
zonder onnodige vertraging indien die 
onterecht is verwijderd of indien de 
toegang daartoe onterecht onmogelijk is 
gemaakt. Zij stellen de klager in kennis van 
de uitkomst van het onderzoek.

2. Aanbieders van hostingdiensten 
onderzoeken onmiddellijk elke door hen 
ontvangen klacht en herstellen de inhoud 
zonder onnodige vertraging indien die 
onterecht is verwijderd of indien de 
toegang daartoe onterecht onmogelijk is 
gemaakt. Zij stellen de klager binnen twee 
weken na ontvangst van de klacht in 
kennis van de uitkomst van het onderzoek.

Or. en

Amendement 345
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto, Arndt Kohn

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Aanbieders van inhoud hebben het 
recht beroep in te stellen bij de bevoegde 
autoriteit wanneer hun klacht met 
betrekking tot de verwijdering van inhoud 
of het onmogelijk maken van de toegang 
niet rechtstreeks met de aanbieder van 
hostingdiensten kan worden opgelost.

Or. en
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Amendement 346
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onverminderd het bepaalde in de 
leden 1 en 2 vormt het 
klachtenmechanisme van aanbieders van 
hostingdiensten een aanvulling op de 
geldende wetten en procedures van de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 347
Julia Reda

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer aanbieders van 
hostingdiensten terroristische inhoud 
hebben verwijderd of de toegang daartoe 
onmogelijk hebben gemaakt, stellen zij aan 
de aanbieder van inhoud informatie 
beschikbaar over de verwijdering van 
terroristische inhoud of het onmogelijk 
maken van de toegang daartoe.

1. Wanneer aanbieders van 
hostingdiensten illegale terroristische 
inhoud hebben verwijderd of de toegang 
daartoe onmogelijk hebben gemaakt, 
stellen zij aan de aanbieder van inhoud 
uitgebreide informatie beschikbaar over de 
verwijdering van illegale terroristische 
inhoud of het onmogelijk maken van de 
toegang daartoe, met inbegrip van de 
redenen voor de verwijdering of het 
onmogelijk maken van de toegang, 
inclusief de rechtsgrond op basis waarvan 
het onrechtmatige karakter van de inhoud 
is vastgesteld en de mogelijkheden om 
tegen het besluit in beroep te gaan, met 
inbegrip van formele vereisten, de 
beschrijving van de volgende stappen van 
de procedure en hiermee verband 
houdende termijnen.
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Or. en

Amendement 348
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbieder van hostingdiensten 
stelt de aanbieder van inhoud op diens 
verzoek in kennis van de redenen voor de 
verwijdering of het onmogelijk maken van 
de toegang en van de mogelijkheden tot 
betwisting van het besluit.

2. De aanbieder van hostingdiensten 
stelt de aanbieder van inhoud op diens 
verzoek in kennis van de redenen voor de 
verwijdering of het onmogelijk maken van 
de toegang, met inbegrip van de 
rechtsgrond van deze maatregel, en van de 
mogelijkheden tot betwisting van het 
besluit.

Or. en

Amendement 349
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een beroep zoals bedoeld in 
artikel 4, lid 9, wordt ingediend bij de 
rechterlijke instantie van de lidstaat waar 
de aanbieder van hostingdiensten zijn 
hoofdvestiging heeft of waar de door de 
aanbieder van hostingdiensten krachtens 
artikel 16 aangewezen wettelijke 
vertegenwoordiger woont of gevestigd is.

Or. en

Amendement 350
Maria Grapini
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten lichten elkaar in, coördineren en 
werken samen met elkaar en, in 
voorkomend geval, met betrokken organen 
van de Unie, zoals Europol, met betrekking 
tot verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen teneinde dubbel werk te 
voorkomen, de coördinatie te verbeteren en 
inmenging in onderzoeken in verschillende 
lidstaten te voorkomen.

1. De bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten lichten elkaar in, coördineren en 
werken samen met elkaar en, in 
voorkomend geval, met betrokken organen 
van de Unie, zoals Europol, met betrekking 
tot verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen teneinde dubbel werk te 
voorkomen, de coördinatie te verbeteren, 
de verspreiding van terroristische online-
inhoud tegen te gaan en inmenging in 
onderzoeken in verschillende lidstaten te 
voorkomen.

Or. ro

Amendement 351
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten lichten elkaar in, coördineren en 
werken samen met elkaar en, in 
voorkomend geval, met betrokken organen 
van de Unie, zoals Europol, met betrekking 
tot verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen teneinde dubbel werk te 
voorkomen, de coördinatie te verbeteren en 
inmenging in onderzoeken in verschillende 
lidstaten te voorkomen.

1. De bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten lichten elkaar in, coördineren en 
werken samen met elkaar en met betrokken 
organen van de Unie, zoals Europol, met 
betrekking tot verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen teneinde dubbel werk te 
voorkomen, de coördinatie te verbeteren en 
inmenging in onderzoeken in verschillende 
lidstaten te voorkomen.

Or. fr

Amendement 352
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
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Artikel 13 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten en de aanbieders van 
hostingdiensten kunnen ervoor kiezen 
gebruik te maken van speciale 
instrumenten, met inbegrip van, in 
voorkomend geval, instrumenten die zijn 
ingesteld door betrokken organen van de 
Unie, zoals Europol, om met name het 
volgende te faciliteren:

3. De lidstaten en de aanbieders van 
hostingdiensten kunnen ervoor kiezen 
gebruik te maken van speciale 
instrumenten, met inbegrip van 
instrumenten die zijn ingesteld door 
betrokken organen van de Unie, zoals 
Europol, om met name het volgende te 
faciliteren:

Or. fr

Amendement 353
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de samenwerking met het oog op 
het bepalen en uitvoeren van proactieve 
maatregelen krachtens artikel 6.

Schrappen

Or. en

Amendement 354
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de samenwerking met het oog op 
het bepalen en uitvoeren van proactieve 
maatregelen krachtens artikel 6.

Schrappen

Or. cs
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Amendement 355
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer aanbieders van 
hostingdiensten kennis krijgen van bewijs
van terroristische misdrijven, lichten zij de 
autoriteiten die in de betrokken lidstaat 
bevoegd zijn voor het onderzoek en de 
vervolging van strafbare feiten, of het 
contactpunt in de lidstaat krachtens 
artikel 14, lid 2, waar zij hun 
hoofdvestiging of een wettelijke 
vertegenwoordiger hebben, onmiddellijk 
in. In geval van twijfel kunnen aanbieders 
van hostingdiensten deze informatie 
doorgeven aan Europol met het oog op 
passende follow-up.

4. Wanneer aanbieders van 
hostingdiensten kennis krijgen van een 
onmiddellijke dreiging voor het leven of 
levens als gevolg van terroristische 
misdrijven, lichten zij de autoriteit die in 
de betrokken lidstaat bevoegd is voor het 
onderzoek en de vervolging van strafbare 
feiten, of het contactpunt in de lidstaat 
krachtens artikel 14, lid 2, waar zij hun 
hoofdvestiging of een wettelijke 
vertegenwoordiger hebben, onmiddellijk 
in. In geval van twijfel kunnen aanbieders 
van hostingdiensten deze informatie 
doorgeven aan Europol met het oog op 
passende follow-up.

Or. en

Amendement 356
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer aanbieders van 
hostingdiensten kennis krijgen van bewijs 
van terroristische misdrijven, lichten zij
de autoriteiten die in de betrokken lidstaat 
bevoegd zijn voor het onderzoek en de 
vervolging van strafbare feiten, of het 
contactpunt in de lidstaat krachtens 
artikel 14, lid 2, waar zij hun
hoofdvestiging of een wettelijke 
vertegenwoordiger hebben, onmiddellijk 
in. In geval van twijfel kunnen aanbieders
van hostingdiensten deze informatie 

4. Wanneer een aanbieder van 
hostingdiensten kennis krijgt van feiten die 
erop wijzen dat een terroristisch misdrijf 
heeft plaatsgevonden, licht hij de 
autoriteiten die in de betrokken lidstaat 
bevoegd zijn voor het onderzoek en de 
vervolging van strafbare feiten, of het 
contactpunt in de lidstaat krachtens 
artikel 14, lid 2, waar hij zijn
hoofdvestiging of een wettelijke 
vertegenwoordiger heeft, onmiddellijk in. 
In geval van twijfel kan de aanbieder van 
hostingdiensten deze informatie doorgeven 
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doorgeven aan Europol met het oog op 
passende follow-up.

aan Europol met het oog op passende 
follow-up.

Or. cs

Amendement 357
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer aanbieders van 
hostingdiensten kennis krijgen van bewijs 
van terroristische misdrijven, lichten zij de 
autoriteiten die in de betrokken lidstaat 
bevoegd zijn voor het onderzoek en de 
vervolging van strafbare feiten, of het 
contactpunt in de lidstaat krachtens 
artikel 14, lid 2, waar zij hun 
hoofdvestiging of een wettelijke 
vertegenwoordiger hebben, onmiddellijk 
in. In geval van twijfel kunnen aanbieders 
van hostingdiensten deze informatie 
doorgeven aan Europol met het oog op 
passende follow-up.

4. Wanneer aanbieders van 
hostingdiensten kennis krijgen van bewijs 
van terroristische misdrijven, lichten zij de 
autoriteiten die in de betrokken lidstaat 
bevoegd zijn voor het onderzoek en de 
vervolging van strafbare feiten, of het 
contactpunt in de lidstaat krachtens 
artikel 14, lid 2, waar zij hun 
hoofdvestiging of een wettelijke 
vertegenwoordiger hebben, onmiddellijk 
in. Aanbieders van hostingdiensten geven
deze informatie door aan Europol met het 
oog op passende follow-up.

Or. fr

Amendement 358
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten wijzen een contactpunt 
aan voor de behandeling van verzoeken om 
verduidelijking en feedback met betrekking 
tot de door hen uitgevaardigde 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen. 
Informatie over het contactpunt wordt 
openbaar gemaakt.

3. De lidstaten wijzen een contactpunt 
aan voor de behandeling van verzoeken om 
verduidelijking en feedback met betrekking 
tot de door hen uitgevaardigde 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen. 
Een databank met informatie over de 
contactpunten in de lidstaten wordt 
openbaar gemaakt door de Europese 
Commissie.
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Or. en

Amendement 359
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Schrappen

Rechtsmacht

1. De lidstaat waar de hoofdvestiging 
van de aanbieder van hostingdiensten zich 
bevindt, heeft rechtsmacht voor de 
toepassing van de artikelen 6, 18 en 21. 
Een aanbieder van hostingdiensten die 
zijn hoofdvestiging niet in een van de 
lidstaten heeft, wordt geacht onder de 
rechtsmacht van de lidstaat te vallen waar 
de in artikel 16 bedoelde wettelijke 
vertegenwoordiger woont of gevestigd is.

2. Wanneer een aanbieder van 
hostingdiensten verzuimt een wettelijke 
vertegenwoordiger aan te wijzen, hebben 
alle lidstaten rechtsmacht.

3. Wanneer een autoriteit van een 
andere lidstaat overeenkomstig artikel 4, 
lid 1, een verwijderingsbevel heeft
uitgevaardigd, heeft die lidstaat 
rechtsmacht om overeenkomstig zijn 
nationale recht dwangmaatregelen te 
nemen om het verwijderingsbevel te 
handhaven.

Or. cs

Amendement 360
Julia Reda

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waar de hoofdvestiging 
van de aanbieder van hostingdiensten zich 
bevindt, heeft rechtsmacht voor de 
toepassing van de artikelen 6, 18 en 21. 
Een aanbieder van hostingdiensten die zijn 
hoofdvestiging niet in een van de lidstaten 
heeft, wordt geacht onder de rechtsmacht 
van de lidstaat te vallen waar de in 
artikel 16 bedoelde wettelijke 
vertegenwoordiger woont of gevestigd is.

1. De lidstaat waar de hoofdvestiging 
van de aanbieder van hostingdiensten zich 
bevindt, heeft rechtsmacht voor de 
toepassing van deze verordening. Een 
aanbieder van hostingdiensten die zijn 
hoofdvestiging niet in een van de lidstaten 
heeft, wordt geacht onder de rechtsmacht 
van de lidstaat te vallen waar de in 
artikel 16 bedoelde wettelijke 
vertegenwoordiger woont of gevestigd is.

Or. en

Amendement 361
Julia Reda

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een aanbieder van 
hostingdiensten verzuimt een wettelijke 
vertegenwoordiger aan te wijzen, hebben 
alle lidstaten rechtsmacht.

2. Wanneer een aanbieder van 
hostingdiensten verzuimt een wettelijke 
vertegenwoordiger aan te wijzen, hebben 
alle lidstaten rechtsmacht. Indien een 
lidstaat besluit zijn rechtsmacht uit te 
oefenen, stelt hij alle andere lidstaten 
daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 362
Jasenko Selimovic

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een beroep zoals bedoeld in 
artikel 4, lid 9, wordt ingediend bij de 
rechterlijke instantie van de lidstaat waar 
de aanbieder van hostingdiensten zijn 
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hoofdvestiging heeft of waar de door de 
aanbieder van hostingdiensten krachtens 
artikel 16 aangewezen wettelijke 
vertegenwoordiger woont of gevestigd is.

Or. en

Amendement 363
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst de bevoegde 
autoriteit of autoriteiten aan voor:

1. Elke lidstaat wijst de bevoegde 
rechterlijke autoriteit of autoriteiten aan 
voor:

Or. cs

Amendement 364
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst de bevoegde 
autoriteit of autoriteiten aan voor:

1. Elke lidstaat wijst een enkele
bevoegde autoriteit aan voor:

Or. en

Amendement 365
Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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1. Elke lidstaat wijst de bevoegde 
autoriteit of autoriteiten aan voor:

1. Elke lidstaat wijst de bevoegde 
autoriteit aan voor:

Or. es

Amendement 366
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst de bevoegde 
autoriteit of autoriteiten aan voor:

1. Elke lidstaat wijst de bevoegde 
autoriteit aan voor:

Or. en

Amendement 367
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het toezicht op de uitvoering van 
proactieve maatregelen krachtens 
artikel 6;

Schrappen

Or. cs

Amendement 368
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
bij inbreuken door de aanbieders van 
hostingdiensten op de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening, en nemen 

1. De lidstaten stellen regels vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
bij inbreuken door de aanbieders van 
hostingdiensten of hun 
vertegenwoordigers op de verplichtingen 
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alle nodige maatregelen om te garanderen 
dat die worden uitgevoerd. Deze sancties 
worden beperkt tot inbreuken op de 
verplichtingen uit hoofde van:

uit hoofde van deze verordening, en nemen 
alle nodige maatregelen om te garanderen 
dat die worden uitgevoerd. Deze sancties 
hebben betrekking op alle dergelijke
inbreuken op de verplichtingen uit hoofde 
van deze verordening.

Or. en

Amendement 369
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
bij inbreuken door de aanbieders van 
hostingdiensten op de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening, en nemen 
alle nodige maatregelen om te garanderen 
dat die worden uitgevoerd. Deze sancties 
worden beperkt tot inbreuken op de 
verplichtingen uit hoofde van:

1. De lidstaten stellen regels vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
bij herhaalde inbreuken door de 
aanbieders van hostingdiensten op de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening, en nemen alle nodige 
maatregelen om te garanderen dat die 
worden uitgevoerd. Deze sancties worden 
beperkt tot inbreuken op de verplichtingen 
uit hoofde van:

Or. cs

Amendement 370
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten stellen regels vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
bij inbreuken door de aanbieders van 
hostingdiensten op de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening, en nemen 
alle nodige maatregelen om te garanderen 
dat die worden uitgevoerd. Deze sancties 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
sancties geen crimineel karakter hebben 
en dat de bevoegde autoriteiten bij het 
bepalen van het soort en de hoogte van de 
sancties rekening houden met alle 
relevante omstandigheden, waaronder:
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worden beperkt tot inbreuken op de 
verplichtingen uit hoofde van:

Or. en

Amendement 371
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) artikel 3, lid 2 (voorwaarden van 
aanbieders van hostingdiensten);

Schrappen

Or. en

Amendement 372
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) artikel 4, leden 2 en 6 (uitvoering 
van en feedback over 
verwijderingsbevelen);

Schrappen

Or. en

Amendement 373
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) artikel 5, leden 5 en 6 (beoordeling 
van en feedback over doorverwijzingen);

Schrappen
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Or. en

Amendement 374
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) artikel 6, leden 2 en 4 (verslagen 
over proactieve maatregelen en de 
vaststelling van maatregelen naar 
aanleiding van een besluit waarbij 
specifieke proactieve maatregelen zijn 
opgelegd);

Schrappen

Or. en

Amendement 375
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) artikel 6, leden 2 en 4 (verslagen 
over proactieve maatregelen en de 
vaststelling van maatregelen naar 
aanleiding van een besluit waarbij 
specifieke proactieve maatregelen zijn 
opgelegd);

Schrappen

Or. en

Amendement 376
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(d) artikel 6, leden 2 en 4 (verslagen 
over proactieve maatregelen en de 
vaststelling van maatregelen naar 
aanleiding van een besluit waarbij 
specifieke proactieve maatregelen zijn 
opgelegd);

Schrappen

Or. cs

Amendement 377
Eva Maydell

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) artikel 6, leden 2 en 4 (verslagen 
over proactieve maatregelen en de 
vaststelling van maatregelen naar 
aanleiding van een besluit waarbij 
specifieke proactieve maatregelen zijn 
opgelegd);

(d) artikel 6, leden 2 en 4 (verslagen 
over proactieve maatregelen);

Or. en

Amendement 378
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) artikel 7 (bewaring van gegevens); Schrappen

Or. en

Amendement 379
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18– lid 1 – letter f
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) artikel 8 (transparantie); Schrappen

Or. en

Amendement 380
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) artikel 9 (waarborgen met
betrekking tot proactieve maatregelen);

Schrappen

Or. en

Amendement 381
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h) artikel 10 (klachtenprocedures); Schrappen

Or. en

Amendement 382
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) artikel 11 (informatie voor 
aanbieders van inhoud);

Schrappen
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Or. en

Amendement 383
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(j) artikel 13, lid 4 (informatie over 
bewijs van terroristische misdrijven);

Schrappen

Or. en

Amendement 384
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) artikel 14, lid 1 (contactpunten); Schrappen

Or. en

Amendement 385
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) artikel 16 (aanwijzing van een 
wettelijke vertegenwoordiger).

Schrappen

Or. en

Amendement 386
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Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De vastgestelde sancties zijn 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend. 
De lidstaten stellen de Commissie uiterlijk 
op [zes maanden na de inwerkingtreding 
van deze verordening] in kennis van die 
regels en maatregelen en stellen haar 
onverwijld in kennis van alle latere 
wijzigingen daarvan.

2. De vastgestelde sancties zijn 
doeltreffend en evenredig. De lidstaten 
stellen de Commissie uiterlijk op [zes 
maanden na de inwerkingtreding van deze 
verordening] in kennis van die regels en 
maatregelen en stellen haar onverwijld in 
kennis van alle latere wijzigingen daarvan.

Or. en

Amendement 387
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) eerdere inbreuken door de 
verantwoordelijk geachte rechtspersoon;

(c) eerdere inbreuken door de 
verantwoordelijk geachte persoon, 
dochteronderneming of gelieerde persoon 
of onderneming;

Or. en

Amendement 388
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de financiële draagkracht van de 
aansprakelijk geachte rechtspersoon;

(d) de financiële draagkracht van de 
aansprakelijk geachte persoon, 
dochteronderneming of gelieerde persoon 
of onderneming;
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Or. en

Amendement 389
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 3 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de mate waarin de aanbieder van 
hostingdiensten met de bevoegde 
autoriteiten samenwerkt.

(e) de mate waarin de aanbieder van 
hostingdiensten of zijn vertegenwoordiger
met de bevoegde autoriteiten samenwerkt.

Or. en

Amendement 390
Lucy Anderson

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
een systematisch verzuim de 
verplichtingen uit hoofde van artikel 4, 
lid 2, na te leven, financiële sancties 
worden opgelegd van ten hoogste 4 % van 
de mondiale omzet van de aanbieder van 
hostingdiensten in het laatste boekjaar.

4. De lidstaten zorgen ervoor dat bij 
een systematisch verzuim de 
verplichtingen uit hoofde van artikel 4, 
lid 2, na te leven, financiële sancties 
worden opgelegd van ten laagste 2 % en 
ten hoogste 4 % van de mondiale omzet 
van de aanbieder van hostingdiensten in 
het laatste boekjaar.

Or. en

Amendement 391
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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4 bis. De bevoegde autoriteiten 
beschouwen onopzettelijke vertragingen, 
met name bij kleine en middelgrote 
ondernemingen en startende 
ondernemingen, als verzachtende 
factoren bij het vaststellen van het soort 
en de hoogte van de sancties.

Or. en

Amendement 392
Lucy Anderson, Sergio Gutiérrez Prieto

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten verzamelen bij hun 
bevoegde autoriteiten en de onder hun 
rechtsmacht vallende aanbieders van 
hostingdiensten informatie over de 
maatregelen die zij overeenkomstig deze 
verordening hebben genomen, en zenden 
die informatie elk jaar uiterlijk op 
[31 maart] aan de Commissie. Die 
informatie omvat:

1. De lidstaten verzamelen bij hun 
bevoegde autoriteiten en de onder hun 
rechtsmacht vallende aanbieders van 
hostingdiensten informatie over de 
maatregelen die zij overeenkomstig deze 
verordening hebben genomen, en zenden 
die informatie elk jaar uiterlijk op 
[31 maart] aan de Commissie. Die 
informatie omvat het beleid, de 
voorwaarden en de 
transparantieverslagen van aanbieders 
van hostingdiensten en:

Or. en

Amendement 393
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) informatie over de krachtens 
artikel 6 genomen specifieke proactieve 
maatregelen, met inbegrip van de 
hoeveelheid terroristische inhoud die is 

(b) informatie over de krachtens de 
artikelen 4 en 5 genomen specifieke 
maatregelen, met inbegrip van de 
hoeveelheid terroristische inhoud die is 



AM\1174973NL.docx 181/185 PE634.500v01-00

NL

verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt en de 
overeenkomstige termijnen;

verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt;

Or. cs

Amendement 394
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niet eerder dan [drie jaar na de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt] verricht de Commissie een evaluatie 
van deze verordening en dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing van deze 
verordening, waarin ook wordt nagegaan 
of de waarborgmechanismen doeltreffend 
werken. Waar passend, gaat het verslag 
vergezeld van wetgevingsvoorstellen. De 
lidstaten verstrekken de Commissie de 
informatie die nodig is om het verslag op te 
stellen.

Niet eerder dan [drie jaar na de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt] verricht de Commissie een evaluatie 
van deze verordening en dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing van deze 
verordening, waarin ook wordt nagegaan 
of de waarborgmechanismen doeltreffend 
werken. Het verslag heeft ook betrekking 
op het effect van deze verordening op de 
vrijheid van meningsuiting en 
informatie. Waar passend, gaat het verslag 
vergezeld van wetgevingsvoorstellen. De 
lidstaten verstrekken de Commissie de 
informatie die nodig is om het verslag op te 
stellen.

Or. en

Amendement 395
Jiří Pospíšil

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niet eerder dan [drie jaar na de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt] verricht de Commissie een 
evaluatie van deze verordening en dient zij 

De Commissie verricht [uiterlijk drie jaar
na de datum waarop deze verordening van 
toepassing wordt] een evaluatie van deze 
verordening en dient bij het Europees 
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bij het Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing van deze 
verordening, waarin ook wordt nagegaan 
of de waarborgmechanismen doeltreffend 
werken. Waar passend, gaat het verslag 
vergezeld van wetgevingsvoorstellen. De 
lidstaten verstrekken de Commissie de 
informatie die nodig is om het verslag op te 
stellen.

Parlement en de Raad een verslag in over 
de toepassing van deze verordening, 
waarin ook wordt nagegaan of de 
waarborgmechanismen doeltreffend 
werken. Waar passend, gaat het verslag 
vergezeld van wetgevingsvoorstellen. De 
lidstaten verstrekken de Commissie de 
informatie die nodig is om het verslag op te 
stellen.

Or. cs

Amendement 396
Antanas Guoga

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij wordt van toepassing vanaf [zes
maanden na de datum van 
inwerkingtreding].

Zij wordt van toepassing vanaf [achttien
maanden na de datum van 
inwerkingtreding].

Or. en

Amendement 397
Jiří Maštálka

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij wordt van toepassing vanaf [zes 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding].

Zij wordt van toepassing vanaf [24 
maanden na de datum van 
inwerkingtreding].

Or. cs

Amendement 398
Julia Reda

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De geadresseerde van een 
verwijderingsbevel verwijdert op grond 
van artikel 4 van Verordening (EU) ...1

terroristische inhoud of maakt de toegang 
daartoe onmogelijk binnen één uur na 
ontvangst van het verwijderingsbevel van 
de bevoegde autoriteit.

De geadresseerde van een 
verwijderingsbevel verwijdert op grond 
van artikel 4 van Verordening (EU) ...1

terroristische inhoud snel of maakt de 
toegang daartoe snel onmogelijk.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Amendement 399
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De geadresseerde van een 
verwijderingsbevel verwijdert op grond 
van artikel 4 van Verordening (EU) ...1

terroristische inhoud of maakt de toegang 
daartoe onmogelijk binnen één uur na 
ontvangst van het verwijderingsbevel van
de bevoegde autoriteit.

De geadresseerde van een 
verwijderingsbevel verwijdert op grond 
van artikel 4 van Verordening (EU) ...1

terroristische inhoud of maakt de toegang 
daartoe onmogelijk binnen de door de 
bevoegde autoriteit vastgestelde termijn.

_________________ _________________

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

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

Or. de

Amendement 400
Julia Reda
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) ...2 bewaren geadresseerden inhoud 
en bijbehorende gegevens die zijn 
verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt, gedurende zes 
maanden of langer op verzoek van de 
bevoegde autoriteiten of rechterlijke 
instanties.

Overeenkomstig artikel 7 van Verordening 
(EU) ...2 bewaren geadresseerden inhoud 
en bijbehorende gegevens die zijn 
verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt, gedurende zes 
maanden of langer op verzoek van de 
bevoegde autoriteiten of rechterlijke 
instanties of de aanbieder van inhoud, 
teneinde klachten te kunnen verhelpen 
volgens het in artikel 10 uiteengezette 
mechanisme.

_________________ _________________

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

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

Or. en

Amendement 401
Andreas Schwab

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

DEEL B: Te verwijderen inhoud of 
inhoud waartoe de toegang onmogelijk 
moet worden gemaakt binnen de door de 
bevoegde autoriteit vastgestelde termijn:

Or. de

Amendement 402
Julia Reda

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel B – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

DEEL B: Snel te verwijderen inhoud 
of inhoud waartoe de toegang snel 
onmogelijk moet worden gemaakt:

Or. en

Amendement 403
Julia Reda

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel G – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Informatie over het bevoegde orgaan of de 
bevoegde rechterlijke instantie, termijnen 
en procedures voor betwisting van het 
verwijderingsbevel:

Informatie over de bevoegde rechterlijke 
instantie, termijnen en procedures voor 
betwisting van het verwijderingsbevel:

Or. en
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