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Amendement 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
ter voorkoming van de verspreiding van 
terroristische online-inhoud
Een bijdrage van de Europese Commissie 
aan de bijeenkomst van de EU-leiders
in Salzburg op 19-20 september 2018

Voorstel voor een
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
ter voorkoming van de verspreiding van 
terroristische online-inhoud
Een bijdrage van de Europese Commissie 
aan de bijeenkomst van de EU-leiders
in Salzburg op 19-20 september 2018

(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetstekst; goedkeuring ervan brengt 
technische aanpassingen in de gehele tekst 
mee.)

Or. en

Motivering

Gezien het aangegeven doel is het de vraag of de rechtsgrondslag (artikel 114 VWEU, interne 
markt) goed is gekozen. Deze verordening draagt bij aan de bescherming van de openbare 
veiligheid en creëert passende en solide waarborgen om de bescherming van de grondrechten 
in kwestie te garanderen (overweging 7). Het HvJ-EU heeft reeds geoordeeld dat het niet is 
toegestaan om artikel 114 VWEU te gebruiken voor een maatregel die moet bijdragen aan de 
openbare veiligheid (zaak C-318/04, punten 54-61 en 67). Als rechtsgrondslag moet daarom 
artikel 83 worden gekozen, dat alleen in de vaststelling van een richtlijn voorziet.

Amendement 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voorstel voor een
VERORDENING VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
ter voorkoming van de verspreiding van 
terroristische online-inhoud

Voorstel voor een
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD
ter beperking van de verspreiding van 
terroristische online-inhoud
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Een bijdrage van de Europese Commissie 
aan de bijeenkomst van de EU-leiders
in Salzburg op 19-20 september 2018

Een bijdrage van de Europese Commissie 
aan de bijeenkomst van de EU-leiders
in Salzburg op 19-20 september 2018

Or. en

Amendement 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 114,

Gezien het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie, en met name 
artikel 83,

(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetstekst; goedkeuring ervan brengt 
technische aanpassingen in de gehele tekst 
mee.)

Or. en

Motivering

Gezien het aangegeven doel is het de vraag of de rechtsgrondslag (artikel 114 VWEU, interne 
markt) goed is gekozen. Deze verordening draagt bij aan de bescherming van de openbare 
veiligheid en creëert passende en solide waarborgen om de bescherming van de grondrechten 
in kwestie te garanderen (overweging 7). Het HvJ-EU heeft reeds geoordeeld dat het niet is 
toegestaan om artikel 114 VWEU te gebruiken voor een maatregel die moet bijdragen aan de 
openbare veiligheid (zaak C-318/04, punten 54-56 en 67). Als rechtsgrondslag moet daarom 
artikel 83 worden gekozen, dat alleen in de vaststelling van een richtlijn voorziet.

Amendement 39
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Deze verordening heeft tot doel te 
zorgen voor de goede werking van de 

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

digitale eengemaakte markt in een open en 
democratische samenleving, door misbruik 
van hostingdiensten voor terroristische 
doeleinden aan te pakken en bij te dragen 
tot het onderzoeken van strafbare feiten. 
De werking van de digitale eengemaakte 
markt moet worden verbeterd door 
aanbieders van hostingdiensten meer 
rechtszekerheid te bieden, het vertrouwen 
van de gebruikers in de onlineomgeving te 
vergroten en de waarborgen voor de 
rechtsstaat en de grondrechten, 
inzonderheid de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het recht 
op vrijheid en pluriformiteit van de media, 
de vrijheid van ondernemerschap en het 
recht op privacy en bescherming van 
persoonsgegevens, solider te maken.

Or. en

Amendement 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Deze verordening heeft tot doel de 
veiligheid van de burgers van de lidstaten 
in democratische samenlevingen te 
waarborgen, door misbruik van 
hostingdiensten voor terroristische 
doeleinden te voorkomen.

Or. en
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Amendement 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Deze richtlijn heeft tot doel de 
bescherming van de openbare veiligheid 
te verzekeren en tegelijkertijd in passende 
en krachtige waarborgen te voorzien om 
de bescherming van de grondrechten in 
een open en democratische samenleving te 
garanderen, door het gebruik van 
hostingdiensten voor de verspreiding van 
terroristische inhoud te voorkomen. De 
werking van de digitale eengemaakte markt 
moet worden verbeterd door aanbieders 
van hostingdiensten meer rechtszekerheid 
te bieden, het vertrouwen van de 
gebruikers in de onlineomgeving te 
vergroten en de waarborgen voor de 
bescherming van de grondrechten, met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, evenals het recht op 
eerbiediging van het privéleven en het 
familie- en gezinsleven en het recht op de 
bescherming van persoonsgegevens, 
solider te maken.

(De wijziging van het woord "misbruik" in 
"gebruik" geldt voor de gehele tekst.)

Or. en

Motivering

Deze tekst heeft in de eerste plaats ten doel tot de openbare veiligheid bij te dragen. De 
verwijzing naar de digitale eengemaakte markt lijkt er alleen op te zijn gericht het gebruik 
van artikel 114 VWEU als rechtsgrondslag (en dus de keuze voor een verordening in plaats 
van een richtlijn) te rechtvaardigen.

Amendement 42
Josef Weidenholzer
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Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Deze verordening heeft tot doel te 
zorgen voor de goede werking van de 
digitale eengemaakte markt in een open en 
democratische samenleving, door te 
voorkomen dat aanbieders van inhoud 
hostingdiensten misbruiken voor de 
verspreiding van illegale terroristische 
inhoud. De werking van de digitale 
eengemaakte markt moet worden verbeterd 
door aanbieders van hostingdiensten meer 
rechtszekerheid te bieden, het vertrouwen 
van de gebruikers in de onlineomgeving te 
vergroten en de waarborgen voor de 
bescherming van de grondrechten, met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, alsook het recht 
op eerbiediging van het privéleven en op 
bescherming van persoonsgegevens, 
solider te maken.

Or. en

Amendement 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

bieden, het vertrouwen van de gebruikers 
in de onlineomgeving te vergroten en de 
waarborgen voor de grondrechten, 
inzonderheid het recht op vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het recht 
op privacy en het recht op de bescherming 
van persoonsgegevens, solider te maken.

Or. en

Amendement 44
Caterina Chinnici

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) Deze verordening heeft tot doel te 
zorgen voor de goede werking van de 
digitale eengemaakte markt in een open en 
democratische samenleving, door misbruik 
van hostingdiensten voor terroristische en 
desinformatiedoeleinden te voorkomen en 
door in een doeltreffend instrument te 
voorzien om de openbare veiligheid in 
onze samenlevingen op lange termijn te 
verzekeren. De werking van de digitale 
eengemaakte markt moet worden verbeterd 
door aanbieders van hostingdiensten meer 
rechtszekerheid te bieden, het vertrouwen 
van de gebruikers in de onlineomgeving te 
vergroten en de waarborgen voor de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie solider te maken.

Or. en

Amendement 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 47
Monika Beňová

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Een transparant gebruik van het internet moet absoluut een prioriteit blijven. Het is 
automatisch moeilijk om misbruik te maken van het internet wanneer een hoog 
transparantieniveau wordt gehandhaafd. Onverifieerbare inhoud die verband houdt met 
extremisme zal in dat geval als zodanig opvallen.

Amendement 48
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Voorschriften voor aanbieders van 
hostingdiensten kunnen alleen een 
aanvulling vormen op de strategieën en 
acties van de lidstaten ter bestrijding van 
terroristische misdrijven, die de nadruk 
moeten leggen op offline-maatregelen, 
zoals strafrechtelijk onderzoek en 



AM\1177907NL.docx 11/145 PE636.146v02-00

NL

grensoverschrijdende samenwerking, en 
preventieve maatregelen, waaronder 
investeringen in onderwijs, sociale 
cohesie en geweldpreventie.
Uit tal van studies is gebleken dat het 
radicaliseringsproces zelden uitsluitend 
online plaatsvindt. In de praktijk komen 
bij gewelddadige radicalisering 
verschillende complexe processen kijken, 
waaronder communicatie van persoon tot 
persoon in combinatie met andere 
offlinefactoren. De rol die het internet en 
sociale media in dit proces kunnen spelen 
dient echter niet te worden ondermijnd.

Or. en

Amendement 49
Auke Zijlstra

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Er moet rekening worden 
gehouden met het feit dat maatregelen die 
het publiceren van inhoud op het internet 
op voorhand onmogelijk maken, zoals 
uploadfilters, in strijd zijn met artikel 7, 
lid 3, van de Nederlandse grondwet.

Or. en

Amendement 50
Caterina Chinnici

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Aanbieders van hostingdiensten die 
op het internet actief zijn, spelen een 

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

essentiële rol in de digitale economie 
doordat zij ondernemingen en burgers met 
elkaar verbinden, leermogelijkheden 
bieden en het publieke debat en de 
verspreiding en ontvangst van informatie, 
meningen en ideeën faciliteren, hetgeen 
een aanzienlijke bijdrage levert aan 
innovatie, economische groei en het 
scheppen van banen in de Unie. Hun 
diensten worden echter in bepaalde 
gevallen door derden misbruikt voor het 
online uitvoeren van illegale activiteiten 
die volgens het bestaande 
wetgevingskader van de EU strafbaar zijn. 
Bijzonder zorgwekkend is het misbruik van 
aanbieders van hostingdiensten door 
terroristische groeperingen en hun 
aanhangers om terroristische online-inhoud 
te verspreiden en hun boodschap uit te 
dragen, te radicaliseren en te werven en 
terroristische activiteiten te faciliteren en 
aan te sturen.

Or. en

Amendement 51
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. ro

Amendement 52
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 53
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 54
Caterina Chinnici

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Socialemediaplatforms kunnen 
worden gebruikt om radicalisering die tot 
gewelddadig extremisme leidt te 
stimuleren, en als instrument om haat te 
zaaien en verboden materiaal te 
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verspreiden, met name onder jonge 
internetgebruikers.

Or. en

Amendement 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 56
Caterina Chinnici

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

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

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

Or. en

Amendement 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

mogelijkheden die met de door hen 
verleende diensten gepaard gaan, een 
bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om hun diensten te 
beschermen tegen misbruik door 
terroristen, om te helpen bij de bestrijding 
van terroristische inhoud die via hun 
diensten wordt verspreid en om de 
autoriteiten te informeren over gebruikers 
die terroristische inhoud online plaatsen, 
zonder hierbij afbreuk te doen aan de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie van de burgers van de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 58
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

(De wijziging van het woord "misbruik" in 
"gebruik" geldt voor de gehele tekst.)

Or. en

Amendement 60
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De aanwezigheid van terroristische 
online-inhoud heeft ernstige negatieve 

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

negatieve gevolgen voor de gebruikers, de 
burgers en de samenleving in het algemeen 
alsook voor de aanbieders van 
onlinediensten die dergelijke inhoud 
hosten, omdat hierdoor het vertrouwen van 
hun gebruikers wordt ondermijnd en hun 
bedrijfsmodellen worden geschaad. 
Aanbieders van onlinediensten kunnen, 
gezien hun centrale rol en de 
technologische middelen en mogelijkheden 
die met de door hen verleende diensten 
gepaard gaan, de bevoegde autoriteiten 
ondersteunen door hun diensten te 
beschermen tegen misbruik en helpen bij 
de bestrijding van terroristische inhoud die 
via hun diensten wordt verspreid.

Or. en

Amendement 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Een duidelijk wetgevingskader 
moet voortbouwen op de vrijwillige 
samenwerking tussen lidstaten en 
aanbieders van hostingdiensten, die is 
versterkt door Aanbeveling (EU) 2018/334 
van de Commissie7.



PE636.146v02-00 20/145 AM\1177907NL.docx

NL

oproep van de Europese Raad om de 
automatische detectie en verwijdering van 
inhoud die tot terroristische daden aanzet, 
te verbeteren.

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

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

Or. en

Amendement 62
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) De inspanningen op het niveau van 
de Unie om illegale terroristische online-
inhoud te bestrijden, zijn in 2015 begonnen 
met een kader voor vrijwillige 
samenwerking tussen lidstaten en 
aanbieders van hostingdiensten. Dit 
wetgevingskader wil voortbouwen op die 
inspanningen, die zijn versterkt door 
Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie7.

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

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

Or. en

Amendement 63
Caterina Chinnici

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) Zoals in het verslag van de 
Bijzondere Commissie terrorisme van het 
Europees Parlement werd benadrukt6 bis, 
waren de inspanningen op het niveau van 
de Unie om terroristische online-inhoud te 
bestrijden, die in 2015 begonnen met een 
kader voor vrijwillige samenwerking 
tussen lidstaten en aanbieders van 
hostingdiensten, ontoereikend. Derhalve 
moet het wetgevingskader van de EU 
worden aangevuld met een duidelijk 
wetgevingskader teneinde terroristische 
online-inhoud nog minder toegankelijk te 
maken en een snel om zich heen grijpend 
probleem adequaat aan te pakken. Dit 
wetgevingskader wil voortbouwen op de 
vrijwillige inspanningen, die zijn versterkt 
door Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie, en is een reactie op de oproep 
van het Europees Parlement om de 
maatregelen tegen illegale en schadelijke 
inhoud aan te scherpen, en de oproep van 
de Europese Raad om de automatische 
detectie en verwijdering van inhoud die tot 
terroristische daden aanzet, te verbeteren.

_________________ _________________
6 bis P8_TA-PROV(2018)0512.

7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie van 1 maart 2018 over 



PE636.146v02-00 22/145 AM\1177907NL.docx

NL

maatregelen om illegale online-inhoud 
effectief te bestrijden (PB L 63 van 
6.3.2018, blz. 50).

Or. en

Amendement 64
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(4) De inspanningen op het niveau van 
de Unie om terroristische online-inhoud te 
bestrijden, die in 2015 begonnen met een 
kader voor vrijwillige samenwerking 
tussen lidstaten en aanbieders van 
hostingdiensten, moeten worden aangevuld 
met een duidelijk wetgevingskader 
teneinde terroristische online-inhoud nog 
minder toegankelijk te maken, een om zich 
heen grijpend probleem adequaat aan te 
pakken en dringend noodzakelijke 
waarborgen in te stellen om de rechtsstaat 
en de bescherming van grondrechten te 
garanderen. Dit wetgevingskader wil 
voortbouwen op en enkele tekortkomingen 
verhelpen van de vrijwillige inspanningen, 
die zijn versterkt door Aanbeveling (EU) 
2018/334 van de Commissie7, en is een 
reactie op de oproep van het Europees 
Parlement om de maatregelen tegen 
illegale inhoud aan te scherpen, 
overeenkomstig het horizontaal kader uit 
hoofde van Richtlijn 2000/31/EG, en de 
oproep van de Europese Raad om de 
detectie en verwijdering van terroristische 
inhoud te verbeteren.

_________________ _________________
7 Aanbeveling (EU) 2018/334 van de 
Commissie van 1 maart 2018 over 
maatregelen om illegale online-inhoud 

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

effectief te bestrijden (PB L 63 van 
6.3.2018, blz. 50).

Or. en

Amendement 65
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. ro
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Amendement 66
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(5) In deze verordening moeten 
specifieke verplichtingen voor aanbieders 
van hostingdiensten worden vastgelegd, 
evenals zorgplichten voor die aanbieders 
van hostingdiensten die te maken hebben 
met een aanzienlijke hoeveelheid illegale 
terroristische inhoud. Deze verordening 
moet de artikelen 14 en 15 van Richtlijn 
2000/31/EG8 onverlet laten. Met name 
moet de aan aanbieders van 
hostingdiensten verleende vrijstelling van 
aansprakelijkheid ongeacht door hen in 
overeenstemming met deze verordening 
genomen maatregelen, of eventuele 
aanvullende maatregelen, gelden en 
mogen deze maatregelen er op zich niet 
toe leiden dat die dienstverlener de 
vrijstelling van aansprakelijkheid verliest 
waarin die bepaling voorziet, op 
voorwaarde dat zij niet daadwerkelijk 
kennis hebben van de onwettige activiteit 
of informatie of, zodra hij daarvan 
daadwerkelijk kennis krijgt, prompt 
handelt om de inhoud te verwijderen of de 
toegang daartoe onmogelijk te maken. 
Aangezien artikel 15 van 
Richtlijn 2000/31/EG bepaalt dat aan 
aanbieders van hostingdiensten geen 
algemene toezichtverplichtingen inzake 
informatie die zij opslaan mogen worden 
opgelegd, noch algemene verplichtingen 
om actief te zoeken naar feiten of 
omstandigheden die op onwettige 
activiteiten duiden, mag deze verordening 
er niet toe leiden dat bevoegde autoriteiten 
aan aanbieders van hostingdiensten 
informatie verstrekken waarin 
onduidelijkheid bestaat over de 
wettelijkheid van de bij hen aangemelde 
inhoud. Indien de aanbieder van 
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hostingdiensten niet door de bevoegde 
autoriteit is geïnformeerd over de vraag of 
de aangemelde inhoud als illegaal moet 
worden beschouwd, loopt hij het risico 
aansprakelijk te worden gesteld voor het 
feit dat hij de inhoud niet onmiddellijk 
heeft verwijderd. Deze informatie moet 
daarom in alle gevallen door de bevoegde 
autoriteit worden verstrekt. Deze 
verordening laat de bevoegdheden van 
nationale autoriteiten en rechterlijke 
instanties onverlet om aanbieders van 
hostingdiensten aansprakelijk te stellen in 
specifieke gevallen waarin niet is voldaan 
aan de in artikel 14 van Richtlijn 
2000/31/EG vastgestelde voorwaarden 
voor vrijstelling van aansprakelijkheid.

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

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

Or. en

Amendement 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De toepassing van deze 
verordening mag geen afbreuk doen aan 
de toepassing van artikel 14 van Richtlijn 
2000/31/EG8. Met name mogen door de 
aanbieder van hostingdiensten in 
overeenstemming met deze verordening 
genomen maatregelen, waaronder alle 
proactieve maatregelen, op zich niet ertoe 

(5) Deze verordening moet de 
artikelen 14 en 15 van Richtlijn 
2000/31/EG8 onverlet laten. Met name 
mogen door de aanbieder van 
hostingdiensten in overeenstemming met 
deze verordening genomen maatregelen, 
waaronder alle proactieve maatregelen, op 
zich niet ertoe leiden dat die dienstverlener 
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leiden dat die dienstverlener de vrijstelling 
van aansprakelijkheid verliest waarin die 
bepaling voorziet. Deze verordening laat 
de bevoegdheden van nationale autoriteiten 
en rechterlijke instanties onverlet om 
aanbieders van hostingdiensten 
aansprakelijk te stellen in specifieke 
gevallen waarin niet is voldaan aan de in 
artikel 14 van Richtlijn 2000/31/EG 
vastgestelde voorwaarden voor vrijstelling 
van aansprakelijkheid.

de vrijstelling van aansprakelijkheid 
verliest waarin die bepaling voorziet, en 
mag niet tot een algemene 
toezichtverplichting leiden. Deze 
verordening laat de bevoegdheden van 
nationale autoriteiten en rechterlijke 
instanties onverlet om aanbieders van 
hostingdiensten aansprakelijk te stellen in 
specifieke gevallen waarin niet is voldaan 
aan de in artikel 14 van Richtlijn 
2000/31/EG vastgestelde voorwaarden 
voor vrijstelling van aansprakelijkheid.

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

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

Or. en

Amendement 68
Andrejs Mamikins

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

nationale autoriteiten en rechterlijke 
instanties onverlet om aanbieders van 
hostingdiensten aansprakelijk te stellen in 
specifieke gevallen waarin niet is voldaan 
aan de in artikel 14 van Richtlijn 
2000/31/EG vastgestelde voorwaarden 
voor vrijstelling van aansprakelijkheid.

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

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

Or. en

Amendement 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

2000/31/EG vastgestelde voorwaarden 
voor vrijstelling van aansprakelijkheid.

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

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

Or. en

Amendement 70
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 71
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Amendement 72
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 73
Maria Grapini
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Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. ro

Amendement 74
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 75
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(6) De regels ter voorkoming van het 
misbruik van hostingdiensten voor de 
verspreiding van illegale terroristische 
online-inhoud teneinde de goede werking 
van de interne markt te waarborgen, 
worden in deze verordening vastgesteld en 
moeten de in de rechtsorde van de Unie 
neergelegde grondrechten, en meer 
bepaald die welke worden gewaarborgd 
door het Handvest van de grondrechten 
van de Europese Unie, volledig te 
eerbiedigen.

Or. en

Amendement 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 77
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

moeten dienen om de verspreiding van 
terroristische inhoud te voorkomen, maar 
zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op 
rechtmatige wijze kennis te nemen en te 
geven van informatie, rekening houdend 
met de centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet. Deze verordening 
dient de voorschriften van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens, met 
name die van Verordening (EU) 2016/679 
en Richtlijn (EU) 2016/680, onverlet te 
laten.

Or. en

Amendement 79
Caterina Chinnici

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze verordening draagt bij aan de 
bescherming van de openbare veiligheid en 
creëert passende en solide waarborgen om 
de bescherming van de grondrechten in 
kwestie te garanderen. Dit omvat het recht 
op eerbiediging van het privéleven en de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming, 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
waaronder de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 
alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, die één 

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

van de essentiële fundamenten van een 
pluralistische, democratische samenleving 
is en één van de waarden waarop de Unie 
is gegrondvest. Maatregelen die een 
inmenging vormen in de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie moeten 
strikt afgebakend zijn, in die zin dat ze 
moeten dienen om de verspreiding van 
terroristische inhoud te voorkomen, maar 
zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op 
rechtmatige wijze kennis te nemen en te 
geven van informatie, rekening houdend 
met de centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet, aangezien 
doeltreffende maatregelen om terrorisme 
online te bestrijden en de bescherming 
van de vrijheid van meningsuiting geen 
conflicterende, maar elkaar aanvullende 
en wederzijds versterkende doelstellingen 
zijn.

Or. en

Amendement 80
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze verordening draagt bij aan de 
bescherming van de openbare veiligheid en 
creëert passende en solide waarborgen om 

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

de bescherming van de grondrechten in 
kwestie te garanderen. Dit omvat het recht 
op eerbiediging van het privéleven en de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming, 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
waaronder de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, de vrijheid van 
ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 
alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, die één 
van de essentiële fundamenten van een 
pluralistische, democratische samenleving 
is en één van de waarden waarop de Unie 
is gegrondvest. Maatregelen die een 
inmenging vormen in de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie moeten 
strikt afgebakend zijn, in die zin dat ze 
moeten dienen om de verspreiding van 
terroristische inhoud te voorkomen, maar 
zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op 
rechtmatige wijze kennis te nemen en te 
geven van informatie, rekening houdend 
met de centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet. Deze verordening 
dient de voorschriften van toepassing op 
de verwerking van persoonsgegevens, 
zoals die in het bijzonder zijn vastgesteld 
bij Verordening (EU) 2016/679 en 
Richtlijn (EU) 2016/680, onverlet te laten.

Or. en

Amendement 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
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Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Deze verordening mag niet tot 
gevolg hebben dat de verplichting voor de 
lidstaten tot eerbiediging van de 
grondrechten en de fundamentele 
rechtsbeginselen, zoals neergelegd in 
artikel 6 van het VEU en artikel 11 van 
het Handvest van de grondrechten, of de 
voorschriften van toepassing op de 
verwerking van persoonsgegevens, zoals 
die van Verordening 2016/679 en 
Richtlijn 2016/680, worden aangetast.

Or. en

Amendement 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Maatregelen die worden genomen 
om terroristische online-inhoud te 
verwijderen, moeten doelgericht, 
noodzakelijk, redelijke en evenredig zijn.

Or. en

Amendement 85
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte is vastgelegd in 
artikel 19 VEU en artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Elke natuurlijke of 
rechtspersoon heeft recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voor de 

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

bevoegde nationale rechterlijke instantie 
tegen overeenkomstig deze verordening 
genomen maatregelen die een negatief 
effect kunnen hebben op de rechten van die 
persoon. Het recht omvat met name de 
mogelijkheid voor aanbieders van 
hostingdiensten en aanbieders van inhoud 
om verwijderingsbevelen daadwerkelijk te 
betwisten voor de rechterlijke instantie van 
de lidstaat waarvan de autoriteiten het 
verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd. 
Bovendien moeten aanbieders van 
hostingdiensten het recht hebben om een 
beslissing tot oplegging van proactieve 
maatregelen of sancties te betwisten voor 
de rechterlijke instantie van de lidstaat 
waarvan de autoriteiten de beslissing 
hebben genomen.

Or. en

Amendement 88
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd, 
alsook de mogelijkheid voor aanbieders 
van inhoud om de resultaten van door de 
aanbieder van hostingdiensten genomen 
maatregelen te betwisten.

Or. en

Amendement 89
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
onlinepropaganda moet worden aangepakt, 
moet de definitie slaan op materiaal en 
informatie die aanzetten tot het plegen van 
terroristische misdrijven of het bijdragen 
aan terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, die 
instructies geven voor het plegen van 
dergelijke misdrijven of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevorderen. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
onlinepropaganda moet worden aangepakt, 
moet de definitie slaan op materiaal dat 
aanzet tot het plegen van terroristische 
misdrijven of tot het bijdragen aan 
terroristische misdrijven, of dit aanmoedigt 
of verdedigt, of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevordert. De definitie dient 
ook betrekking te hebben op inhoud die 
aanwijzingen geeft voor het vervaardigen 
en gebruiken van explosieven, 
vuurwapens of andere wapens of 
schadelijke of gevaarlijke stoffen, evenals 
chemische, biologische, radiologische en 
nucleaire stoffen (CBRN), of voor andere 
methoden en technieken, met inbegrip 
van het selecteren van doelwitten, met het 
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van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

oog op het plegen van terroristische 
misdrijven. Dergelijk informatiemateriaal 
omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve doeleinden, het 
laten horen van een tegengeluid of 
onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd, 
rekening houdend met een billijk 
evenwicht tussen de grondrechten en 
vereisten van openbare veiligheid. Met 
name in gevallen waarin de aanbieder 
van inhoud een redactionele 
verantwoordelijkheid draagt, moet bij elk 
besluit over de eventuele verwijdering van 
het verspreide materiaal rekening worden 
gehouden met de journalistieke normen 
die in overeenstemming met het recht van 
de Unie en het Handvest van de 
grondrechten zijn vastgesteld in de pers- 
of mediawetgeving. Voorts mag de uiting 
van radicale, polemische of controversiële 
standpunten in het publieke debat over 
gevoelige politieke vraagstukken niet als 
terroristische inhoud worden beschouwd.

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

Or. en

Amendement 90
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van illegale terroristische 
online-inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van illegale 
terroristische inhoud vaststellen, op basis 
van de definitie van terroristische 
misdrijven van Richtlijn (EU) 2017/541 
van het Europees Parlement en de Raad9. 
Omdat illegale terroristische online-
inhoud moet worden aangepakt, moet de 
definitie slaan op materiaal en informatie 
die opzettelijk aanzetten tot het plegen van 
terroristische misdrijven of het bijdragen 
aan terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, of die 
instructies geven voor het plegen van 
dergelijke misdrijven, indien en voor zover 
zij worden gepleegd met een specifiek 
terroristisch oogmerk, met name het 
ernstig vrees aanjagen van de bevolking, 
het op onrechtmatige wijze dwingen van 
een overheid of een internationale 
organisatie tot het verrichten of het zich 
onthouden van een handeling, of het 
ernstig ontwrichten of vernietigen van de 
politieke, constitutionele, economische of 
sociale basisstructuren van een land of 
een internationale organisatie. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
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te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen of de eerbiediging van andere 
grondrechten, waaronder het recht op 
vrijheid van meningsuiting, het recht op 
privacy, het recht op eerbiediging van het 
privéleven en het familie- en gezinsleven 
en het recht op bescherming van 
persoonsgegevens, in gevaar komt. Het feit 
dat het materiaal geproduceerd is door, toe 
te rekenen is aan of verspreid is namens 
een terroristische organisatie of persoon die 
op de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
valt de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken buiten de reikwijdte van deze 
verordening en, met name, van de 
definitie van het publiekelijk uitlokken 
van het plegen van terroristische 
misdrijven.

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

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

Or. en

Amendement 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Om duidelijkheid te verschaffen over de 
maatregelen die zowel aanbieders van 
hostingdiensten als bevoegde autoriteiten 
moeten nemen om de verspreiding van 
terroristische online-inhoud te voorkomen, 
moet deze richtlijn een definitie van 
terroristische inhoud vaststellen, op basis 
van de definitie van terroristische 
misdrijven van Richtlijn (EU) 2017/541 
van het Europees Parlement en de Raad. 
Omdat terroristische online-inhoud moet 
worden aangepakt, moet de definitie slaan 
op materiaal en informatie die opzettelijk 
aanzetten tot het plegen van terroristische 
misdrijven of het bijdragen aan 
terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, of die 
instructies geven voor het plegen van 
dergelijke misdrijven, indien en voor zover 
zij worden gepleegd met een specifiek 
terroristisch oogmerk, met name het 
ernstig vrees aanjagen van de bevolking, 
het op onrechtmatige wijze dwingen van 
een overheid of een internationale 
organisatie tot het verrichten of het zich 
onthouden van een handeling, of het 
ernstig ontwrichten of vernietigen van de 
politieke, constitutionele, economische of 
sociale basisstructuren van een land of 
een internationale organisatie. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze richtlijn, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen of de eerbiediging van andere 
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moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

grondrechten, waaronder het recht op 
vrijheid van meningsuiting, het recht op 
eerbiediging van het privéleven en het 
familie- en gezinsleven en het recht op 
bescherming van persoonsgegevens, in 
gevaar komt. Het feit dat het materiaal 
geproduceerd is door, toe te rekenen is aan 
of verspreid is namens een terroristische 
organisatie of persoon die op de EU-
terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
valt de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken buiten de reikwijdte van deze 
richtlijn en, met name, van de definitie 
van het publiekelijk uitlokken van het 
plegen van terroristische misdrijven.

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

Or. en

Amendement 92
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
onlinepropaganda moet worden aangepakt, 
moet de definitie slaan op materiaal en 
informatie die aanzetten tot het plegen van 
terroristische misdrijven of het bijdragen 
aan terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, die instructies 
geven voor het plegen van dergelijke 
misdrijven of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevorderen. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 

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

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

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

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

Or. en

Amendement 94
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

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

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



PE636.146v02-00 54/145 AM\1177907NL.docx

NL

vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

standpunten in het publieke debat over 
gevoelige politieke vraagstukken niet als 
terroristische inhoud worden beschouwd.

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

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

Or. en

Amendement 95
Caterina Chinnici

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

vraagstukken als radicaal, polemisch of 
controversieel kunnen worden ervaren, 
met name standpunten ten aanzien van 
politieke kwesties, niet als terroristische 
inhoud worden beschouwd.

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

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

Or. en

Amendement 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

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

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

Or. en

Amendement 99
Monika Beňová

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

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

Or. en

Amendement 100
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

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

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

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

Or. en

Amendement 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Wanneer het verspreide materiaal 
wordt gepubliceerd onder de redactionele 
verantwoordelijkheid van een aanbieder 
van inhoud, kan een beslissing tot 
verwijdering ervan alleen worden 
genomen op basis van een rechterlijk 
bevel. Hierdoor dient te worden 
gewaarborgd dat het recht van de Unie en 
het in artikel 11 van het Handvest van de 
grondrechten verankerde recht op vrijheid 
van meningsuiting en op vrijheid en 
pluriformiteit van de media volledig wordt 
geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 102
Eva Joly

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

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

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
als voornaamste doel (onder meer) 
hebben om op verzoek van een afnemer 
van de dienst te voorzien in opslag van de 
door hem verstrekte informatie en de 
opgeslagen informatie beschikbaar te 
stellen aan het publiek, en die de 
algemene controle heeft over en toegang 
heeft tot de opgeslagen en verwerkte 
inhoud, ongeacht of deze activiteit louter 
technisch, automatisch en passief is, en 
ongeacht of de gebruiker voor deze dienst 
moet betalen. Dergelijke aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij 
omvatten bijvoorbeeld 
socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden, bestandsdeling en andere online-
diensten in zoverre daarmee de informatie 
aan het publiek beschikbaar wordt gesteld. 
De verordening moet ook van toepassing 
zijn op aanbieders van hostingdiensten die 
buiten de Unie zijn gevestigd maar 
diensten aanbieden aan gebruikers die zich 
in de Unie bevinden, aangezien een 
aanzienlijk deel van de aanbieders van 
hostingdiensten die aan terroristische 
inhoud op hun diensten zijn blootgesteld, 
in derde landen gevestigd zijn. Dit moet 
ervoor zorgen dat alle ondernemingen die 
in de digitale eengemaakte markt actief 
zijn, dezelfde vereisten moeten naleven, 
ongeacht het land van vestiging. Om te 
bepalen of een dienstverlener diensten 
aanbiedt in de Unie, moet worden 
nagegaan of de dienstverlener 
rechtspersonen of natuurlijke personen in 
een of meer lidstaten in staat stelt om zijn 
diensten te gebruiken, en of deze diensten 
specifiek zijn gericht op gebruikers in de 
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voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

Unie. De loutere toegankelijkheid van de 
website van een dienstverlener of van een 
e-mailadres en van andere contactgegevens 
in een of meer lidstaten mag op zich echter 
niet volstaan als voorwaarde voor de 
toepassing van deze verordening. 
Daarentegen dienen diensten die bestaan 
uit het verstrekken van uitsluitend 
technische faciliteiten zoals 
"clouddiensten", die bestaan uit het on-
demand beschikbaar stellen van fysieke of 
virtuele middelen die voorzien in 
capaciteit op reken- en 
opslaginfrastructuur waarvoor de 
dienstverlener geen contractuele rechten 
heeft met betrekking tot de vraag welke 
inhoud wordt opgeslagen, hoe deze wordt 
verwerkt of hoe deze door zijn klanten of 
door de eindgebruikers van die klanten 
voor het publiek beschikbaar wordt 
gesteld, en waarbij de dienstverlener niet 
over de technische mogelijkheid beschikt 
om door zijn klanten of eindgebruikers 
van zijn klanten opgeslagen specifieke 
inhoud te verwijderen, evenals diensten 
die bestaan in de online-verkoop van 
goederen, de levering van goederen als 
zodanig of het verlenen van offline-
diensten, en particuliere websites, met 
inbegrip van blogs, niet te worden 
beschouwd als aanbieders van 
hostingdiensten in de zin van deze 
verordening. Tussenpersonen en andere 
elektronische communicatiediensten in de 
zin van Richtlijn [xxx/2019] van het 
Europees Parlement en de Raad 
[Europees wetboek voor elektronische 
communicatie] of "caching"-diensten, of 
andere diensten die worden aangeboden 
in andere lagen van de 
internetinfrastructuur, zoals registers en 
registrerende instanties, DNS (domain 
name system) of aanverwante diensten, 
zoals betalingsdiensten of 
beschermingsdiensten tegen DDOS- of 
gedistribueerde denial-of-service-
aanvallen, dienen evenmin als aanbieders 
van hostingdiensten te worden 
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aangemerkt. Hetzelfde geldt voor 
interpersoonlijke communicatiediensten 
die een directe interpersoonlijke en 
interactieve uitwisseling van informatie 
tussen een eindig aantal personen 
mogelijk maken, waarbij de personen die 
de communicatie starten of eraan 
deelnemen, bepalen welke de ontvangers 
zijn.

Or. en

Amendement 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

opslaginfrastructuur waarvoor de 
dienstverlener geen contractuele rechten 
heeft met betrekking tot de vraag welke 
inhoud wordt opgeslagen, hoe deze wordt 
verwerkt of hoe deze door zijn klanten of 
door de eindgebruikers van die klanten 
voor het publiek beschikbaar wordt 
gesteld, en waarbij de dienstverlener niet 
over de technische mogelijkheid beschikt 
om door zijn klanten of eindgebruikers 
van zijn klanten opgeslagen specifieke 
inhoud te verwijderen, dienen niet te 
worden geacht onder het 
toepassingsgebied van deze verordening te 
vallen. De verordening moet ook van 
toepassing zijn op aanbieders van 
hostingdiensten die buiten de Unie zijn 
gevestigd maar diensten aanbieden in de 
Unie, aangezien een aanzienlijk deel van 
de aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 
dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer 
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 
gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 104
Michał Boni

Voorstel voor een verordening
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Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie aan het publiek 
beschikbaar stellen, ongeacht of deze 
activiteit louter technisch, automatisch en 
passief is. Dergelijke aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij 
omvatten bijvoorbeeld 
socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden, bestandsdeling en andere 
clouddiensten in zoverre daarmee de 
informatie aan het publiek beschikbaar 
wordt gesteld. Voor de toepassing van 
deze verordening dienen aanbieders van 
cloudinfrastructuurdiensten en van 
diensten die worden aangeboden in 
andere lagen van de 
internetinfrastructuur dan de 
applicatielaag, evenals aanbieders van 
webhostingdiensten die in de technische 
infrastructuur voor websitebeheerders 
voorzien, niet te worden beschouwd als 
aanbieders van hostingdiensten. De 
verordening moet ook van toepassing zijn 
op aanbieders van hostingdiensten die 
buiten de Unie zijn gevestigd maar 
diensten aanbieden in de Unie, aangezien 
een aanzienlijk deel van de aanbieders van 
hostingdiensten die aan terroristische 
inhoud op hun diensten zijn blootgesteld, 
in derde landen gevestigd zijn. Dit moet 
ervoor zorgen dat alle ondernemingen die 
in de digitale eengemaakte markt actief 
zijn, dezelfde vereisten moeten naleven, 
ongeacht het land van vestiging. Om te 
bepalen of een dienstverlener diensten 
aanbiedt in de Unie, moet worden 
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voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

nagegaan of de dienstverlener 
rechtspersonen of natuurlijke personen in 
een of meer lidstaten in staat stelt om zijn 
diensten te gebruiken. De loutere 
toegankelijkheid van de website van een 
dienstverlener of van een e-mailadres en 
van andere contactgegevens in een of meer 
lidstaten mag op zich echter niet volstaan 
als voorwaarde voor de toepassing van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 106
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie aan derden 
beschikbaar stellen, ongeacht of deze 
activiteit louter technisch, automatisch en 
passief is. Dergelijke aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij 
omvatten bijvoorbeeld 
socialemediaplatforms, 

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

beelden, in zoverre daarmee de informatie 
aan het publiek beschikbaar wordt gesteld. 
De verordening moet ook van toepassing 
zijn op aanbieders van hostingdiensten die 
buiten de Unie zijn gevestigd maar 
diensten aanbieden in de Unie, aangezien 
een aanzienlijk deel van de aanbieders van 
hostingdiensten die aan illegale 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 
dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer 
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 
gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en
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Amendement 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 109
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

Or. en

Amendement 110
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

informatie aan het publiek beschikbaar 
wordt gesteld, en websites waarop 
gebruikers opmerkingen of beoordelingen 
kunnen posten. De verordening moet ook 
van toepassing zijn op aanbieders van 
hostingdiensten die buiten de Unie zijn 
gevestigd maar diensten aanbieden in de 
Unie, aangezien een aanzienlijk deel van 
de aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 
dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer 
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 
gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 111
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 

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

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

Or. en

Motivering

Zie ook de opmerkingen van het Bureau voor de grondrechten met betrekking tot de noodzaak 
om de verwijzing naar "derden" te schrappen.
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Amendement 112
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een wezenlijke band met de Unie 
moet relevant zijn om het 
toepassingsgebied van deze verordening te 
bepalen. Deze wezenlijke band met de 
Unie moet worden geacht te bestaan 
wanneer de dienstverlener een vestiging in 
de Unie heeft of, als dat niet het geval is, 
op basis van het bestaan van een 
aanzienlijk aantal gebruikers in een of 
meer lidstaten, of het richten van 
activiteiten op een of meer lidstaten. Of de 
activiteiten op een of meer lidstaten zijn 
gericht, kan worden bepaald aan de hand 
van alle relevante omstandigheden, 
waaronder factoren zoals het gebruik van 
een taal of een munteenheid die in die 
lidstaat algemeen gangbaar is, of de 
mogelijkheid goederen of diensten te 
bestellen. Dat de activiteiten op een lidstaat 
zijn gericht, kan ook blijken uit de 
beschikbaarheid van een applicatie in de 
desbetreffende nationale applicationstore, 
het maken van lokale reclame of reclame in 
de taal die in die lidstaat gangbaar is, of het 
beheren van klantenrelaties, bijvoorbeeld 
door het aanbieden van een klantenservice 
in de taal die in die lidstaat algemeen 
gangbaar is. Een wezenlijke band moet ook 
worden aangenomen wanneer een 
dienstverlener zijn activiteiten op een of 
meer lidstaten richt zoals bepaald in 
artikel 17, lid 1, onder c), van Verordening 
(EG) nr. 1215/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad10. Anderzijds kan het 
verlenen van de dienst met het oog op de 
loutere naleving van het 
discriminatieverbod dat in Verordening 
(EU) nr. 2018/302 van het Europees 
Parlement en de Raad11 is neergelegd, op 
die grond alleen niet worden beschouwd 

(11) Een wezenlijke band met de Unie 
moet relevant zijn om het 
toepassingsgebied van deze verordening te 
bepalen. Deze wezenlijke band met de 
Unie moet worden geacht te bestaan 
wanneer de dienstverlener een vestiging in 
de Unie heeft of, als dat niet het geval is, 
op basis van het bestaan van een 
aanzienlijk aantal gebruikers in een of 
meer lidstaten, of het richten van 
activiteiten op een of meer lidstaten. Of de 
activiteiten op een of meer lidstaten zijn 
gericht, kan worden bepaald aan de hand 
van alle relevante omstandigheden, 
waaronder factoren zoals het gebruik van 
een taal of een munteenheid die in die 
lidstaat algemeen gangbaar is. Dat de 
activiteiten op een lidstaat zijn gericht, kan 
ook blijken uit de beschikbaarheid van een 
applicatie in de desbetreffende nationale 
applicationstore, het maken van lokale 
reclame of reclame in de taal die in die 
lidstaat gangbaar is, of het beheren van 
klantenrelaties, bijvoorbeeld door het 
aanbieden van een klantenservice in de taal 
die in die lidstaat algemeen gangbaar is. 
Een wezenlijke band moet ook worden 
aangenomen wanneer een dienstverlener 
zijn activiteiten op een of meer lidstaten 
richt zoals bepaald in artikel 17, lid 1, 
onder c), van Verordening (EG) 
nr. 1215/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad10. Anderzijds kan het verlenen 
van de dienst met het oog op de loutere 
naleving van het discriminatieverbod dat in 
Verordening (EU) nr. 2018/302 van het 
Europees Parlement en de Raad11 is 
neergelegd, op die grond alleen niet 
worden beschouwd als het richten van 
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als het richten van activiteiten op een 
bepaald grondgebied in de Unie.

activiteiten op een bepaald grondgebied in 
de Unie.

_________________ _________________
10 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2012 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 
20.12.2012, blz. 1).

10 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2012 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 
20.12.2012, blz. 1).

11 Verordening (EU) 2018/302 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 februari 2018 inzake de aanpak van 
ongerechtvaardigde geoblocking en andere 
vormen van discriminatie van klanten op 
grond van nationaliteit, verblijfplaats of 
plaats van vestiging in de interne markt, en 
tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
2006/2004 en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 
2009/22/EG (PB L 601 van 2.3.2018, 
blz. 1).

11 Verordening (EU) 2018/302 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 februari 2018 inzake de aanpak van 
ongerechtvaardigde geoblocking en andere 
vormen van discriminatie van klanten op 
grond van nationaliteit, verblijfplaats of 
plaats van vestiging in de interne markt, en 
tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
2006/2004 en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 
2009/22/EG (PB L 601 van 2.3.2018, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 113
Monika Beňová

Voorstel voor een verordening
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Een wezenlijke band met de Unie 
moet relevant zijn om het 
toepassingsgebied van deze verordening te 
bepalen. Deze wezenlijke band met de 
Unie moet worden geacht te bestaan 
wanneer de dienstverlener een vestiging in 
de Unie heeft of, als dat niet het geval is, 
op basis van het bestaan van een 
aanzienlijk aantal gebruikers in een of 
meer lidstaten, of het richten van 
activiteiten op een of meer lidstaten. Of de 
activiteiten op een of meer lidstaten zijn 
gericht, kan worden bepaald aan de hand 

(11) Een wezenlijke band met de Unie 
moet relevant zijn om het 
toepassingsgebied van deze verordening te 
bepalen. Deze wezenlijke band met de 
Unie moet worden geacht te bestaan 
wanneer de dienstverlener een vestiging in 
de Unie heeft of, als dat niet het geval is, 
op basis van het bestaan van een groot 
aantal gebruikers in een of meer lidstaten, 
of het richten van activiteiten op een of 
meer lidstaten. Of de activiteiten op een of 
meer lidstaten zijn gericht, kan worden 
bepaald aan de hand van alle relevante 
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van alle relevante omstandigheden, 
waaronder factoren zoals het gebruik van 
een taal of een munteenheid die in die 
lidstaat algemeen gangbaar is, of de 
mogelijkheid goederen of diensten te 
bestellen. Dat de activiteiten op een lidstaat 
zijn gericht, kan ook blijken uit de 
beschikbaarheid van een applicatie in de 
desbetreffende nationale applicationstore, 
het maken van lokale reclame of reclame in 
de taal die in die lidstaat gangbaar is, of het 
beheren van klantenrelaties, bijvoorbeeld 
door het aanbieden van een klantenservice 
in de taal die in die lidstaat algemeen 
gangbaar is. Een wezenlijke band moet ook 
worden aangenomen wanneer een 
dienstverlener zijn activiteiten op een of 
meer lidstaten richt zoals bepaald in 
artikel 17, lid 1, onder c), van Verordening 
(EG) nr. 1215/2012 van het Europees 
Parlement en de Raad10. Anderzijds kan het 
verlenen van de dienst met het oog op de 
loutere naleving van het 
discriminatieverbod dat in Verordening 
(EU) nr. 2018/302 van het Europees 
Parlement en de Raad11 is neergelegd, op 
die grond alleen niet worden beschouwd 
als het richten van activiteiten op een 
bepaald grondgebied in de Unie.

omstandigheden, waaronder factoren zoals 
het gebruik van een taal of een 
munteenheid die in die lidstaat algemeen 
gangbaar is, of de mogelijkheid goederen 
of diensten te bestellen. Dat de activiteiten 
op een lidstaat zijn gericht, kan ook blijken 
uit de beschikbaarheid van een applicatie 
in de desbetreffende nationale 
applicationstore, het maken van lokale 
reclame of reclame in de taal die in die 
lidstaat gangbaar is, of het beheren van 
klantenrelaties, bijvoorbeeld door het 
aanbieden van een klantenservice in de taal 
die in die lidstaat algemeen gangbaar is. 
Een wezenlijke band moet ook worden 
aangenomen wanneer een dienstverlener 
zijn activiteiten op een of meer lidstaten 
richt zoals bepaald in artikel 17, lid 1, 
onder c), van Verordening (EG) 
nr. 1215/2012 van het Europees Parlement 
en de Raad10. Anderzijds kan het verlenen 
van de dienst met het oog op de loutere 
naleving van het discriminatieverbod dat in 
Verordening (EU) nr. 2018/302 van het 
Europees Parlement en de Raad11 is 
neergelegd, op die grond alleen niet 
worden beschouwd als het richten van 
activiteiten op een bepaald grondgebied in 
de Unie.

_________________ _________________
10 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2012 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 
20.12.2012, blz. 1).

10 Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 december 2012 betreffende de 
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van 
20.12.2012, blz. 1).

11 Verordening (EU) 2018/302 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 februari 2018 inzake de aanpak van 
ongerechtvaardigde geoblocking en andere 
vormen van discriminatie van klanten op 
grond van nationaliteit, verblijfplaats of 
plaats van vestiging in de interne markt, en 
tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
2006/2004 en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 

11 Verordening (EU) 2018/302 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 februari 2018 inzake de aanpak van 
ongerechtvaardigde geoblocking en andere 
vormen van discriminatie van klanten op 
grond van nationaliteit, verblijfplaats of 
plaats van vestiging in de interne markt, en 
tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 
2006/2004 en (EU) 2017/2394 en Richtlijn 
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2009/22/EG (PB L 601 van 2.3.2018, 
blz. 1).

2009/22/EG (PB L 601 van 2.3.2018, 
blz. 1).

Or. en

Amendement 114
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) Onverminderd artikel 15 van 
Richtlijn 2000/31/EG moeten aanbieders 
van hostingdiensten die te maken krijgen 
met een aanzienlijk aantal niet-betwiste 
verwijderingsbevelen, bepaalde 
zorgplichten nakomen om de verspreiding 
van terroristische inhoud op hun diensten 
aan te pakken. Deze zorgplichten mogen 
niet neerkomen op een algemene 
toezichtverplichting. Zorgplichten moeten 
inhouden dat aanbieders van 
hostingdiensten bij de toepassing van deze 
verordening op zorgvuldige, evenredige en 
niet-discriminerende wijze moeten 
handelen ten aanzien van inhoud die zij 
opslaan, met name wanneer zij hun eigen 
voorwaarden toepassen, teneinde te 
voorkomen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is. De 
verwijdering of het onmogelijk maken van 
de toegang moet plaatsvinden met 
eerbiediging van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie en de 
vrijheid en pluriformiteit van de media.

Or. en

Amendement 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
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Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 116
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Aanbieders van hostingdiensten 
moeten bepaalde zorgplichten nakomen om 
de verspreiding van terroristische inhoud 
op hun diensten te voorkomen. Deze 
zorgplichten mogen niet neerkomen op een 
algemene toezichtverplichting. 
Zorgplichten moeten inhouden dat 

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

toezichtverplichting. Zorgplichten moeten 
inhouden dat aanbieders van 
hostingdiensten bij de toepassing van deze 
verordening op zorgvuldige, evenredige en 
niet-discriminerende wijze moeten 
handelen ten aanzien van inhoud die zij 
opslaan, met name wanneer zij hun eigen 
voorwaarden toepassen, teneinde te 
voorkomen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen illegale inhoud is. De 
verwijdering moet plaatsvinden met 
eerbiediging van de vrijheid van 
meningsuiting en de vrijheid kennis te 
nemen en te geven van informatie.

Or. en

Amendement 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 118
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) De procedure en verplichtingen die 
voortvloeien uit wettelijke 
verwijderingsbevelen waarin aanbieders 
van hostingdiensten na een beoordeling 
door de bevoegde autoriteiten wordt 
gevraagd illegale terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken, moeten worden 
geharmoniseerd. Gezien de snelheid 
waarmee illegale terroristische inhoud via 
onlinediensten wordt verspreid, legt deze 
bepaling aanbieders van hostingdiensten de 
verplichting op te garanderen dat in het 
verwijderingsbevel geïdentificeerde 
illegale terroristische inhoud onverwijld na 
ontvangst van het verwijderingsbevel 
wordt verwijderd of dat de toegang 
daartoe onmogelijk wordt gemaakt.

Or. en

Amendement 119
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
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Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 120
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 121
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De procedure en verplichtingen die 
voortvloeien uit wettelijke bevelen waarin 
aanbieders van hostingdiensten na een 

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

beoordeling door de bevoegde autoriteiten 
wordt gevraagd terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken, moeten worden 
geharmoniseerd en moeten op uniforme 
wijze worden uitgevoerd op Europees 
niveau. De lidstaten moeten vrij blijven in 
de keuze van de bevoegde autoriteiten en 
kunnen administratieve instanties, 
rechtshandhavingsautoriteiten of 
rechterlijke instanties met deze taak 
belasten. Gezien de snelheid waarmee 
terroristische inhoud via onlinediensten 
wordt verspreid, legt deze bepaling 
aanbieders van hostingdiensten de 
verplichting op te garanderen dat in het 
verwijderingsbevel geïdentificeerde 
terroristische inhoud binnen één uur na 
ontvangst van het verwijderingsbevel 
wordt verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt. Het zijn de 
aanbieders van hostingdiensten die 
besluiten of zij de inhoud in kwestie 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk maken voor gebruikers in de 
Unie en die de autoriteiten van dergelijke 
incidenten op de hoogte stellen.

Or. ro

Amendement 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De procedure en verplichtingen die 
voortvloeien uit wettelijke bevelen waarin 
aanbieders van hostingdiensten na een 
beoordeling door de bevoegde autoriteiten 
wordt gevraagd terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken, moeten worden 
geharmoniseerd. De lidstaten moeten vrij 
blijven in de keuze van de bevoegde 
autoriteiten en kunnen administratieve 

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

instanties of rechterlijke instanties met 
deze taak belasten, mits dit onafhankelijke 
en onpartijdige overheidsinstanties zijn. 
Gezien de snelheid waarmee terroristische 
inhoud via onlinediensten wordt verspreid, 
legt deze bepaling aanbieders van 
hostingdiensten de verplichting op te 
garanderen dat de toegang tot de in het 
verwijderingsbevel geïdentificeerde 
terroristische inhoud onverwijld 
onmogelijk wordt gemaakt.

Or. en

Amendement 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

terroristische inhoud binnen één uur na 
ontvangst van het verwijderingsbevel 
wordt verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt. De naleving 
van deze termijn van één uur is van 
essentieel belang om een massale 
verspreiding van dergelijke inhoud te 
voorkomen. Het zijn de aanbieders van 
hostingdiensten die besluiten of zij de 
inhoud in kwestie verwijderen of de 
toegang daartoe onmogelijk maken voor 
gebruikers in de Unie.

Or. en

Amendement 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

onmogelijk maken voor gebruikers in de 
Unie.

Or. en

Amendement 125
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(13) De bevoegde rechterlijke instanties 
van de lidstaten moeten beoordelen of 
inhoud terroristische inhoud is, en of zij 
een wettelijk bevel uitvaardigen om 
aanbieders van hostingdiensten te vragen 
terroristische inhoud te verwijderen of de 
toegang daartoe onmogelijk te maken. De 
lidstaten moeten hun rechterlijke instanties 
met deze taak belasten. Gezien de snelheid 
waarmee terroristische inhoud via 
onlinediensten wordt verspreid, legt deze 
bepaling aanbieders van hostingdiensten de 
verplichting op te garanderen dat in het 
verwijderingsbevel geïdentificeerde 
terroristische inhoud na ontvangst van het 
verwijderingsbevel prompt wordt 
verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt. Het zijn de 
aanbieders van hostingdiensten die 
besluiten of zij de inhoud in kwestie 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk maken voor gebruikers in de 
Unie.

Or. en
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Amendement 126
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 127
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Overweging 13
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

wordt gevraagd terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken, moeten worden 
geharmoniseerd. De lidstaten moeten de 
bevoegde rechterlijke instantie aanwijzen 
die met deze taak is belast. Gezien de 
snelheid waarmee terroristische inhoud via 
onlinediensten wordt verspreid, legt deze 
bepaling aanbieders van hostingdiensten de 
verplichting op te garanderen dat in het 
verwijderingsbevel geïdentificeerde 
terroristische inhoud op prompte wijze, 
afhankelijk van de capaciteiten van de 
betrokken dienstverlener, wordt 
verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt. Het zijn de 
aanbieders van hostingdiensten die 
besluiten of zij de inhoud in kwestie 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk maken voor gebruikers in de 
Unie.

Or. en

Amendement 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Wanneer een aanbieder 
van hostingdiensten er niet in is geslaagd 
de betrokken inhoud binnen een uur te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken, dient de aanbieder 
van hostingdiensten alle noodzakelijke 
maatregelen te nemen om het 
verwijderingsbevel zonder onnodige 
vertraging ten uitvoer te leggen. De 
aanbieder van hostingdiensten dient de 
uitvaardigende autoriteit mee te delen om 
welke redenen het onmogelijk was om het 
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bevel ten uitvoer te leggen. In het geval 
van vertraging dient rekening te worden 
gehouden met de aard en omvang van de 
aanbieders van hostingdiensten, met 
name wanneer het gaat om micro-
ondernemingen of kleine ondernemingen 
als bedoeld in Aanbeveling 2003/361/EG 
van de Commissie1 bis.
_________________
1 bis Aanbeveling van de Commissie van 
6 mei 2003 betreffende de definitie van 
kleine, middelgrote en micro-
ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 
blz. 36).

Or. en

Amendement 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De bevoegde autoriteit moet het 
verwijderingsbevel rechtstreeks aan de 
geadresseerde en het contactpunt zenden 
met elektronische middelen die een 
schriftelijk bewijs kunnen genereren op 
zodanige wijze dat de dienstverlener de 
authenticiteit kan vaststellen, met 
vermelding van de datum en het tijdstip 
van verzending en ontvangst van het bevel, 
overeenkomstig de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. De 
bevoegde autoriteiten dienen derhalve 
gebruik te maken van gekwalificeerde 
diensten voor elektronisch aangetekende 
bezorging in de zin van Verordening (EU) 
nr. 910/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad12.
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nr. 910/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad12.

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

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

Or. en

Amendement 131
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(14) De bevoegde autoriteit moet het 
verwijderingsbevel rechtstreeks aan de 
geadresseerde en het contactpunt zenden 
met elektronische middelen die een 
schriftelijk bewijs kunnen genereren op 
zodanige wijze dat de dienstverlener de 
authenticiteit kan vaststellen, met 
vermelding van de identiteit van de 
afzender en van de datum en het tijdstip 
van verzending en ontvangst van het bevel, 
bijvoorbeeld via e-mail met elektronische 
handtekening of andere beveiligde 
kanalen, met inbegrip van die welke door 
de dienstverlener beschikbaar worden 
gesteld, overeenkomstig de regels inzake 
de bescherming van persoonsgegevens. Dit 
vereiste kan met name worden nageleefd 
door het gebruik van gekwalificeerde 
diensten met gekwalificeerde 
elektronische handtekeningen voor 
elektronisch aangetekende bezorging in de 
zin van Verordening (EU) nr. 910/2014 
van het Europees Parlement en de Raad12.
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_________________ _________________
12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 
2014 betreffende elektronische identificatie 
en vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties in de interne markt en tot 
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG 
(PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

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

Or. en

Amendement 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

_________________ _________________
12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 
2014 betreffende elektronische identificatie 
en vertrouwensdiensten voor elektronische 

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

transacties in de interne markt en tot 
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG 
(PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

Or. en

Amendement 133
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie) 

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

Or. en
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Amendement 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Amendement 135
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

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

Or. en

Amendement 136
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(15) Doorverwijzingen overeenkomstig 
artikel 4, lid 1, onder m), van Verordening 
(EU) 2016/79413 blijven onverlet.

_________________ _________________
13 Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2016 betreffende het Agentschap van de 
Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) en 

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

tot vervanging en intrekking van de 
Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 
2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 
2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 
24.5.2016, blz. 53).

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

_________________ _________________
13 Verordening (EU) 2016/794 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 mei 
2016 betreffende het Agentschap van de 

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

Europese Unie voor samenwerking op het 
gebied van rechtshandhaving (Europol) en 
tot vervanging en intrekking van de 
Besluiten 2009/371/JBZ, 2009/934/JBZ, 
2009/935/JBZ, 2009/936/JBZ en 
2009/968/JBZ van de Raad (PB L 135 van 
24.5.2016, blz. 53).

Or. en

Amendement 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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op een lage mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud.

Or. en

Amendement 139
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Amendement 140
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Aanbieders van hostingdiensten 
nemen, waar passend, vrijwillige 
aanvullende maatregelen om hun diensten 
te beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud. De maatregelen 
moeten doeltreffend en evenredig zijn, 
rekening houdend met het risico en de 
mate van blootstelling aan terroristische 
inhoud, en met bijzondere inachtneming 
van de grondrechten van de gebruikers en 
het fundamentele belang van de vrijheid 
van meningsuiting en van informatie in 
een open en democratische samenleving. 
Dit vereiste mag niet neerkomen op een 
algemene toezichtverplichting. In het kader 
van deze beoordeling wijzen de 
afwezigheid van aan een aanbieder van 
hostingdiensten gerichte 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
op een lage mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud.

Or. en

Amendement 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
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Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) Gezien de omvang en snelheid die 
nodig zijn om terroristische inhoud 
doeltreffend te identificeren en te 
verwijderen, zijn evenredige proactieve 
maatregelen, onder meer met 
gebruikmaking van automatische middelen 
in bepaalde gevallen, een essentieel 
onderdeel in de strijd tegen terroristische 
online-inhoud. Om terroristische inhoud op 
hun diensten minder toegankelijk te 
maken, moeten aanbieders van 
hostingdiensten op vrijwillige basis 
beoordelen of het passend is proactieve 
maatregelen te nemen, afhankelijk van de 
risico's en de mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud alsook van de 
gevolgen voor de rechten van derden en het 
publieke belang van informatie. Bijgevolg 
moeten aanbieders van hostingdiensten met 
ondersteuning van de lidstaten bepalen 
welke passende, doeltreffende en 
evenredige proactieve maatregelen moeten 
worden genomen. Dit vereiste mag niet 
neerkomen op een algemene 
toezichtverplichting. In het kader van deze 
beoordeling wijzen de afwezigheid van aan 
een aanbieder van hostingdiensten gerichte 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
op een lage mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud, zodat de 
desbetreffende aanbieders niet onder 
artikel 6 dienen te vallen.

Or. en

Amendement 142
Caterina Chinnici

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 143
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
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Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(16) De overgrote meerderheid van 
aanbieders van hostingdiensten krijgt 
nooit te maken met illegale terroristische 
inhoud. Gezien de complexiteit van het 
doeltreffend identificeren en verwijderen 
van terroristische inhoud op grote schaal 
en de mogelijke gevolgen voor 
grondrechten, kunnen aan aanbieders 
van hostingdiensten die te maken hebben 
gehad met een aanzienlijk aantal niet-
betwiste verwijderingsbevelen 
zorgplichten worden opgelegd die verder 
gaan dan het eenvoudigweg verwijderen 
van terroristische online-inhoud na 
verwijderingsbevelen. Die aanbieders van 
hostingdiensten moeten beoordelen of het 
passend is aanvullende maatregelen te 
nemen, afhankelijk van de risico's en de 
mate van blootstelling aan terroristische 
inhoud alsook van de gevolgen voor de 
rechten van derden en het publieke belang 
van informatie. Bijgevolg moeten die 
aanbieders van hostingdiensten alleen 
passende, doeltreffende, noodzakelijke en 
evenredige aanvullende maatregelen 
nemen. Dit vereiste mag niet neerkomen 
op een verplichting tot het houden van 
algemeen toezicht. In het kader van deze 
beoordeling wijzen de afwezigheid van aan 
een aanbieder van hostingdiensten gerichte 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
door Europol op een lage mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 16
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) Gezien de omvang en snelheid die 
nodig zijn om terroristische inhoud 

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

doeltreffend te identificeren en te 
verwijderen, kunnen evenredige 
proactieve maatregelen worden toegepast 
om terroristische online-inhoud aan te 
pakken. Om terroristische inhoud op hun 
diensten minder toegankelijk te maken, 
moeten aanbieders van hostingdiensten 
beoordelen of het passend is proactieve 
maatregelen te nemen, afhankelijk van de 
risico's en de mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud alsook van de 
gevolgen voor de rechten van derden en het 
publieke belang van informatie. Bijgevolg 
moeten aanbieders van hostingdiensten 
bepalen welke passende, doeltreffende en 
evenredige proactieve maatregelen moeten 
worden genomen. Dit vereiste mag niet 
neerkomen op een algemene 
toezichtverplichting. In het kader van deze 
beoordeling wijzen de afwezigheid van aan 
een aanbieder van hostingdiensten gerichte 
verwijderingsbevelen op een lage mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud. 
Deze verordening voorziet in geen enkele 
verplichting voor aanbieders van 
hostingdiensten tot het nemen van 
proactieve maatregelen.

Or. en

Amendement 146
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Bij het invoeren van proactieve 
maatregelen moeten aanbieders van 
hostingdiensten ervoor zorgen dat het recht 
van gebruikers op vrijheid van 
meningsuiting en van informatie – 
waaronder het vrij kennis nemen en geven 
van informatie - behouden blijft. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 

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

niet alleen alle in de wet neergelegde 
vereisten naleven, waaronder de wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, maar ook de nodige 
zorgvuldigheid aan de dag leggen en 
waarborgen instellen, onder meer met 
name menselijk toezicht en menselijke 
verificatie, waar passend, om onbedoelde 
en onterechte besluiten te voorkomen die 
leiden tot de verwijdering van inhoud die 
geen illegale terroristische inhoud is. Dit is 
bijzonder relevant wanneer aanbieders van 
hostingdiensten automatische middelen 
gebruiken om terroristische inhoud op te 
sporen. Elk besluit om automatische 
middelen te gebruiken, ongeacht of dit 
wordt genomen door de aanbieder van 
hostingdiensten zelf of op verzoek van de 
bevoegde autoriteit, moet worden 
beoordeeld rekening houdend met de 
betrouwbaarheid van de onderliggende 
technologie en het daaruit voortvloeiende 
effect op de grondrechten. Particuliere 
databanken die hashvingerafdrukken van 
audiovisuele terroristische inhoud, als 
bedoeld in de communautaire 
richtsnoeren voor de 
dienstverleningsvoorwaarden van die 
bedrijven, bevatten, moeten toegankelijk 
zijn voor onafhankelijke derden, teneinde 
onbedoelde en onterechte besluiten te 
voorkomen die leiden tot de verwijdering 
van inhoud die geen illegale terroristische 
inhoud is.

Or. en

Motivering

Proactieve geautomatiseerde maatregelen vereisen een databank met vermeende 
terroristische inhoud. De belangrijkste bestaande databank voor dergelijke inhoud is 
eigendom van Facebook en wordt door alle belangrijke technologiebedrijven gebruikt. 
Inhoud wordt als terroristische inhoud aangemerkt op basis van de 
dienstverleningsvoorwaarden van een bedrijf, en niet op basis van wettelijke normen. Thans 
heeft geen enkele onafhankelijke externe partij de mogelijkheid om de inhoud van deze 
databank te controleren, waardoor de kwaliteit van de inhoud ervan nauwelijks kan worden 
beoordeeld.
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Amendement 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Indien zij besluiten proactieve 
maatregelen te nemen, moeten aanbieders 
van hostingdiensten ervoor zorgen dat het 
recht van gebruikers op vrijheid van 
meningsuiting en van informatie – 
waaronder het vrij kennis nemen en geven 
van informatie - wordt gewaarborgd. 
Daarom moeten zij, onder meer op basis 
van het aantal ontvangen 
verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen, een risicobeoordeling 
verrichten van de mate waarin zij zijn 
blootgesteld aan terroristische inhoud en 
deze beoordeling publiceren en tevens een 
actieplan met corrigerende maatregelen 
ter bestrijding van terroristische inhoud 
opstellen dat evenredig is aan het 
geconstateerde risiconiveau. Aanbieders 
van hostingdiensten moeten niet alleen alle 
in de wet neergelegde vereisten naleven, 
waaronder de wetgeving inzake de 
bescherming van persoonsgegevens, maar 
ook de nodige zorgvuldigheid aan de dag 
leggen en waarborgen instellen, onder 
meer met name menselijk toezicht en 
menselijke verificatie, om onbedoelde en 
onterechte besluiten te voorkomen die 
leiden tot de verwijdering van inhoud die 
geen illegale terroristische inhoud is. Dit is 
bijzonder relevant wanneer aanbieders van 
hostingdiensten automatische middelen 
gebruiken om terroristische inhoud op te 
sporen. Elk besluit van de aanbieder van 
hostingdiensten om automatische 
middelen te gebruiken moet worden 
beoordeeld rekening houdend met de 
betrouwbaarheid van de onderliggende 
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technologie en het daaruit voortvloeiende 
effect op de grondrechten.

Or. en

Amendement 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 149
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Bij het vrijwillig invoeren van 
aanvullende maatregelen moeten 
aanbieders van hostingdiensten ervoor 
zorgen dat het recht van gebruikers op 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie – waaronder het vrij kennis 
nemen en geven van informatie - evenals 
het recht op privacy en op bescherming 
van persoonsgegevens behouden blijft. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
niet alleen alle in de wet neergelegde 
vereisten naleven, waaronder de wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens, maar ook de nodige 
zorgvuldigheid aan de dag leggen en 
waarborgen instellen, onder meer met 
name menselijk toezicht en menselijke 
verificatie, waar passend, om onbedoelde 
en onterechte besluiten te voorkomen die 
leiden tot de verwijdering van inhoud die 
geen terroristische inhoud is. Dit is 
bijzonder relevant wanneer aanbieders van 
hostingdiensten automatische middelen 
gebruiken om terroristische inhoud op te 
sporen. Een definitief besluit om inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken, moet altijd worden 
genomen door een natuurlijke persoon. 
Elk besluit om automatische middelen te 
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technologie en het daaruit voortvloeiende 
effect op de grondrechten.

gebruiken moet worden beoordeeld 
rekening houdend met de betrouwbaarheid 
van de onderliggende technologie en het 
daaruit voortvloeiende effect op de 
grondrechten. In elk geval dienen 
aanbieders van hostingdiensten een 
grondrechtenbeoordeling uit te voeren ten 
aanzien van alle door hen toegepaste 
automatische middelen voor het opsporen 
van terroristische inhoud.

Or. en

Amendement 150
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(17) Bij het nakomen van zorgplichten 
moeten aanbieders van hostingdiensten 
ervoor zorgen dat het recht van gebruikers 
op vrijheid van meningsuiting en op 
vrijheid om kennis te nemen en te geven 
van informatie behouden blijft. Aanbieders 
van hostingdiensten moeten niet alleen alle 
in de wet neergelegde vereisten naleven, 
waaronder de wetgeving inzake de 
bescherming van persoonsgegevens en de 
bescherming van de privacy, maar ook de 
nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen 
en waarborgen instellen, onder meer met 
name menselijk toezicht en menselijke 
verificatie, alsook een periodieke evaluatie 
van de genomen maatregelen, om 
onbedoelde en onterechte praktijken te 
voorkomen die leiden tot de verwijdering 
van inhoud die geen illegale terroristische 
inhoud is. De aanbieders van 
hostingdiensten dienen er ook voor te 
zorgen dat het nakomen van hun 
zorgplichten geen onevenredige, 
discriminerende, ongerichte, niet-
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hostingdiensten zelf of op verzoek van de 
bevoegde autoriteit, moet worden 
beoordeeld rekening houdend met de 
betrouwbaarheid van de onderliggende 
technologie en het daaruit voortvloeiende 
effect op de grondrechten.

specifieke of ongerechtvaardigde effecten 
veroorzaakt.

Or. en

Amendement 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

technologie en het daaruit voortvloeiende 
effect op de grondrechten.

Or. en

Amendement 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 153
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 154
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat 
aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud worden blootgesteld, 
passende maatregelen nemen om 

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

doeltreffend en evenredig zijn en of, indien 
automatische middelen worden gebruikt, 
de aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige capaciteiten beschikt voor 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie. In het bijzonder dient de 
aanbieder van hostingdiensten de 
bevoegde autoriteiten alle noodzakelijke 
informatie te verstrekken over de 
automatische instrumenten die hij toepast 
om een grondig toezicht door de overheid 
op de doeltreffendheid van de 
instrumenten mogelijk te maken en om 
ervoor te zorgen dat deze geen 
discriminerende, ongerichte, niet-
specifieke of ongerechtvaardigde effecten 
veroorzaken.

Or. en
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Amendement 155
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(18) Om ervoor te zorgen dat aanbieders 
van hostingdiensten die aan terroristische 
inhoud worden blootgesteld, passende 
maatregelen nemen om misbruik van hun 
diensten tegen te gaan, kunnen de 
bevoegde autoriteiten aanbieders van 
hostingdiensten die een groot aantal 
verwijderingsbevelen hebben ontvangen 
die definitief zijn geworden, aanbevelen 
aanvullende maatregelen te treffen. Deze 
kunnen bestaan uit maatregelen om 
gebruik te maken van betrouwbare 
technische instrumenten om nieuwe 
terroristische inhoud te identificeren, die 
het definitieve besluit om inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken moeten overlaten 
aan een natuurlijke persoon. Bij het 
beoordelen van de doeltreffendheid en 
evenredigheid van de maatregelen moeten 
de bevoegde autoriteiten rekening houden 
met relevante parameters, waaronder het 
aantal aan de aanbieder gerichte 
verwijderingsbevelen, zijn economische 
draagkracht en het effect van zijn dienst in 
de verspreiding van terroristische inhoud 
(bijvoorbeeld rekening houdend met het 
aantal gebruikers in de Unie).
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verificatie. Bij het beoordelen van de 
doeltreffendheid en evenredigheid van de 
maatregelen moeten de bevoegde 
autoriteiten rekening houden met relevante 
parameters, waaronder het aantal aan de 
aanbieder gerichte verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen, zijn economische 
draagkracht en het effect van zijn dienst in 
de verspreiding van terroristische inhoud 
(bijvoorbeeld rekening houdend met het 
aantal gebruikers in de Unie).

Or. en

Amendement 156
Caterina Chinnici

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

identificeren, hetzij op de markt 
beschikbare instrumenten hetzij 
instrumenten die de aanbieder van 
hostingdiensten zelf heeft ontwikkeld. De 
dienstverlener moet verslag uitbrengen 
over de specifieke proactieve maatregelen 
zodat de bevoegde autoriteit kan 
beoordelen of de maatregelen doeltreffend 
en evenredig zijn en of, indien 
automatische middelen worden gebruikt, 
de aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige capaciteiten beschikt voor 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie. Bij het beoordelen van de 
doeltreffendheid en evenredigheid van de 
maatregelen moeten de bevoegde 
autoriteiten rekening houden met relevante 
parameters, waaronder het aantal aan de 
aanbieder gerichte verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen, zijn economische 
draagkracht en het effect van zijn dienst in 
de verspreiding van terroristische inhoud 
(bijvoorbeeld rekening houdend met het 
aantal gebruikers in de Unie). Proactieve 
langetermijnmaatregelen kunnen de 
integratie van media- en 
informatiegeletterdheid en 
internetgebruik in nationale 
onderwijsstelsels omvatten, teneinde jonge 
burgers instrumenten aan de hand te 
doen waarmee zij een verantwoord 
gebruik van het internet kunnen leren 
teneinde mogelijke radicaliseringsrisico's 
te voorkomen.

Or. en

Amendement 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

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

(18) Om ervoor te zorgen dat aanbieders 
van hostingdiensten die op grond van de 
aard van de door hen verrichte diensten 
aan terroristische inhoud worden 
blootgesteld, passende maatregelen nemen 
om misbruik van hun diensten te 
voorkomen, moeten de bevoegde 
autoriteiten aanbieders van hostingdiensten 
die een verwijderingsbevel hebben 
ontvangen dat definitief is geworden, 
verzoeken verslag uit te brengen over de 
genomen proactieve maatregelen. Deze 
kunnen bestaan uit maatregelen om te 
voorkomen dat terroristische inhoud die is 
verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt als gevolg van een 
verwijderingsbevel dat of een 
doorverwijzing die de aanbieder van 
hostingdiensten heeft ontvangen, opnieuw 
verschijnt, door gebruik te maken van 
publieke of particuliere instrumenten 
waarmee die inhoud kan worden 
vergeleken met bekende terroristische 
inhoud. Zij kunnen ook gebruikmaken van 
betrouwbare technische instrumenten om 
nieuwe terroristische inhoud te 
identificeren, hetzij op de markt 
beschikbare instrumenten hetzij 
instrumenten die de aanbieder van 
hostingdiensten zelf heeft ontwikkeld. Bij 
het beoordelen van de doeltreffendheid en 
evenredigheid van de maatregelen moeten 
de bevoegde autoriteiten rekening houden 
met relevante parameters, waaronder het 
aantal aan de aanbieder gerichte 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen, 
zijn economische draagkracht en het effect 
van zijn dienst in de verspreiding van 
terroristische inhoud (bijvoorbeeld 
rekening houdend met het aantal 
gebruikers in de Unie).
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(bijvoorbeeld rekening houdend met het 
aantal gebruikers in de Unie).

Or. en

Amendement 158
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

automatische middelen worden gebruikt, 
de aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige capaciteiten beschikt voor 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie. Bij het beoordelen van de 
doeltreffendheid en evenredigheid van de 
maatregelen moeten de bevoegde 
autoriteiten rekening houden met relevante 
parameters, waaronder het aantal aan de 
aanbieder gerichte verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen, zijn economische 
draagkracht, het effect van zijn dienst in de 
verspreiding van terroristische inhoud 
(bijvoorbeeld rekening houdend met het 
aantal gebruikers in de Unie) en de mate 
waarin de aanbieder van hostingdiensten 
aan terroristische inhoud wordt 
blootgesteld.

Or. en

Amendement 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

wordt geüpload, door gebruik te maken van 
publieke of particuliere instrumenten 
waarmee die inhoud kan worden 
vergeleken met bekende terroristische 
inhoud. Zij kunnen ook gebruikmaken van 
betrouwbare technische instrumenten om 
nieuwe terroristische inhoud te 
identificeren, hetzij op de markt 
beschikbare instrumenten hetzij 
instrumenten die de aanbieder van 
hostingdiensten zelf heeft ontwikkeld. De 
dienstverlener moet verslag uitbrengen 
over de specifieke proactieve maatregelen 
zodat de bevoegde autoriteit kan 
beoordelen of de maatregelen doeltreffend 
en evenredig zijn en of, indien 
automatische middelen worden gebruikt, 
de aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige capaciteiten beschikt voor 
stelselmatig menselijk toezicht en 
menselijke verificatie bij de eerste 
verwijdering van bepaalde inhoud. Bij het 
beoordelen van de doeltreffendheid en 
evenredigheid van de maatregelen moeten 
de bevoegde autoriteiten rekening houden 
met relevante parameters, waaronder het 
aantal aan de aanbieder gerichte 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen, 
zijn economische draagkracht en het effect 
van zijn dienst in de verspreiding van 
terroristische inhoud (bijvoorbeeld 
rekening houdend met het aantal 
gebruikers in de Unie).

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat aanbieders 
van hostingdiensten die aan terroristische 

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

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

Amendement 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

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.

Amendement 162
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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redenen van openbare veiligheid. 
Alvorens dergelijke besluiten te nemen, 
moet de bevoegde autoriteit een billijke 
afweging maken tussen de doelstellingen 
van openbaar belang en de betrokken 
grondrechten, waaronder met name de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

Or. en

Amendement 163
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) De door de aanbieder van 
hostingdiensten genomen maatregelen 
mogen niet leiden tot de instelling van 
algemeen toezicht, zoals bepaald in 
artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG. 
Alvorens dergelijke besluiten te nemen, 
moet de bevoegde autoriteit een billijke 
afweging maken tussen de doelstellingen 
van openbaar belang en de betrokken 
grondrechten, waaronder met name de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.
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om dwingende redenen van openbare 
veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te 
nemen, moet de bevoegde autoriteit een 
billijke afweging maken tussen de 
doelstellingen van openbaar belang en de 
betrokken grondrechten, waaronder met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

Or. en

Amendement 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) De bevoegde autoriteit moet een 
dialoog aangaan met de aanbieder van 
hostingdiensten over de proactieve 
maatregelen die door de aanbieder van 
hostingdiensten worden genomen. Een 
dergelijke dialoog mag niet leiden tot het 
opleggen van een algemene 
toezichtverplichting, zoals bepaald in 
artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG. 
De bevoegde autoriteit en de aanbieder 
van hostingdiensten moeten een billijke 
afweging maken tussen de doelstellingen 
van openbaar belang en de betrokken 
grondrechten, waaronder met name het 
recht op de vrijheid van meningsuiting en 
van informatie, het recht op privacy en de 
vrijheid van ondernemerschap, en een 
passende motivering verstrekken.
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om dwingende redenen van openbare 
veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te 
nemen, moet de bevoegde autoriteit een 
billijke afweging maken tussen de 
doelstellingen van openbaar belang en de 
betrokken grondrechten, waaronder met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

Or. en

Amendement 165
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Na de aanbeveling moet de 
bevoegde autoriteit een dialoog aangaan 
met de aanbieder van hostingdiensten over 
de nodige aanvullende maatregelen die 
moeten worden genomen. Dergelijke 
maatregelen mogen niet leiden tot het 
opleggen van een algemene verplichting 
om toezicht te houden op geüploade 
inhoud, zoals bepaald in artikel 15, lid 1, 
van Richtlijn 2000/31/EG. Alvorens 
dergelijke aanbevelingen te doen, moet de 
bevoegde autoriteit een billijke afweging 
maken tussen de doelstellingen van 
openbaar belang en de betrokken 
grondrechten, waaronder met name de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, de mediavrijheid, het recht op 
privacy en bescherming van 
persoonsgegevens en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.
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om dwingende redenen van openbare 
veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te 
nemen, moet de bevoegde autoriteit een 
billijke afweging maken tussen de 
doelstellingen van openbaar belang en de 
betrokken grondrechten, waaronder met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

Or. en

Amendement 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(19) Na het verzoek moet de bevoegde 
autoriteit een constructieve dialoog 
aangaan met de aanbieder van 
hostingdiensten over de nodige proactieve 
maatregelen die moeten worden genomen. 
Zo nodig moet de bevoegde autoriteit het 
nemen van passende, doeltreffende en 
evenredige proactieve maatregelen 
opleggen wanneer er kennelijk sprake is 
van een gebrek aan medewerking van de 
kant van de aanbieder van 
hostingdiensten. Een besluit om dergelijke 
specifieke proactieve maatregelen op te 
leggen mag niet leiden tot het opleggen van 
een algemene toezichtverplichting, zoals 
bepaald in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 
2000/31/EG. Alvorens dergelijke besluiten 
te nemen, moet de bevoegde autoriteit een 
billijke afweging maken tussen de 
doelstellingen van openbaar belang en de 
betrokken grondrechten, waaronder met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie de vrijheid van 
ondernemerschap, en de economische 
draagkracht van de aanbieder van 
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om dwingende redenen van openbare 
veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te 
nemen, moet de bevoegde autoriteit een 
billijke afweging maken tussen de 
doelstellingen van openbaar belang en de 
betrokken grondrechten, waaronder met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

hostingdiensten, en een passende 
motivering verstrekken.

Or. en

Amendement 167
Andrejs Mamikins

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de door de bevoegde autoriteiten op grond 
van deze verordening genomen besluiten 
afwijken van de aanpak die in artikel 15, 
lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG is 
vastgesteld, wat betreft bepaalde 
specifieke, gerichte maatregelen die 
moeten worden genomen om dwingende 
redenen van openbare veiligheid. Alvorens 
dergelijke besluiten te nemen, moet de 
bevoegde autoriteit een billijke afweging 
maken tussen de doelstellingen van 
openbaar belang en de betrokken 
grondrechten, waaronder met name de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

Or. en

Amendement 168
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Na het verzoek moet de bevoegde 
autoriteit een dialoog aangaan met de 
aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige proactieve maatregelen die moeten 
worden genomen. Zo nodig moet de 
bevoegde autoriteit het nemen van 
passende, doeltreffende en evenredige 
proactieve maatregelen opleggen wanneer 
zij van oordeel is dat de genomen 
maatregelen niet volstaan om de risico's 
aan te pakken. Een besluit om dergelijke 
specifieke proactieve maatregelen op te 
leggen mag in beginsel niet leiden tot het 
opleggen van een algemene 
toezichtverplichting, zoals bepaald in 
artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG. 
Gezien de bijzonder ernstige risico's die 
met de verspreiding van terroristische 

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

inzake elektronische handel, en 
inzonderheid artikel 15, lid 1, daarvan. 
Gezien de bijzonder ernstige risico's die 
met de verspreiding van terroristische 
inhoud gepaard gaan, kunnen de door de 
bevoegde rechterlijke instanties op grond 
van deze verordening genomen besluiten 
afwijken van de aanpak die in artikel 15, 
lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG is 
vastgesteld, wat betreft bepaalde 
specifieke, gerichte maatregelen die 
moeten worden genomen om dwingende 
redenen van openbare veiligheid. Alvorens 
dergelijke besluiten te nemen, moet de 
bevoegde rechterlijke instantie een billijke 
afweging maken tussen de doelstellingen 
van openbaar belang en de betrokken 
grondrechten, waaronder met name de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

Or. en

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

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Na het verzoek moet de bevoegde 
autoriteit een dialoog aangaan met de 
aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige proactieve maatregelen die moeten 
worden genomen. Zo nodig moet de 
bevoegde autoriteit het nemen van 
passende, doeltreffende en evenredige 
proactieve maatregelen opleggen wanneer 
zij van oordeel is dat de genomen 
maatregelen niet volstaan om de risico's 
aan te pakken. Een besluit om dergelijke 
specifieke proactieve maatregelen op te 
leggen mag in beginsel niet leiden tot het 

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

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

Or. en

Amendement 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) De verplichting voor aanbieders 
van hostingdiensten om verwijderde 
inhoud en bijbehorende gegevens te 
bewaren, moet worden vastgesteld voor 
specifieke doeleinden en beperkt zijn in de 
tijd tot wat nodig is. Het vereiste van 
bewaring moet worden uitgebreid tot de 
bijbehorende gegevens, in zoverre dat die 
gegevens anders verloren zouden gaan als 
gevolg van de verwijdering van de 

Schrappen
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betrokken inhoud. Bijbehorende gegevens 
kunnen "gegevens betreffende de 
abonnee" zijn, waaronder met name 
gegevens betreffende de identiteit van de 
aanbieder van inhoud, alsook "gegevens 
betreffende toegang", waaronder 
bijvoorbeeld gegevens over de datum en 
het tijdstip van gebruik door de aanbieder 
van inhoud of het aanmelden bij en 
uitloggen uit de dienst, samen met het IP-
adres dat door de aanbieder van 
internettoegang aan de aanbieder van 
inhoud wordt toegekend.

Or. en

Amendement 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) De verplichting voor aanbieders 
van hostingdiensten om verwijderde 
inhoud en bijbehorende gegevens te 
bewaren, mag uitsluitend worden 
vastgesteld ten behoeve van 
administratieve of rechterlijke toetsings- 
en beroepsprocedures en beperkt zijn in de 
tijd tot wat strikt noodzakelijk is, in de 
regel echter tot een periode van niet meer 
dan zes maanden. Indien er een legitieme 
behoefte bestaat om het vereiste van 
bewaring uit te breiden tot de bijbehorende 
gegevens, kunnen deze alleen worden 
bewaard in zoverre dat die gegevens 
anders verloren zouden gaan als gevolg 
van de verwijdering van de betrokken 
inhoud. Bijbehorende gegevens moeten 
worden beperkt tot "gegevens betreffende 
de abonnee", dat wil zeggen gegevens 
betreffende de identiteit van de aanbieder 
van inhoud, en "gegevens betreffende 
toegang", dat wil zeggen gegevens over de 
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internettoegang aan de aanbieder van 
inhoud wordt toegekend.

datum en het tijdstip van gebruik door de 
aanbieder van inhoud of het aanmelden bij 
en uitloggen uit de dienst, samen met het 
IP-adres dat door de aanbieder van 
internettoegang aan de aanbieder van 
inhoud wordt toegekend.

Or. en

Amendement 172
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(20) De verplichting voor aanbieders 
van hostingdiensten om verwijderde 
inhoud en bijbehorende gegevens te 
bewaren, mag uitsluitend worden 
vastgesteld ten behoeve van 
administratieve of rechterlijke toetsings- en 
beroepsprocedures en beperkt zijn in de 
tijd tot wat strikt noodzakelijk is, in de 
regel echter tot een periode van niet meer 
dan zes maanden. Indien er een legitieme 
behoefte bestaat om het vereiste van 
bewaring uit te breiden tot de bijbehorende 
gegevens, kunnen deze alleen worden 
bewaard in zoverre dat die gegevens 
anders verloren zouden gaan als gevolg 
van de verwijdering van de betrokken 
inhoud. Bijbehorende gegevens moeten 
worden beperkt tot "gegevens betreffende 
de abonnee", dat wil zeggen gegevens 
betreffende de identiteit van de aanbieder 
van inhoud, en "gegevens betreffende 
toegang", dat wil zeggen gegevens over de 
datum en het tijdstip van gebruik door de 
aanbieder van inhoud of het aanmelden bij 
en uitloggen uit de dienst, samen met het 
IP-adres dat door de aanbieder van 
internettoegang aan de aanbieder van 
inhoud wordt toegekend.
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Or. en

Amendement 173
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De verplichting tot bewaring van de 
inhoud met het oog op procedures van 
administratieve of rechterlijke toetsing is 
noodzakelijk en gerechtvaardigd om te 
garanderen dat de aanbieder van inhoud 
wiens inhoud is verwijderd of tot wiens 
inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt, 
over doeltreffende rechtsmiddelen 
beschikt, en dat die inhoud wordt hersteld 
in de staat van vóór de verwijdering 
afhankelijk van de uitkomst van de 
toetsingsprocedure. De verplichting tot 
bewaring van inhoud met het oog op 
onderzoek en vervolging is 
gerechtvaardigd en noodzakelijk in het 
licht van de waarde die dit materiaal kan 
hebben voor het verstoren of voorkomen 
van terroristische activiteiten. Wanneer 
ondernemingen materiaal verwijderen of 
de toegang daartoe onmogelijk maken, 
met name door middel van hun eigen 
proactieve maatregelen, en de bevoegde 
autoriteit niet inlichten omdat zij van 
mening zijn dat dit niet onder artikel 13, 
lid 4, van deze verordening valt, kan de 
rechtshandhaving geen kennis hebben 
van het bestaan van de inhoud. Daarom is 
de bewaring van inhoud ook 
gerechtvaardigd met het oog op het 
voorkomen, opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van terroristische misdrijven. 
Voor deze doeleinden is de vereiste 
bewaring van gegevens beperkt tot 
gegevens die waarschijnlijk verband 
houden met terroristische misdrijven, en 
kan zij derhalve bijdragen tot het 

(21) De verplichting tot bewaring van de 
inhoud met het oog op procedures van 
administratieve of rechterlijke toetsing is 
noodzakelijk en gerechtvaardigd om te 
garanderen dat de aanbieder van inhoud 
wiens inhoud is verwijderd, over 
doeltreffende rechtsmiddelen beschikt, en 
dat die inhoud wordt hersteld in de staat 
van vóór de verwijdering afhankelijk van 
de uitkomst van de toetsingsprocedure.
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vervolgen van terroristische misdrijven of 
tot het voorkomen van ernstige risico's 
voor de openbare veiligheid.

Or. en

Amendement 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De verplichting tot bewaring van de 
inhoud met het oog op procedures van 
administratieve of rechterlijke toetsing is 
noodzakelijk en gerechtvaardigd om te 
garanderen dat de aanbieder van inhoud 
wiens inhoud is verwijderd of tot wiens 
inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt, 
over doeltreffende rechtsmiddelen 
beschikt, en dat die inhoud wordt hersteld 
in de staat van vóór de verwijdering 
afhankelijk van de uitkomst van de 
toetsingsprocedure. De verplichting tot 
bewaring van inhoud met het oog op 
onderzoek en vervolging is 
gerechtvaardigd en noodzakelijk in het 
licht van de waarde die dit materiaal kan 
hebben voor het verstoren of voorkomen 
van terroristische activiteiten. Wanneer 
ondernemingen materiaal verwijderen of 
de toegang daartoe onmogelijk maken, 
met name door middel van hun eigen 
proactieve maatregelen, en de bevoegde 
autoriteit niet inlichten omdat zij van 
mening zijn dat dit niet onder artikel 13, 
lid 4, van deze verordening valt, kan de 
rechtshandhaving geen kennis hebben 
van het bestaan van de inhoud. Daarom is 
de bewaring van inhoud ook 
gerechtvaardigd met het oog op het 
voorkomen, opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van terroristische misdrijven. 
Voor deze doeleinden is de vereiste 

(21) De verplichting tot bewaring van de 
inhoud met het oog op procedures van 
administratieve of rechterlijke toetsing is 
noodzakelijk en gerechtvaardigd om te 
garanderen dat de aanbieder van inhoud 
wiens inhoud is verwijderd of tot wiens 
inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt, 
over doeltreffende rechtsmiddelen 
beschikt, en dat die inhoud wordt hersteld 
in de staat van vóór de verwijdering 
afhankelijk van de uitkomst van de 
toetsingsprocedure.
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bewaring van gegevens beperkt tot 
gegevens die waarschijnlijk verband 
houden met terroristische misdrijven, en 
kan zij derhalve bijdragen tot het 
vervolgen van terroristische misdrijven of 
tot het voorkomen van ernstige risico's 
voor de openbare veiligheid.

Or. en

Amendement 175
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De verplichting tot bewaring van de 
inhoud met het oog op procedures van 
administratieve of rechterlijke toetsing is 
noodzakelijk en gerechtvaardigd om te 
garanderen dat de aanbieder van inhoud 
wiens inhoud is verwijderd of tot wiens 
inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt, 
over doeltreffende rechtsmiddelen 
beschikt, en dat die inhoud wordt hersteld 
in de staat van vóór de verwijdering 
afhankelijk van de uitkomst van de 
toetsingsprocedure. De verplichting tot 
bewaring van inhoud met het oog op 
onderzoek en vervolging is 
gerechtvaardigd en noodzakelijk in het 
licht van de waarde die dit materiaal kan 
hebben voor het verstoren of voorkomen 
van terroristische activiteiten. Wanneer 
ondernemingen materiaal verwijderen of 
de toegang daartoe onmogelijk maken, met 
name door middel van hun eigen 
proactieve maatregelen, en de bevoegde 
autoriteit niet inlichten omdat zij van 
mening zijn dat dit niet onder artikel 13, 
lid 4, van deze verordening valt, kan de 
rechtshandhaving geen kennis hebben van 
het bestaan van de inhoud. Daarom is de 
bewaring van inhoud ook gerechtvaardigd 

De verplichting tot bewaring van de inhoud 
met het oog op procedures van 
onafhankelijke administratieve of 
rechterlijke toetsing is noodzakelijk en 
gerechtvaardigd om te garanderen dat de 
aanbieder van inhoud wiens inhoud is 
verwijderd of tot wiens inhoud de toegang 
onmogelijk is gemaakt, over doeltreffende 
rechtsmiddelen beschikt, en dat die inhoud 
wordt hersteld in de staat van vóór de 
verwijdering afhankelijk van de uitkomst 
van de toetsingsprocedure. De verplichting 
tot bewaring van inhoud met het oog op 
onderzoek en vervolging is 
gerechtvaardigd en noodzakelijk in het 
licht van de waarde die dit materiaal kan 
hebben voor het verstoren of voorkomen 
van terroristische activiteiten. Wanneer 
ondernemingen materiaal verwijderen of 
de toegang daartoe onmogelijk maken, met 
name door middel van hun eigen 
proactieve maatregelen, en de 
onafhankelijke administratieve of 
rechterlijke instantie niet inlichten omdat 
zij van mening zijn dat dit niet onder 
artikel 13, lid 4, van deze verordening valt, 
kan de rechtshandhaving geen kennis 
hebben van het bestaan van de inhoud. 
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met het oog op het voorkomen, opsporen, 
onderzoeken en vervolgen van 
terroristische misdrijven. Voor deze 
doeleinden is de vereiste bewaring van 
gegevens beperkt tot gegevens die 
waarschijnlijk verband houden met 
terroristische misdrijven, en kan zij 
derhalve bijdragen tot het vervolgen van 
terroristische misdrijven of tot het 
voorkomen van ernstige risico's voor de 
openbare veiligheid.

Daarom is de bewaring van inhoud ook 
gerechtvaardigd met het oog op het 
voorkomen, opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van terroristische misdrijven. 
Voor deze doeleinden is de vereiste 
bewaring van gegevens beperkt tot 
gegevens die waarschijnlijk verband 
houden met terroristische misdrijven, en 
kan zij derhalve bijdragen tot het vervolgen 
van terroristische misdrijven of tot het 
voorkomen van ernstige risico's voor de 
openbare veiligheid.

Or. en

Amendement 176
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) De verplichting tot bewaring van de 
inhoud met het oog op procedures van 
administratieve of rechterlijke toetsing is 
noodzakelijk en gerechtvaardigd om te 
garanderen dat de aanbieder van inhoud 
wiens inhoud is verwijderd of tot wiens 
inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt, 
over doeltreffende rechtsmiddelen 
beschikt, en dat die inhoud wordt hersteld 
in de staat van vóór de verwijdering 
afhankelijk van de uitkomst van de 
toetsingsprocedure. De verplichting tot 
bewaring van inhoud met het oog op 
onderzoek en vervolging is 
gerechtvaardigd en noodzakelijk in het 
licht van de waarde die dit materiaal kan 
hebben voor het verstoren of voorkomen 
van terroristische activiteiten. Wanneer 
ondernemingen materiaal verwijderen of 
de toegang daartoe onmogelijk maken, met 
name door middel van hun eigen 
proactieve maatregelen, en de bevoegde 
autoriteit niet inlichten omdat zij van 

(21) De verplichting tot bewaring van de 
inhoud met het oog op procedures van 
administratieve of rechterlijke toetsing is 
noodzakelijk en gerechtvaardigd om te 
garanderen dat de aanbieder van inhoud 
wiens inhoud is verwijderd of tot wiens 
inhoud de toegang onmogelijk is gemaakt, 
over doeltreffende rechtsmiddelen 
beschikt, en dat die inhoud wordt hersteld 
in de staat van vóór de verwijdering 
afhankelijk van de uitkomst van de 
toetsingsprocedure. De verplichting tot 
bewaring van inhoud met het oog op 
onderzoek en vervolging is 
gerechtvaardigd en noodzakelijk in het 
licht van de waarde die dit materiaal kan 
hebben voor het verstoren of voorkomen 
van terroristische activiteiten en het 
vervolgen en berechten van terroristen. 
Wanneer ondernemingen materiaal 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk maken, met name door middel 
van hun eigen aanvullende maatregelen, 
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mening zijn dat dit niet onder artikel 13, 
lid 4, van deze verordening valt, kan de 
rechtshandhaving geen kennis hebben van 
het bestaan van de inhoud. Daarom is de 
bewaring van inhoud ook gerechtvaardigd 
met het oog op het voorkomen, opsporen, 
onderzoeken en vervolgen van 
terroristische misdrijven. Voor deze 
doeleinden is de vereiste bewaring van 
gegevens beperkt tot gegevens die 
waarschijnlijk verband houden met 
terroristische misdrijven, en kan zij 
derhalve bijdragen tot het vervolgen van 
terroristische misdrijven of tot het 
voorkomen van ernstige risico's voor de 
openbare veiligheid.

kan de rechtshandhaving geen kennis 
hebben van het bestaan van de inhoud. 
Daarom is de bewaring van inhoud ook 
gerechtvaardigd met het oog op het 
voorkomen, opsporen, onderzoeken en 
vervolgen van terroristische misdrijven; 
een dergelijke bewaring wordt ingeleid 
nadat de autoriteiten zijn ingelicht 
overeenkomstig artikel 13, lid 4. Voor 
deze doeleinden is de vereiste bewaring 
van gegevens beperkt tot gegevens die 
waarschijnlijk verband houden met 
terroristische misdrijven, en kan zij 
derhalve bijdragen tot het vervolgen van 
terroristische misdrijven of tot het 
voorkomen van ernstige risico's voor de 
openbare veiligheid.

Or. en

Amendement 177
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op de evenredigheid 
moet de bewaringstermijn worden beperkt 
tot zes maanden om de aanbieders van 
inhoud voldoende tijd te geven om het 
toetsingsproces in te leiden, en de 
rechtshandhaving toegang te bieden tot 
relevante gegevens voor het onderzoek 
naar en de vervolging van terroristische 
misdrijven. Deze termijn kan echter 
worden verlengd met de termijn die nodig 
is ingeval de toetsingsprocedure is ingeleid 
doch niet binnen de termijn van zes 
maanden is afgerond, en dit op verzoek van 
de autoriteit die de toetsing verricht. Die 
duur moet volstaan om de 
rechtshandhavingsautoriteiten in staat te 
stellen het nodige bewijsmateriaal in 
verband met het onderzoek te bewaren, 

(22) Met het oog op de evenredigheid 
moet de bewaringstermijn worden beperkt 
tot zes maanden om de aanbieders van 
inhoud voldoende tijd te geven om het 
toetsingsproces in te leiden. Deze termijn 
kan echter uitsluitend worden verlengd 
met de termijn die nodig is ingeval de 
toetsingsprocedure is ingeleid doch niet 
binnen de termijn van zes maanden is 
afgerond, en dit op verzoek van de 
autoriteit die de toetsing verricht.
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terwijl het evenwicht met de betrokken 
grondrechten wordt gegarandeerd.

Or. en

Amendement 178
Jeroen Lenaers

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op de evenredigheid 
moet de bewaringstermijn worden beperkt 
tot zes maanden om de aanbieders van 
inhoud voldoende tijd te geven om het 
toetsingsproces in te leiden. Met het oog op 
de evenredigheid moet de 
bewaringstermijn worden beperkt tot zes 
maanden om de aanbieders van inhoud 
voldoende tijd te geven om het 
toetsingsproces in te leiden, en de 
rechtshandhaving toegang te bieden tot 
relevante gegevens voor het onderzoek 
naar en de vervolging van terroristische 
misdrijven. Deze termijn kan echter 
worden verlengd met de termijn die nodig 
is ingeval de toetsingsprocedure is ingeleid 
doch niet binnen de termijn van zes 
maanden is afgerond, en dit op verzoek van 
de autoriteit die de toetsing verricht. Die 
duur moet volstaan om de 
rechtshandhavingsautoriteiten in staat te 
stellen het nodige bewijsmateriaal in 
verband met het onderzoek te bewaren, 
terwijl het evenwicht met de betrokken 
grondrechten wordt gegarandeerd.

(22) Met het oog op de evenredigheid 
moet de bewaringstermijn worden beperkt 
tot één jaar om de aanbieders van inhoud 
voldoende tijd te geven om het 
toetsingsproces in te leiden, en de 
rechtshandhaving toegang te bieden tot 
relevante gegevens voor het onderzoek 
naar en de vervolging van terroristische 
misdrijven. Deze termijn kan echter 
worden verlengd met de termijn die nodig 
is ingeval de procedure is ingeleid doch 
niet binnen de termijn van twee jaar is 
afgerond, en dit op verzoek van de 
autoriteit die de toetsingsprocedure of het 
onderzoek verricht en de terroristische 
misdrijven vervolgt. Die duur moet worden 
vastgesteld rekening houdend met de 
bijzondere aard van de verwijderde 
inhoud, die reeds als terroristische inhoud 
is aangemerkt na een beoordeling door de 
bevoegde autoriteit, en moet derhalve 
volstaan om de 
rechtshandhavingsautoriteiten in staat te 
stellen het nodige bewijsmateriaal met het 
oog op doeltreffend onderzoek en 
doeltreffende strafvervolging, terwijl het 
evenwicht met de betrokken grondrechten 
wordt gegarandeerd.

Or. en


