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Pozměňovací návrh 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY
o prevenci šíření teroristického obsahu 
online
Příspěvek Evropské komise k zasedání 
vedoucích představitelů
v Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018

Návrh
SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY
o prevenci šíření teroristického obsahu 
online
Příspěvek Evropské komise k zasedání 
vedoucích představitelů
v Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Je sporné, zda je zvolený právní základ (článek 114 SFEU, vnitřní trh) vhodný s ohledem na 
stanovený cíl: „Toto nařízení přispívá k ochraně veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem zajistit ochranu dotčených základních práv.“ 
(7. bod odůvodnění) Soudní dvůr Evropské unie totiž již zamítl možnost použít článek 114 
SFEU u opatření, jehož cílem bylo přispět k veřejné bezpečnosti (věc C-318/04 body 54–61 a 
věc C-318/04 bod 67). Právním základem by tudíž měl být článek 83 SFEU, který pouze 
dovoluje přijímat směrnice.

Pozměňovací návrh 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Název 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY
o prevenci šíření teroristického obsahu 
online

Návrh
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY
o omezení šíření teroristického obsahu 
online
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Příspěvek Evropské komise k zasedání 
vedoucích představitelů
v Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018

Příspěvek Evropské komise k zasedání 
vedoucích představitelů
v Salcburku ve dnech 19.–20. září 2018

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 114 
této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie, a zejména na článek 83 této 
smlouvy,

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Je sporné, zda je zvolený právní základ (článek 114 SFEU, vnitřní trh) vhodný s ohledem na 
stanovený cíl: „Toto nařízení přispívá k ochraně veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem zajistit ochranu dotčených základních práv.“ 
(7. bod odůvodnění) Soudní dvůr Evropské unie totiž již zamítl možnost použít článek 114 
SFEU u opatření, jehož cílem bylo přispět k veřejné bezpečnosti (věc C-318/04 a C-318/04 
body 54–56 a bod 67). Právním základem by tudíž měl být článek 83 SFEU, který pouze 
dovoluje přijímat směrnice.

Pozměňovací návrh 39
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím řešení zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
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zajistit řádné fungování jednotného 
digitálního trhu v otevřené a demokratické 
společnosti. Fungování jednotného 
digitálního trhu je nutné zlepšovat 
posilováním právní jistoty ve prospěch 
poskytovatelů hostingových služeb, 
posilováním důvěry uživatelů v internetové 
prostředí a posilováním ochranných 
opatření ve smyslu svobody projevu 
a informací.

a přínosu k vyšetřování trestných činů 
zajistit řádné fungování jednotného 
digitálního trhu v otevřené a demokratické 
společnosti. Fungování jednotného 
digitálního trhu je nutné zlepšovat 
posilováním právní jistoty ve prospěch 
poskytovatelů hostingových služeb, 
posilováním důvěry uživatelů v internetové 
prostředí a posilováním ochranných 
opatření s cílem zajistit právní stát a 
základní práva, zejména svobodu projevu 
a informací, právo na svobodu a pluralitu 
sdělovacích prostředků, svobodu 
podnikání a právo na soukromí a ochranu 
osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
zajistit řádné fungování jednotného 
digitálního trhu v otevřené a demokratické 
společnosti. Fungování jednotného 
digitálního trhu je nutné zlepšovat 
posilováním právní jistoty ve prospěch 
poskytovatelů hostingových služeb, 
posilováním důvěry uživatelů 
v internetové prostředí a posilováním 
ochranných opatření ve smyslu svobody 
projevu a informací.

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
zajistit bezpečnost občanů členských států 
v demokratické společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
zajistit řádné fungování jednotného 
digitálního trhu v otevřené a demokratické 
společnosti. Fungování jednotného 
digitálního trhu je nutné zlepšovat 
posilováním právní jistoty ve prospěch 
poskytovatelů hostingových služeb, 
posilováním důvěry uživatelů v internetové 
prostředí a posilováním ochranných 
opatření ve smyslu svobody projevu 
a informací.

(1) Cílem této směrnice je 
prostřednictvím prevence využívání 
hostingových služeb pro šíření 
teroristického obsahu ochránit veřejnou 
bezpečnost, přičemž současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření 
s cílem zajistit ochranu základních práv 
v otevřené a demokratické společnosti. 
Fungování jednotného digitálního trhu je 
nutné zlepšovat posilováním právní jistoty 
ve prospěch poskytovatelů hostingových 
služeb, posilováním důvěry uživatelů 
v internetové prostředí a posilováním 
ochranných opatření s cílem chránit 
základní práva, včetně svobody projevu 
a informací, respektovat soukromý a 
rodinný život a zajistit ochranu osobních 
údajů.

(Záměna v textu použitého slova 
„zneužívání/zneužití“ za „využívání“ by se 
měla uplatnit v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto nařízení je v prvé řadě přispívat k veřejné bezpečnosti a odkaz na jednotný 
digitální trh má zřejmě pouze odůvodnit použití článku 114 SFEU jako právního základu (a 
proto pro volbu nařízení namísto směrnice).

Pozměňovací návrh 42
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
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hostingových služeb pro teroristické účely 
zajistit řádné fungování jednotného 
digitálního trhu v otevřené a demokratické 
společnosti. Fungování jednotného 
digitálního trhu je nutné zlepšovat 
posilováním právní jistoty ve prospěch 
poskytovatelů hostingových služeb, 
posilováním důvěry uživatelů v internetové 
prostředí a posilováním ochranných 
opatření ve smyslu svobody projevu 
a informací.

hostingových služeb pro účely šíření 
nezákonného teroristického obsahu 
poskytovateli obsahu zajistit řádné 
fungování jednotného digitálního trhu 
v otevřené a demokratické společnosti. 
Fungování jednotného digitálního trhu je 
nutné zlepšovat posilováním právní jistoty 
ve prospěch poskytovatelů hostingových 
služeb, posilováním důvěry uživatelů 
v internetové prostředí a posilováním 
ochranných opatření s cílem chránit 
základní práva, včetně svobody projevu a 
svobody přijímání a šíření informací, 
zajistit respektování soukromého života a 
ochranu osobních údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
zajistit řádné fungování jednotného 
digitálního trhu v otevřené a demokratické 
společnosti. Fungování jednotného 
digitálního trhu je nutné zlepšovat 
posilováním právní jistoty ve prospěch 
poskytovatelů hostingových služeb, 
posilováním důvěry uživatelů v internetové 
prostředí a posilováním ochranných 
opatření ve smyslu svobody projevu 
a informací.

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
zajistit řádné fungování jednotného 
digitálního trhu v otevřené a demokratické 
společnosti. Fungování jednotného 
digitálního trhu je nutné zlepšovat 
posilováním právní jistoty ve prospěch 
poskytovatelů hostingových služeb, 
posilováním důvěry uživatelů v internetové 
prostředí a posilováním ochranných 
opatření ve smyslu základních práv, 
zejména práva na svobodu projevu 
a informací, práva na soukromí a ochranu 
osobních údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
zajistit řádné fungování jednotného 
digitálního trhu v otevřené a demokratické 
společnosti. Fungování jednotného 
digitálního trhu je nutné zlepšovat 
posilováním právní jistoty ve prospěch 
poskytovatelů hostingových služeb, 
posilováním důvěry uživatelů v internetové 
prostředí a posilováním ochranných 
opatření ve smyslu svobody projevu 
a informací.

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
a poskytnutím účinného nástroje k 
zajištění dlouhodobé veřejné bezpečnosti v 
naší společnosti zajistit řádné fungování 
jednotného digitálního trhu v otevřené 
a demokratické společnosti. Fungování 
jednotného digitálního trhu je nutné 
zlepšovat posilováním právní jistoty ve 
prospěch poskytovatelů hostingových 
služeb, posilováním důvěry uživatelů 
v internetové prostředí a posilováním 
ochranných opatření ve smyslu svobody 
projevu a informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
zajistit řádné fungování jednotného 
digitálního trhu v otevřené a demokratické 
společnosti. Fungování jednotného 
digitálního trhu je nutné zlepšovat 
posilováním právní jistoty ve prospěch 
poskytovatelů hostingových služeb, 
posilováním důvěry uživatelů v internetové 
prostředí a posilováním ochranných 
opatření ve smyslu svobody projevu 

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
zajistit řádné fungování jednotného 
digitálního trhu v otevřené a demokratické 
společnosti. Fungování jednotného 
digitálního trhu je nutné zlepšovat 
posilováním právní jistoty ve prospěch 
poskytovatelů hostingových služeb, 
posilováním důvěry uživatelů v internetové 
prostředí a posilováním ochranných 
opatření ve smyslu základních práv, 
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a informací. zejména svobody projevu a informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
zajistit řádné fungování jednotného 
digitálního trhu v otevřené a demokratické 
společnosti. Fungování jednotného 
digitálního trhu je nutné zlepšovat 
posilováním právní jistoty ve prospěch 
poskytovatelů hostingových služeb, 
posilováním důvěry uživatelů v internetové 
prostředí a posilováním ochranných 
opatření ve smyslu svobody projevu 
a informací.

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
zajistit řádné fungování jednotného 
digitálního trhu v otevřené a demokratické 
společnosti. Fungování jednotného 
digitálního trhu je nutné zlepšovat 
posilováním právní jistoty ve prospěch 
poskytovatelů hostingových služeb, 
posilováním důvěry uživatelů v internetové 
prostředí a posilováním ochranných 
opatření ve smyslu základních práv, 
včetně svobody projevu a informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Monika Beňová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
zajistit řádné fungování jednotného 
digitálního trhu v otevřené a demokratické 
společnosti. Fungování jednotného 
digitálního trhu je nutné zlepšovat 

(1) Cílem tohoto nařízení je 
prostřednictvím prevence zneužívání 
hostingových služeb pro teroristické účely 
zajistit řádné a transparentní fungování 
jednotného digitálního trhu v otevřené 
a demokratické společnosti. Fungování 
jednotného digitálního trhu je nutné 
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posilováním právní jistoty ve prospěch 
poskytovatelů hostingových služeb, 
posilováním důvěry uživatelů v internetové 
prostředí a posilováním ochranných 
opatření ve smyslu svobody projevu 
a informací.

zlepšovat posilováním právní jistoty ve 
prospěch poskytovatelů hostingových 
služeb, posilováním důvěry uživatelů 
v internetové prostředí a posilováním 
ochranných opatření ve smyslu svobody 
projevu a informací.

Or. en

Odůvodnění

Je naprosto nezbytné, aby bylo nadále prioritou transparentní používání internetu. Zneužívání 
internetu je samo o sobě složité, pokud je zachována vysoká míra transparentnosti. V 
důsledku toho bude obsah související s extremismem, který nelze ověřit, nápadný.

Pozměňovací návrh 48
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Nařízení týkající se poskytovatelů 
hostingových služeb může pouze 
doplňovat strategie a opatření členských 
států, které se mají zabývat nezákonnými 
teroristickými trestnými činy a které musí 
klást důraz na offline opatření, např. 
vyšetřování trestných činů a přeshraniční 
spolupráci, jakož i preventivní opatření, 
včetně mimo jiné např. investic do 
vzdělávání, sociální soudržnosti a 
prevence násilí.
Z mnoha studií vyplývá, že k radikalizaci 
jen velmi zřídka dochází výhradně na 
internetu. Skutečná násilná radikalizace 
zahrnuje řadu složitých procesů, včetně 
mezilidské komunikace ve spojení s 
dalšími faktory mimo internet. Nicméně 
role, kterou internet a sociální média v 
procesu radikalizace hrají, by neměla být 
podceňována.

Or. en



AM\1177907CS.docx 11/130 PE636.146v02-00

CS

Pozměňovací návrh 49
Auke Zijlstra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) S ohledem na to, že opatření 
předem znemožňující zveřejňování obsahu 
na internetu, např. filtry pro nahrávání 
obsahu, jsou v rozporu s čl. 7 odst. 3 
nizozemské ústavy.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Aktivní poskytovatelé 
hostingových služeb na internetu hrají 
v digitální ekonomice důležitou roli, 
protože zajišťují spojení mezi podniky 
a občany, zprostředkovávají veřejnou 
diskuzi, distribuci a příjem informací, 
názorů a myšlenek a významně přispívají 
k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě 
pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou 
však v některých případech zneužívány 
třetími stranami k provádění nezákonné 
činnosti online. Velké znepokojení 
vzbuzuje zneužívání poskytovatelů 
hostingových služeb teroristickými 
skupinami a jejich příznivci k šíření 
teroristického obsahu online za účelem 
šíření jejich informací, radikalizace, 
náboru, napomáhání a řízení teroristické 
činnosti.

(2) Aktivní poskytovatelé 
hostingových služeb na internetu hrají 
v digitální ekonomice důležitou roli, 
protože zajišťují spojení mezi podniky 
a občany, nabízejí vzdělávací příležitosti, 
zprostředkovávají veřejnou diskuzi, 
distribuci a příjem informací, názorů 
a myšlenek a významně přispívají 
k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě 
pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou 
však v některých případech zneužívány 
třetími stranami k provádění nezákonné 
činnosti online, jež podle platného 
právního rámce EU představuje trestný 
čin. Velké znepokojení vzbuzuje 
zneužívání poskytovatelů hostingových 
služeb teroristickými skupinami a jejich 
příznivci k šíření teroristického obsahu 
online za účelem šíření jejich informací, 
radikalizace, náboru, napomáhání a řízení 
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teroristické činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Maria Grapini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Aktivní poskytovatelé 
hostingových služeb na internetu hrají 
v digitální ekonomice důležitou roli, 
protože zajišťují spojení mezi podniky 
a občany, zprostředkovávají veřejnou 
diskuzi, distribuci a příjem informací, 
názorů a myšlenek a významně přispívají 
k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě 
pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou 
však v některých případech zneužívány 
třetími stranami k provádění nezákonné 
činnosti online. Velké znepokojení 
vzbuzuje zneužívání poskytovatelů 
hostingových služeb teroristickými 
skupinami a jejich příznivci k šíření 
teroristického obsahu online za účelem 
šíření jejich informací, radikalizace, 
náboru, napomáhání a řízení teroristické 
činnosti.

(2) Aktivní poskytovatelé 
hostingových služeb na internetu hrají 
v digitální ekonomice důležitou roli, 
protože zajišťují spojení mezi podniky 
a občany, zprostředkovávají veřejnou 
diskuzi, distribuci a příjem informací, 
názorů a myšlenek a významně přispívají 
k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě 
pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou 
však v některých případech zneužívány 
třetími stranami k provádění nezákonné 
činnosti online. Velké znepokojení 
vzbuzuje zneužívání poskytovatelů 
hostingových služeb teroristickými 
skupinami, organizacemi a jednotlivci 
a jejich příznivci k šíření teroristického 
obsahu online za účelem šíření jejich 
informací, radikalizace, náboru, 
napomáhání a řízení teroristické činnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 52
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Aktivní poskytovatelé 
hostingových služeb na internetu hrají 

(2) Aktivní poskytovatelé 
hostingových služeb na internetu hrají 
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v digitální ekonomice důležitou roli, 
protože zajišťují spojení mezi podniky 
a občany, zprostředkovávají veřejnou 
diskuzi, distribuci a příjem informací, 
názorů a myšlenek a významně přispívají 
k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě 
pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou 
však v některých případech zneužívány 
třetími stranami k provádění nezákonné 
činnosti online. Velké znepokojení 
vzbuzuje zneužívání poskytovatelů 
hostingových služeb teroristickými 
skupinami a jejich příznivci k šíření 
teroristického obsahu online za účelem 
šíření jejich informací, radikalizace, 
náboru, napomáhání a řízení teroristické 
činnosti.

v digitální ekonomice důležitou roli, 
protože zajišťují spojení mezi podniky 
a občany, zprostředkovávají veřejnou 
diskuzi, distribuci a příjem informací, 
názorů a myšlenek a významně přispívají 
k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě 
pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou 
však v některých případech zneužívány 
k provádění nezákonné činnosti online. 
Velké znepokojení vzbuzuje zneužívání 
služeb poskytovatelů hostingových služeb 
teroristickými skupinami a jejich příznivci 
k šíření nezákonného teroristického 
obsahu online za účelem šíření jejich 
informací, radikalizace, náboru, 
napomáhání a řízení teroristické činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Aktivní poskytovatelé 
hostingových služeb na internetu hrají 
v digitální ekonomice důležitou roli, 
protože zajišťují spojení mezi podniky 
a občany, zprostředkovávají veřejnou 
diskuzi, distribuci a příjem informací, 
názorů a myšlenek a významně přispívají 
k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě 
pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou 
však v některých případech zneužívány 
třetími stranami k provádění nezákonné 
činnosti online. Velké znepokojení 
vzbuzuje zneužívání poskytovatelů 
hostingových služeb teroristickými 
skupinami a jejich příznivci k šíření 
teroristického obsahu online za účelem 
šíření jejich informací, radikalizace, 
náboru, napomáhání a řízení teroristické 

(2) Aktivní poskytovatelé 
hostingových služeb na internetu hrají 
v digitální ekonomice důležitou roli, 
protože zajišťují spojení mezi podniky 
a občany, zprostředkovávají veřejnou 
diskuzi, distribuci a příjem informací, 
názorů a myšlenek a významně přispívají 
k inovacím, ekonomickému růstu a tvorbě 
pracovních míst v Unii. Jejich služby jsou 
však v některých případech zneužívány 
třetími stranami k provádění nezákonné 
činnosti online. Velké znepokojení 
vzbuzuje zneužívání poskytovatelů 
hostingových služeb teroristickými 
skupinami a jejich příznivci k šíření 
teroristického obsahu online za účelem 
šíření jejich informací, náboru, 
napomáhání a řízení teroristické činnosti.



PE636.146v02-00 14/130 AM\1177907CS.docx

CS

činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Platformy sociálních médií lze 
využívat coby hnací sílu radikalizace 
vedoucí k násilnému extremismu a také 
jako nástroj sloužící k šíření nenávistných 
projevů a nedovoleného obsahu, zvláště 
mezi mladými uživateli internetu.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Přítomnost teroristického obsahu 
online má závažné negativní dopady na 
uživatele, občany a celou společnost, ale 
také na poskytovatele internetových 
služeb, na jejichž platformách se takový 
obsah nachází, neboť se tím narušuje 
důvěra jejich uživatelů a dochází 
poškozování jejich obchodních modelů. 
Vzhledem k tomu, že poskytovatelé online 
služeb hrají ústřední úlohu a mají k 
dispozici technologické prostředky 
a kapacity související s poskytovanými 
službami, nesou zvláštní společenskou 
odpovědnost za ochranu svých služeb před 
zneužitím teroristy a za boj proti 

vypouští se
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teroristickému obsahu šířenému 
prostřednictvím jejich služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Přítomnost teroristického obsahu 
online má závažné negativní dopady na 
uživatele, občany a celou společnost, ale 
také na poskytovatele internetových služeb, 
na jejichž platformách se takový obsah 
nachází, neboť se tím narušuje důvěra 
jejich uživatelů a dochází poškozování 
jejich obchodních modelů. Vzhledem k 
tomu, že poskytovatelé online služeb hrají 
ústřední úlohu a mají k dispozici 
technologické prostředky a kapacity 
související s poskytovanými službami, 
nesou zvláštní společenskou odpovědnost 
za ochranu svých služeb před zneužitím 
teroristy a za boj proti teroristickému 
obsahu šířenému prostřednictvím jejich 
služeb.

(3) Ačkoli přítomnost teroristického 
obsahu online není jediným faktorem 
vedoucím k násilnému extremismu, má 
závažné negativní dopady na uživatele, 
zejména na mladé uživatele, občany 
a celou společnost, ale také na 
poskytovatele internetových služeb, na 
jejichž platformách se takový obsah 
nachází, neboť se tím narušuje důvěra 
jejich uživatelů a dochází poškozování 
jejich obchodních modelů. Vzhledem k 
tomu, že poskytovatelé online služeb hrají 
ústřední úlohu a mají k dispozici 
technologické prostředky a kapacity 
související s poskytovanými službami, plně 
zaručují svobodu projevu a pluralismus, 
nesou zvláštní společenskou odpovědnost 
za ochranu svých služeb před zneužitím 
teroristy a za boj proti teroristickému 
obsahu šířenému prostřednictvím jejich 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Přítomnost teroristického obsahu 
online má závažné negativní dopady na 
uživatele, občany a celou společnost, ale 
také na poskytovatele internetových služeb, 
na jejichž platformách se takový obsah 
nachází, neboť se tím narušuje důvěra 
jejich uživatelů a dochází poškozování 
jejich obchodních modelů. Vzhledem k 
tomu, že poskytovatelé online služeb hrají 
ústřední úlohu a mají k dispozici 
technologické prostředky a kapacity 
související s poskytovanými službami, 
nesou zvláštní společenskou odpovědnost 
za ochranu svých služeb před zneužitím 
teroristy a za boj proti teroristickému 
obsahu šířenému prostřednictvím jejich 
služeb.

(3) Přítomnost teroristického obsahu 
online má závažné negativní dopady na 
uživatele, občany a celou společnost, ale 
také na poskytovatele internetových služeb, 
na jejichž platformách se takový obsah 
nachází, neboť se tím narušuje důvěra 
jejich uživatelů a dochází poškozování 
jejich obchodních modelů. Vzhledem k 
tomu, že poskytovatelé online služeb hrají 
ústřední úlohu a mají k dispozici 
technologické prostředky a kapacity 
související s poskytovanými službami, 
nesou zvláštní společenskou odpovědnost 
za ochranu svých služeb před zneužitím 
teroristy a za boj proti teroristickému 
obsahu šířenému prostřednictvím jejich 
služeb, aniž je jakkoli dotčena svoboda 
projevu a informací občanů členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Přítomnost teroristického obsahu 
online má závažné negativní dopady na 
uživatele, občany a celou společnost, ale 
také na poskytovatele internetových služeb, 
na jejichž platformách se takový obsah 
nachází, neboť se tím narušuje důvěra 
jejich uživatelů a dochází poškozování 
jejich obchodních modelů. Vzhledem k 
tomu, že poskytovatelé online služeb hrají 
ústřední úlohu a mají k dispozici 
technologické prostředky a kapacity 
související s poskytovanými službami, 
nesou zvláštní společenskou odpovědnost 
za ochranu svých služeb před zneužitím 

(3) Přítomnost teroristického obsahu 
online má závažné negativní dopady na 
uživatele, občany a celou společnost, ale 
také na poskytovatele internetových služeb, 
na jejichž platformách se takový obsah 
nachází, neboť se tím narušuje důvěra 
jejich uživatelů a dochází poškozování 
jejich obchodních modelů. Vzhledem k 
tomu, že poskytovatelé online služeb hrají 
ústřední úlohu a úměrně k technologickým 
prostředkům a kapacitám souvisejícím 
s poskytovanými službami nesou zvláštní 
společenskou odpovědnost za ochranu 
svých služeb před zneužitím teroristy a za 
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teroristy a za boj proti teroristickému 
obsahu šířenému prostřednictvím jejich 
služeb.

pomoc příslušným orgánům při řešení 
teroristických trestných činů páchaných 
prostřednictvím jejich služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Přítomnost teroristického obsahu 
online má závažné negativní dopady na 
uživatele, občany a celou společnost, ale 
také na poskytovatele internetových služeb, 
na jejichž platformách se takový obsah 
nachází, neboť se tím narušuje důvěra 
jejich uživatelů a dochází poškozování 
jejich obchodních modelů. Vzhledem k 
tomu, že poskytovatelé online služeb hrají 
ústřední úlohu a mají k dispozici 
technologické prostředky a kapacity 
související s poskytovanými službami, 
nesou zvláštní společenskou odpovědnost 
za ochranu svých služeb před zneužitím 
teroristy a za boj proti teroristickému 
obsahu šířenému prostřednictvím jejich 
služeb.

(3) Přítomnost teroristického obsahu 
online má závažné negativní dopady na 
uživatele, občany a celou společnost, ale 
také na poskytovatele internetových služeb, 
na jejichž platformách se takový obsah 
nachází, neboť se tím narušuje důvěra 
jejich uživatelů a dochází poškozování 
jejich obchodních modelů. Vzhledem k 
tomu, že poskytovatelé online služeb hrají 
ústřední úlohu a mají k dispozici 
technologické prostředky a kapacity 
související s poskytovanými službami, 
mohli by poskytovat pomoc příslušným 
soudním orgánům, pokud jde o ochranu 
svých služeb před jejich využitím teroristy 
a boj proti teroristickému obsahu šířenému 
prostřednictvím jejich služeb.

(Záměna v textu použitého slova 
„zneužívání/zneužití“ za „využívání“ by se 
měla uplatnit v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Přítomnost teroristického obsahu 
online má závažné negativní dopady na 
uživatele, občany a celou společnost, ale 
také na poskytovatele internetových služeb, 
na jejichž platformách se takový obsah 
nachází, neboť se tím narušuje důvěra 
jejich uživatelů a dochází poškozování 
jejich obchodních modelů. Vzhledem k 
tomu, že poskytovatelé online služeb hrají 
ústřední úlohu a mají k dispozici 
technologické prostředky a kapacity 
související s poskytovanými službami, 
nesou zvláštní společenskou odpovědnost 
za ochranu svých služeb před zneužitím 
teroristy a za boj proti teroristickému 
obsahu šířenému prostřednictvím jejich 
služeb.

(3) Přítomnost nezákonného 
teroristického obsahu online má závažné 
negativní dopady na uživatele, občany 
a celou společnost, ale také na 
poskytovatele internetových služeb, na 
jejichž platformách se takový obsah 
nachází, neboť se tím narušuje důvěra 
jejich uživatelů a dochází poškozování 
jejich obchodních modelů. Vzhledem k 
tomu, že poskytovatelé online služeb hrají 
ústřední úlohu a mají k dispozici 
technologické prostředky a kapacity 
související s poskytovanými službami, 
mohli by poskytovat pomoc příslušným 
soudním orgánům ochranou svých služeb 
před zneužitím a v boji proti nezákonnému 
teroristickému obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Abychom mohli omezit dostupnost 
teroristického obsahu online a náležitě 
řešit tento rychle se rozvíjející problém, je 
třeba doplnit úsilí v boji proti 
teroristickému obsahu online zahájené na 
úrovni Unie v roce 2015 v rámci 
dobrovolné spolupráce mezi členskými 
státy a poskytovateli hostingových služeb 
o jasný legislativní rámec. Legislativní 
rámec se snaží navázat na dobrovolné 
úsilí, které bylo posíleno doporučením 
Komise (EU) 2018/3347 , a reaguje na 
výzvy Evropského parlamentu, aby byla 
zintenzivněna opatření pro boj proti 
nezákonnému a škodlivému obsahu, 
a Evropské rady, aby došlo ke zlepšení 

(4) Jasný legislativní rámec je založen 
na dobrovolné spolupráci mezi členskými 
státy a poskytovateli hostingových služeb, 
která byla posílena doporučením Komise 
(EU) 2018/3347.
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automatického odhalování a odstraňování 
obsahu, jenž podněcuje k teroristickým 
činům.
_________________ _________________
7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze 
dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).

7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze 
dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Abychom mohli omezit dostupnost 
teroristického obsahu online a náležitě 
řešit tento rychle se rozvíjející problém, je 
třeba doplnit úsilí v boji proti 
teroristickému obsahu online zahájené na 
úrovni Unie v roce 2015 v rámci 
dobrovolné spolupráce mezi členskými 
státy a poskytovateli hostingových služeb 
o jasný legislativní rámec. Legislativní 
rámec se snaží navázat na dobrovolné úsilí, 
které bylo posíleno doporučením Komise 
(EU) 2018/3347, a reaguje na výzvy 
Evropského parlamentu, aby byla 
zintenzivněna opatření pro boj proti 
nezákonnému a škodlivému obsahu, 
a Evropské rady, aby došlo ke zlepšení 
automatického odhalování a odstraňování 
obsahu, jenž podněcuje k teroristickým 
činům.

(4) Úsilí v boji proti nezákonnému 
teroristickému obsahu online zahájené na 
úrovni Unie v roce 2015 v rámci 
dobrovolné spolupráce mezi členskými 
státy a poskytovateli hostingových služeb. 
Legislativní rámec se snaží navázat na toto 
úsilí, které bylo posíleno doporučením 
Komise (EU) 2018/3347.

_________________ _________________
7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze 
dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).

7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze 
dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).
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Pozměňovací návrh 63
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Abychom mohli omezit dostupnost 
teroristického obsahu online a náležitě 
řešit tento rychle se rozvíjející problém, je 
třeba doplnit úsilí v boji proti 
teroristickému obsahu online zahájené na 
úrovni Unie v roce 2015 v rámci 
dobrovolné spolupráce mezi členskými 
státy a poskytovateli hostingových služeb 
o jasný legislativní rámec. Legislativní 
rámec se snaží navázat na dobrovolné úsilí, 
které bylo posíleno doporučením Komise 
(EU) 2018/3347 , a reaguje na výzvy 
Evropského parlamentu, aby byla 
zintenzivněna opatření pro boj proti 
nezákonnému a škodlivému obsahu, 
a Evropské rady, aby došlo ke zlepšení 
automatického odhalování a odstraňování 
obsahu, jenž podněcuje k teroristickým 
činům.

(4) Jak ve své zprávě zdůraznil 
Zvláštní výbor Evropského parlamentu 
pro terorismus1a, bylo úsilí v boji proti 
teroristickému obsahu online zahájené na 
úrovni Unie v roce 2015 v rámci 
dobrovolné spolupráce mezi členskými 
státy a poskytovateli hostingových služeb 
nedostatečné. Z toho důvodu musí být 
právní rámec EU doplněn o jasný 
legislativní rámec, abychom mohli omezit 
dostupnost teroristického obsahu online 
a náležitě řešit tento rychle se rozvíjející 
problém. Legislativní rámec se snaží 
navázat na dobrovolné úsilí, které bylo 
posíleno doporučením Komise (EU) 
2018/334, a reaguje na výzvy Evropského 
parlamentu, aby byla zintenzivněna 
opatření pro boj proti nezákonnému 
a škodlivému obsahu, a Evropské rady, aby 
došlo ke zlepšení automatického 
odhalování a odstraňování obsahu, jenž 
podněcuje k teroristickým činům.

_________________ _________________
1a P8_TA-PROV(2018)0512.

7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze 
dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Eva Joly
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Abychom mohli omezit dostupnost 
teroristického obsahu online a náležitě řešit 
tento rychle se rozvíjející problém, je třeba 
doplnit úsilí v boji proti teroristickému 
obsahu online zahájené na úrovni Unie 
v roce 2015 v rámci dobrovolné spolupráce 
mezi členskými státy a poskytovateli 
hostingových služeb o jasný legislativní 
rámec. Legislativní rámec se snaží navázat 
na dobrovolné úsilí, které bylo posíleno 
doporučením Komise (EU) 2018/3347, 
a reaguje na výzvy Evropského 
parlamentu, aby byla zintenzivněna 
opatření pro boj proti nezákonnému 
a škodlivému obsahu, a Evropské rady, aby 
došlo ke zlepšení automatického 
odhalování a odstraňování obsahu, jenž 
podněcuje k teroristickým činům.

(4) Abychom mohli omezit dostupnost 
teroristického obsahu online, náležitě řešit 
tento rozvíjející se problém a zavést 
nezbytné záruky s cílem zajistit právní stát 
a ochranu základních práv, je třeba 
doplnit úsilí v boji proti teroristickému 
obsahu online zahájené na úrovni Unie 
v roce 2015 v rámci dobrovolné spolupráce 
mezi členskými státy a poskytovateli 
hostingových služeb o jasný legislativní 
rámec. Legislativní rámec se snaží navázat 
na dobrovolné úsilí, které bylo posíleno 
doporučením Komise (EU) 2018/3347 a 
odstranit některé nedostatky tohoto úsilí 
a reaguje na výzvy Evropského 
parlamentu, aby byla zintenzivněna 
opatření pro boj proti nezákonnému obsahu 
v souladu s horizontálním rámcem 
vytvořeným na základě směrnice 
2000/31/ES, a Evropské rady, aby došlo ke 
zlepšení odhalování a odstraňování 
teroristického obsahu.

_________________ _________________
7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze 
dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).

7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze 
dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Maria Grapini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Abychom mohli omezit dostupnost (4) Abychom mohli omezit dostupnost 
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teroristického obsahu online a náležitě řešit 
tento rychle se rozvíjející problém, je třeba 
doplnit úsilí v boji proti teroristickému 
obsahu online zahájené na úrovni Unie 
v roce 2015 v rámci dobrovolné spolupráce 
mezi členskými státy a poskytovateli 
hostingových služeb o jasný legislativní 
rámec. Legislativní rámec se snaží navázat 
na dobrovolné úsilí, které bylo posíleno 
doporučením Komise (EU) 2018/3347, 
a reaguje na výzvy Evropského 
parlamentu, aby byla zintenzivněna 
opatření pro boj proti nezákonnému 
a škodlivému obsahu, a Evropské rady, aby 
došlo ke zlepšení automatického 
odhalování a odstraňování obsahu, jenž 
podněcuje k teroristickým činům.

teroristického obsahu online a náležitě řešit 
tento rychle se rozvíjející problém, je třeba 
doplnit úsilí v boji proti teroristickému 
obsahu online zahájené na úrovni Unie 
v roce 2015 v rámci dobrovolné spolupráce 
mezi členskými státy a poskytovateli 
hostingových služeb o jasný legislativní 
rámec jednotně použitelný ve všech 
členských státech EU. Legislativní rámec 
se snaží navázat na dobrovolné úsilí, které 
bylo posíleno doporučením Komise (EU) 
2018/3347, a reaguje na výzvy Evropského 
parlamentu, aby byla zintenzivněna 
opatření pro boj proti nezákonnému 
a škodlivému obsahu, a Evropské rady, aby 
došlo ke zlepšení automatického 
odhalování a odstraňování obsahu, jenž 
podněcuje k teroristickým činům.

_________________ _________________
7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze 
dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).

7 Doporučení Komise (EU) 2018/334 ze 
dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (Úř. věst. L 63, 6.3.2018, p. 50).

Or. ro

Pozměňovací návrh 66
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 
směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá 
poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením, a to včetně 
proaktivních opatření, nesmí sama o sobě 
vést k tomu, že se na poskytovatele služeb 
přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti 
stanovená příslušným ustanovením. Tímto 
nařízením nejsou dotčeny pravomoci 
vnitrostátních orgánů a soudů stanovit 

(5) Toto nařízení by mělo stanovit 
konkrétní povinnosti některých 
poskytovatelů hostingových služeb a 
povinnost náležité péče pro ty 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
jsou vystaveni významnému objemu 
nezákonného teroristického obsahu. 
Uplatňováním tohoto nařízení by neměly 
být dotčeny články 14 a 15 směrnice 
2000/31/ES8. Opatření přijatá 
poskytovateli hostingových služeb 
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v konkrétních případech, kdy nejsou 
splněny podmínky pro výjimku z 
odpovědnosti dle článku 14 směrnice 
2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů 
hostingových služeb.

v souladu s tímto nařízením, a to včetně 
dodatečných opatření, by neměla mít vliv 
na výjimku z odpovědnosti, která byla 
poskytovatelům udělena, a neměla by 
sama o sobě vést k tomu, že se na 
poskytovatele služeb přestane vztahovat 
výjimka z odpovědnosti stanovená 
příslušným ustanovením, za podmínky, že 
skutečně neví o žádné nezákonné činnosti 
či informacích, nebo v případě, že se něco 
takového dozví, tento obsah neprodleně 
odstraní nebo k němu znemožní přístup. 
Vzhledem k tomu, že se v článku 15 
směrnice 2000/31/ES zakazuje obecná 
povinnost dohledu, pokud jde o 
informace, které poskytovatelé 
hostingových služeb ukládají, a také 
obecná povinnost aktivně vyhledávat 
skutečnosti nebo okolnosti poukazující na 
protiprávní činnost, nemělo by toto 
nařízení vést k tomu, že by příslušné 
orgány předávaly poskytovatelům 
hostingových služeb nejasné informace o 
stavu zákonnosti oznámeného obsahu. 
Pokud příslušný orgán neinformuje 
poskytovatele hostingových služeb o tom, 
zda se oznámený obsah považuje za 
nezákonný, může mu hrozit riziko, že 
bude čelit odpovědnosti za to, že obsah 
neprodleně neodstranil. Proto je třeba, 
aby odpovědný orgán tyto informace v 
každém případě poskytl. Tímto nařízením 
nejsou dotčeny pravomoci vnitrostátních 
orgánů a soudů stanovit v konkrétních 
případech, kdy nejsou splněny podmínky 
pro výjimku z odpovědnosti dle článku 14 
směrnice 2000/31/ES, odpovědnost 
poskytovatelů hostingových služeb.

_________________ _________________
8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
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Pozměňovací návrh 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 
směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá 
poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením, a to včetně 
proaktivních opatření, nesmí sama o sobě 
vést k tomu, že se na poskytovatele služeb 
přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti 
stanovená příslušným ustanovením. Tímto 
nařízením nejsou dotčeny pravomoci 
vnitrostátních orgánů a soudů stanovit 
v konkrétních případech, kdy nejsou 
splněny podmínky pro výjimku z 
odpovědnosti dle článku 14 směrnice 
2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů 
hostingových služeb.

(5) Toto nařízení by mělo být 
použitelné, aniž by byly dotčeny články 14 
a 15 směrnice 2000/31/ES8. Opatření 
přijatá poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením, a to včetně 
proaktivních opatření, nesmí sama o sobě 
vést k tomu, že se na poskytovatele služeb 
přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti 
stanovená příslušným ustanovením a 
neměla by z ní vyplývat obecná povinnost 
dohledu. Tímto nařízením nejsou dotčeny 
pravomoci vnitrostátních orgánů a soudů 
stanovit v konkrétních případech, kdy 
nejsou splněny podmínky pro výjimku z 
odpovědnosti dle článku 14 směrnice 
2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů 
hostingových služeb.

_________________ _________________
8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Andrejs Mamikins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 
směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá 
poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením, a to včetně 
proaktivních opatření, nesmí sama o sobě 
vést k tomu, že se na poskytovatele služeb 
přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti 
stanovená příslušným ustanovením. Tímto 
nařízením nejsou dotčeny pravomoci 
vnitrostátních orgánů a soudů stanovit 
v konkrétních případech, kdy nejsou 
splněny podmínky pro výjimku z 
odpovědnosti dle článku 14 směrnice 
2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů 
hostingových služeb.

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 
směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá 
poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením, a to včetně 
proaktivních opatření, nesmí sama o sobě 
vést k tomu, že se na poskytovatele služeb 
přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti 
stanovená příslušnými ustanoveními nebo 
jim bude uložena povinnost dohledu. 
Tímto nařízením nejsou dotčeny 
pravomoci vnitrostátních orgánů a soudů 
stanovit v konkrétních případech, kdy 
nejsou splněny podmínky pro výjimku z 
odpovědnosti dle článku 14 směrnice 
2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů 
hostingových služeb.

_________________ _________________
8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 
směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá 
poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením, a to včetně 
proaktivních opatření, nesmí sama o sobě 
vést k tomu, že se na poskytovatele služeb 

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 
směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá 
poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením, a to včetně 
dobrovolných proaktivních opatření, nesmí 
sama o sobě vést k tomu, že se na 
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přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti 
stanovená příslušným ustanovením. Tímto 
nařízením nejsou dotčeny pravomoci 
vnitrostátních orgánů a soudů stanovit 
v konkrétních případech, kdy nejsou 
splněny podmínky pro výjimku z 
odpovědnosti dle článku 14 směrnice 
2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů 
hostingových služeb.

poskytovatele služeb přestane vztahovat 
výjimka z odpovědnosti stanovená 
příslušným ustanovením. Tímto nařízením 
nejsou dotčeny pravomoci vnitrostátních 
orgánů a soudů stanovit v konkrétních 
případech, kdy nejsou splněny podmínky 
pro výjimku z odpovědnosti dle článku 14 
směrnice 2000/31/ES, odpovědnost 
poskytovatelů hostingových služeb.

_________________ _________________
8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 
směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá 
poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením, a to včetně 
proaktivních opatření, nesmí sama o sobě 
vést k tomu, že se na poskytovatele služeb 
přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti 
stanovená příslušným ustanovením. Tímto 
nařízením nejsou dotčeny pravomoci 
vnitrostátních orgánů a soudů stanovit 
v konkrétních případech, kdy nejsou 
splněny podmínky pro výjimku z 
odpovědnosti dle článku 14 směrnice 
2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů 
hostingových služeb.

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
nemělo být dotčeno uplatňování článků 14 
a 15 směrnice 2000/31/ES8. Opatření 
přijatá poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením, a to včetně 
dodatečných opatření, nesmí sama o sobě 
vést k tomu, že se na poskytovatele služeb 
přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti 
stanovená příslušným ustanovením. Tímto 
nařízením nejsou dotčeny pravomoci 
vnitrostátních orgánů a soudů stanovit 
v konkrétních případech, kdy nejsou 
splněny podmínky pro výjimku z 
odpovědnosti dle článku 14 směrnice 
2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů 
hostingových služeb.



AM\1177907CS.docx 27/130 PE636.146v02-00

CS

_________________ _________________
8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 
směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá 
poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením, a to včetně 
proaktivních opatření, nesmí sama o sobě 
vést k tomu, že se na poskytovatele služeb 
přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti 
stanovená příslušným ustanovením. Tímto 
nařízením nejsou dotčeny pravomoci 
vnitrostátních orgánů a soudů stanovit 
v konkrétních případech, kdy nejsou 
splněny podmínky pro výjimku z 
odpovědnosti dle článku 14 směrnice 
2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů 
hostingových služeb.

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 
směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá 
poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením nesmí sama 
o sobě vést k tomu, že se na poskytovatele 
služeb přestane vztahovat výjimka z 
odpovědnosti stanovená příslušným 
ustanovením. Tímto nařízením nejsou 
dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů 
a soudů stanovit v konkrétních případech, 
kdy nejsou splněny podmínky pro výjimku 
z odpovědnosti dle článku 14 směrnice 
2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů 
hostingových služeb.

_________________ _________________
8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).
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Or. en

Pozměňovací návrh 72
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
nemělo být dotčeno uplatňování článku 14 
směrnice 2000/31/ES8. Opatření přijatá 
poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením, a to včetně 
proaktivních opatření, nesmí sama o sobě 
vést k tomu, že se na poskytovatele služeb 
přestane vztahovat výjimka z odpovědnosti 
stanovená příslušným ustanovením. Tímto 
nařízením nejsou dotčeny pravomoci 
vnitrostátních orgánů a soudů stanovit 
v konkrétních případech, kdy nejsou 
splněny podmínky pro výjimku z 
odpovědnosti dle článku 14 směrnice 
2000/31/ES, odpovědnost poskytovatelů 
hostingových služeb.

(5) Uplatňováním tohoto nařízení by 
nemělo být dotčeno uplatňování článků 14 
a 15 směrnice 2000/31/ES8. Opatření 
přijatá poskytovateli hostingových služeb 
v souladu s tímto nařízením nesmí sama 
o sobě vést k tomu, že se na poskytovatele 
služeb přestane vztahovat výjimka z 
odpovědnosti stanovená příslušným 
ustanovením. Tímto nařízením nejsou 
dotčeny pravomoci vnitrostátních orgánů 
a soudů stanovit v konkrétních případech, 
kdy nejsou splněny podmínky pro výjimku 
z odpovědnosti dle článků 14 a 15 
směrnice 2000/31/ES, odpovědnost 
poskytovatelů hostingových služeb.

_________________ _________________
8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

8 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/31/ES ze dne 8. června 2000 
o některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(směrnice o elektronickém obchodu) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2000, s. 1).

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Maria Grapini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Pravidla prevence zneužívání 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online, jež mají zajistit řádné 
fungování vnitřního trhu, jsou stanovena 
v nařízení za plného respektování 
základních práv chráněných právním 
řádem Unie a zejména práv, která zaručuje 
Listina základních práv Evropské unie.

(6) Pravidla prevence zneužívání 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online, jež mají zajistit řádné 
fungování vnitřního trhu a maximální 
míru ochrany uživatelů, a tím zvýšit jejich 
důvěru, jsou stanovena v nařízení za 
plného respektování základních práv 
chráněných právním řádem Unie a zejména 
práv, která zaručuje Listina základních 
práv Evropské unie.

Or. ro

Pozměňovací návrh 74
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Pravidla prevence zneužívání 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online, jež mají zajistit řádné 
fungování vnitřního trhu, jsou stanovena 
v nařízení za plného respektování 
základních práv chráněných právním 
řádem Unie a zejména práv, která zaručuje 
Listina základních práv Evropské unie.

(6) Pravidla řešení zneužívání 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online, jež mají zajistit řádné 
fungování vnitřního trhu, jsou stanovena 
v nařízení za plného respektování právního 
státu a základních práv chráněných 
právním řádem Unie a zejména práv, která 
zaručuje Listina základních práv Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Pravidla prevence zneužívání (6) Pravidla prevence zneužívání 
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hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online, jež mají zajistit řádné 
fungování vnitřního trhu, jsou stanovena 
v nařízení za plného respektování 
základních práv chráněných právním 
řádem Unie a zejména práv, která zaručuje 
Listina základních práv Evropské unie.

hostingových služeb k šíření nezákonného 
teroristického obsahu online, jež mají 
zajistit řádné fungování vnitřního trhu, jsou 
stanovena v nařízení a měla by plně 
respektovat základní práva vymezená 
právním řádem Unie a zejména práva, 
která zaručuje Listina základních práv 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Pravidla prevence zneužívání 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online, jež mají zajistit řádné 
fungování vnitřního trhu, jsou stanovena 
v nařízení za plného respektování 
základních práv chráněných právním 
řádem Unie a zejména práv, která zaručuje 
Listina základních práv Evropské unie.

(6) Pravidla pro omezení šíření 
teroristického obsahu online, jež mají 
zajistit řádné fungování vnitřního trhu, jsou 
stanovena v nařízení za plného 
respektování základních práv chráněných 
právním řádem Unie a zejména práv, která 
zaručuje Listina základních práv Evropské 
unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem 
zajistit ochranu dotčených základních práv. 
Ta zahrnují práva na ochranu soukromí 
a osobních údajů, právo na účinnou soudní 

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem 
zajistit ochranu právního státu a dotčených 
základních práv. Ta zahrnují práva na 
ochranu soukromí a osobních údajů, právo 
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ochranu, právo na svobodu projevu, a to 
včetně práva přijímat a rozšiřovat 
informace, práva na svobodu podnikání 
a zásady zákazu diskriminace. Příslušné 
orgány a poskytovatelé hostingových 
služeb musí přijímat pouze taková 
opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody 
projevu a informací, která představuje 
jeden ze základních pilířů pluralitní 
demokratické společnost a je jednou 
z hodnot, na kterých byla Unie založena. 
Je nutné přísně zacílit na opatření, která 
by představovala zasahování do svobody 
projevu a informací, a to v tom smyslu, že 
musí sloužit k prevenci šíření 
teroristického obsahu, ovšem aniž by tím 
ovlivňovala právo přijímat a rozšiřovat 
informace, a zohlednit též ústřední úlohu, 
kterou poskytovatelé hostingových služeb 
hrají při zprostředkování veřejné diskuse, 
šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem.

na účinnou soudní ochranu, právo na 
svobodu projevu, a to včetně práva přijímat 
a rozšiřovat informace, práva na svobodu 
podnikání a zásady zákazu diskriminace. 
Příslušné orgány a poskytovatelé 
hostingových služeb musí přijímat pouze 
taková opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody 
projevu a informací a práv na soukromí a 
ochranu osobních údajů, která představují 
jeden ze základních pilířů pluralitní 
demokratické společnosti a jednu 
z hodnot, na kterých byla Unie založena. 
Opatření přijatá k odstranění 
teroristického obsahu online představují 
zasahování do svobody projevu 
a informací, a proto je třeba, aby byla úzce 
zacílená a aby byla nezbytná, vhodná a 
přiměřená k boji proti terorismu, včetně 
vyšetřování a stíhání teroristických 
trestných činů, a to v tom smyslu, že musí 
sloužit k řešení šíření teroristického 
obsahu, ovšem aniž by tím ovlivňovala 
právo přijímat a rozšiřovat informace, 
a zohlednit též ústřední úlohu, kterou 
poskytovatelé hostingových služeb hrají při 
zprostředkování veřejné diskuse, šíření 
a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem 
zajistit ochranu dotčených základních práv. 
Ta zahrnují práva na ochranu soukromí 

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem 
zajistit ochranu dotčených základních práv. 
Ta zahrnují práva na ochranu soukromí 
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a osobních údajů, právo na účinnou soudní 
ochranu, právo na svobodu projevu, a to 
včetně práva přijímat a rozšiřovat 
informace, práva na svobodu podnikání 
a zásady zákazu diskriminace. Příslušné 
orgány a poskytovatelé hostingových 
služeb musí přijímat pouze taková 
opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody 
projevu a informací, která představuje 
jeden ze základních pilířů pluralitní 
demokratické společnost a je jednou 
z hodnot, na kterých byla Unie založena. Je 
nutné přísně zacílit na opatření, která by 
představovala zasahování do svobody 
projevu a informací, a to v tom smyslu, že 
musí sloužit k prevenci šíření 
teroristického obsahu, ovšem aniž by tím 
ovlivňovala právo přijímat a rozšiřovat 
informace, a zohlednit též ústřední úlohu, 
kterou poskytovatelé hostingových služeb 
hrají při zprostředkování veřejné diskuse, 
šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem.

a osobních údajů, právo na účinnou soudní 
ochranu, právo na svobodu projevu, a to 
včetně práva přijímat a rozšiřovat 
informace, práva na svobodu podnikání 
a zásady zákazu diskriminace. Příslušné 
orgány a poskytovatelé hostingových 
služeb musí přijímat pouze taková 
opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam práva na 
svobodu projevu a informací, jakož i práva 
na soukromí, která představují jeden ze 
základních pilířů pluralitní demokratické 
společnosti a jsou jednou z hodnot, na 
kterých byla Unie založena. Je nutné přísně 
zacílit na opatření, která by představovala 
zasahování do svobody projevu 
a informací, a to v tom smyslu, že musí 
sloužit k prevenci šíření teroristického 
obsahu, ovšem aniž by tím ovlivňovala 
právo přijímat a rozšiřovat informace, 
a zohlednit též ústřední úlohu, kterou 
poskytovatelé hostingových služeb hrají při 
zprostředkování veřejné diskuse, šíření 
a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem. Toto nařízení by 
nemělo ovlivnit platné předpisy vztahující 
se na zpracovávání osobních údajů, 
zejména nařízení (EU) 2016/679 a 
směrnici (EU) 2016/680.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem 
zajistit ochranu dotčených základních práv. 
Ta zahrnují práva na ochranu soukromí 

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem 
zajistit ochranu dotčených základních práv. 
Ta zahrnují práva na ochranu soukromí 
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a osobních údajů, právo na účinnou soudní 
ochranu, právo na svobodu projevu, a to 
včetně práva přijímat a rozšiřovat 
informace, práva na svobodu podnikání 
a zásady zákazu diskriminace. Příslušné 
orgány a poskytovatelé hostingových 
služeb musí přijímat pouze taková 
opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody 
projevu a informací, která představuje 
jeden ze základních pilířů pluralitní 
demokratické společnost a je jednou 
z hodnot, na kterých byla Unie založena. Je 
nutné přísně zacílit na opatření, která by 
představovala zasahování do svobody 
projevu a informací, a to v tom smyslu, že 
musí sloužit k prevenci šíření 
teroristického obsahu, ovšem aniž by tím 
ovlivňovala právo přijímat a rozšiřovat 
informace, a zohlednit též ústřední úlohu, 
kterou poskytovatelé hostingových služeb 
hrají při zprostředkování veřejné diskuse, 
šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem.

a osobních údajů, právo na účinnou soudní 
ochranu, právo na svobodu projevu, a to 
včetně práva přijímat a rozšiřovat 
informace, práva na svobodu podnikání 
a zásady zákazu diskriminace. Příslušné 
orgány a poskytovatelé hostingových 
služeb musí přijímat pouze taková 
opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody 
projevu a informací, která představuje 
jeden ze základních pilířů pluralitní 
demokratické společnosti a je jednou 
z hodnot, na kterých byla Unie založena. Je 
nutné přísně zacílit na opatření, která by 
představovala zasahování do svobody 
projevu a informací, a to v tom smyslu, že 
musí sloužit k prevenci šíření 
teroristického obsahu, ovšem aniž by tím 
ovlivňovala právo přijímat a rozšiřovat 
informace, a zohlednit též ústřední úlohu, 
kterou poskytovatelé hostingových služeb 
hrají při zprostředkování veřejné diskuse, 
šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem, neboť účinná 
protiteroristická opatření online a 
ochrana svobody projevu nejsou 
protichůdné cíle, nýbrž se vzájemně 
doplňují a posilují.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem 
zajistit ochranu dotčených základních práv. 
Ta zahrnují práva na ochranu soukromí 
a osobních údajů, právo na účinnou soudní 

(7) Toto nařízení má za cíl přispívat 
k ochraně veřejné bezpečnosti a mělo by 
stanovit náležitá a účinná ochranná 
opatření s cílem zajistit ochranu dotčených 
základních práv. Ta zahrnují práva na 
ochranu soukromí a osobních údajů, právo 
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ochranu, právo na svobodu projevu, a to 
včetně práva přijímat a rozšiřovat 
informace, práva na svobodu podnikání 
a zásady zákazu diskriminace. Příslušné 
orgány a poskytovatelé hostingových 
služeb musí přijímat pouze taková 
opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody 
projevu a informací, která představuje 
jeden ze základních pilířů pluralitní 
demokratické společnost a je jednou 
z hodnot, na kterých byla Unie založena. Je 
nutné přísně zacílit na opatření, která by 
představovala zasahování do svobody 
projevu a informací, a to v tom smyslu, že 
musí sloužit k prevenci šíření 
teroristického obsahu, ovšem aniž by tím 
ovlivňovala právo přijímat a rozšiřovat 
informace, a zohlednit též ústřední úlohu, 
kterou poskytovatelé hostingových služeb 
hrají při zprostředkování veřejné diskuse, 
šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem.

na účinnou soudní ochranu, právo na 
svobodu projevu, a to včetně práva přijímat 
a rozšiřovat informace, práva na svobodu 
podnikání a zásady zákazu diskriminace. 
Příslušné orgány a poskytovatelé 
hostingových služeb musí přijímat pouze 
taková opatření, která jsou nutná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody 
projevu a svobody přijímat a rozšiřovat 
informace, jakož i respektování 
soukromého života a zajištění ochrany 
osobních údajů, které představují základní 
pilíře pluralitní demokratické společnosti 
a patří mezi hodnoty, na kterých byla Unie 
založena. Je nutné, aby opatření, která by 
představovala zásah do svobody projevu 
a svobody přijímat a rozšiřovat informace, 
byla striktně přiměřená a nezbytná a úzce 
zacílená, a to v tom smyslu, že musí 
sloužit pouze k prevenci šíření 
nezákonného teroristického obsahu, aniž 
by tím ovlivňovala právo přijímat 
a rozšiřovat informace, a zohlednit též 
ústřední úlohu, kterou poskytovatelé 
hostingových služeb hrají při 
zprostředkování veřejné diskuse, šíření 
a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem 
zajistit ochranu dotčených základních práv. 
Ta zahrnují práva na ochranu soukromí 
a osobních údajů, právo na účinnou soudní 

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem 
zajistit ochranu dotčených základních práv. 
Ta zahrnují práva na ochranu soukromí 
a osobních údajů, právo na účinnou soudní 
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ochranu, právo na svobodu projevu, a to 
včetně práva přijímat a rozšiřovat 
informace, práva na svobodu podnikání 
a zásady zákazu diskriminace. Příslušné 
orgány a poskytovatelé hostingových 
služeb musí přijímat pouze taková 
opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody 
projevu a informací, která představuje 
jeden ze základních pilířů pluralitní 
demokratické společnost a je jednou 
z hodnot, na kterých byla Unie založena. Je 
nutné přísně zacílit na opatření, která by 
představovala zasahování do svobody 
projevu a informací, a to v tom smyslu, že 
musí sloužit k prevenci šíření 
teroristického obsahu, ovšem aniž by tím 
ovlivňovala právo přijímat a rozšiřovat 
informace, a zohlednit též ústřední úlohu, 
kterou poskytovatelé hostingových služeb 
hrají při zprostředkování veřejné diskuse, 
šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem.

ochranu, právo na svobodu projevu, a to 
včetně práva přijímat a rozšiřovat 
informace, práva na svobodu podnikání 
a zásady zákazu diskriminace. Příslušné 
orgány a poskytovatelé hostingových 
služeb musí přijímat pouze taková 
opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody 
projevu a informací, která představuje 
jeden ze základních pilířů pluralitní 
demokratické společnosti a je jednou 
z hodnot, na kterých byla Unie založena. Je 
nutné přísně zacílit na opatření, která by 
představovala zasahování do svobody 
projevu a informací, a to v tom smyslu, že 
musí sloužit k prevenci šíření 
teroristického obsahu, ovšem aniž by tím 
ovlivňovala právo přijímat a rozšiřovat 
informace, a zohlednit též ústřední úlohu, 
kterou poskytovatelé hostingových služeb 
hrají při zprostředkování veřejné diskuse, 
šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem. Toto nařízení by 
nemělo ovlivnit platná pravidla vztahující 
se na zpracovávání osobních údajů, která 
jsou stanovena zejména v nařízení (EU) 
2016/679 a ve směrnici (EU) 2016/680.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem 
zajistit ochranu dotčených základních práv. 
Ta zahrnují práva na ochranu soukromí 
a osobních údajů, právo na účinnou soudní 
ochranu, právo na svobodu projevu, a to 

(7) Tato směrnice přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem 
zajistit ochranu dotčených základních práv. 
Ta zahrnují práva na ochranu soukromí 
a osobních údajů, právo na účinnou soudní 
ochranu, právo na svobodu projevu, a to 
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včetně práva přijímat a rozšiřovat 
informace, práva na svobodu podnikání 
a zásady zákazu diskriminace. Příslušné 
orgány a poskytovatelé hostingových 
služeb musí přijímat pouze taková 
opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody 
projevu a informací, která představuje 
jeden ze základních pilířů pluralitní 
demokratické společnost a je jednou 
z hodnot, na kterých byla Unie založena. Je 
nutné přísně zacílit na opatření, která by 
představovala zasahování do svobody 
projevu a informací, a to v tom smyslu, že 
musí sloužit k prevenci šíření 
teroristického obsahu, ovšem aniž by tím 
ovlivňovala právo přijímat a rozšiřovat 
informace, a zohlednit též ústřední úlohu, 
kterou poskytovatelé hostingových služeb 
hrají při zprostředkování veřejné diskuse, 
šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem.

včetně práva přijímat a rozšiřovat 
informace, práva na svobodu podnikání 
a zásady zákazu diskriminace. Příslušné 
orgány a poskytovatelé hostingových 
služeb musí přijímat pouze taková 
opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody 
projevu a informací, jakož i respektování 
soukromého života a zajištění ochrany 
osobních údajů, která představují jeden ze 
základních pilířů pluralitní demokratické 
společnosti a patří mezi hodnoty, na 
kterých byla Unie založena. Je nutné přísně 
zacílit na opatření, která by představovala 
zasahování do svobody projevu 
a informací, a to v tom smyslu, že musí 
sloužit k prevenci šíření teroristického 
obsahu, ovšem aniž by tím ovlivňovala 
právo přijímat a rozšiřovat informace, 
a zohlednit též ústřední úlohu, kterou 
poskytovatelé hostingových služeb hrají při 
zprostředkování veřejné diskuse, šíření 
a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Toto nařízení by nemělo měnit 
povinnost členských států dodržovat 
základní práva a základní právní zásady 
zakotvené v článku 6 Smlouvy o Evropské 
unii a v článku 11 Listiny základních 
práv, ani platné předpisy vztahující se na 
zpracovávání osobních údajů, například 
nařízení 2016/679 a směrnici 2016/680.
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Or. en

Pozměňovací návrh 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Opatření přijatá k odstranění 
teroristického obsahu online by měla být 
cílená, nezbytná, vhodná a přiměřená.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právo na účinnou právní ochranu je 
zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU 
a článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Každá fyzická nebo 
právnická osoba má právo u příslušného 
vnitrostátního soudu na účinnou právní 
ochranu před opatřeními přijatými dle 
tohoto nařízení, která mají negativní 
dopady na práva takové osoby. Toto právo 
zahrnuje zejména možnost poskytovatelů 
hostingových služeb a poskytovatelů 
obsahu se účinně bránit proti příkazům 
k odstranění obsahu u soudu členského 
státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění 
obsahu vydaly.

(8) Právo na účinnou právní ochranu je 
zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU 
a článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Každá fyzická nebo 
právnická osoba má právo u příslušného 
vnitrostátního soudu na účinnou právní 
ochranu před opatřeními přijatými dle 
tohoto nařízení, která mají negativní 
dopady na práva takové osoby. Toto právo 
zahrnuje, zejména v souvislosti s tímto 
nařízením, možnost uživatelů napadnout 
odstranění obsahu vyplývající z opatření 
přijatých poskytovatelem hostingových 
služeb podle tohoto nařízení a možnost být 
informováni o účinných prostředcích 
nápravy, a to jak interně, tak u soudu 
členského státu bydliště. Zahrnuje také 
možnost poskytovatelů hostingových 
služeb a poskytovatelů obsahu se účinně 
bránit proti příkazům k odstranění obsahu 
u soudu členského státu, ve kterém orgány 
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příkaz k odstranění obsahu vydaly, u 
soudu členského státu, v němž má 
poskytovatel hostingových služeb sídlo 
nebo právního zástupce, nebo u soudu 
členského státu bydliště poskytovatele 
obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právo na účinnou právní ochranu je 
zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU 
a článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Každá fyzická nebo 
právnická osoba má právo u příslušného 
vnitrostátního soudu na účinnou právní 
ochranu před opatřeními přijatými dle 
tohoto nařízení, která mají negativní 
dopady na práva takové osoby. Toto právo 
zahrnuje zejména možnost poskytovatelů 
hostingových služeb a poskytovatelů 
obsahu se účinně bránit proti příkazům 
k odstranění obsahu u soudu členského 
státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění 
obsahu vydaly.

(8) Právo na účinnou právní ochranu je 
zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU 
a článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Každá fyzická nebo 
právnická osoba má právo u příslušného 
vnitrostátního soudu na účinnou právní 
ochranu před opatřeními přijatými dle 
tohoto nařízení, která mají negativní 
dopady na práva takové osoby. Toto právo 
zahrnuje zejména možnost poskytovatelů 
hostingových služeb a poskytovatelů 
obsahu se účinně bránit proti příkazům 
k odstranění obsahu u soudu členského 
státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění 
obsahu vydaly. Toto právo lze uplatňovat 
u soudu členského státu, v němž má 
poskytovatel hostingových služeb hlavní 
provozovnu nebo v němž má bydliště nebo 
je usazen jeho zákonný zástupce určený 
poskytovatelem hostingových služeb podle 
článku 16.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právo na účinnou právní ochranu je 
zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU 
a článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Každá fyzická nebo 
právnická osoba má právo u příslušného 
vnitrostátního soudu na účinnou právní 
ochranu před opatřeními přijatými dle 
tohoto nařízení, která mají negativní 
dopady na práva takové osoby. Toto právo 
zahrnuje zejména možnost poskytovatelů 
hostingových služeb a poskytovatelů 
obsahu se účinně bránit proti příkazům 
k odstranění obsahu u soudu členského 
státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění 
obsahu vydaly.

(8) Právo na účinnou právní ochranu je 
zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU 
a článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Každá fyzická nebo 
právnická osoba má právo u příslušného 
vnitrostátního soudu na účinnou právní 
ochranu před opatřeními přijatými dle 
tohoto nařízení, která mají negativní 
dopady na práva takové osoby. Toto právo 
zahrnuje zejména možnost poskytovatelů 
hostingových služeb a poskytovatelů 
obsahu se účinně bránit proti příkazům 
k odstranění obsahu u soudu členského 
státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění 
obsahu vydaly. Poskytovatelé 
hostingových služeb by navíc měli mít 
právo napadnout rozhodnutí o uložení 
proaktivních opatření nebo sankcí u 
soudu členského státu, ve kterém orgány 
toto rozhodnutí přijaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právo na účinnou právní ochranu je 
zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU 
a článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Každá fyzická nebo 
právnická osoba má právo u příslušného 
vnitrostátního soudu na účinnou právní 
ochranu před opatřeními přijatými dle 
tohoto nařízení, která mají negativní 
dopady na práva takové osoby. Toto právo 

(8) Právo na účinnou právní ochranu je 
zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU 
a článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Každá fyzická nebo 
právnická osoba má právo u příslušného 
vnitrostátního soudu na účinnou právní 
ochranu před opatřeními přijatými dle 
tohoto nařízení, která mají negativní 
dopady na práva takové osoby. Toto právo 
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zahrnuje zejména možnost poskytovatelů 
hostingových služeb a poskytovatelů 
obsahu se účinně bránit proti příkazům 
k odstranění obsahu u soudu členského 
státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění 
obsahu vydaly.

zahrnuje zejména možnost poskytovatelů 
hostingových služeb a poskytovatelů 
obsahu se účinně bránit proti příkazům 
k odstranění obsahu u soudu členského 
státu, ve kterém orgány příkaz k odstranění 
obsahu vydaly, a možnost poskytovatelů 
obsahu napadnout výstupy opatření 
přijatých poskytovatelem hostingových 
služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Axel Voss

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál, 
který podněcuje, podporuje a obhajuje 
páchání teroristických trestných činů nebo 
podílení se na nich, nebo propaguje účast 
na činnostech teroristické skupiny. Tato 
definice by měla zahrnovat i obsah, který 
poskytuje instrukce pro výrobu a použití 
výbušnin, palných nebo jiných zbraní 
nebo škodlivých či nebezpečných látek, 
jakož i chemických, biologických, 
radiologických a jaderných látek, nebo 
pokyny týkající se jiných metod a technik, 
včetně výběru cílů, za účelem spáchání 
teroristických trestných činů. Takové 
informační materiály zahrnují zejména 
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škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by mělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

text, obrázky, zvukové nahrávky a videa. 
Při posuzování, zda je obsah teroristický ve 
smyslu tohoto nařízení, musí příslušné 
orgány i poskytovatelé hostingových 
služeb zohlednit faktory jako např. povahu 
a znění příslušného výroku či projevu, 
kontext, ve kterém byl učiněn, a jeho 
potenciál přivodit škodlivé důsledky, které 
by měly vliv na bezpečnost osob. 
Skutečnost, že byl materiál vytvořen 
teroristickou organizací nebo osobou 
uvedenou na příslušných seznamech EU, 
lze jej takové organizaci přičítat nebo je 
šířen jejím jménem, je při posouzení 
důležitým faktorem. Obsah šířený pro 
vzdělávací, protiargumentační či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit a 
dosáhnout přitom vhodné rovnováhy mezi 
základními právy a potřebami veřejné 
bezpečnosti. Zejména v případech, kdy 
poskytovatel obsahu nese redakční 
odpovědnost, by každé rozhodnutí 
týkajícího se odstranění šířeného 
materiálu mělo zohledňovat standardy 
novinářské práce zakotvené v předpisech 
upravujících oblast tisku a/nebo 
sdělovacích prostředků, jež jsou v souladu 
s právem Unie a Listinou základních práv. 
Navíc by nemělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

_________________
9 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 
2017 o boji proti terorismu, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 
2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, 
s. 6).

Or. en

Pozměňovací návrh 90
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Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by mělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření nezákonného 
teroristického obsahu online, musí toto 
nařízení stanovit definici nezákonného 
teroristického obsahu vycházející 
z definice teroristických trestných činů 
uvedené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/5419. 
S ohledem na nutnost řešit nezákonný 
teroristický obsah na internetu musí 
definice postihovat materiál a informace, 
které záměrně podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů, 
pokud jsou spáchány za konkrétním 
teroristickým účelem, konkrétně 
závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo, 
protiprávně přinutit vládu nebo 
mezinárodní organizaci, aby jednala 
určitým způsobem, nebo aby se naopak 
jakéhokoli jednání zdržela, nebo 
závažným způsobem destabilizovat či 
zničit základní politické, ústavní, 
hospodářské nebo sociální struktury země 
nebo mezinárodní organizace. Takové 
informace zahrnují zejména text, obrázky, 
zvukové nahrávky a videa. Při posuzování, 
zda je obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob nebo dodržování jiných 
základních práv, včetně práva na svobodu 
slova, a práv na soukromí a rodinný život 
a na ochranu osobních údajů. Skutečnost, 
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že byl materiál vytvořen teroristickou 
organizací nebo osobou uvedenou na 
příslušných seznamech EU, lze jej takové 
organizaci přičítat nebo je šířen jejím 
jménem, je při posouzení důležitým 
faktorem. Obsah šířený pro vzdělávací, 
žurnalistické či výzkumné účely je třeba 
náležitě chránit. Navíc vyjadřování 
radikálních, polemických či kontroverzních 
názorů ve veřejné diskuzi o citlivých 
politických otázkách spadá mimo oblast 
působnosti tohoto nařízení, a zejména 
mimo působnost definice veřejného 
podněcování ke spáchání teroristického 
trestného činu.

_________________ _________________
9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí tato směrnice stanovit definici 
teroristického obsahu vycházející 
z definice teroristických trestných činů 
uvedené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/541. 
S ohledem na nutnost řešit teroristický 
obsah na internetu musí definice 
postihovat materiál a informace, které 
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a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by mělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

záměrně podněcují, podporují a obhajují 
páchání teroristických trestných činů nebo 
podílení se na nich, uvádějí pokyny 
k páchání takových trestných činů, pokud 
jsou spáchány za konkrétním 
teroristickým účelem, jímž konkrétně 
může být závažným způsobem zastrašit 
obyvatelstvo, protiprávně přinutit vládu 
nebo mezinárodní organizaci, aby jednala 
určitým způsobem, nebo aby se naopak 
jakéhokoli jednání zdržela, nebo 
závažným způsobem destabilizovat či 
zničit základní politické, ústavní, 
hospodářské nebo sociální struktury země 
nebo mezinárodní organizace. Takové 
informace zahrnují zejména text, obrázky, 
zvukové nahrávky a videa. Při posuzování, 
zda je obsah teroristický ve smyslu této 
směrnice, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob nebo dodržování jiných 
základních práv, včetně práva na svobodu 
slova, a práv na soukromí a rodinný život 
a na ochranu osobních údajů. Skutečnost, 
že byl materiál vytvořen teroristickou 
organizací nebo osobou uvedenou na 
příslušných seznamech EU, lze jej takové 
organizaci přičítat nebo je šířen jejím 
jménem, je při posouzení důležitým 
faktorem. Obsah šířený pro vzdělávací, 
žurnalistické či výzkumné účely je třeba 
náležitě chránit. Navíc vyjadřování 
radikálních, polemických či kontroverzních 
názorů ve veřejné diskuzi o citlivých 
politických otázkách spadá mimo oblast 
působnosti této směrnice, a zejména mimo 
působnost definice veřejného podněcování 
ke spáchání teroristického trestného činu.

_________________
9 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 
2017 o boji proti terorismu, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
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2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 
2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, 
s. 6).

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření 
mají poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419 . S ohledem na nutnost 
řešit nejškodlivější teroristickou 
propagandu na internetu musí definice 
postihovat materiál a informace, které 
podněcují, podporují a obhajují páchání 
teroristických trestných činů nebo 
podílení se na nich, uvádějí pokyny 
k páchání takových trestných činů nebo 
propagují účast na činnostech teroristické 
skupiny. Takové informace zahrnují 
zejména text, obrázky, zvukové nahrávky 
a videa. Při posuzování, zda je obsah 
teroristický ve smyslu tohoto nařízení, 
musí příslušné orgány i poskytovatelé 
hostingových služeb zohlednit faktory jako 
např. povahu a znění příslušného výroku či 
projevu, kontext, ve kterém byl učiněn, 
a jeho potenciál přivodit škodlivé 
důsledky, které by měly vliv na bezpečnost 
osob. Skutečnost, že byl materiál vytvořen 
teroristickou organizací nebo osobou 
uvedenou na příslušných seznamech EU, 
lze jej takové organizaci přičítat nebo je 

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření by 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány mohli přijmout za 
účelem řešení šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu, která bude v 
souladu s definicí teroristických trestných 
činů uvedenou ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/5419. 
Takové informace zahrnují zejména text, 
obrázky, zvukové nahrávky a videa. Při 
posuzování, zda je obsah teroristický ve 
smyslu tohoto nařízení, musí příslušné 
orgány i poskytovatelé hostingových 
služeb zohlednit faktory jako např. povahu 
a znění příslušného výroku či projevu, 
kontext, ve kterém byl učiněn, a jeho 
potenciál přivodit škodlivé důsledky, které 
by měly vliv na bezpečnost osob. 
Skutečnost, že byl materiál vytvořen 
teroristickou organizací nebo osobou 
uvedenou na příslušných seznamech EU, 
lze jej takové organizaci přičítat nebo je 
šířen jejím jménem, je při posouzení 
důležitým faktorem. Obsah šířený pro 
vzdělávací, umělecké, žurnalistické či 
výzkumné účely nebo pro osvětové účely 
namířené proti teroristické činnosti je 
třeba náležitě chránit. Navíc by nemělo být 
za teroristický obsah považováno 
vyjadřování radikálních, polemických či 
kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi 
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šířen jejím jménem, je při posouzení 
důležitým faktorem. Obsah šířený pro 
vzdělávací, žurnalistické či výzkumné 
účely je třeba náležitě chránit. Navíc by 
mělo být za teroristický obsah považováno 
vyjadřování radikálních, polemických či 
kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi 
o citlivých politických otázkách.

o citlivých politických otázkách.

_________________ _________________
9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů, 
pokyny týkající se způsobů či postupů 
výroby a použití výbušnin, palných nebo 
jiných zbraní nebo škodlivých látek, jakož 
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nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by mělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

i chemických, biologických, 
radiologických a jaderných látek, nebo 
propagují účast na činnostech teroristické 
skupiny. Takové informace zahrnují 
zejména text, obrázky, zvukové nahrávky 
a videa. Při posuzování, zda je obsah 
teroristický ve smyslu tohoto nařízení, 
musí příslušné orgány i poskytovatelé 
hostingových služeb zohlednit faktory jako 
např. povahu a znění příslušného výroku či 
projevu, kontext, ve kterém byl učiněn, 
a jeho potenciál přivodit škodlivé 
důsledky, které by měly vliv na bezpečnost 
osob. Skutečnost, že byl materiál vytvořen 
teroristickou organizací nebo osobou 
uvedenou na příslušných seznamech EU, 
lze jej takové organizaci přičítat nebo je 
šířen jejím jménem, je při posouzení 
důležitým faktorem. Obsah šířený pro 
vzdělávací, žurnalistické, 
protiargumentační či výzkumné účely je 
třeba náležitě chránit. Navíc by nemělo být 
za teroristický obsah považováno 
vyjadřování radikálních, polemických či 
kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi 
o citlivých politických otázkách.

_________________ _________________
9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Ana Gomes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají (9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
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poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by mělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické, 
výzkumné, umělecké a redakční účely by 
však neměl být považován za teroristický 
obsah, a tudíž by měl být z působnosti 
tohoto nařízení vyňat. Navíc by nemělo 
být za teroristický obsah považováno 
vyjadřování radikálních, polemických či 
kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi 
o citlivých politických otázkách.

_________________ _________________
9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
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(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6). (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
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výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by mělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by nemělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách. V této souvislosti by dotčení 
poskytovatelé a uživatelé služeb měli mít 
vždy možnost uplatnit prostředky soudní 
nápravy.

_________________ _________________
9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
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zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by mělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by nemělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování jakýchkoli 
názorů, které lze vnímat jako radikální, 
polemické či kontroverzní ve veřejné 
diskuzi, a zejména názorů na jakékoli 
politické otázky.

_________________ _________________
9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
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online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by mělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které zjevně podněcují 
páchání teroristických trestných činů, 
uvádějí pokyny k páchání takových 
trestných činů nebo propagují účast na 
činnostech teroristické skupiny. Takové 
informace zahrnují zejména text, obrázky, 
zvukové nahrávky a videa. Při posuzování, 
zda je obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány zohlednit 
faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho prokazatelný 
potenciál přivodit škodlivé důsledky, které 
by měly vliv na bezpečnost osob. 
Skutečnost, že byl materiál vytvořen 
teroristickou organizací nebo osobou 
uvedenou na příslušných seznamech EU, 
lze jej takové organizaci přičítat nebo je 
šířen jejím jménem, je při posouzení 
důležitým faktorem. Obsah šířený pro 
vzdělávací, žurnalistické či výzkumné 
účely je třeba náležitě chránit. Navíc by 
nemělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

_________________ _________________
9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en
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Pozměňovací návrh 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by mělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny uvedené na 
seznamech EU. Takové informace zahrnují 
zejména text, obrázky, zvukové nahrávky 
a videa. Při posuzování, zda je obsah 
teroristický ve smyslu tohoto nařízení, 
musí příslušné orgány i poskytovatelé 
hostingových služeb zohlednit faktory jako 
např. povahu a znění příslušného výroku či 
projevu, kontext, ve kterém byl učiněn, 
a jeho potenciál přivodit škodlivé 
důsledky, které by měly vliv na bezpečnost 
osob. Skutečnost, že byl materiál vytvořen 
teroristickou organizací nebo osobou 
uvedenou na příslušných seznamech EU, 
lze jej takové organizaci přičítat nebo je 
šířen jejím jménem, je při posouzení 
důležitým faktorem. Obsah šířený pro 
vzdělávací, žurnalistické či výzkumné 
účely je třeba náležitě chránit. Navíc by 
nemělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
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otázkách.

_________________ _________________
9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Monika Beňová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují mimo jiné text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
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škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by mělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by nemělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

_________________ _________________
9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu, která bude čerpat 
z definice teroristických trestných činů 
uvedené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/541. 
S ohledem na nutnost řešit nezákonný 
teroristický obsah na internetu musí 
definice postihovat materiál a informace, 
které podněcují, podporují a obhajují 
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a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu 
a znění příslušného výroku či projevu, 
kontext, ve kterém byl učiněn, a jeho 
potenciál přivodit škodlivé důsledky, které 
by měly vliv na bezpečnost osob. 
Skutečnost, že byl materiál vytvořen 
teroristickou organizací nebo osobou 
uvedenou na příslušných seznamech EU, 
lze jej takové organizaci přičítat nebo je 
šířen jejím jménem, je při posouzení 
důležitým faktorem. Obsah šířený pro 
vzdělávací, žurnalistické či výzkumné 
účely je třeba náležitě chránit. Navíc by 
mělo být za teroristický obsah považováno 
vyjadřování radikálních, polemických či 
kontroverzních názorů ve veřejné diskuzi 
o citlivých politických otázkách.

páchání teroristických trestných činů nebo 
podílení se na nich, poskytují výcvik 
k páchání takových trestných činů nebo 
provádějí nábor do teroristické skupiny. 
Takové informace zahrnují zejména text, 
obrázky, zvukové nahrávky a videa. Při 
posuzování, zda je obsah nezákonný 
teroristický ve smyslu tohoto nařízení, 
musí příslušné orgány i poskytovatelé 
hostingových služeb při posuzování 
vycházet z faktorů jako je např. koncept 
úmyslu, povaha a znění příslušného 
výroku či projevu, kontext, ve kterém byl 
učiněn, a jeho prokazatelné riziko podnítit 
k činnostem, které mají škodlivé důsledky, 
které by měly vliv na bezpečnost osob. 
Skutečnost, že byl materiál vytvořen 
teroristickou organizací nebo osobou 
uvedenou na příslušných seznamech EU, 
lze jej takové organizaci přičítat nebo je 
šířen jejím jménem, je při posouzení 
důležitým faktorem. Obsah šířený pro 
vzdělávací, žurnalistické či výzkumné 
účely je třeba náležitě chránit. Navíc by 
nemělo být za teroristický obsah 
považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

_________________
9 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 
2017 o boji proti terorismu, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 
2005/671/SVV (Úř. věst. L 88, 31.3.2017, 
s. 6).

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Pokud je šířený materiál zveřejněn 
na redakční odpovědnost poskytovatele 
obsahu, lze rozhodnutí o odstranění 
tohoto obsahu přijmout pouze na základě 
soudního příkazu. Je to nezbytné proto, 
aby bylo plně respektováno právo Unie a 
právo na svobodu projevu a právo na 
svobodu a pluralitu sdělovacích 
prostředků zakotvené v článku 11 Listiny 
základních práv.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují třetím stranám bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace třetím stranám a webům, kde 
mohou uživatelé vkládat komentáře nebo 
recenze. Nařízení by se mělo také 
vztahovat na poskytovatele hostingových 

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, jejichž hlavním nebo jedním z 
hlavních účelů je nabízet uchovávání 
informací poskytovaných příjemcem 
služby na jeho žádost a které takové 
uchovávané informace zpřístupňují 
veřejnosti a které obecně kontrolují 
uchovávané a zpracovávané údaje o 
obsahu a mají k nim přístup bez ohledu na 
to, zda je taková činnost pouze technické, 
automatické a pasivní povahy a zda je od 
uživatele vyžadována platba. Takoví 
poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné online služby 
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služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace veřejnosti. Nařízení by se mělo 
také vztahovat na poskytovatele 
hostingových služeb s provozovnou mimo 
Unii, kteří ovšem nabízejí služby 
uživatelům v rámci Unie, protože velká 
část poskytovatelů hostingových služeb 
vystavených v rámci svých služeb 
teroristickému obsahu online sídlí ve 
třetích zemích. To by mělo zajistit, že 
všechny společnosti působící na jednotném 
digitálním trhu splňují stejné požadavky, 
a to bez ohledu na zemi, kde mají 
provozovnu. K určení, zda poskytovatel 
služeb nabízí služby v Unii, je nutné 
posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby a zda jsou tyto služby 
konkrétně zaměřeny na uživatele v Unii. 
Avšak pouhá dostupnost webové stránky, 
e-mailové adresy a jiných kontaktních 
údajů poskytovatele služeb v jednom nebo 
více členských státech, posuzovaných 
odděleně, by neměla být dostatečnou 
podmínkou pro použití tohoto nařízení. Za 
poskytovatele hostingových služeb ve 
smyslu tohoto nařízení by naopak neměly 
být považovány služby, které spočívají 
pouze v poskytování technického nástroje, 
jako jsou „cloudové služby“, které 
spočívají v poskytování fyzických nebo 
virtuálních zdrojů na vyžádání 
poskytujících kapacity výpočetní techniky 
a kapacity infrastruktury pro uchovávání, 
na které poskytovatel služby nemá 
smluvní práva, pokud jde o to, jaký obsah 
se ukládá a jak se zpracovává nebo 
zpřístupňuje veřejnosti prostřednictvím 
jeho zákazníků nebo konečných uživatelů 
těchto zákazníků, a u nichž nemá 
poskytovatel služby technickou kapacitu 
na odstranění konkrétního obsahu, který 
uložili jeho zákazníci nebo koneční 
uživatelé jeho zákazníků, nebo služby, 
které spočívají v prodeji zboží online, 
dodávkách zboží jako takových nebo 
poskytování služeb offline, a soukromé 
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webové stránky včetně blogů. Ani prosté 
přenosy a jiné služby elektronických 
komunikací ve smyslu směrnice 
Evropského parlamentu a Rady xxx/2019 
[evropský kodex pro elektronické 
komunikace] nebo poskytovatelé služeb 
ukládání do vyrovnávací paměti (tzv. 
caching), nebo jiných služeb 
poskytovaných v jiných vrstvách 
internetové infrastruktury, např. registry 
a elektronické podatelny domén, DNS 
(systém doménových jmen) nebo 
související služby, jako jsou platební 
služby nebo služby ochrany před 
distribuovaným odepřením služby 
(DDoS), by neměly být považovány za 
poskytovatele hostingových služeb. Totéž 
platí i pro interpersonální komunikační 
služby, které umožňují přímou 
interpersonální a interaktivní výměnu 
informací mezi konečným počtem osob, 
kdy osoby, které komunikaci zahajují 
nebo se jí účastní, určují jejího/její 
příjemce.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují třetím stranám bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informační materiály zpřístupňují 
veřejnosti bez ohledu na to, zda je taková 
činnost pouze technické, automatické 
a pasivní povahy. Takoví poskytovatelé 
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společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace třetím stranám a webům, kde 
mohou uživatelé vkládat komentáře nebo 
recenze. Nařízení by se mělo také 
vztahovat na poskytovatele hostingových 
služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

služeb informační společnosti například 
zahrnují platformy sociálních médií, služby 
audiovizuálního přenosu prostřednictvím 
internetu (tzv. video streaming), služby 
sdílení videa, obrazového a zvukového 
materiálu, služby sdílení souborů a jiné 
cloudové služby v rozsahu, ve kterém 
zpřístupňují informace veřejnosti a webům, 
kde mohou uživatelé vkládat komentáře 
nebo recenze. Za služby spadající do 
oblasti působnosti tohoto nařízení by 
neměly být považovány Služby cloudové 
infrastruktury, které zahrnují poskytování 
fyzických nebo virtuálních zdrojů na 
vyžádání poskytujících výpočetní kapacity 
a kapacity infrastruktury pro uchovávání, 
na které poskytovatel služby nemá 
smluvní práva, pokud jde o to, jaký obsah 
se ukládá a jak se zpracovává nebo 
zpřístupňuje veřejnosti prostřednictvím 
jeho zákazníků nebo konečných uživatelů 
těchto zákazníků, a u nichž nemá 
poskytovatel služby technickou kapacitu 
na odstranění konkrétního obsahu, který 
uložili jeho zákazníci nebo koneční 
uživatelé jeho zákazníků. Nařízení by se 
mělo také vztahovat na poskytovatele 
hostingových služeb s provozovnou mimo 
Unii, kteří ovšem nabízejí služby v rámci 
Unie, protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
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použití tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Michał Boni

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují třetím stranám bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace třetím stranám a webům, kde 
mohou uživatelé vkládat komentáře nebo 
recenze. Nařízení by se mělo také 
vztahovat na poskytovatele hostingových 
služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují veřejnosti bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace veřejnosti. Pro účely tohoto 
nařízení by za „poskytovatele 
hostingových služeb“ neměli být 
považováni poskytovatelé služeb cloudové 
infrastruktury a služby na jiných úrovních 
internetové infrastruktury, než je úroveň 
aplikace, jakož i poskytovatelé 
webhostingových služeb, kteří nabízejí 
technickou infrastrukturu 
provozovatelům webů. Nařízení by se mělo 
vztahovat na poskytovatele hostingových 
služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
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umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují třetím stranám bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace třetím stranám a webům, kde 

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, měla by 
tato směrnice upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují veřejnosti. Takoví 
poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace veřejnosti. Tato směrnice by se 
měla také vztahovat na poskytovatele 
hostingových služeb s provozovnou mimo 
Unii, kteří ovšem nabízejí služby v rámci 
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mohou uživatelé vkládat komentáře nebo 
recenze. Nařízení by se mělo také 
vztahovat na poskytovatele hostingových 
služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

Unie, protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují třetím stranám bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen nezákonný teroristický 
obsah, mělo by toto nařízení upravovat 
služby informační společnosti, které 
uchovávají informace poskytované 
příjemcem služby na jeho žádost a které 
takové uchovávané informace zpřístupňují 
veřejnosti. Takoví poskytovatelé služeb 
informační společnosti například zahrnují 
platformy sociálních médií, služby 
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společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace třetím stranám a webům, kde 
mohou uživatelé vkládat komentáře nebo 
recenze. Nařízení by se mělo také 
vztahovat na poskytovatele hostingových 
služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

audiovizuálního přenosu prostřednictvím 
internetu (tzv. video streaming), služby 
sdílení videa, obrazového a zvukového 
materiálu v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace veřejnosti. Nařízení by se mělo 
také vztahovat na poskytovatele 
hostingových služeb s provozovnou mimo 
Unii, kteří ovšem nabízejí služby v rámci 
Unie, protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb nezákonnému teroristickému 
obsahu online sídlí ve třetích zemích. To 
by mělo zajistit, že všechny společnosti 
působící na jednotném digitálním trhu 
splňují stejné požadavky, a to bez ohledu 
na zemi, kde mají provozovnu. K určení, 
zda poskytovatel služeb nabízí služby 
v Unii, je nutné posoudit, zda poskytovatel 
služeb umožňuje právnickým nebo 
fyzickým osobám v jednom či více 
členských státech využívat jeho služby. 
Avšak pouhá dostupnost webové stránky, 
e-mailové adresy a jiných kontaktních 
údajů poskytovatele služeb v jednom nebo 
více členských státech, posuzovaných 
odděleně, by neměla být dostatečnou 
podmínkou pro použití tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
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toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují třetím stranám bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace třetím stranám a webům, kde 
mohou uživatelé vkládat komentáře nebo 
recenze. Nařízení by se mělo také 
vztahovat na poskytovatele hostingových 
služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují veřejnosti. Takoví 
poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace veřejnosti. Nařízení by se mělo 
také vztahovat na poskytovatele 
hostingových služeb s provozovnou mimo 
Unii, kteří ovšem nabízejí služby v rámci 
Unie, protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují třetím stranám bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace třetím stranám a webům, kde 
mohou uživatelé vkládat komentáře nebo 
recenze. Nařízení by se mělo také 
vztahovat na poskytovatele hostingových 
služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují široké veřejnosti 
bez ohledu na to, zda je taková činnost 
pouze technické, automatické a pasivní 
povahy. Takoví poskytovatelé služeb 
informační společnosti například zahrnují 
platformy sociálních médií, služby 
audiovizuálního přenosu prostřednictvím 
internetu (tzv. video streaming), služby 
sdílení videa, obrazového a zvukového 
materiálu, služby sdílení souborů a jiné 
cloudové služby v rozsahu, ve kterém 
zpřístupňují informace široké veřejnosti. 
Nařízení by se mělo také vztahovat na 
poskytovatele hostingových služeb s 
provozovnou mimo Unii, kteří ovšem 
nabízejí služby v rámci Unie, protože velká 
část poskytovatelů hostingových služeb 
vystavených v rámci svých služeb 
teroristickému obsahu online sídlí ve 
třetích zemích. To by mělo zajistit, že 
všechny společnosti působící na jednotném 
digitálním trhu splňují stejné požadavky, 
a to bez ohledu na zemi, kde mají 
provozovnu. K určení, zda poskytovatel 
služeb nabízí služby v Unii, je nutné 
posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.
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Or. en

Pozměňovací návrh 109
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují třetím stranám bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace třetím stranám a webům, kde 
mohou uživatelé vkládat komentáře nebo 
recenze. Nařízení by se mělo také 
vztahovat na poskytovatele hostingových 
služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace a materiál zpřístupňují 
veřejnosti. Takoví poskytovatelé služeb 
informační společnosti například zahrnují 
platformy sociálních médií, služby 
audiovizuálního přenosu prostřednictvím 
internetu (tzv. video streaming), služby 
sdílení videa, obrazového a zvukového 
materiálu, služby sdílení souborů a jiné 
cloudové služby s výjimkou poskytovatelů 
služeb cloudové IT infrastruktury 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace veřejnosti a webům, kde mohou 
uživatelé vkládat komentáře nebo recenze. 
Nařízení by se mělo také vztahovat na 
poskytovatele hostingových služeb s 
provozovnou mimo Unii, kteří ovšem 
nabízejí služby v rámci Unie, protože velká 
část poskytovatelů hostingových služeb 
vystavených v rámci svých služeb 
teroristickému obsahu online sídlí ve 
třetích zemích. To by mělo zajistit, že 
všechny společnosti působící na jednotném 
digitálním trhu splňují stejné požadavky, 
a to bez ohledu na zemi, kde mají 
provozovnu. K určení, zda poskytovatel 
služeb nabízí služby v Unii, je nutné 
posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
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využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Ana Gomes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují třetím stranám bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace třetím stranám a webům, kde 
mohou uživatelé vkládat komentáře nebo 
recenze. Nařízení by se mělo také 
vztahovat na poskytovatele hostingových 
služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují třetím stranám bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace veřejnosti a webům, kde mohou 
uživatelé vkládat komentáře nebo recenze. 
Nařízení by se mělo také vztahovat na 
poskytovatele hostingových služeb s 
provozovnou mimo Unii, kteří ovšem 
nabízejí služby v rámci Unie, protože velká 
část poskytovatelů hostingových služeb 
vystavených v rámci svých služeb 
teroristickému obsahu online sídlí ve 
třetích zemích. To by mělo zajistit, že 
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že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

všechny společnosti působící na jednotném 
digitálním trhu splňují stejné požadavky, 
a to bez ohledu na zemi, kde mají 
provozovnu. K určení, zda poskytovatel 
služeb nabízí služby v Unii, je nutné 
posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují třetím stranám bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace třetím stranám a webům, kde 
mohou uživatelé vkládat komentáře nebo 

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, jejichž hlavní podnikatelská 
činnost spočívá v uchovávání informací 
poskytovaných příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují přímo veřejnosti. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace přímo veřejným třetím stranám 
a webům, kde mohou uživatelé vkládat 
komentáře nebo recenze. Nařízení by se 
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recenze. Nařízení by se mělo také 
vztahovat na poskytovatele hostingových 
služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

mělo také vztahovat na poskytovatele 
hostingových služeb s provozovnou mimo 
Unii, kteří ovšem nabízejí služby v rámci 
Unie, protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb, kteří mají v rámci 
svých služeb uložen nezákonný obsah 
online, sídlí ve třetích zemích. To by mělo 
zajistit, že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Viz také připomínky k nutnosti odstranit odkaz na „třetí strany“ předložené Agenturou pro 
základní práva.

Pozměňovací návrh 112
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro stanovení působnosti tohoto 
nařízení musí být relevantní podstatné 
spojení s Unií. Existence takového 
podstatného spojení s Unií se předpokládá 
tehdy, má-li poskytovatel služeb 
provozovnu v Unii, nebo, v případě 
absence provozovny, na základě existence 

(11) Pro stanovení působnosti tohoto 
nařízení musí být relevantní podstatné 
spojení s Unií. Existence takového 
podstatného spojení s Unií se předpokládá 
tehdy, má-li poskytovatel služeb 
provozovnu v Unii, nebo, v případě 
absence provozovny, na základě existence 
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významného počtu uživatelů v jednom 
nebo více členských státech nebo zacílení 
činností na jeden nebo více členských 
států. Zacílení činností na jeden nebo více 
členských států lze určit na základě všech 
relevantních okolností, včetně takových 
faktorů, jako je používání jazyka či měny 
obecně používaných v daném členském 
státě nebo možnost objednání zboží či 
služeb. Zacílení činností na některý 
členský stát by mohlo být též odvozeno od 
dostupnosti aplikace v obchodě 
s aplikacemi příslušného členského státu, 
od poskytování místních reklam nebo 
reklam v jazyce používaném v příslušném 
členském státě nebo od řešení vztahů se 
zákazníky, např. poskytováním 
zákaznického servisu v jazyce obecně 
používaném v příslušném členském státě. 
Podstatné spojení je třeba předpokládat i 
v případě, že poskytovatel služeb zaměřuje 
svoje činnosti na jeden nebo více 
členských států, jak stanoví čl. 17 odst. 1 
písm. c) nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 1215/201210 . Na druhou stranu 
poskytování služby s cílem pouhého 
souladu se zákazem diskriminace 
stanoveným v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/30211 nelze 
jen na základě tohoto důvodu pokládat za 
zaměření nebo zacílení činností na dané 
území v Unii.

významného počtu uživatelů v jednom 
nebo více členských státech nebo zacílení 
činností na jeden nebo více členských 
států. Zacílení činností na jeden nebo více 
členských států lze určit na základě všech 
relevantních okolností, včetně takových 
faktorů, jako je používání jazyka či měny 
obecně používaných v daném členském 
státě. Zacílení činností na některý členský 
stát by mohlo být též odvozeno od 
dostupnosti aplikace v obchodě 
s aplikacemi příslušného členského státu, 
od poskytování místních reklam nebo 
reklam v jazyce používaném v příslušném 
členském státě nebo od řešení vztahů se 
zákazníky, např. poskytováním 
zákaznického servisu v jazyce obecně 
používaném v příslušném členském státě. 
Podstatné spojení je třeba předpokládat i 
v případě, že poskytovatel služeb zaměřuje 
svoje činnosti na jeden nebo více 
členských států, jak stanoví čl. 17 odst. 1 
písm. c) nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 1215/201210 . Na druhou stranu 
poskytování služby s cílem pouhého 
souladu se zákazem diskriminace 
stanoveným v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/30211 nelze 
jen na základě tohoto důvodu pokládat za 
zaměření nebo zacílení činností na dané 
území v Unii.

_________________ _________________
10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 
2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských a 
obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 
20.12.2012, str. 1).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 
2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských a 
obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 
20.12.2012, s. 1).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o 
řešení neoprávněného zeměpisného 
blokování a dalších forem diskriminace 
založených na státní příslušnosti, místě 
bydliště či místě usazení zákazníků v rámci 
vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 
2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o 
řešení neoprávněného zeměpisného 
blokování a dalších forem diskriminace 
založených na státní příslušnosti, místě 
bydliště či místě usazení zákazníků v rámci 
vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 
2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 
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2009/22/ES (Úř. věst. L 601, 2.3.2018, str. 
1).

2009/22/ES (Úř. věst. L 601, 2.3.2018, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Monika Beňová

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Pro stanovení působnosti tohoto 
nařízení musí být relevantní podstatné 
spojení s Unií. Existence takového 
podstatného spojení s Unií se předpokládá 
tehdy, má-li poskytovatel služeb 
provozovnu v Unii, nebo, v případě 
absence provozovny, na základě existence 
významného počtu uživatelů v jednom 
nebo více členských státech nebo zacílení 
činností na jeden nebo více členských 
států. Zacílení činností na jeden nebo více 
členských států lze určit na základě všech 
relevantních okolností, včetně takových 
faktorů, jako je používání jazyka či měny 
obecně používaných v daném členském 
státě nebo možnost objednání zboží či 
služeb. Zacílení činností na některý 
členský stát by mohlo být též odvozeno od 
dostupnosti aplikace v obchodě 
s aplikacemi příslušného členského státu, 
od poskytování místních reklam nebo 
reklam v jazyce používaném v příslušném 
členském státě nebo od řešení vztahů se 
zákazníky, např. poskytováním 
zákaznického servisu v jazyce obecně 
používaném v příslušném členském státě. 
Podstatné spojení je třeba předpokládat i 
v případě, že poskytovatel služeb zaměřuje 
svoje činnosti na jeden nebo více 
členských států, jak stanoví čl. 17 odst. 1 
písm. c) nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 1215/201210 . Na druhou stranu 
poskytování služby s cílem pouhého 

(11) Pro stanovení působnosti tohoto 
nařízení musí být relevantní podstatné 
spojení s Unií. Existence takového 
podstatného spojení s Unií se předpokládá 
tehdy, má-li poskytovatel služeb 
provozovnu v Unii, nebo, v případě 
absence provozovny, na základě existence 
značného počtu uživatelů v jednom nebo 
více členských státech nebo zacílení 
činností na jeden nebo více členských 
států. Zacílení činností na jeden nebo více 
členských států lze určit na základě všech 
relevantních okolností, včetně takových 
faktorů, jako je používání jazyka či měny 
obecně používaných v daném členském 
státě nebo možnost objednání zboží či 
služeb. Zacílení činností na některý 
členský stát by mohlo být též odvozeno od 
dostupnosti aplikace v obchodě 
s aplikacemi příslušného členského státu, 
od poskytování místních reklam nebo 
reklam v jazyce používaném v příslušném 
členském státě nebo od řešení vztahů se 
zákazníky, např. poskytováním 
zákaznického servisu v jazyce obecně 
používaném v příslušném členském státě. 
Podstatné spojení je třeba předpokládat i 
v případě, že poskytovatel služeb zaměřuje 
svoje činnosti na jeden nebo více 
členských států, jak stanoví čl. 17 odst. 1 
písm. c) nařízení Evropského parlamentu 
a Rady č. 1215/201210 . Na druhou stranu 
poskytování služby s cílem pouhého 
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souladu se zákazem diskriminace 
stanoveným v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/30211 nelze 
jen na základě tohoto důvodu pokládat za 
zaměření nebo zacílení činností na dané 
území v Unii.

souladu se zákazem diskriminace 
stanoveným v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/30211 nelze 
jen na základě tohoto důvodu pokládat za 
zaměření nebo zacílení činností na dané 
území v Unii.

_________________ _________________
10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 
2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských a 
obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 
20.12.2012, str. 1).

10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 
2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských a 
obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 
20.12.2012, s. 1).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o 
řešení neoprávněného zeměpisného 
blokování a dalších forem diskriminace 
založených na státní příslušnosti, místě 
bydliště či místě usazení zákazníků v rámci 
vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 
2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 
2009/22/ES (Úř. věst. L 601, 2.3.2018, str. 
1).

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o 
řešení neoprávněného zeměpisného 
blokování a dalších forem diskriminace 
založených na státní příslušnosti, místě 
bydliště či místě usazení zákazníků v rámci 
vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 
2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 
2009/22/ES (Úř. věst. L 601, 2.3.2018, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Poskytovatelé hostingových služeb 
musí plnit určité povinnosti náležité péče, 
aby zajistili prevenci šíření teroristického 
obsahu ve svých službách. Tyto povinnosti 
náležité péče by neměly představovat 
obecnou povinnost dohledu. Povinnosti 
náležité péče by měly při uplatňování 
tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby 
poskytovatelé hostingových služeb jednali 
ohledně uchovávaného obsahu s řádnou 
péčí a přiměřeně, a to zejména při 

(12) Aniž je dotčen článek 15 směrnice 
2000/31/ES, měli by poskytovatelé 
hostingových služeb, kteří byli vystaveni 
významnému počtu nesporných příkazů k 
odstranění, plnit určité povinnosti náležité 
péče, aby řešili šíření teroristického obsahu 
ve svých službách. Tyto povinnosti 
náležité péče by neměly představovat 
obecnou povinnost dohledu. Povinnosti 
náležité péče by měly při uplatňování 
tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby 
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uplatňování jejich vlastních podmínek s 
cílem zabránit odstranění obsahu, který 
není teroristický. Odebrání či zamezení 
přístupu musí být provedeno s ohledem na 
zajištění svobody projevu a informací.

poskytovatelé hostingových služeb jednali 
ohledně uchovávaného obsahu s řádnou 
péčí a přiměřeně, a to zejména při 
uplatňování jejich vlastních podmínek s 
cílem zabránit odstranění obsahu, který 
není teroristický. Odebrání či zamezení 
přístupu musí být provedeno s ohledem na 
zajištění svobody projevu a informací i 
svobody a plurality sdělovacích 
prostředků.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Poskytovatelé hostingových služeb 
musí plnit určité povinnosti náležité péče, 
aby zajistili prevenci šíření teroristického 
obsahu ve svých službách. Tyto povinnosti 
náležité péče by neměly představovat 
obecnou povinnost dohledu. Povinnosti 
náležité péče by měly při uplatňování 
tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby 
poskytovatelé hostingových služeb jednali 
ohledně uchovávaného obsahu s řádnou 
péčí a přiměřeně, a to zejména při 
uplatňování jejich vlastních podmínek s 
cílem zabránit odstranění obsahu, který 
není teroristický. Odebrání či zamezení 
přístupu musí být provedeno s ohledem na 
zajištění svobody projevu a informací.

(12) Poskytovatelé hostingových služeb 
musí plnit určité povinnosti náležité péče, 
aby zajistili prevenci šíření teroristického 
obsahu ve svých službách. Tyto povinnosti 
náležité péče by neměly představovat 
obecnou povinnost dohledu. Povinnosti 
náležité péče by měly při uplatňování 
tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby 
poskytovatelé hostingových služeb jednali 
ohledně uchovávaného obsahu s řádnou 
péčí a přiměřeně, a to zejména při 
uplatňování jejich vlastních podmínek s 
cílem zabránit odstranění obsahu, který 
není teroristický. Odstranění obsahu či 
zamezení přístupu k němu musí být 
provedeno s ohledem na absolutní zajištění 
svobody projevu a informací a mělo by 
vždy zahrnovat lidskou kontrolu prvního 
výskytu odstranění obsahu či zamezení 
přístupu k němu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Poskytovatelé hostingových služeb 
musí plnit určité povinnosti náležité péče, 
aby zajistili prevenci šíření teroristického 
obsahu ve svých službách. Tyto povinnosti 
náležité péče by neměly představovat 
obecnou povinnost dohledu. Povinnosti 
náležité péče by měly při uplatňování 
tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby 
poskytovatelé hostingových služeb jednali 
ohledně uchovávaného obsahu s řádnou 
péčí a přiměřeně, a to zejména při 
uplatňování jejich vlastních podmínek s 
cílem zabránit odstranění obsahu, který 
není teroristický. Odebrání či zamezení 
přístupu musí být provedeno s ohledem na 
zajištění svobody projevu a informací.

(12) Poskytovatelé hostingových služeb 
musí plnit určité povinnosti náležité péče, 
aby řešili zneužívání svých služeb pro 
účely šíření nezákonného teroristického 
obsahu poskytovateli obsahu. Tyto 
povinnosti náležité péče by neměly 
představovat obecnou povinnost dohledu. 
Povinnosti náležité péče by měly při 
uplatňování tohoto nařízení zahrnovat 
požadavek, aby poskytovatelé 
hostingových služeb jednali ohledně 
uchovávaného obsahu s řádnou péčí a 
přiměřeně, a to zejména při uplatňování 
jejich vlastních podmínek s cílem zabránit 
odstranění obsahu, který není nezákonný. 
Odebrání musí být provedeno s ohledem na 
zajištění svobody projevu a práva přijímat 
a rozšiřovat informace.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Poskytovatelé hostingových služeb 
musí plnit určité povinnosti náležité péče, 
aby zajistili prevenci šíření teroristického 
obsahu ve svých službách. Tyto povinnosti 
náležité péče by neměly představovat 
obecnou povinnost dohledu. Povinnosti 
náležité péče by měly při uplatňování 
tohoto nařízení zahrnovat požadavek, aby 
poskytovatelé hostingových služeb jednali 

(12) Poskytovatelé hostingových služeb 
musí plnit určité povinnosti náležité péče, 
aby zajistili prevenci šíření teroristického 
obsahu ve svých službách. Tyto povinnosti 
náležité péče by neměly představovat 
obecnou povinnost dohledu. Povinnosti 
náležité péče by měly zahrnovat 
požadavek, aby poskytovatelé 
hostingových služeb jednali ohledně 
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ohledně uchovávaného obsahu s řádnou 
péčí a přiměřeně, a to zejména při 
uplatňování jejich vlastních podmínek s 
cílem zabránit odstranění obsahu, který 
není teroristický. Odebrání či zamezení 
přístupu musí být provedeno s ohledem na 
zajištění svobody projevu a informací.

uchovávaného obsahu s řádnou péčí a 
přiměřeně, a to zejména při uplatňování 
jejich vlastních podmínek s cílem zabránit 
odstranění obsahu, který není teroristický. 
Odebrání či zamezení přístupu musí být 
provedeno s ohledem na zajištění svobody 
projevu a informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů k odstranění, které po posouzení 
příslušnými orgány vyžadují po 
poskytovatelích hostingových služeb 
odstranit nezákonný teroristický obsah. 
S ohledem na rychlost šíření nezákonného 
teroristického obsahu napříč online 
službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl nezákonný 
teroristický obsah uvedený v příkazu 
k odstranění obsahu odstraněn neprodleně 
po přijetí příkazu k odstranění obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Jeroen Lenaers
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. S 
ohledem na různé postupy v Unii, budou 
mít členské státy volnost, co se týče výběru 
příslušných orgánů, a tento úkol budou 
moci uložit správním, donucovacím či 
soudním orgánům. S ohledem na rychlost 
šíření teroristického obsahu napříč online 
službami závisí úspěšné odstranění 
teroristického obsahu na rychlosti jeho 
odstranění. Toto ustanovení proto 
poskytovatelům hostingových služeb 
ukládá povinnost zajistit, aby byl uvedený 
teroristický obsah na základě zákonného 
příkazu k odstranění odstraněn nebo 
přístup k němu zamezen okamžitě a v 
každém případě do jedné hodiny od přijetí 
příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, 
zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po zákonném posouzení 
příslušnými orgány vyžadují po 
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hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí 
příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, 
zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

poskytovatelích hostingových služeb 
odstranit teroristický obsah nebo zamezit 
přístupu k němu. Členské státy by měly 
vybrat mezi svými nezávislými správními a 
soudními orgány ty příslušné orgány, 
které budou pověřené tímto úkolem. 
S ohledem na rychlost šíření nezákonného 
teroristického obsahu napříč online 
službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl nezákonný 
teroristický obsah uvedený v příkazu 
k odstranění obsahu neprodleně odstraněn 
nebo přístup k němu zamezen. Rozhodnutí, 
zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb na 
základě definice nezákonného 
teroristického obsahu a provádění 
účinných nápravných mechanismů, 
přičemž své rozhodnutí může obecně 
založit na kterémkoli jiném ustanovení 
tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Maria Grapini

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 

(13) Je nutné na evropské úrovni 
harmonizovat a jednotně uplatňovat 
postup a povinnosti vyplývající ze 
zákonných příkazů, které po posouzení 
příslušnými orgány vyžadují po 
poskytovatelích hostingových služeb 
odstranit teroristický obsah nebo zamezit 
přístupu k němu Členské státy budou mít 
volnost, co se týče výběru příslušných 
orgánů, a tento úkol budou moci uložit 
správním, donucovacím či soudním 
orgánům. S ohledem na rychlost šíření 
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poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

teroristického obsahu napříč online 
službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, a 
sdělení této skutečnosti orgánům je na 
poskytovateli hostingových služeb.

Or. ro

Pozměňovací návrh 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí 
příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, 
zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním či soudním 
orgánům, pokud jsou nezávislými a 
nestrannými veřejnými orgány. S ohledem 
na rychlost šíření teroristického obsahu 
napříč online službami ukládá toto 
ustanovení poskytovatelům hostingových 
služeb povinnost zajistit, aby byl 
neprodleně zamezen přístup k 
teroristickému obsahu uvedenému 
v příkazu k odstranění obsahu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Dodržování lhůty 
jedné hodiny má rozhodující význam pro 
zamezení všeobecnému šíření tohoto 
obsahu. Rozhodnutí, zda dotyčný obsah 
odstranit nebo k němu zamezit přístup 
uživatelům v Unii, je na poskytovateli 
hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup (13) Je nutné harmonizovat postup 
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a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy by měly svobodně určit 
příslušný orgán. S ohledem na rychlost 
šíření teroristického obsahu napříč online 
službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 

(13) Příslušné soudní orgány členských 
států by měly posoudit, zda je obsah 
obsahem teroristickým a zda vydat 
zákonný příkaz, který po poskytovatelích 
hostingových služeb vyžaduje odstranit 
teroristický obsah nebo zamezit přístupu 
k němu. Členské státy by měly tento úkol 
uložit svým soudním orgánům. S ohledem 
na rychlost šíření teroristického obsahu 
napříč online službami ukládá toto 
ustanovení poskytovatelům hostingových 
služeb povinnost zajistit, aby byl 
teroristický obsah uvedený v příkazu 
k odstranění obsahu odstraněn nebo přístup 
k němu zamezen urychleně po přijetí 
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obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, 
zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy by měly tento úkol uložit 
jednomu příslušnému orgánu. S ohledem 
na rychlost šíření teroristického obsahu 
napříč online službami ukládá toto 
ustanovení poskytovatelům hostingových 
služeb povinnost zajistit, aby byl 
teroristický obsah uvedený v příkazu 
k odstranění obsahu odstraněn nebo přístup 
k němu zamezen od jedné hodiny od přijetí 
příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, 
zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Ana Gomes
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit soudním orgánům, jimž 
mohou být nápomocny správní a 
donucovací orgány. S ohledem na rychlost 
šíření teroristického obsahu napříč online 
službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy by měly určit příslušný 
soudní orgán odpovědný za plnění tohoto 
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budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí 
příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, 
zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

úkolu. S ohledem na rychlost šíření 
teroristického obsahu napříč online 
službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 
povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen urychleně v závislosti na 
možnostech dotčeného poskytovatele 
služby. Rozhodnutí, zda dotyčný obsah 
odstranit nebo k němu zamezit přístup 
uživatelům v Unii, je na poskytovateli 
hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Pokud se poskytovateli 
hostingových služeb nepodařilo odstranit 
příslušný obsah nebo k němu zamezit 
přístup do jedné hodiny, měli by 
poskytovatelé hostingových služeb 
přijmout veškerá nezbytná opatření a 
neprodleně příkaz k odstranění provést. 
Poskytovatel hostingových služeb by měl 
vydávajícímu orgánu sdělit důvody, které 
mu znemožnily příkaz provést. V případě 
prodlení je třeba vzít v potaz velikost a 
povahu poskytovatelů hostingových 
služeb, zejména pak v případě 
mikropodniků nebo malých podniků ve 
smyslu doporučení Komise 
2003/361/ES1a.
_________________
1a Doporučení Komise ze dne 
6. května 2003 o definici mikropodniků, 
malých a středních podniků, Úř. věst. 
L 124, 20.5.2003, s. 36.
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Or. en

Pozměňovací návrh 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Příslušný orgán by měl příkaz 
k odstranění obsahu předat přímo 
adresátovi a kontaktnímu místu 
elektronickými prostředky umožňujícími 
vyhotovení písemného záznamu za 
podmínek, jež poskytovateli služeb 
umožňují ověřit pravost, včetně přesnosti 
data a času odeslání a přijetí příkazu, např. 
zabezpečenou e-mailovou poštou 
a prostřednictvím platforem nebo jiných 
zabezpečených kanálů, včetně těch, které 
dá k dispozici poskytovatel služeb, a to 
v souladu s pravidly pro ochranu osobních 
údajů. Tento požadavek lze uspokojit 
zejména využitím kvalifikovaných služeb 
elektronického doporučeného doručování, 
jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412 .

(14) Příslušný orgán by měl příkaz 
k odstranění obsahu předat přímo 
adresátovi a kontaktnímu místu 
elektronickými prostředky umožňujícími 
vyhotovení písemného záznamu za 
podmínek, jež poskytovateli služeb 
umožňují ověřit pravost, včetně přesnosti 
data a času odeslání a přijetí příkazu, a to 
v souladu s pravidly pro ochranu osobních 
údajů. Příslušné orgány by proto měly 
využívat kvalifikované služby 
elektronického doporučeného doručování, 
jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412 .

_________________ _________________
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, str. 73).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, s. 73).

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Eva Joly

Návrh nařízení
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Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Příslušný orgán by měl příkaz 
k odstranění obsahu předat přímo 
adresátovi a kontaktnímu místu 
elektronickými prostředky umožňujícími 
vyhotovení písemného záznamu za 
podmínek, jež poskytovateli služeb 
umožňují ověřit pravost, včetně přesnosti 
data a času odeslání a přijetí příkazu, např. 
zabezpečenou e-mailovou poštou 
a prostřednictvím platforem nebo jiných 
zabezpečených kanálů, včetně těch, které 
dá k dispozici poskytovatel služeb, a to 
v souladu s pravidly pro ochranu osobních 
údajů. Tento požadavek lze uspokojit 
zejména využitím kvalifikovaných služeb 
elektronického doporučeného doručování, 
jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412 .

(14) Příslušný orgán by měl příkaz 
k odstranění obsahu předat přímo 
adresátovi a kontaktnímu místu 
elektronickými prostředky umožňujícími 
vyhotovení písemného záznamu za 
podmínek, jež poskytovateli služeb 
umožňují ověřit pravost, včetně totožnosti 
odesílatele, přesnosti data a času odeslání 
a přijetí příkazu, např. elektronicky 
podepsanou e-mailovou poštou nebo 
prostřednictvím jiných zabezpečených 
kanálů, včetně těch, které dá k dispozici 
poskytovatel služeb, a to v souladu 
s pravidly pro ochranu osobních údajů. 
Tento požadavek lze uspokojit zejména 
využitím kvalifikovaných služeb 
elektronického doporučeného doručování s 
kvalifikovanými elektronickými podpisy, 
jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412 .

_________________ _________________
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, str. 73).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, s. 73).

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Příslušný orgán by měl příkaz 
k odstranění obsahu předat přímo 

(14) Příslušný orgán by měl příkaz 
k odstranění obsahu předat přímo 
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adresátovi a kontaktnímu místu 
elektronickými prostředky umožňujícími 
vyhotovení písemného záznamu za 
podmínek, jež poskytovateli služeb 
umožňují ověřit pravost, včetně přesnosti 
data a času odeslání a přijetí příkazu, např. 
zabezpečenou e-mailovou poštou 
a prostřednictvím platforem nebo jiných 
zabezpečených kanálů, včetně těch, které 
dá k dispozici poskytovatel služeb, a to 
v souladu s pravidly pro ochranu osobních 
údajů. Tento požadavek lze uspokojit 
zejména využitím kvalifikovaných služeb 
elektronického doporučeného doručování, 
jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412 .

adresátovi ve stejném členském státě 
a kontaktnímu místu elektronickými 
prostředky umožňujícími vyhotovení 
písemného záznamu za podmínek, jež 
poskytovateli služeb umožňují ověřit 
pravost, včetně přesnosti data a času 
odeslání a přijetí příkazu, např. 
zabezpečenou e-mailovou poštou 
a prostřednictvím platforem nebo jiných 
zabezpečených kanálů, včetně těch, které 
dá k dispozici poskytovatel služeb, a to 
v souladu s pravidly pro ochranu osobních 
údajů. Tento požadavek lze uspokojit 
zejména využitím kvalifikovaných služeb 
elektronického doporučeného doručování, 
jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412 .

_________________ _________________
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, str. 73).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, s. 73).

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Příslušný orgán by měl příkaz 
k odstranění obsahu předat přímo 
adresátovi a kontaktnímu místu 
elektronickými prostředky umožňujícími 
vyhotovení písemného záznamu za 
podmínek, jež poskytovateli služeb 
umožňují ověřit pravost, včetně přesnosti 
data a času odeslání a přijetí příkazu, např. 
zabezpečenou e-mailovou poštou 

(14) Příslušný orgán by měl příkaz 
k odstranění obsahu předat přímo 
adresátovi a kontaktnímu místu 
elektronickými prostředky umožňujícími 
vyhotovení písemného záznamu za 
podmínek, jež poskytovateli služeb 
umožňují ověřit pravost, včetně přesnosti 
data a času odeslání a přijetí příkazu, např. 
zabezpečenou e-mailovou poštou 
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a prostřednictvím platforem nebo jiných 
zabezpečených kanálů, včetně těch, které 
dá k dispozici poskytovatel služeb, a to 
v souladu s pravidly pro ochranu osobních 
údajů. Tento požadavek lze uspokojit 
zejména využitím kvalifikovaných služeb 
elektronického doporučeného doručování, 
jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412 .

a prostřednictvím platforem nebo jiných 
zabezpečených kanálů, včetně těch, které 
dá k dispozici poskytovatel služeb, a to 
v souladu s pravidly v oblasti ochrany 
osobních údajů. Tento požadavek lze 
uspokojit zejména využitím 
kvalifikovaných služeb elektronického 
doporučeného doručování, jak stanoví 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/201412 .

_________________ _________________
12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, str. 73).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, s. 73).

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Hlášení ze strany příslušných 
úřadů nebo Europolu představuje účinný 
a rychlý způsob, jak poskytovatele 
hostingových služeb informovat 
o konkrétním obsahu v jejich službě. 
Tento mechanismus upozorňování 
poskytovatelů hostingových služeb na 
informace, které mohou být považovány 
za teroristický obsah, který poskytovateli 
hostingových služeb umožňuje posoudit 
soulad s jeho vlastními podmínkami, by 
měl zůstat k dispozici vedle příkazů 
k odstranění obsahu. Důležité je, aby 
poskytovatelé hostingových služeb taková 
hlášení prioritně posoudili a poskytli 
rychlou zpětnou vazbu o přijatých 

vypouští se
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opatřeních. Konečné rozhodnutí, zda 
odstranit obsah, protože není v souladu 
s jejich podmínkami, leží i nadále na 
poskytovateli hostingových služeb. Při 
provádění tohoto nařízení v souvislosti 
s hlášením zůstává mandát Europolu 
stanovený nařízením (EU) 2016/79413 
nedotčen.
_________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/794 ze dne 11. května 
2016 o Agentuře Evropské unie pro 
spolupráci v oblasti prosazování práva 
(Europol) a o zrušení a nahrazení 
rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 
2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Hlášení ze strany příslušných 
úřadů nebo Europolu představuje účinný 
a rychlý způsob, jak poskytovatele 
hostingových služeb informovat 
o konkrétním obsahu v jejich službě. 
Tento mechanismus upozorňování 
poskytovatelů hostingových služeb na 
informace, které mohou být považovány 
za teroristický obsah, který poskytovateli 
hostingových služeb umožňuje posoudit 
soulad s jeho vlastními podmínkami, by 
měl zůstat k dispozici vedle příkazů 
k odstranění obsahu. Důležité je, aby 
poskytovatelé hostingových služeb taková 
hlášení prioritně posoudili a poskytli 
rychlou zpětnou vazbu o přijatých 

vypouští se
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opatřeních. Konečné rozhodnutí, zda 
odstranit obsah, protože není v souladu 
s jejich podmínkami, leží i nadále na 
poskytovateli hostingových služeb. Při 
provádění tohoto nařízení v souvislosti 
s hlášením zůstává mandát Europolu 
stanovený nařízením (EU) 2016/79413 
nedotčen.
_________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/794 ze dne 11. května 
2016 o Agentuře Evropské unie pro 
spolupráci v oblasti prosazování práva 
(Europol) a o zrušení a nahrazení 
rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 
2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Hlášení ze strany příslušných 
úřadů nebo Europolu představuje účinný 
a rychlý způsob, jak poskytovatele 
hostingových služeb informovat 
o konkrétním obsahu v jejich službě. 
Tento mechanismus upozorňování 
poskytovatelů hostingových služeb na 
informace, které mohou být považovány 
za teroristický obsah, který poskytovateli 
hostingových služeb umožňuje posoudit 
soulad s jeho vlastními podmínkami, by 
měl zůstat k dispozici vedle příkazů 
k odstranění obsahu. Důležité je, aby 
poskytovatelé hostingových služeb taková 
hlášení prioritně posoudili a poskytli 
rychlou zpětnou vazbu o přijatých 

(15) Hlášení ze strany Europolu 
stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. m) nařízení 
(EU) 2016/79413 zůstávají nedotčena.
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opatřeních. Konečné rozhodnutí, zda 
odstranit obsah, protože není v souladu 
s jejich podmínkami, leží i nadále na 
poskytovateli hostingových služeb. Při 
provádění tohoto nařízení v souvislosti 
s hlášením zůstává mandát Europolu 
stanovený nařízením (EU) 2016/79413 
nedotčen.

_________________ _________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/794 ze dne 11. května 2016 o 
Agentuře Evropské unie pro spolupráci v 
oblasti prosazování práva (Europol) a o 
zrušení a nahrazení rozhodnutí 
2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 
2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o 
Agentuře Evropské unie pro spolupráci v 
oblasti prosazování práva (Europol) a o 
zrušení a nahrazení rozhodnutí 
2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 
2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, 
s. 53).

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Hlášení ze strany příslušných úřadů 
nebo Europolu představuje účinný a rychlý 
způsob, jak poskytovatele hostingových 
služeb informovat o konkrétním obsahu 
v jejich službě. Tento mechanismus 
upozorňování poskytovatelů hostingových 
služeb na informace, které mohou být 
považovány za teroristický obsah, který 
poskytovateli hostingových služeb 
umožňuje posoudit soulad s jeho vlastními 
podmínkami, by měl zůstat k dispozici 
vedle příkazů k odstranění obsahu. 
Důležité je, aby poskytovatelé 
hostingových služeb taková hlášení 
prioritně posoudili a poskytli rychlou 
zpětnou vazbu o přijatých opatřeních. 

(15) Hlášení ze strany příslušných úřadů 
nebo Europolu představuje účinný a rychlý 
způsob, jak poskytovatele hostingových 
služeb informovat o konkrétním obsahu 
v jejich službě. Tento mechanismus 
upozorňování poskytovatelů hostingových 
služeb na informace, které mohou být 
považovány za teroristický obsah, který 
poskytovateli hostingových služeb 
umožňuje posoudit soulad s jeho vlastními 
podmínkami, by měl zůstat k dispozici 
vedle příkazů k odstranění obsahu a měl by 
být dále rozvíjen. Důležité je, aby 
poskytovatelé hostingových služeb taková 
hlášení prioritně posoudili a poskytli 
rychlou zpětnou vazbu o přijatých 
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Konečné rozhodnutí, zda odstranit obsah, 
protože není v souladu s jejich 
podmínkami, leží i nadále na poskytovateli 
hostingových služeb. Při provádění tohoto 
nařízení v souvislosti s hlášením zůstává 
mandát Europolu stanovený nařízením 
(EU) 2016/79413 nedotčen.

opatřeních. Konečné rozhodnutí, zda 
odstranit obsah, protože není v souladu 
s jejich podmínkami, leží i nadále na 
poskytovateli hostingových služeb. Při 
provádění tohoto nařízení v souvislosti 
s hlášením zůstává mandát Europolu 
stanovený nařízením (EU) 2016/79413 
nedotčen.

_________________ _________________
13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/794 ze dne 11. května 2016 o 
Agentuře Evropské unie pro spolupráci v 
oblasti prosazování práva (Europol) a o 
zrušení a nahrazení rozhodnutí 
2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 
2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o 
Agentuře Evropské unie pro spolupráci v 
oblasti prosazování práva (Europol) a o 
zrušení a nahrazení rozhodnutí 
2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 
2009/968/SVV (Úř. věst. L 135, 24.5.2016, 
s. 53).

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S ohledem na rozsah a rychlost 
potřebné pro efektivní odhalování 
a odstraňování teroristického obsahu, 
jsou zásadním prvkem v boji proti 
teroristickému obsahu online přiměřená 
proaktivní opatření a v některých 
případech i využívání automatizovaných 
prostředků. Poskytovatelé hostingových 
služeb musí za účelem omezení 
dostupnosti teroristického obsahu 
posoudit, zda je vhodné přijmout 
proaktivní opatření v závislosti na rizicích 
a míře expozice teroristickému obsahu 
a také s ohledem na dopady na práva 
třetích stran a informace ve veřejném 
zájmu. V důsledku toho by měli 

vypouští se
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poskytovatelé hostingových služeb určit, 
jaká vhodná, účinná a přiměřená 
proaktivní opatření přijmout. Z tohoto 
požadavku by neměla vyplývat obecná 
povinnost dohledu. V kontextu tohoto 
posouzení neexistence příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení 
adresovaných poskytovateli hostingových 
služeb indikuje nízkou úroveň expozice 
teroristickému obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S ohledem na rozsah a rychlost 
potřebné pro efektivní odhalování 
a odstraňování teroristického obsahu, 
jsou zásadním prvkem v boji proti 
teroristickému obsahu online přiměřená 
proaktivní opatření a v některých 
případech i využívání automatizovaných 
prostředků. Poskytovatelé hostingových 
služeb musí za účelem omezení 
dostupnosti teroristického obsahu 
posoudit, zda je vhodné přijmout 
proaktivní opatření v závislosti na rizicích 
a míře expozice teroristickému obsahu 
a také s ohledem na dopady na práva 
třetích stran a informace ve veřejném 
zájmu. V důsledku toho by měli 
poskytovatelé hostingových služeb určit, 
jaká vhodná, účinná a přiměřená 
proaktivní opatření přijmout. Z tohoto 
požadavku by neměla vyplývat obecná 
povinnost dohledu. V kontextu tohoto 
posouzení neexistence příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení 
adresovaných poskytovateli hostingových 
služeb indikuje nízkou úroveň expozice 

vypouští se
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teroristickému obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S ohledem na rozsah a rychlost 
potřebné pro efektivní odhalování 
a odstraňování teroristického obsahu, 
jsou zásadním prvkem v boji proti 
teroristickému obsahu online přiměřená 
proaktivní opatření a v některých 
případech i využívání automatizovaných 
prostředků. Poskytovatelé hostingových 
služeb musí za účelem omezení 
dostupnosti teroristického obsahu 
posoudit, zda je vhodné přijmout 
proaktivní opatření v závislosti na rizicích 
a míře expozice teroristickému obsahu 
a také s ohledem na dopady na práva 
třetích stran a informace ve veřejném 
zájmu. V důsledku toho by měli 
poskytovatelé hostingových služeb určit, 
jaká vhodná, účinná a přiměřená 
proaktivní opatření přijmout. Z tohoto 
požadavku by neměla vyplývat obecná 
povinnost dohledu. V kontextu tohoto 
posouzení neexistence příkazů k odstranění 
obsahu a hlášení adresovaných 
poskytovateli hostingových služeb indikuje 
nízkou úroveň expozice teroristickému 
obsahu.

(16) Poskytovatelé hostingových služeb 
mohou v případě potřeby přijmout 
dodatečná dobrovolná opatření 
na ochranu svých služeb před šířením 
teroristického obsahu. Tato opatření by 
měla být účinná a přiměřená s ohledem 
na riziko a míru expozice teroristickému 
obsahu, přičemž by měla obzvláště 
zohledňovat základní práva uživatelů 
a zásadní význam svobody projevu 
a informací v otevřené a demokratické 
společnosti. Z tohoto požadavku by neměla 
vyplývat obecná povinnost dohledu. 
V kontextu tohoto posouzení neexistence 
příkazů k odstranění obsahu a hlášení 
adresovaných poskytovateli hostingových 
služeb indikuje nízkou úroveň expozice 
teroristickému obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S ohledem na rozsah a rychlost 
potřebné pro efektivní odhalování 
a odstraňování teroristického obsahu, jsou 
zásadním prvkem v boji proti 
teroristickému obsahu online přiměřená 
proaktivní opatření a v některých případech 
i využívání automatizovaných prostředků. 
Poskytovatelé hostingových služeb musí za 
účelem omezení dostupnosti teroristického 
obsahu posoudit, zda je vhodné přijmout 
proaktivní opatření v závislosti na rizicích 
a míře expozice teroristickému obsahu 
a také s ohledem na dopady na práva 
třetích stran a informace ve veřejném 
zájmu. V důsledku toho by měli 
poskytovatelé hostingových služeb určit, 
jaká vhodná, účinná a přiměřená proaktivní 
opatření přijmout. Z tohoto požadavku by 
neměla vyplývat obecná povinnost 
dohledu. V kontextu tohoto posouzení 
neexistence příkazů k odstranění obsahu 
a hlášení adresovaných poskytovateli 
hostingových služeb indikuje nízkou 
úroveň expozice teroristickému obsahu.

(16) S ohledem na rozsah a rychlost 
potřebné pro efektivní odhalování 
a odstraňování teroristického obsahu, jsou 
zásadním prvkem v boji proti 
teroristickému obsahu online přiměřená 
proaktivní opatření a v některých případech 
i využívání automatizovaných prostředků. 
Poskytovatelé hostingových služeb musí za 
účelem omezení dostupnosti teroristického 
obsahu dobrovolně posoudit, zda je vhodné 
přijmout proaktivní opatření v závislosti na 
rizicích a míře expozice teroristickému 
obsahu a také s ohledem na dopady na 
práva třetích stran a informace ve veřejném 
zájmu. V důsledku toho by měli 
poskytovatelé hostingových služeb s 
pomocí členských států určit, jaká vhodná, 
účinná a přiměřená proaktivní opatření 
přijmout. Z tohoto požadavku by neměla 
vyplývat obecná povinnost dohledu. 
V kontextu tohoto posouzení neexistence 
příkazů k odstranění obsahu a hlášení 
adresovaných poskytovateli hostingových 
služeb indikuje nízkou úroveň expozice 
teroristickému obsahu, a tudíž by nemělo 
spadat do působnosti článku 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S ohledem na rozsah a rychlost 
potřebné pro efektivní odhalování 
a odstraňování teroristického obsahu, jsou 
zásadním prvkem v boji proti 

(16) S ohledem na rozsah a rychlost 
potřebné pro efektivní odhalování 
a odstraňování teroristického obsahu, jsou 
zásadním prvkem v boji proti 
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teroristickému obsahu online přiměřená 
proaktivní opatření a v některých případech 
i využívání automatizovaných prostředků. 
Poskytovatelé hostingových služeb musí za 
účelem omezení dostupnosti teroristického 
obsahu posoudit, zda je vhodné přijmout 
proaktivní opatření v závislosti na rizicích 
a míře expozice teroristickému obsahu 
a také s ohledem na dopady na práva 
třetích stran a informace ve veřejném 
zájmu. V důsledku toho by měli 
poskytovatelé hostingových služeb určit, 
jaká vhodná, účinná a přiměřená proaktivní 
opatření přijmout. Z tohoto požadavku by 
neměla vyplývat obecná povinnost 
dohledu. V kontextu tohoto posouzení 
neexistence příkazů k odstranění obsahu 
a hlášení adresovaných poskytovateli 
hostingových služeb indikuje nízkou 
úroveň expozice teroristickému obsahu.

teroristickému obsahu online přiměřená 
proaktivní opatření a v některých případech 
i využívání automatizovaných prostředků. 
Poskytovatelé hostingových služeb musí za 
účelem omezení dostupnosti teroristického 
obsahu posoudit, zda je vhodné přijmout 
proaktivní opatření v závislosti na rizicích 
a míře expozice teroristickému obsahu 
a také s ohledem na dopady na práva 
třetích stran a informace ve veřejném 
zájmu. V důsledku toho by měli 
poskytovatelé hostingových služeb určit, 
jaká vhodná, účinná a přiměřená proaktivní 
opatření přijmout. Z tohoto požadavku by 
neměla vyplývat obecná povinnost 
dohledu. V kontextu tohoto posouzení 
neexistence příkazů k odstranění obsahu 
a hlášení adresovaných poskytovateli 
hostingových služeb indikuje nízkou 
úroveň expozice teroristickému obsahu. 
Proaktivní opatření by měla uživatelům 
umožnit označovat teroristický obsah 
online a motivovat poskytovatele služeb k 
mobilizaci přiměřené kapacity k přijetí, 
přezkumu a zpracování označeného 
obsahu a k reakci na něj.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S ohledem na rozsah a rychlost 
potřebné pro efektivní odhalování 
a odstraňování teroristického obsahu, jsou 
zásadním prvkem v boji proti 
teroristickému obsahu online přiměřená 
proaktivní opatření a v některých 
případech i využívání automatizovaných 
prostředků. Poskytovatelé hostingových 
služeb musí za účelem omezení 

(16) Velká většina poskytovatelů 
hostingových služeb není nezákonnému 
teroristickému obsahu nikdy vystavena. S 
ohledem na složitost efektivního 
odhalování a odstraňování teroristického 
obsahu ve větším měřítku a na potenciální 
dopad na základní práva by povinnost 
náležité péče, která není pouhým 
odstraněním teroristického obsahu online 
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dostupnosti teroristického obsahu 
posoudit, zda je vhodné přijmout 
proaktivní opatření v závislosti na rizicích 
a míře expozice teroristickému obsahu 
a také s ohledem na dopady na práva 
třetích stran a informace ve veřejném 
zájmu. V důsledku toho by měli 
poskytovatelé hostingových služeb určit, 
jaká vhodná, účinná a přiměřená 
proaktivní opatření přijmout. Z tohoto 
požadavku by neměla vyplývat obecná 
povinnost dohledu. V kontextu tohoto 
posouzení neexistence příkazů k odstranění 
obsahu a hlášení adresovaných 
poskytovateli hostingových služeb indikuje 
nízkou úroveň expozice teroristickému 
obsahu.

v návaznosti na příkazy k odstranění od 
příslušných orgánů, mohli přijmout ti 
poskytovatelé hostingových služeb, na něž 
se vztahuje významný počet nesporných 
příkazů k odstranění. Tito poskytovatelé 
hostingových služeb by měli posoudit, zda 
je vhodné přijmout dodatečná opatření 
v závislosti na rizicích a míře expozice 
teroristickému obsahu a také s ohledem na 
dopady na práva třetích stran a informace 
ve veřejném zájmu. V důsledku toho by 
měli tito poskytovatelé hostingových 
služeb pouze zavést dodatečná vhodná, 
účinná, nezbytná a přiměřená opatření. 
Z tohoto požadavku by neměla vyplývat 
obecná povinnost dohledu. V kontextu 
tohoto posouzení neexistence příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
Europolem a adresovaných poskytovateli 
hostingových služeb indikuje nízkou 
úroveň expozice teroristickému obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S ohledem na rozsah a rychlost 
potřebné pro efektivní odhalování 
a odstraňování teroristického obsahu, jsou 
zásadním prvkem v boji proti 
teroristickému obsahu online přiměřená 
proaktivní opatření a v některých případech 
i využívání automatizovaných prostředků. 
Poskytovatelé hostingových služeb musí za 
účelem omezení dostupnosti teroristického 
obsahu posoudit, zda je vhodné přijmout 
proaktivní opatření v závislosti na rizicích 
a míře expozice teroristickému obsahu 
a také s ohledem na dopady na práva 
třetích stran a informace ve veřejném 

(16) S ohledem na rozsah a rychlost 
potřebné pro efektivní odhalování 
a odstraňování teroristického obsahu, jsou 
zásadním prvkem v boji proti 
teroristickému obsahu online přiměřená 
proaktivní opatření a v některých případech 
i využívání automatizovaných prostředků. 
Poskytovatelé hostingových služeb musí za 
účelem omezení dostupnosti teroristického 
obsahu posoudit, zda je vhodné přijmout 
proaktivní opatření v závislosti na rizicích 
a míře expozice teroristickému obsahu 
a také s ohledem na dopady na práva 
třetích stran a informace ve veřejném 
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zájmu. V důsledku toho by měli 
poskytovatelé hostingových služeb určit, 
jaká vhodná, účinná a přiměřená proaktivní 
opatření přijmout. Z tohoto požadavku by 
neměla vyplývat obecná povinnost 
dohledu. V kontextu tohoto posouzení 
neexistence příkazů k odstranění obsahu 
a hlášení adresovaných poskytovateli 
hostingových služeb indikuje nízkou 
úroveň expozice teroristickému obsahu.

zájmu. V důsledku toho by měli 
poskytovatelé hostingových služeb na 
základě spolupráce a výměny osvědčených 
postupů určit, jaká vhodná, účinná 
a přiměřená proaktivní opatření přijmout. 
Z tohoto požadavku by neměla vyplývat 
obecná povinnost dohledu. V kontextu 
tohoto posouzení neexistence příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení 
adresovaných poskytovateli hostingových 
služeb indikuje nízkou úroveň expozice 
teroristickému obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) S ohledem na rozsah a rychlost 
potřebné pro efektivní odhalování 
a odstraňování teroristického obsahu, jsou 
zásadním prvkem v boji proti 
teroristickému obsahu online přiměřená 
proaktivní opatření a v některých 
případech i využívání automatizovaných 
prostředků. Poskytovatelé hostingových 
služeb musí za účelem omezení 
dostupnosti teroristického obsahu posoudit, 
zda je vhodné přijmout proaktivní opatření 
v závislosti na rizicích a míře expozice 
teroristickému obsahu a také s ohledem na 
dopady na práva třetích stran a informace 
ve veřejném zájmu. V důsledku toho by 
měli poskytovatelé hostingových služeb 
určit, jaká vhodná, účinná a přiměřená 
proaktivní opatření přijmout. Z tohoto 
požadavku by neměla vyplývat obecná 
povinnost dohledu. V kontextu tohoto 
posouzení neexistence příkazů k odstranění 
obsahu a hlášení adresovaných 
poskytovateli hostingových služeb indikuje 

(16) S ohledem na rozsah a rychlost 
potřebné pro efektivní odhalování 
a odstraňování teroristického obsahu, lze k 
řešení teroristického obsahu online 
používat přiměřená proaktivní opatření. 
Poskytovatelé hostingových služeb musí za 
účelem omezení dostupnosti teroristického 
obsahu posoudit, zda je vhodné přijmout 
proaktivní opatření v závislosti na rizicích 
a míře expozice teroristickému obsahu 
a také s ohledem na dopady na práva 
třetích stran a informace ve veřejném 
zájmu. V důsledku toho by měli 
poskytovatelé hostingových služeb určit, 
jaká vhodná, účinná a přiměřená proaktivní 
opatření přijmout. Z tohoto požadavku by 
neměla vyplývat obecná povinnost 
dohledu. V kontextu tohoto posouzení 
neexistence příkazů k odstranění obsahu 
adresovaných poskytovateli hostingových 
služeb indikuje nízkou úroveň expozice 
teroristickému obsahu. Tímto nařízením 
nevzniká poskytovatelům hostingových 
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nízkou úroveň expozice teroristickému 
obsahu.

služeb žádná povinnost zavést proaktivní 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Při zavádění proaktivních opatření 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
zajistit, aby bylo zachováno právo 
uživatelů na svobodu projevu a informace, 
a to včetně svobodného přijímání a šíření 
informací. Kromě zákonem stanovených 
požadavků, včetně legislativy na ochranu 
osobních údajů, musí poskytovatelé 
hostingových služeb jednat s náležitou péčí 
a v příslušných případech přijmout 
ochranná opatření, včetně lidského dohledu 
a kontroly, za účelem prevence 
neúmyslných a chybných rozhodnutí 
vedoucích k odstranění obsahu, který není 
teroristický. To má zvláštní význam 
zejména tehdy, používají-li poskytovatelé 
hostingových služeb k odhalování 
teroristického obsahu automatizované 
prostředky. Rozhodnutí použít 
automatizované prostředky, ať už učiněné 
samotným poskytovatelem hostingových 
služeb či na základě žádosti příslušného 
orgánu, musí být posouzeno s ohledem na 
spolehlivost použité technologie a následné 
dopady na základní práva.

(17) Při zavádění dodatečných opatření 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
zajistit, aby bylo zachováno právo 
uživatelů na svobodu projevu a informace, 
a to včetně svobodného přijímání a šíření 
informací. Kromě zákonem stanovených 
požadavků, včetně legislativy na ochranu 
osobních údajů, musí poskytovatelé 
hostingových služeb jednat s náležitou péčí 
a v příslušných případech přijmout 
ochranná opatření, včetně lidského dohledu 
a kontroly, za účelem prevence 
neúmyslných a chybných rozhodnutí 
vedoucích k odstranění obsahu, který není 
nezákonným teroristickým obsahem. To 
má zvláštní význam zejména tehdy, 
používají-li poskytovatelé hostingových 
služeb k odhalování teroristického obsahu 
automatizované prostředky. Rozhodnutí 
použít automatizované prostředky, ať už 
učiněné samotným poskytovatelem 
hostingových služeb či na základě žádosti 
příslušného orgánu, musí být posouzeno s 
ohledem na spolehlivost použité 
technologie a následné dopady na základní 
práva. K soukromým databázím 
obsahujícím hašované otisky 
audiovizuálního teroristického obsahu, 
jak je stanoveno v pokynech Společenství 
nebo podmínkách poskytování služeb 
těchto společností, by měly mít přístup 
nezávislé třetí strany, aby se zamezilo 
neúmyslnému či chybnému rozhodnutí 
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vedoucímu k odstranění obsahu, který 
není nezákonným teroristickým obsahem.

Or. en

Odůvodnění

Proaktivní automatizovaná opatření vyžadují vytvoření databáze údajného teroristického 
obsahu. Nejvýznamnější databázi takového obsahu vlastní v současnosti Facebook a využívají 
ji všechny důležité technologické společnosti. Obsah se jako teroristický obsah označuje na 
základě podmínek uvedené společnosti pro poskytování služby, nikoli na základě určité právní 
normy. V současnosti nemůže obsah této databáze zkontrolovat žádná nezávislá vnější strana, 
což je značně problematické, pokud jde o posouzení kvality obsahu databáze.

Pozměňovací návrh 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Při zavádění proaktivních opatření 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
zajistit, aby bylo zachováno právo 
uživatelů na svobodu projevu a informace, 
a to včetně svobodného přijímání a šíření 
informací. Kromě zákonem stanovených 
požadavků, včetně legislativy na ochranu 
osobních údajů, musí poskytovatelé 
hostingových služeb jednat s náležitou péčí 
a v příslušných případech přijmout 
ochranná opatření, včetně lidského dohledu 
a kontroly, za účelem prevence 
neúmyslných a chybných rozhodnutí 
vedoucích k odstranění obsahu, který není 
teroristický. To má zvláštní význam 
zejména tehdy, používají-li poskytovatelé 
hostingových služeb k odhalování 
teroristického obsahu automatizované 
prostředky. Rozhodnutí použít 
automatizované prostředky, ať už učiněné 
samotným poskytovatelem hostingových 
služeb či na základě žádosti příslušného 
orgánu, musí být posouzeno s ohledem na 
spolehlivost použité technologie a následné 

(17) Rozhodnou-li se poskytovatelé 
hostingových služeb zavést proaktivní 
opatření, musí zajistit, aby bylo zaručeno 
právo uživatelů na svobodu projevu 
a informace, a to včetně svobodného 
přijímání a šíření informací. Měli by proto 
provést a zveřejnit posouzení rizika 
úrovně expozice teroristickému obsahu, 
jež zohledňuje také počet přijatých 
příkazů k odstranění obsahu a hlášení, a 
vypracovat akční plán nápravy s cílem 
řešit teroristický obsah přiměřeně úrovni 
zjištěného rizika. Kromě zákonem 
stanovených požadavků, včetně legislativy 
na ochranu osobních údajů, musí 
poskytovatelé hostingových služeb jednat s 
náležitou péčí a přijmout ochranná 
opatření, včetně lidského dohledu a 
kontroly, za účelem prevence neúmyslných 
a chybných rozhodnutí vedoucích k 
odstranění obsahu, který není teroristický. 
To má zvláštní význam zejména tehdy, 
používají-li poskytovatelé hostingových 
služeb k odhalování teroristického obsahu 
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dopady na základní práva. automatizované prostředky. Rozhodnutí 
použít automatizované prostředky učiněné 
poskytovatelem hostingových služeb, musí 
být posouzeno s ohledem na spolehlivost 
použité technologie a následné dopady na 
základní práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Při zavádění proaktivních opatření 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
zajistit, aby bylo zachováno právo 
uživatelů na svobodu projevu a informace, 
a to včetně svobodného přijímání a šíření 
informací. Kromě zákonem stanovených 
požadavků, včetně legislativy na ochranu 
osobních údajů, musí poskytovatelé 
hostingových služeb jednat s náležitou péčí 
a v příslušných případech přijmout 
ochranná opatření, včetně lidského dohledu 
a kontroly, za účelem prevence 
neúmyslných a chybných rozhodnutí 
vedoucích k odstranění obsahu, který není 
teroristický. To má zvláštní význam 
zejména tehdy, používají-li poskytovatelé 
hostingových služeb k odhalování 
teroristického obsahu automatizované 
prostředky. Rozhodnutí použít 
automatizované prostředky, ať už učiněné 
samotným poskytovatelem hostingových 
služeb či na základě žádosti příslušného 
orgánu, musí být posouzeno s ohledem na 
spolehlivost použité technologie a následné 
dopady na základní práva.

(17) Při zavádění proaktivních opatření 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
zajistit, aby bylo zachováno právo 
uživatelů na svobodu projevu a informace, 
a to včetně svobodného přijímání a šíření 
informací. Kromě zákonem stanovených 
požadavků, včetně legislativy na ochranu 
osobních údajů, musí poskytovatelé 
hostingových služeb jednat s náležitou péčí 
a alespoň pro účely prvního odstranění 
obsahu přijmout ochranná opatření, včetně 
lidského dohledu a kontroly, za účelem 
prevence neúmyslných a chybných 
rozhodnutí vedoucích k odstranění obsahu, 
který není teroristický. To má zvláštní 
význam zejména tehdy, používají-li 
poskytovatelé hostingových služeb 
k odhalování či odstranění teroristického 
obsahu automatizované prostředky. 
Rozhodnutí použít automatizované 
prostředky, ať už učiněné samotným 
poskytovatelem hostingových služeb či na 
základě žádosti příslušného orgánu, musí 
být posouzeno s ohledem na spolehlivost 
použité technologie a následné dopady na 
základní práva. Použití automatizovaných 
prostředků k odstranění teroristického 
obsahu by se mělo omezit pouze na 
reprodukci obsahu, jenž byl nejméně 
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jednou ověřen a odstraněn manuálně.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Při zavádění proaktivních opatření 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
zajistit, aby bylo zachováno právo 
uživatelů na svobodu projevu a informace, 
a to včetně svobodného přijímání a šíření 
informací. Kromě zákonem stanovených 
požadavků, včetně legislativy na ochranu 
osobních údajů, musí poskytovatelé 
hostingových služeb jednat s náležitou péčí 
a v příslušných případech přijmout 
ochranná opatření, včetně lidského dohledu 
a kontroly, za účelem prevence 
neúmyslných a chybných rozhodnutí 
vedoucích k odstranění obsahu, který není 
teroristický. To má zvláštní význam 
zejména tehdy, používají-li poskytovatelé 
hostingových služeb k odhalování 
teroristického obsahu automatizované 
prostředky. Rozhodnutí použít 
automatizované prostředky, ať už učiněné 
samotným poskytovatelem hostingových 
služeb či na základě žádosti příslušného 
orgánu, musí být posouzeno s ohledem na 
spolehlivost použité technologie a následné 
dopady na základní práva.

(17) Při zavádění dodatečných opatření 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
zajistit, aby bylo zachováno právo 
uživatelů na svobodu projevu a informace, 
a to včetně svobodného přijímání a šíření 
informací, jakož i právo na soukromí a 
ochranu osobních údajů. Kromě zákonem 
stanovených požadavků, včetně legislativy 
na ochranu osobních údajů, musí 
poskytovatelé hostingových služeb jednat s 
náležitou péčí a v příslušných případech 
přijmout ochranná opatření, včetně 
lidského dohledu a kontroly, za účelem 
prevence neúmyslných a chybných 
rozhodnutí vedoucích k odstranění obsahu, 
který není teroristický. To má zvláštní 
význam zejména tehdy, používají-li 
poskytovatelé hostingových služeb 
k odhalování teroristického obsahu 
automatizované prostředky. Konečné 
rozhodnutí o odstranění obsahu nebo 
zamezení přístupu k němu by vždy měla 
přijímat fyzická osoba. Rozhodnutí použít 
automatizované prostředky musí být 
posouzeno s ohledem na spolehlivost 
použité technologie a následné dopady na 
základní práva. Poskytovatelé 
hostingových služeb by měli v každém 
případě provádět kontrolu dodržování 
základních práv u veškerých jimi 
používaných automatizovaných 
prostředků pro odhalování teroristického 
obsahu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 150
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Při zavádění proaktivních opatření 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
zajistit, aby bylo zachováno právo 
uživatelů na svobodu projevu a informace, 
a to včetně svobodného přijímání a šíření 
informací. Kromě zákonem stanovených 
požadavků, včetně legislativy na ochranu 
osobních údajů, musí poskytovatelé 
hostingových služeb jednat s náležitou péčí 
a v příslušných případech přijmout 
ochranná opatření, včetně lidského dohledu 
a kontroly, za účelem prevence 
neúmyslných a chybných rozhodnutí 
vedoucích k odstranění obsahu, který není 
teroristický. To má zvláštní význam 
zejména tehdy, používají-li poskytovatelé 
hostingových služeb k odhalování 
teroristického obsahu automatizované 
prostředky. Rozhodnutí použít 
automatizované prostředky, ať už učiněné 
samotným poskytovatelem hostingových 
služeb či na základě žádosti příslušného 
orgánu, musí být posouzeno s ohledem na 
spolehlivost použité technologie a 
následné dopady na základní práva.

(17) Při plnění povinnosti náležité péče 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
zajistit, aby bylo zachováno právo 
uživatelů na svobodu projevu a právo 
přijímat a rozšiřovat informace. Kromě 
zákonem stanovených požadavků, včetně 
legislativy na ochranu osobních údajů a 
ochranu soukromí, musí poskytovatelé 
hostingových služeb jednat s náležitou péčí 
a přijmout ochranná opatření, včetně 
lidského dohledu a kontroly a 
pravidelného přezkumu přijatých 
opatření, za účelem prevence neúmyslných 
a chybných postupů vedoucích k 
odstranění obsahu, který není nezákonným 
teroristickým obsahem. Poskytovatelé 
hostingových služeb by měli také zajistit, 
aby při plnění povinnosti náležité péče z 
jejich strany nedocházelo k 
nepřiměřeným, diskriminačním, 
necíleným, neurčitým ani 
neodůvodněným dopadům.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Při zavádění proaktivních opatření 
musí poskytovatelé hostingových služeb 
zajistit, aby bylo zachováno právo 
uživatelů na svobodu projevu a informace, 
a to včetně svobodného přijímání a šíření 
informací. Kromě zákonem stanovených 
požadavků, včetně legislativy na ochranu 
osobních údajů, musí poskytovatelé 
hostingových služeb jednat s náležitou péčí 
a v příslušných případech přijmout 
ochranná opatření, včetně lidského dohledu 
a kontroly, za účelem prevence 
neúmyslných a chybných rozhodnutí 
vedoucích k odstranění obsahu, který není 
teroristický. To má zvláštní význam 
zejména tehdy, používají-li poskytovatelé 
hostingových služeb k odhalování 
teroristického obsahu automatizované 
prostředky. Rozhodnutí použít 
automatizované prostředky, ať už učiněné 
samotným poskytovatelem hostingových 
služeb či na základě žádosti příslušného 
orgánu, musí být posouzeno s ohledem na 
spolehlivost použité technologie a následné 
dopady na základní práva.

(17) Při zavádění dobrovolných 
proaktivních opatření musí poskytovatelé 
hostingových služeb zajistit, aby bylo 
zachováno právo uživatelů na svobodu 
projevu a informace, a to včetně 
svobodného přijímání a šíření informací. 
Kromě zákonem stanovených požadavků, 
včetně legislativy na ochranu osobních 
údajů, musí poskytovatelé hostingových 
služeb jednat s náležitou péčí a v 
příslušných případech přijmout ochranná 
opatření, včetně lidského dohledu a 
kontroly, za účelem prevence neúmyslných 
a chybných rozhodnutí vedoucích k 
odstranění obsahu, který není teroristický. 
To má zvláštní význam zejména tehdy, 
používají-li poskytovatelé hostingových 
služeb k odhalování teroristického obsahu 
automatizované prostředky. Rozhodnutí 
použít automatizované prostředky, ať už 
učiněné samotným poskytovatelem 
hostingových služeb či na základě žádosti 
příslušného orgánu, musí být posouzeno s 
ohledem na spolehlivost použité 
technologie a následné dopady na základní 
práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 

vypouští se
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obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického 
obsahu, odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu v důsledku přijatého 
příkazu k odstranění obsahu nebo 
hlášení, a to za využití veřejných či 
soukromých nástrojů obsahujících známý 
teroristický obsah. Využívat mohou také 
spolehlivé technické nástroje určené 
k odhalování nového teroristického 
obsahu, ať už pomocí nástrojů 
dostupných na trhu nebo vyvinutých 
samotným poskytovatelem hostingových 
služeb. Poskytovatel služeb musí hlásit 
konkrétní uplatňovaná proaktivní 
opatření, aby mohl příslušný orgán 
posoudit, zda jsou opatření účinná 
a přiměřená a zda, jsou-li využívány 
automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 
dohledu a kontroly. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí 
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie).

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
nezákonnému teroristickému obsahu 
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opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického 
obsahu, odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu v důsledku přijatého 
příkazu k odstranění obsahu nebo 
hlášení, a to za využití veřejných či 
soukromých nástrojů obsahujících známý 
teroristický obsah. Využívat mohou také 
spolehlivé technické nástroje určené 
k odhalování nového teroristického 
obsahu, ať už pomocí nástrojů 
dostupných na trhu nebo vyvinutých 
samotným poskytovatelem hostingových 
služeb. Poskytovatel služeb musí hlásit 
konkrétní uplatňovaná proaktivní 
opatření, aby mohl příslušný orgán 
posoudit, zda jsou opatření účinná 
a přiměřená a zda, jsou-li využívány 
automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 
dohledu a kontroly. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí 
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie).

uplatňují náležitá opatření za účelem 
prevence zneužívání jejich služeb 
poskytovateli obsahu, příslušné orgány 
musí poskytovatele hostingových služeb, 
kteří obdrželi pravomocný příkaz 
k odstranění obsahu, žádat, aby oznámili 
opatření, která uplatnili.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického 
obsahu, odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu v důsledku přijatého 
příkazu k odstranění obsahu nebo 
hlášení, a to za využití veřejných či 
soukromých nástrojů obsahujících známý 
teroristický obsah. Využívat mohou také 
spolehlivé technické nástroje určené 
k odhalování nového teroristického 
obsahu, ať už pomocí nástrojů 
dostupných na trhu nebo vyvinutých 
samotným poskytovatelem hostingových 
služeb. Poskytovatel služeb musí hlásit 
konkrétní uplatňovaná proaktivní opatření, 
aby mohl příslušný orgán posoudit, zda 
jsou opatření účinná a přiměřená a zda, 
jsou-li využívány automatizované 
prostředky, má poskytovatel hostingových 
služeb k dispozici nezbytné schopnosti 
lidského dohledu a kontroly. Při 
posuzování účinnosti a proporcionality 
opatření musí příslušný orgán zohlednit 
relevantní parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie).

(18) Poskytovatel služeb musí hlásit 
konkrétní uplatňovaná proaktivní opatření, 
aby mohl příslušný orgán posoudit, zda 
jsou opatření účinná a přiměřená a zda, 
jsou-li využívány automatizované 
prostředky, má poskytovatel hostingových 
služeb k dispozici nezbytné schopnosti 
lidského dohledu a kontroly. Poskytovatel 
hostingových služeb konkrétně poskytne 
příslušným orgánům všechny nezbytné 
informace o automatizovaných nástrojích 
umožňující důsledný veřejný dohled nad 
účinností nástrojů a zajišťující, aby 
použití nástrojů nevedlo k 
diskriminačním, necíleným, neurčitým ani 
neodůvodněným výsledkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Eva Joly
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického 
obsahu, odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu v důsledku přijatého 
příkazu k odstranění obsahu nebo 
hlášení, a to za využití veřejných či 
soukromých nástrojů obsahujících známý 
teroristický obsah. Využívat mohou také 
spolehlivé technické nástroje určené 
k odhalování nového teroristického obsahu, 
ať už pomocí nástrojů dostupných na trhu 
nebo vyvinutých samotným 
poskytovatelem hostingových služeb. 
Poskytovatel služeb musí hlásit konkrétní 
uplatňovaná proaktivní opatření, aby 
mohl příslušný orgán posoudit, zda jsou 
opatření účinná a přiměřená a zda, jsou-li 
využívány automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 
dohledu a kontroly. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí 
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie).

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem řešení zneužívání jejich 
služeb, příslušné orgány mohou 
poskytovatelům hostingových služeb, kteří 
obdrželi významný počet pravomocných 
příkazů k odstranění obsahu, doporučit, 
aby přijali dodatečná opatření. Ta mohou 
spočívat v opatřeních, která využívají 
spolehlivé technické nástroje určené ke 
zjišťování a k odhalování nového 
teroristického obsahu, která by však měla 
konečné rozhodnutí o odstranění obsahu 
nebo znemožnění přístupu k němu 
ponechat na fyzické osobě. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí 
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie).

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Caterina Chinnici

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického obsahu, 
odstranění obsahu nebo zamezení přístupu 
k němu v důsledku přijatého příkazu 
k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za 
využití veřejných či soukromých nástrojů 
obsahujících známý teroristický obsah. 
Využívat mohou také spolehlivé technické 
nástroje určené k odhalování nového 
teroristického obsahu, ať už pomocí 
nástrojů dostupných na trhu nebo 
vyvinutých samotným poskytovatelem 
hostingových služeb. Poskytovatel služeb 
musí hlásit konkrétní uplatňovaná 
proaktivní opatření, aby mohl příslušný 
orgán posoudit, zda jsou opatření účinná 
a přiměřená a zda, jsou-li využívány 
automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 
dohledu a kontroly. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí 
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie).

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického obsahu, 
odstranění obsahu nebo zamezení přístupu 
k němu v důsledku přijatého příkazu 
k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za 
využití veřejných či soukromých nástrojů 
obsahujících známý teroristický obsah. 
Využívat mohou také spolehlivé technické 
nástroje určené k odhalování nového 
teroristického obsahu, ať už pomocí 
nástrojů dostupných na trhu nebo 
vyvinutých samotným poskytovatelem 
hostingových služeb. Poskytovatel služeb 
musí hlásit konkrétní uplatňovaná 
proaktivní opatření, aby mohl příslušný 
orgán posoudit, zda jsou opatření účinná 
a přiměřená a zda, jsou-li využívány 
automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 
dohledu a kontroly. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí 
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie). 
Dlouhodobá proaktivní opatření mohou 
zahrnovat i začlenění mediální a 
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informační gramotnosti a používání 
internetu do vnitrostátních systémů 
vzdělávání s cílem posílit postavení 
mladých občanů pomocí nástrojů, které je 
naučí používat internet odpovědně, aby se 
zamezilo možným rizikům radikalizace.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického obsahu, 
odstranění obsahu nebo zamezení přístupu 
k němu v důsledku přijatého příkazu 
k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za 
využití veřejných či soukromých nástrojů 
obsahujících známý teroristický obsah. 
Využívat mohou také spolehlivé technické 
nástroje určené k odhalování nového 
teroristického obsahu, ať už pomocí 
nástrojů dostupných na trhu nebo 
vyvinutých samotným poskytovatelem 
hostingových služeb. Poskytovatel služeb 
musí hlásit konkrétní uplatňovaná 
proaktivní opatření, aby mohl příslušný 
orgán posoudit, zda jsou opatření účinná 
a přiměřená a zda, jsou-li využívány 
automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu z důvodu povahy 
služeb, které poskytují, uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
dotčené poskytovatele hostingových 
služeb, kteří obdrželi pravomocný příkaz 
k odstranění obsahu, žádat, aby oznámili 
proaktivní opatření, která uplatnili. Ta 
mohou spočívat v opatřeních za účelem 
prevence opětovného výskytu 
teroristického obsahu, odstranění obsahu 
nebo zamezení přístupu k němu v důsledku 
přijatého příkazu k odstranění obsahu nebo 
hlášení, a to za využití veřejných či 
soukromých nástrojů obsahujících známý 
teroristický obsah. Využívat mohou také 
spolehlivé technické nástroje určené 
k odhalování nového teroristického obsahu, 
ať už pomocí nástrojů dostupných na trhu 
nebo vyvinutých samotným 
poskytovatelem hostingových služeb. Při 
posuzování účinnosti a proporcionality 
opatření musí příslušný orgán zohlednit 
relevantní parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
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dohledu a kontroly. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí 
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie).

teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie).

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Ana Gomes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického obsahu, 
odstranění obsahu nebo zamezení přístupu 
k němu v důsledku přijatého příkazu 
k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za 
využití veřejných či soukromých nástrojů 
obsahujících známý teroristický obsah. 
Využívat mohou také spolehlivé technické 
nástroje určené k odhalování nového 
teroristického obsahu, ať už pomocí 
nástrojů dostupných na trhu nebo 
vyvinutých samotným poskytovatelem 
hostingových služeb. Poskytovatel služeb 
musí hlásit konkrétní uplatňovaná 
proaktivní opatření, aby mohl příslušný 
orgán posoudit, zda jsou opatření účinná 
a přiměřená a zda, jsou-li využívány 

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického obsahu, 
odstranění obsahu nebo zamezení přístupu 
k němu v důsledku přijatého příkazu 
k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za 
využití veřejných či soukromých nástrojů 
obsahujících známý teroristický obsah. 
Využívat mohou také spolehlivé technické 
nástroje určené k odhalování nového 
teroristického obsahu, ať už pomocí 
nástrojů dostupných na trhu nebo 
vyvinutých samotným poskytovatelem 
hostingových služeb. Poskytovatel služeb 
musí hlásit konkrétní uplatňovaná 
proaktivní opatření, aby mohl příslušný 
orgán posoudit, zda jsou opatření účinná 
a přiměřená a zda, jsou-li využívány 
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automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 
dohledu a kontroly. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí 
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie).

automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 
dohledu a kontroly. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí 
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie), jakož i 
úroveň expozice dotčeného poskytovatele 
hostingových služeb teroristickému 
obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického obsahu, 
odstranění obsahu nebo zamezení přístupu 
k němu v důsledku přijatého příkazu 
k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za 
využití veřejných či soukromých nástrojů 
obsahujících známý teroristický obsah. 
Využívat mohou také spolehlivé technické 
nástroje určené k odhalování nového 
teroristického obsahu, ať už pomocí 
nástrojů dostupných na trhu nebo 

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického obsahu, 
odstranění obsahu nebo zamezení přístupu 
k němu v důsledku přijatého příkazu 
k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za 
využití veřejných či soukromých nástrojů 
obsahujících známý teroristický obsah. 
Využívat mohou také spolehlivé technické 
nástroje určené k odhalování nového 
teroristického obsahu, ať už pomocí 
nástrojů dostupných na trhu nebo 
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vyvinutých samotným poskytovatelem 
hostingových služeb. Poskytovatel služeb 
musí hlásit konkrétní uplatňovaná 
proaktivní opatření, aby mohl příslušný 
orgán posoudit, zda jsou opatření účinná 
a přiměřená a zda, jsou-li využívány 
automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 
dohledu a kontroly. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí 
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie).

vyvinutých samotným poskytovatelem 
hostingových služeb. Poskytovatel služeb 
musí hlásit konkrétní uplatňovaná 
proaktivní opatření, aby mohl příslušný 
orgán posoudit, zda jsou opatření účinná 
a přiměřená a zda, jsou-li využívány 
automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb pro 
účely prvního odstranění obsahu 
k dispozici nezbytné schopnosti 
systematického lidského dohledu 
a kontroly. Při posuzování účinnosti 
a proporcionality opatření musí příslušný 
orgán zohlednit relevantní parametry 
včetně počtu příkazů k odstranění obsahu 
a hlášení vydaných poskytovatelem, jeho 
ekonomické možnosti a dopady jeho služeb 
na šíření teroristického obsahu (např. 
zohlednění počtu uživatelů v rámci Unie).

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického obsahu, 
odstranění obsahu nebo zamezení přístupu 
k němu v důsledku přijatého příkazu 
k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za 
využití veřejných či soukromých nástrojů 
obsahujících známý teroristický obsah. 

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického obsahu, 
odstranění obsahu nebo zamezení přístupu 
k němu v důsledku přijatého příkazu 
k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za 
využití veřejných či soukromých nástrojů 
obsahujících známý teroristický obsah. 
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Využívat mohou také spolehlivé technické 
nástroje určené k odhalování nového 
teroristického obsahu, ať už pomocí 
nástrojů dostupných na trhu nebo 
vyvinutých samotným poskytovatelem 
hostingových služeb. Poskytovatel služeb 
musí hlásit konkrétní uplatňovaná 
proaktivní opatření, aby mohl příslušný 
orgán posoudit, zda jsou opatření účinná 
a přiměřená a zda, jsou-li využívány 
automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 
dohledu a kontroly. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí 
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie).

Využívat mohou také spolehlivé technické 
nástroje určené k odhalování nového 
teroristického obsahu, ať už pomocí 
nástrojů dostupných na trhu nebo 
vyvinutých samotným poskytovatelem 
hostingových služeb. Poskytovatel služeb 
musí hlásit konkrétní uplatňovaná 
proaktivní opatření, aby mohl příslušný 
orgán posoudit, zda jsou opatření účinná 
a přiměřená a zda, jsou-li využívány 
automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 
dohledu a kontroly. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí 
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho velikost a 
ekonomické možnosti a dopady jeho služeb 
na šíření teroristického obsahu (např. 
zohlednění počtu uživatelů v rámci Unie).

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. 
Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí v zásadě vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak 
je stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 

vypouští se
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2000/31/ES. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na 
základě tohoto nařízení odchýlit od 
přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

Or. en

Odůvodnění

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the ‘e-commerce directive’): Art. 14 stipulates 
that companies can host users’ content without assuming liability for the legality of that 
content (host only has to take action once notified about illegal content); Art. 15 prohibits a 
general monitoring obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to 
systematically scan and filter uploaded content. The proposed regulation does not provide 
sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify derogating 
from this well-established principle in EU law.

Pozměňovací návrh 162
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 

vypouští se
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opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. 
Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí v zásadě vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak 
je stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na 
základě tohoto nařízení odchýlit od 
přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. 
Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí v zásadě vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je 

(19) Opatření přijatá poskytovatelem 
hostingových služeb by neměla vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je 
stanoveno v čl. 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES. Před přijetím takových 
rozhodnutí musí příslušný orgán dosáhnout 
přiměřené rovnováhy mezi cíli veřejného 
zájmu a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.
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stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na 
základě tohoto nařízení odchýlit od 
přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. 
Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí v zásadě vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je 
stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na 

(19) Příslušný orgán by měl 
s poskytovatelem hostingových služeb 
zahájit dialog o proaktivních opatřeních, 
která přijal poskytovatel hostingových 
služeb. Takový dialog by neměl vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je 
stanoveno v čl. 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES. Příslušný orgán a 
poskytovatel hostingových služeb by měli 
dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi cíli 
veřejného zájmu a dotčenými základními 
právy, a to zejména co se týče práva na 
svobodu projevu a informací, práva na 
soukromí a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.
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základě tohoto nařízení odchýlit od 
přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. 
Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí v zásadě vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je 
stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na 
základě tohoto nařízení odchýlit od 
přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 

(19) V návaznosti na doporučení musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
dodatečných opatřeních, která je třeba 
přijmout. Taková opatření by neměla vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu nad 
nahraným obsahem, jak je stanoveno v čl. 
15 odst. 1 směrnice 2000/31/ES. Před 
přijetím takových doporučení musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací, svobody sdělovacích 
prostředků, práva na soukromí a ochranu 
osobních údajů a svobody podnikání, 
a uvést patřičné odůvodnění.
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zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. 
Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí v zásadě vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je 
stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na 
základě tohoto nařízení odchýlit od 
přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb konstruktivní dialog 
o nezbytných proaktivních opatřeních, 
která je třeba přijmout. V nezbytných 
případech by měl příslušný orgán uložit 
přijetí náležitých, účinných a přiměřených 
proaktivních opatření, pokud je na straně 
poskytovatele hostingových služeb zjevně 
nedostatečná spolupráce. Rozhodnutí 
uložit taková konkrétní proaktivní opatření 
nesmí vést k uložení obecné povinnosti 
dohledu, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES. Před přijetím 
takových rozhodnutí musí příslušný orgán 
dosáhnout přiměřené rovnováhy mezi cíli 
veřejného zájmu a dotčenými základními 
právy, a to zejména co se týče svobody 
projevu a informací a svobody podnikání, 
ekonomických možností poskytovatele 
hostingových služeb, a uvést patřičné 
odůvodnění.
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zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Andrejs Mamikins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. 
Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí v zásadě vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je 
stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na 
základě tohoto nařízení odchýlit od 
přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. Příslušný 
orgán by měl stanovit pouze taková 
proaktivní opatření, u nichž lze důvodně 
předpokládat, že je bude poskytovatel 
hostingových služeb moci provést, přičemž 
zohledňuje mimo jiné i dostupné lidské 
zdroje poskytovatelů hostingových 
služeb. Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí v zásadě vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je 
stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na 
základě tohoto nařízení odchýlit od 
přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
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a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Ana Gomes

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. 
Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí v zásadě vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je 
stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na 
základě tohoto nařízení odchýlit od 
přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. 
Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí vést k uložení 
obecné povinnosti dohledu, jak je 
stanoveno v čl. 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES, a musí zaručit, že není v 
rozporu s platným právem EU, zejména se 
směrnicí o elektronickém obchodu a jejím 
čl. 15 odst. 1. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými soudními 
orgány na základě tohoto nařízení odchýlit 
od přístupu stanoveného v článku 15 odst. 
1 směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný soudní orgán dosáhnout 
přiměřené rovnováhy mezi cíli veřejného 
zájmu a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
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a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. 
Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí v zásadě vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je 
stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na 
základě tohoto nařízení odchýlit od 
přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná, přičemž 
zohlední ekonomické a technické 
možnosti platformy. Rozhodnutí uložit 
taková konkrétní proaktivní opatření nesmí 
v zásadě vést k uložení obecné povinnosti 
dohledu, jak je stanoveno v článku 15 odst. 
1 směrnice 2000/31/ES. S ohledem na 
obzvláště závažná rizika související 
s šířením teroristického obsahu by se 
mohla rozhodnutí přijatá příslušnými úřady 
na základě tohoto nařízení odchýlit od 
přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

Or. en
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Pozměňovací návrh 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Povinnost poskytovatelů 
hostingových služeb uchovávat 
odstraněný obsah a související údaje musí 
být uloženy pro konkrétní účely a časově 
omezeny na nezbytnou dobu. Požadavek 
na uchovávání je nutné rozšířit na 
související údaje a v rozsahu, ve kterém by 
jinak v důsledku odstranění dotyčného 
obsahu došlo ke ztrátě takových údajů. 
Související údaje mohou obsahovat např. 
„údaje o účastníkovi“, včetně zejména 
údajů týkajících se totožnosti 
poskytovatele obsahu a také „údaje 
o přístupu“, včetně např. údajů o datu 
a času použití poskytovatelem obsahu, 
nebo přihlášení ke službě či odhlášení 
z ní, společně s IP adresou přidělenou 
poskytovateli obsahu poskytovatelem 
služby přístupu na internet.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Povinnost poskytovatelů 
hostingových služeb uchovávat odstraněný 
obsah a související údaje musí být uloženy 
pro konkrétní účely a časově omezeny na 
nezbytnou dobu. Požadavek na 
uchovávání je nutné rozšířit na související 

(20) Povinnost poskytovatelů 
hostingových služeb uchovávat odstraněný 
obsah a související údaje musí být pouze 
pro účely řízení správního či soudního 
přezkumu a opravných prostředků 
a časově omezeny na naprosto nezbytnou 
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údaje a v rozsahu, ve kterém by jinak 
v důsledku odstranění dotyčného obsahu 
došlo ke ztrátě takových údajů. Související 
údaje mohou obsahovat např. „údaje 
o účastníkovi“, včetně zejména údajů 
týkajících se totožnosti poskytovatele 
obsahu a také „údaje o přístupu“, včetně 
např. údajů o datu a času použití 
poskytovatelem obsahu, nebo přihlášení ke 
službě či odhlášení z ní, společně s IP 
adresou přidělenou poskytovateli obsahu 
poskytovatelem služby přístupu na internet.

dobu, avšak obvykle maximálně na šest 
měsíců. Je-li oprávněně zapotřebí rozšířit 
požadavek na uchovávání na související 
údaje, mohou být uchovávány pouze 
v rozsahu, ve kterém by jinak v důsledku 
odstranění dotyčného obsahu došlo ke 
ztrátě takových údajů. Související údaje by 
měly být omezeny na „údaje 
o účastníkovi“, tj. údaje týkající se 
totožnosti poskytovatele obsahu a také 
„údaje o přístupu“, tj. údaje o datu a času 
použití poskytovatelem obsahu, nebo 
přihlášení ke službě či odhlášení z ní, 
společně s IP adresou přidělenou 
poskytovateli obsahu poskytovatelem 
služby přístupu na internet.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Povinnost poskytovatelů 
hostingových služeb uchovávat odstraněný 
obsah a související údaje musí být uloženy 
pro konkrétní účely a časově omezeny na 
nezbytnou dobu. Požadavek na uchovávání 
je nutné rozšířit na související údaje a 
v rozsahu, ve kterém by jinak v důsledku 
odstranění dotyčného obsahu došlo ke 
ztrátě takových údajů. Související údaje 
mohou obsahovat např. „údaje 
o účastníkovi“, včetně zejména údajů 
týkajících se totožnosti poskytovatele 
obsahu a také „údaje o přístupu“, včetně 
např. údajů o datu a času použití 
poskytovatelem obsahu, nebo přihlášení ke 
službě či odhlášení z ní, společně s IP 
adresou přidělenou poskytovateli obsahu 
poskytovatelem služby přístupu na internet.

(20) Povinnost poskytovatelů 
hostingových služeb uchovávat odstraněný 
obsah a související údaje musí být pouze 
pro účely řízení správního či soudního 
přezkumu a opravných prostředků 
a časově omezeny na naprosto nezbytnou 
dobu, avšak obvykle maximálně na šest 
měsíců. Je-li oprávněně zapotřebí rozšířit 
požadavek na uchovávání na související 
údaje, mohou být uchovávány pouze 
v rozsahu, ve kterém by jinak v důsledku 
odstranění dotyčného obsahu došlo ke 
ztrátě takových údajů. Související údaje by 
měly být omezeny na „údaje 
o účastníkovi“, tj. údaje týkající se 
totožnosti poskytovatele obsahu a také 
„údaje o přístupu“, tj. údaje o datu a času 
použití poskytovatelem obsahu, nebo 
přihlášení ke službě či odhlášení z ní, 
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společně s IP adresou přidělenou 
poskytovateli obsahu poskytovatelem 
služby přístupu na internet.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Povinnost uchovávat obsah pro 
účely řízení správního či soudního 
přezkumu je nutná a důvodná s cílem 
zajištění účinných opatření soudní nápravy 
pro poskytovatele obsahu, jejichž obsah 
byl odstraněn nebo k němu byl zamezen 
přístup, a také zajištění obnovení takového 
obsahu do stavu, v jakém byl před 
odstraněním, v závislosti na výsledku 
přezkoumání. Tato povinnost uchovávat 
obsah pro účely vyšetřování a trestního 
stíhání je důvodná a nutná s ohledem na 
hodnotu, kterou může tento materiál 
přinést ve prospěch narušení či prevence 
teroristické činnosti. V případech, kdy 
společnosti odstraní materiál nebo zamezí 
přístupu k němu, a to zejména 
prostřednictvím vlastních proaktivních 
opatření, a neinformují o tom příslušné 
orgány, protože vyhodnotí, že nespadá do 
působnosti článku 13 odst. 4 tohoto 
nařízení, nemusí donucovací orgány 
o existenci takového obsahu vědět. Proto 
je uchovávání obsahu pro účely prevence, 
odhalování vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů také 
důvodné. Pro tyto účely je vyžadované 
uchovávání omezeno na údaje, které jsou 
pravděpodobně napojeny na teroristické 
trestné činy, a mohou tudíž přispívat 
k trestnímu stíhání teroristických 
trestných činů nebo prevenci závažných 

(21) Povinnost uchovávat obsah pro 
účely řízení správního či soudního 
přezkumu je nutná a důvodná s cílem 
zajištění účinných opatření soudní nápravy 
pro poskytovatele obsahu, jejichž obsah 
byl odstraněn, a také zajištění obnovení 
takového obsahu do stavu, v jakém byl 
před odstraněním, v závislosti na výsledku 
přezkoumání.
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rizik vůči veřejné bezpečnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Povinnost uchovávat obsah pro 
účely řízení správního či soudního 
přezkumu je nutná a důvodná s cílem 
zajištění účinných opatření soudní nápravy 
pro poskytovatele obsahu, jejichž obsah 
byl odstraněn nebo k němu byl zamezen 
přístup, a také zajištění obnovení takového 
obsahu do stavu, v jakém byl před 
odstraněním, v závislosti na výsledku 
přezkoumání. Tato povinnost uchovávat 
obsah pro účely vyšetřování a trestního 
stíhání je důvodná a nutná s ohledem na 
hodnotu, kterou může tento materiál 
přinést ve prospěch narušení či prevence 
teroristické činnosti. V případech, kdy 
společnosti odstraní materiál nebo zamezí 
přístupu k němu, a to zejména 
prostřednictvím vlastních proaktivních 
opatření, a neinformují o tom příslušné 
orgány, protože vyhodnotí, že nespadá do 
působnosti článku 13 odst. 4 tohoto 
nařízení, nemusí donucovací orgány 
o existenci takového obsahu vědět. Proto 
je uchovávání obsahu pro účely prevence, 
odhalování vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů také 
důvodné. Pro tyto účely je vyžadované 
uchovávání omezeno na údaje, které jsou 
pravděpodobně napojeny na teroristické 
trestné činy, a mohou tudíž přispívat 
k trestnímu stíhání teroristických 
trestných činů nebo prevenci závažných 
rizik vůči veřejné bezpečnosti.

(21) Povinnost uchovávat obsah pro 
účely řízení správního či soudního 
přezkumu je nutná a důvodná s cílem 
zajištění účinných opatření soudní nápravy 
pro poskytovatele obsahu, jejichž obsah 
byl odstraněn nebo k němu byl zamezen 
přístup, a také zajištění obnovení takového 
obsahu do stavu, v jakém byl před 
odstraněním, v závislosti na výsledku 
přezkoumání.
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Pozměňovací návrh 175
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Povinnost uchovávat obsah pro 
účely řízení správního či soudního 
přezkumu je nutná a důvodná s cílem 
zajištění účinných opatření soudní nápravy 
pro poskytovatele obsahu, jejichž obsah 
byl odstraněn nebo k němu byl zamezen 
přístup, a také zajištění obnovení takového 
obsahu do stavu, v jakém byl před 
odstraněním, v závislosti na výsledku 
přezkoumání. Tato povinnost uchovávat 
obsah pro účely vyšetřování a trestního 
stíhání je důvodná a nutná s ohledem na 
hodnotu, kterou může tento materiál 
přinést ve prospěch narušení či prevence 
teroristické činnosti. V případech, kdy 
společnosti odstraní materiál nebo zamezí 
přístupu k němu, a to zejména 
prostřednictvím vlastních proaktivních 
opatření, a neinformují o tom příslušné 
orgány, protože vyhodnotí, že nespadá do 
působnosti článku 13 odst. 4 tohoto 
nařízení, nemusí donucovací orgány 
o existenci takového obsahu vědět. Proto je 
uchovávání obsahu pro účely prevence, 
odhalování vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů také důvodné. 
Pro tyto účely je vyžadované uchovávání 
omezeno na údaje, které jsou 
pravděpodobně napojeny na teroristické 
trestné činy, a mohou tudíž přispívat 
k trestnímu stíhání teroristických trestných 
činů nebo prevenci závažných rizik vůči 
veřejné bezpečnosti.

(21) Povinnost uchovávat obsah pro 
účely řízení nezávislého správního či 
soudního přezkumu je nutná a důvodná 
s cílem zajištění účinných opatření soudní 
nápravy pro poskytovatele obsahu, jejichž 
obsah byl odstraněn nebo k němu byl 
zamezen přístup, a také zajištění obnovení 
takového obsahu do stavu, v jakém byl 
před odstraněním, v závislosti na výsledku 
přezkoumání. Tato povinnost uchovávat 
obsah pro účely vyšetřování a trestního 
stíhání je důvodná a nutná s ohledem na 
hodnotu, kterou může tento materiál 
přinést ve prospěch narušení či prevence 
teroristické činnosti. V případech, kdy 
společnosti odstraní materiál nebo zamezí 
přístupu k němu, a to zejména 
prostřednictvím vlastních proaktivních 
opatření, a neinformují o tom nezávislé 
správní nebo soudní orgány, protože 
vyhodnotí, že nespadá do působnosti 
článku 13 odst. 4 tohoto nařízení, nemusí 
donucovací orgány o existenci takového 
obsahu vědět. Proto je uchovávání obsahu 
pro účely prevence, odhalování, 
vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů také důvodné. 
Pro tyto účely je vyžadované uchovávání 
omezeno na údaje, které jsou 
pravděpodobně napojeny na teroristické 
trestné činy, a mohou tudíž přispívat 
k trestnímu stíhání teroristických trestných 
činů nebo prevenci závažných rizik vůči 
veřejné bezpečnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 176
Eva Joly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Povinnost uchovávat obsah pro 
účely řízení správního či soudního 
přezkumu je nutná a důvodná s cílem 
zajištění účinných opatření soudní nápravy 
pro poskytovatele obsahu, jejichž obsah 
byl odstraněn nebo k němu byl zamezen 
přístup, a také zajištění obnovení takového 
obsahu do stavu, v jakém byl před 
odstraněním, v závislosti na výsledku 
přezkoumání. Tato povinnost uchovávat 
obsah pro účely vyšetřování a trestního 
stíhání je důvodná a nutná s ohledem na 
hodnotu, kterou může tento materiál 
přinést ve prospěch narušení či prevence 
teroristické činnosti. V případech, kdy 
společnosti odstraní materiál nebo zamezí 
přístupu k němu, a to zejména 
prostřednictvím vlastních proaktivních 
opatření, a neinformují o tom příslušné 
orgány, protože vyhodnotí, že nespadá do 
působnosti článku 13 odst. 4 tohoto 
nařízení, nemusí donucovací orgány 
o existenci takového obsahu vědět. Proto je 
uchovávání obsahu pro účely prevence, 
odhalování vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů také důvodné. 
Pro tyto účely je vyžadované uchovávání 
omezeno na údaje, které jsou 
pravděpodobně napojeny na teroristické 
trestné činy, a mohou tudíž přispívat 
k trestnímu stíhání teroristických trestných 
činů nebo prevenci závažných rizik vůči 
veřejné bezpečnosti.

(21) Povinnost uchovávat obsah pro 
účely řízení správního či soudního 
přezkumu je nutná a důvodná s cílem 
zajištění účinných opatření soudní nápravy 
pro poskytovatele obsahu, jejichž obsah 
byl odstraněn nebo k němu byl zamezen 
přístup, a také zajištění obnovení takového 
obsahu do stavu, v jakém byl před 
odstraněním, v závislosti na výsledku 
přezkoumání. Tato povinnost uchovávat 
obsah pro účely vyšetřování a trestního 
stíhání je důvodná a nutná s ohledem na 
hodnotu, kterou může tento materiál 
přinést ve prospěch narušení či prevence 
teroristické činnosti a trestního stíhání a 
odsouzení teroristů. V případech, kdy 
společnosti odstraní materiál nebo zamezí 
přístupu k němu, a to zejména 
prostřednictvím vlastních dodatečných 
opatření, nemusí donucovací orgány 
o existenci takového obsahu vědět. Proto je 
uchovávání obsahu pro účely prevence, 
odhalování, vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů, které by mělo 
být zahájeno poté, co jsou orgány 
informovány podle čl. 13 odst. 4 tohoto 
nařízení, také důvodné. Pro tyto účely je 
vyžadované uchovávání omezeno na údaje, 
které jsou pravděpodobně napojeny na 
teroristické trestné činy, a mohou tudíž 
přispívat k trestnímu stíhání teroristických 
trestných činů nebo prevenci závažných 
rizik vůči veřejné bezpečnosti.
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Pozměňovací návrh 177
Josef Weidenholzer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby byla zajištěna proporcionalita, 
musí být lhůta na uchování omezena na 
šest měsíců, aby měli poskytovatelé obsahu 
dostatečný čas na zahájení přezkumného 
řízení a donucovací orgány přístup 
k relevantním údajům pro účely 
vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů. Tato lhůta 
ovšem může být na žádost orgánu 
provádějícího přezkum prodloužena na 
dobu nezbytnou, pokud je přezkumné 
řízení zahájeno, ale není v rámci 
šestiměsíční lhůty dokončeno. Tato lhůta 
by měla být dostatečná, aby umožnila 
donucovacím orgánům zachovat nezbytné 
důkazy související s vyšetřováním 
a současně zajistit rovnováhu ve vztahu 
k dotčeným základním právům.

(22) Aby byla zajištěna proporcionalita, 
musí být lhůta na uchování omezena na 
šest měsíců, aby měli poskytovatelé obsahu 
dostatečný čas na zahájení přezkumného 
řízení. Tato lhůta ovšem může být na 
žádost orgánu provádějícího přezkum 
prodloužena na dobu nezbytnou, pouze 
pokud je přezkumné řízení zahájeno, ale 
není v rámci šestiměsíční lhůty dokončeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Jeroen Lenaers

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Aby byla zajištěna proporcionalita, 
musí být lhůta na uchování omezena na 
šest měsíců, aby měli poskytovatelé 
obsahu dostatečný čas na zahájení 
přezkumného řízení a donucovací orgány 
přístup k relevantním údajům pro účely 
vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů. Tato lhůta 
ovšem může být na žádost orgánu 

(22) Aby byla zajištěna proporcionalita, 
musí být lhůta na uchování omezena na 
jeden rok, aby měli poskytovatelé obsahu 
dostatečný čas na zahájení přezkumného 
řízení a donucovací orgány přístup 
k relevantním údajům pro účely 
vyšetřování a trestního stíhání 
teroristických trestných činů. Tato lhůta 
ovšem může být na žádost orgánu 
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provádějícího přezkum prodloužena na 
dobu nezbytnou, pokud je přezkumné 
řízení zahájeno, ale není v rámci 
šestiměsíční lhůty dokončeno. Tato lhůta 
by měla být dostatečná, aby umožnila 
donucovacím orgánům zachovat nezbytné 
důkazy související s vyšetřováním 
a současně zajistit rovnováhu ve vztahu 
k dotčeným základním právům.

provádějícího přezkum nebo vyšetřování 
a trestní stíhání teroristických trestných 
činů prodloužena na dobu nezbytnou, 
pokud je řízení zahájeno, ale není v rámci 
dvouleté lhůty dokončeno. Tato lhůta by 
měla zohledňovat zvláštní povahu 
odstraněného obsahu, který je na základě 
posouzení provedeného příslušným 
orgánem již považován za obsah 
teroristický, a proto by měla být 
dostatečná, aby umožnila donucovacím 
orgánům zachovat nezbytné důkazy pro 
účely účinného vyšetřování a trestního 
stíhání a současně zajistit rovnováhu ve 
vztahu k dotčeným základním právům.
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