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Pozmeňujúci návrh 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY
o predchádzaní šíreniu teroristického 
obsahu online
Príspevok Európskej komisie k stretnutiu 
čelných predstaviteľov 
v Salzburgu, 19. až 20. septembra 2018

Návrh
SMERNICA EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY
o predchádzaní šíreniu teroristického 
obsahu online
Príspevok Európskej komisie k stretnutiu 
čelných predstaviteľov 
v Salzburgu, 19. až 20. septembra 2018

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Dá sa pochybovať o tom, či je výber právneho základu (článok 114 ZFEÚ, vnútorný trh) 
vhodný vzhľadom na uvedený cieľ: „Toto nariadenie prispieva k ochrane verejnej bezpečnosti 
a zároveň vytvára primerané a spoľahlivé záruky na zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv.“ (odôvodnenie 7). Súdny dvor EÚ predtým vylúčil možnosť použiť 
článok 114 ZFEÚ ako opatrenie zamerané na prispievanie k verejnej bezpečnosti (C-318/04 
body 54 – 61 a C-318/04 bod 67). Právnym základom by preto mal byť článok 83 ZFEÚ, 
ktorý umožňuje len prijatie smerníc.

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

Návrh nariadenia
Názov 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY
o predchádzaní šíreniu teroristického 
obsahu online

Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY
o obmedzení šírenia teroristického obsahu 
online
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Príspevok Európskej komisie k stretnutiu 
čelných predstaviteľov 
v Salzburgu, 19. až 20. septembra 2018

Príspevok Európskej komisie k stretnutiu 
čelných predstaviteľov 
v Salzburgu, 19. až 20. septembra 2018

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 83,

(Tento pozmeňujúci návrh sa týka celého 
textu. Prijatie tohto pozmeňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Dá sa pochybovať o tom, či je výber právneho základu (článok 114 ZFEÚ, vnútorný trh) 
vhodný vzhľadom na uvedený cieľ: „Toto nariadenie prispieva k ochrane verejnej bezpečnosti 
a zároveň vytvára primerané a spoľahlivé záruky na zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv.“ (odôvodnenie 7). Súdny dvor EÚ predtým vylúčil možnosť použiť 
článok 114 ZFEÚ ako opatrenie zamerané na prispievanie k verejnej bezpečnosti (C-318/04 
a C-318/04 body 54 – 56 a bod 67). Právnym základom by preto mal byť článok 83 ZFEÚ, 
ktorý umožňuje len prijatie smerníc.

Pozmeňujúci návrh 39
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
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a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na teroristické účely. Fungovanie 
jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 
so slobodou prejavu a právom na 
informácie.

a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
bude riešiť zneužívanie hostingových 
služieb na teroristické účely a prispeje sa 
k vyšetrovaniu trestných činov. 
Fungovanie jednotného digitálneho trhu by 
sa malo zlepšiť posilnením právnej istoty 
pre poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk na zaistenie 
právneho štátu a základných práv, najmä 
slobody prejavu a práva na informácie, 
práva na slobodu a pluralitu médií, 
slobody podnikania a práva na súkromie 
a ochranu osobných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na teroristické účely. Fungovanie 
jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 
so slobodou prejavu a právom na 
informácie.

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť bezpečnosť občanov členských 
štátov v demokratických spoločnostiach 
tým, že sa zabráni zneužívaniu 
hostingových služieb na teroristické účely.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na teroristické účely. Fungovanie 
jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 
so slobodou prejavu a právom na 
informácie.

(1) Cieľom tejto smernice je 
zabezpečiť ochranu verejnej bezpečnosti 
a súčasne vytvoriť vhodné a pevné záruky 
na zaistenie ochrany základných práv 
v otvorenej a demokratickej spoločnosti 
tým, že sa zabráni používaniu 
hostingových služieb na šírenie 
teroristického obsahu. Fungovanie 
jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk na ochranu 
základných práv vrátane slobody prejavu 
a práva na informácie, ako aj na 
rešpektovanie súkromného a rodinného 
života a ochrany osobných údajov.

(Zmena slova „zneužívanie“ na 
„využívanie“ by sa mala uplatniť v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto textu je v prvom rade prispieť k verejnej bezpečnosti, pričom sa zdá, že odkaz na 
jednotný digitálny trh existuje len na účely odôvodnenia použitia článku 114 ZFEÚ ako 
právneho základu (a teda aj výberu nariadenia namiesto smernice).

Pozmeňujúci návrh 42
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti tým, že sa 

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
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zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na teroristické účely. Fungovanie 
jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 
so slobodou prejavu a právom na 
informácie.

zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na účely šírenia nezákonného 
teroristického obsahu zo strany 
poskytovateľov obsahu. Fungovanie 
jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk na ochranu 
základných práv vrátane slobody prejavu a 
slobody prijímať a poskytovať informácie, 
ako aj na rešpektovanie súkromného 
a rodinného života a ochrany osobných 
údajov.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na teroristické účely. Fungovanie 
jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 
so slobodou prejavu a právom na 
informácie.

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na teroristické účely. Fungovanie 
jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 
so základnými právami a najmä právom 
na slobodu prejavu a právom na 
informácie, právom na súkromie a na 
ochranu osobných údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44



PE636.146v02-00 8/136 AM\1177907SK.docx

SK

Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na teroristické účely. Fungovanie 
jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 
so slobodou prejavu a právom na 
informácie.

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na teroristické účely a že sa zabezpečia 
efektívne nástroje na dosiahnutie 
dlhodobej verejnej bezpečnosti v našich 
spoločnostiach. Fungovanie jednotného 
digitálneho trhu by sa malo zlepšiť 
posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 
so slobodou prejavu a právom na 
informácie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na teroristické účely. Fungovanie 
jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na teroristické účely. Fungovanie 
jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 
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so slobodou prejavu a právom na 
informácie.

so základnými právami, najmä slobodou 
prejavu a právom na informácie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na teroristické účely. Fungovanie 
jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 
so slobodou prejavu a právom na 
informácie.

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na teroristické účely. Fungovanie 
jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 
so základnými právami vrátane slobody 
prejavu a práva na informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Monika Beňová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké fungovanie jednotného 
digitálneho trhu v otvorenej 
a demokratickej spoločnosti tým, že sa 
zabráni zneužívaniu hostingových služieb 
na teroristické účely. Fungovanie 

(1) Cieľom tohto nariadenia je 
zabezpečiť hladké a transparentné 
fungovanie jednotného digitálneho trhu 
v otvorenej a demokratickej spoločnosti 
tým, že sa zabráni zneužívaniu 
hostingových služieb na teroristické účely. 



PE636.146v02-00 10/136 AM\1177907SK.docx

SK

jednotného digitálneho trhu by sa malo 
zlepšiť posilnením právnej istoty pre 
poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 
so slobodou prejavu a právom na 
informácie.

Fungovanie jednotného digitálneho trhu by 
sa malo zlepšiť posilnením právnej istoty 
pre poskytovateľov hostingových služieb, 
posilnením dôvery používateľov v online 
prostredie a posilnením záruk v súvislosti 
so slobodou prejavu a právom na 
informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Je rozhodujúce, aby transparentné používanie internetu zostalo prioritou. Ak sa zachová 
vysoká úroveň transparentnosti, je automaticky náročné internet zneužívať. V dôsledku toho 
bude neoveriteľný obsah súvisiaci s extrémizmom dobre viditeľný.

Pozmeňujúci návrh 48
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Regulácia poskytovateľov 
hostingových služieb môže len dopĺňať 
stratégie a akcie členských štátov 
zamerané na riešenie nezákonných 
teroristických trestných činov, pričom sa 
musí klásť dôraz na offline opatrenia, ako 
napríklad trestné stíhanie a cezhraničnú 
spoluprácu, ako aj na preventívne 
opatrenia vrátane investícií do 
vzdelávania, sociálnej súdržnosti 
a predchádzania násiliu.
Ako poukazujú mnohé štúdie, proces 
radikalizácie sa veľmi zriedka deje len 
online. Skutočná násilná radikalizácia 
zahŕňa niekoľko zložitých procesov 
vrátane osobnej komunikácie v spojení s 
inými offline faktormi. Nemala by sa však 
podceňovať úloha, ktorú v tomto procese 
môžu zohrávať internet a sociálne médiá.

Or. en



AM\1177907SK.docx 11/136 PE636.146v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 49
Auke Zijlstra

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Keďže opatrenia, v dôsledku 
ktorých bolo predtým nemožné 
zverejňovať obsah na internete, ak 
napríklad filtre nahrávania, sú porušením 
článku 7.3 holandskej ústavy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Poskytovatelia hostingových 
služieb pôsobiaci na internete zohrávajú 
dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve 
tým, že spájajú podniky a občanov 
a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie 
a prijímanie informácií, názorov 
a myšlienok, ktoré významnou mierou 
prispievajú k inováciám, hospodárskemu 
rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich 
služby sú však v určitých prípadoch 
zneužívané tretími stranami na nezákonnú 
činnosť online. Osobitné obavy vyvoláva 
zneužívanie poskytovateľov hostingových 
služieb zo strany teroristických skupín a 
ich podporovateľov na šírenie 
teroristického obsahu online s cieľom 
rozšíriť ich posolstvo, radikalizovať a 
uskutočniť nábor, ako aj na uľahčenie a 
riadenie teroristickej činnosti.

(2) Poskytovatelia hostingových 
služieb pôsobiaci na internete zohrávajú 
dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve 
tým, že spájajú podniky a občanov, 
poskytujú príležitosti vzdelávania 
a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie 
a prijímanie informácií, názorov 
a myšlienok, ktoré významnou mierou 
prispievajú k inováciám, hospodárskemu 
rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich 
služby sú však v určitých prípadoch 
zneužívané tretími stranami na nezákonnú 
činnosť online, čo podľa existujúceho 
právneho rámca EÚ predstavuje trestný 
čin. Osobitné obavy vyvoláva zneužívanie 
poskytovateľov hostingových služieb zo 
strany teroristických skupín a ich 
podporovateľov na šírenie teroristického 
obsahu online s cieľom rozšíriť ich 
posolstvo, radikalizovať a uskutočniť 
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nábor, ako aj na uľahčenie a riadenie 
teroristickej činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Poskytovatelia hostingových 
služieb pôsobiaci na internete zohrávajú 
dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve 
tým, že spájajú podniky a občanov 
a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie 
a prijímanie informácií, názorov 
a myšlienok, ktoré významnou mierou 
prispievajú k inováciám, hospodárskemu 
rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich 
služby sú však v určitých prípadoch 
zneužívané tretími stranami na nezákonnú 
činnosť online. Osobitné obavy vyvoláva 
zneužívanie poskytovateľov hostingových 
služieb zo strany teroristických skupín a 
ich podporovateľov na šírenie 
teroristického obsahu online s cieľom 
rozšíriť ich posolstvo, radikalizovať a 
uskutočniť nábor, ako aj na uľahčenie a 
riadenie teroristickej činnosti.

(2) Poskytovatelia hostingových 
služieb pôsobiaci na internete zohrávajú 
dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve 
tým, že spájajú podniky a občanov 
a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie 
a prijímanie informácií, názorov 
a myšlienok, ktoré významnou mierou 
prispievajú k inováciám, hospodárskemu 
rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich 
služby sú však v určitých prípadoch 
zneužívané tretími stranami na nezákonnú 
činnosť online. Osobitné obavy vyvoláva 
zneužívanie poskytovateľov hostingových 
služieb zo strany teroristických skupín, 
organizácií a jednotlivcov a ich 
podporovateľov na šírenie teroristického 
obsahu online s cieľom rozšíriť ich 
posolstvo, radikalizovať a uskutočniť 
nábor, ako aj na uľahčenie a riadenie 
teroristickej činnosti.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 52
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(2) Poskytovatelia hostingových 
služieb pôsobiaci na internete zohrávajú 
dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve 
tým, že spájajú podniky a občanov 
a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie 
a prijímanie informácií, názorov 
a myšlienok, ktoré významnou mierou 
prispievajú k inováciám, hospodárskemu 
rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich 
služby sú však v určitých prípadoch 
zneužívané tretími stranami na nezákonnú 
činnosť online. Osobitné obavy vyvoláva 
zneužívanie poskytovateľov hostingových 
služieb zo strany teroristických skupín a 
ich podporovateľov na šírenie 
teroristického obsahu online s cieľom 
rozšíriť ich posolstvo, radikalizovať a 
uskutočniť nábor, ako aj na uľahčenie a 
riadenie teroristickej činnosti.

(2) Poskytovatelia hostingových 
služieb pôsobiaci na internete zohrávajú 
dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve 
tým, že spájajú podniky a občanov 
a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie 
a prijímanie informácií, názorov 
a myšlienok, ktoré významnou mierou 
prispievajú k inováciám, hospodárskemu 
rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich 
služby sú však v určitých prípadoch 
zneužívané na nezákonnú činnosť online. 
Osobitné obavy vyvoláva zneužívanie 
služieb poskytovateľov hostingových 
služieb zo strany teroristických skupín 
a ich podporovateľov na šírenie 
nezákonného teroristického obsahu online 
s cieľom rozšíriť ich posolstvo, 
radikalizovať a uskutočniť nábor, ako aj na 
uľahčenie a riadenie teroristickej činnosti.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Poskytovatelia hostingových 
služieb pôsobiaci na internete zohrávajú 
dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve 
tým, že spájajú podniky a občanov 
a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie 
a prijímanie informácií, názorov 
a myšlienok, ktoré významnou mierou 
prispievajú k inováciám, hospodárskemu 
rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich 
služby sú však v určitých prípadoch 
zneužívané tretími stranami na nezákonnú 
činnosť online. Osobitné obavy vyvoláva 
zneužívanie poskytovateľov hostingových 
služieb zo strany teroristických skupín a 
ich podporovateľov na šírenie 
teroristického obsahu online s cieľom 

(2) Poskytovatelia hostingových 
služieb pôsobiaci na internete zohrávajú 
dôležitú úlohu v digitálnom hospodárstve 
tým, že spájajú podniky a občanov 
a uľahčujú verejnú diskusiu a šírenie 
a prijímanie informácií, názorov 
a myšlienok, ktoré významnou mierou 
prispievajú k inováciám, hospodárskemu 
rastu a tvorbe pracovných miest v Únii. Ich 
služby sú však v určitých prípadoch 
zneužívané tretími stranami na nezákonnú 
činnosť online. Osobitné obavy vyvoláva 
zneužívanie poskytovateľov hostingových 
služieb zo strany teroristických skupín a 
ich podporovateľov na šírenie 
teroristického obsahu online s cieľom 
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rozšíriť ich posolstvo, radikalizovať a 
uskutočniť nábor, ako aj na uľahčenie a 
riadenie teroristickej činnosti.

rozšíriť ich posolstvo, uskutočňovať nábor 
a uľahčovať a riadiť teroristickú činnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Platformy sociálnych médií sa 
môžu využívať ako hnacia sila 
radikalizácie vedúcej k násilnému 
extrémizmu, ako aj nástroj na šírenie 
nenávistného prejavu a nezákonného 
obsahu, najmä medzi mladými 
používateľmi internetu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Prítomnosť teroristického obsahu 
na internete má vážne negatívne dôsledky 
pre používateľov, občanov a spoločnosť 
ako celok, ako aj pre poskytovateľov 
služieb online, ktorí sú hostiteľmi 
takéhoto obsahu, pretože podkopáva 
dôveru používateľov a poškodzuje ich 
obchodné modely. Vzhľadom na svoju 
ústrednú úlohu a technologické 
prostriedky a kapacity spojené so 
službami, ktoré poskytujú, majú 
poskytovatelia online služieb určité 

vypúšťa sa
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spoločenské povinnosti, pokiaľ ide o 
ochranu ich služieb pred zneužitím zo 
strany teroristov a ich pomoc pri riešení 
teroristického obsahu šíreného 
prostredníctvom ich služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Prítomnosť teroristického obsahu 
na internete má vážne negatívne dôsledky 
pre používateľov, občanov a spoločnosť 
ako celok, ako aj pre poskytovateľov 
služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto 
obsahu, pretože podkopáva dôveru 
používateľov a poškodzuje ich obchodné 
modely. Vzhľadom na svoju ústrednú 
úlohu a technologické prostriedky a 
kapacity spojené so službami, ktoré 
poskytujú, majú poskytovatelia online 
služieb určité spoločenské povinnosti, 
pokiaľ ide o ochranu ich služieb pred 
zneužitím zo strany teroristov a ich pomoc 
pri riešení teroristického obsahu šíreného 
prostredníctvom ich služieb.

(3) Hoci prítomnosť teroristického 
obsahu na internete nie je jediným 
faktorom vedúcim k násilnému 
extrémizmu, takýto obsah má vážne 
negatívne dôsledky pre používateľov, 
najmä tých mladších, občanov 
a spoločnosť ako celok, ako aj pre 
poskytovateľov služieb online, ktorí sú 
hostiteľmi takéhoto obsahu, pretože 
podkopáva dôveru používateľov 
a poškodzuje ich obchodné modely. 
Vzhľadom na svoju ústrednú úlohu 
a technologické prostriedky a kapacity 
spojené so službami, ktoré poskytujú, majú 
poskytovatelia online služieb popri 
úplnom zaručení slobody prejavu 
a plurality aj určité spoločenské 
povinnosti, pokiaľ ide o ochranu ich 
služieb pred zneužitím zo strany teroristov 
a ich pomoc pri riešení teroristického 
obsahu šíreného prostredníctvom ich 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Prítomnosť teroristického obsahu 
na internete má vážne negatívne dôsledky 
pre používateľov, občanov a spoločnosť 
ako celok, ako aj pre poskytovateľov 
služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto 
obsahu, pretože podkopáva dôveru 
používateľov a poškodzuje ich obchodné 
modely. Vzhľadom na svoju ústrednú 
úlohu a technologické prostriedky a 
kapacity spojené so službami, ktoré 
poskytujú, majú poskytovatelia online 
služieb určité spoločenské povinnosti, 
pokiaľ ide o ochranu ich služieb pred 
zneužitím zo strany teroristov a ich pomoc 
pri riešení teroristického obsahu šíreného 
prostredníctvom ich služieb.

(3) Prítomnosť teroristického obsahu 
na internete má vážne negatívne dôsledky 
pre používateľov, občanov a spoločnosť 
ako celok, ako aj pre poskytovateľov 
služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto 
obsahu, pretože podkopáva dôveru 
používateľov a poškodzuje ich obchodné 
modely. Vzhľadom na svoju ústrednú 
úlohu a technologické prostriedky a 
kapacity spojené so službami, ktoré 
poskytujú, majú poskytovatelia online 
služieb určité spoločenské povinnosti, 
pokiaľ ide o ochranu ich služieb pred 
zneužitím zo strany teroristov a ich pomoc 
pri riešení teroristického obsahu šíreného 
prostredníctvom ich služieb, bez toho, aby 
bola dotknutá sloboda prejavu a právo na 
informácie občanov členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Prítomnosť teroristického obsahu 
na internete má vážne negatívne dôsledky 
pre používateľov, občanov a spoločnosť 
ako celok, ako aj pre poskytovateľov 
služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto 
obsahu, pretože podkopáva dôveru 
používateľov a poškodzuje ich obchodné 
modely. Vzhľadom na svoju ústrednú 
úlohu a technologické prostriedky a 
kapacity spojené so službami, ktoré 
poskytujú, majú poskytovatelia online 
služieb určité spoločenské povinnosti, 

(3) Prítomnosť teroristického obsahu 
na internete má vážne negatívne dôsledky 
pre používateľov, občanov a spoločnosť 
ako celok, ako aj pre poskytovateľov 
služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto 
obsahu, pretože podkopáva dôveru 
používateľov a poškodzuje ich obchodné 
modely. Vzhľadom na svoju ústrednú 
úlohu a úmerne k technologickým 
prostriedkom a kapacitám spojeným so 
službami, ktoré poskytujú, majú 
poskytovatelia online služieb určité 
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pokiaľ ide o ochranu ich služieb pred 
zneužitím zo strany teroristov a ich pomoc 
pri riešení teroristického obsahu šíreného 
prostredníctvom ich služieb.

spoločenské povinnosti, pokiaľ ide 
o ochranu ich služieb pred zneužitím zo 
strany teroristov a ich pomoc príslušným 
orgánom pri riešení teroristických 
trestných činov páchaných 
prostredníctvom ich služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Prítomnosť teroristického obsahu 
na internete má vážne negatívne dôsledky 
pre používateľov, občanov a spoločnosť 
ako celok, ako aj pre poskytovateľov 
služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto 
obsahu, pretože podkopáva dôveru 
používateľov a poškodzuje ich obchodné 
modely. Vzhľadom na svoju ústrednú 
úlohu a technologické prostriedky a 
kapacity spojené so službami, ktoré 
poskytujú, majú poskytovatelia online 
služieb určité spoločenské povinnosti, 
pokiaľ ide o ochranu ich služieb pred 
zneužitím zo strany teroristov a ich pomoc 
pri riešení teroristického obsahu šíreného 
prostredníctvom ich služieb.

(3) Prítomnosť teroristického obsahu 
na internete má vážne negatívne dôsledky 
pre používateľov, občanov a spoločnosť 
ako celok, ako aj pre poskytovateľov 
služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto 
obsahu, pretože podkopáva dôveru 
používateľov a poškodzuje ich obchodné 
modely. Vzhľadom na svoju ústrednú 
úlohu a technologické prostriedky a 
kapacity spojené so službami, ktoré 
poskytujú, by mohli poskytovatelia online 
služieb podporovať príslušné súdne 
orgány pri ochrane ich služieb pred 
využívaním zo strany teroristov a mohli by 
pomáhať pri riešení teroristického obsahu 
šíreného prostredníctvom ich služieb.

(Zmena slova „zneužívanie“ na 
„využívanie“ by sa mala uplatniť v celom 
texte.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Prítomnosť teroristického obsahu 
na internete má vážne negatívne dôsledky 
pre používateľov, občanov a spoločnosť 
ako celok, ako aj pre poskytovateľov 
služieb online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto 
obsahu, pretože podkopáva dôveru 
používateľov a poškodzuje ich obchodné 
modely. Vzhľadom na svoju ústrednú 
úlohu a technologické prostriedky a 
kapacity spojené so službami, ktoré 
poskytujú, majú poskytovatelia online 
služieb určité spoločenské povinnosti, 
pokiaľ ide o ochranu ich služieb pred 
zneužitím zo strany teroristov a ich pomoc 
pri riešení teroristického obsahu šíreného 
prostredníctvom ich služieb.

(3) Prítomnosť nezákonného 
teroristického obsahu na internete má 
vážne negatívne dôsledky pre 
používateľov, občanov a spoločnosť ako 
celok, ako aj pre poskytovateľov služieb 
online, ktorí sú hostiteľmi takéhoto obsahu, 
pretože podkopáva dôveru používateľov 
a poškodzuje ich obchodné modely. 
Vzhľadom na svoju ústrednú úlohu a 
technologické prostriedky a kapacity 
spojené so službami, ktoré poskytujú, by 
mohli poskytovatelia online služieb 
podporovať príslušné orgány pri ochrane 
ich služieb pred zneužívaním a mohli by 
pomáhať pri riešení nezákonného 
teroristického obsahu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Úsilie na úrovni Únie zamerané na 
boj proti teroristickému obsahu online, 
ktoré sa začalo v roku 2015 
prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce 
medzi členskými štátmi a poskytovateľmi 
hostingových služieb, musí byť doplnené 
jasným legislatívnym rámcom s cieľom 
ďalej znižovať prístup k teroristickému 
obsahu online a primerane reagovať na 
rýchlo sa vyvíjajúci problém. Cieľom 
tohto legislatívneho rámca je stavať na 
dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené 
odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/3347, 
pričom tento legislatívny rámec je 
reakciou na výzvy Európskeho 
parlamentu, aby sa posilnili opatrenia na 

(4) Jasný legislatívny rámec vychádza 
z dobrovoľnej spolupráce medzi členskými 
štátmi a poskytovateľmi hostingových 
služieb, ktorá bolo posilnená odporúčaním 
Komisie (EÚ) 2018/3347.
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boj proti nezákonnému a škodlivému 
obsahu, a na výzvy Európskej rady, aby sa 
zlepšilo automatické odhaľovanie 
a odstraňovanie obsahu, ktorý podnecuje 
na teroristické činy.

_________________ _________________
7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 
z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný 
boj proti nezákonnému obsahu na internete 
(Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 
z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný 
boj proti nezákonnému obsahu na internete 
(Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Úsilie na úrovni Únie zamerané na 
boj proti teroristickému obsahu online, 
ktoré sa začalo v roku 2015 
prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce 
medzi členskými štátmi a poskytovateľmi 
hostingových služieb, musí byť doplnené 
jasným legislatívnym rámcom s cieľom 
ďalej znižovať prístup k teroristickému 
obsahu online a primerane reagovať na 
rýchlo sa vyvíjajúci problém. Cieľom tohto 
legislatívneho rámca je stavať na 
dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené 
odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/3347, 
pričom tento legislatívny rámec je 
reakciou na výzvy Európskeho 
parlamentu, aby sa posilnili opatrenia na 
boj proti nezákonnému a škodlivému 
obsahu, a na výzvy Európskej rady, aby sa 
zlepšilo automatické odhaľovanie 
a odstraňovanie obsahu, ktorý podnecuje 
na teroristické činy.

(4) Úsilie na úrovni Únie zamerané na 
boj proti nezákonnému teroristickému 
obsahu online sa začalo v roku 2015 
prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce 
medzi členskými štátmi a poskytovateľmi 
hostingových služieb. Cieľom tohto 
legislatívneho rámca je stavať na tomto 
úsilí, ktoré bolo posilnené odporúčaním 
Komisie (EÚ) 2018/3347.

_________________ _________________
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7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 
z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný 
boj proti nezákonnému obsahu na internete 
(Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 
z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný 
boj proti nezákonnému obsahu na internete 
(Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Úsilie na úrovni Únie zamerané na 
boj proti teroristickému obsahu online, 
ktoré sa začalo v roku 2015 
prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce 
medzi členskými štátmi a poskytovateľmi 
hostingových služieb, musí byť doplnené 
jasným legislatívnym rámcom s cieľom 
ďalej znižovať prístup k teroristickému 
obsahu online a primerane reagovať na 
rýchlo sa vyvíjajúci problém. Cieľom tohto 
legislatívneho rámca je stavať na 
dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené 
odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/3347, 
pričom tento legislatívny rámec je reakciou 
na výzvy Európskeho parlamentu, aby sa 
posilnili opatrenia na boj proti 
nezákonnému a škodlivému obsahu, a na 
výzvy Európskej rady, aby sa zlepšilo 
automatické odhaľovanie a odstraňovanie 
obsahu, ktorý podnecuje na teroristické 
činy.

(4) Ako sa zdôrazňuje v správe 
osobitného výboru Európskeho 
parlamentu pre terorizmus1a, úsilie na 
úrovni Únie zamerané na boj proti 
teroristickému obsahu online, ktoré sa 
začalo v roku 2015 prostredníctvom 
dobrovoľnej spolupráce medzi členskými 
štátmi a poskytovateľmi hostingových 
služieb, bolo nedostatočné. Právne rámce 
EÚ preto musia byť doplnené jasným 
legislatívnym rámcom s cieľom ďalej 
znižovať prístup k teroristickému obsahu 
online a primerane reagovať na rýchlo sa 
vyvíjajúci problém. Cieľom tohto 
legislatívneho rámca je stavať na 
dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené 
odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/334, 
pričom tento legislatívny rámec je reakciou 
na výzvy Európskeho parlamentu, aby sa 
posilnili opatrenia na boj proti 
nezákonnému a škodlivému obsahu, a na 
výzvy Európskej rady, aby sa zlepšilo 
automatické odhaľovanie a odstraňovanie 
obsahu, ktorý podnecuje na teroristické 
činy.

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

7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 
z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný 
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boj proti nezákonnému obsahu na internete 
(Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Úsilie na úrovni Únie zamerané na 
boj proti teroristickému obsahu online, 
ktoré sa začalo v roku 2015 
prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce 
medzi členskými štátmi a poskytovateľmi 
hostingových služieb, musí byť doplnené 
jasným legislatívnym rámcom s cieľom 
ďalej znižovať prístup k teroristickému 
obsahu online a primerane reagovať na 
rýchlo sa vyvíjajúci problém. Cieľom tohto 
legislatívneho rámca je stavať na 
dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené 
odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/3347, 
pričom tento legislatívny rámec je reakciou 
na výzvy Európskeho parlamentu, aby sa 
posilnili opatrenia na boj proti 
nezákonnému a škodlivému obsahu, a na 
výzvy Európskej rady, aby sa zlepšilo 
automatické odhaľovanie a odstraňovanie 
obsahu, ktorý podnecuje na teroristické 
činy.

(4) Úsilie na úrovni Únie zamerané na 
boj proti teroristickému obsahu online, 
ktoré sa začalo v roku 2015 
prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce 
medzi členskými štátmi a poskytovateľmi 
hostingových služieb, musí byť doplnené 
jasným legislatívnym rámcom s cieľom 
ďalej znižovať prístup k teroristickému 
obsahu online, primerane reagovať na 
vyvíjajúci sa problém a zaviesť potrebné 
záruky s cieľom zaistiť zásady právneho 
štátu a ochranu základných práv. Cieľom 
tohto legislatívneho rámca je stavať na 
dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené 
odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/3347, 
a odstrániť v tomto smere niektoré 
z nedostatkov, pričom tento legislatívny 
rámec je reakciou na výzvy Európskeho 
parlamentu, aby sa posilnili opatrenia na 
boj proti nezákonnému obsahu v súlade 
s horizontálnym rámcom stanoveným 
v smernici 2000/31/ES, a na výzvy 
Európskej rady, aby sa zlepšilo 
odhaľovanie a odstraňovanie 
teroristického obsahu.

_________________ _________________
7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 
z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný 
boj proti nezákonnému obsahu na internete 
(Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 
z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný 
boj proti nezákonnému obsahu na internete 
(Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 65
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Úsilie na úrovni Únie zamerané na 
boj proti teroristickému obsahu online, 
ktoré sa začalo v roku 2015 
prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce 
medzi členskými štátmi a poskytovateľmi 
hostingových služieb, musí byť doplnené 
jasným legislatívnym rámcom s cieľom 
ďalej znižovať prístup k teroristickému 
obsahu online a primerane reagovať na 
rýchlo sa vyvíjajúci problém. Cieľom tohto 
legislatívneho rámca je stavať na 
dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené 
odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/3347, 
pričom tento legislatívny rámec je reakciou 
na výzvy Európskeho parlamentu, aby sa 
posilnili opatrenia na boj proti 
nezákonnému a škodlivému obsahu, a na 
výzvy Európskej rady, aby sa zlepšilo 
automatické odhaľovanie a odstraňovanie 
obsahu, ktorý podnecuje na teroristické 
činy.

(4) Úsilie na úrovni Únie zamerané na 
boj proti teroristickému obsahu online, 
ktoré sa začalo v roku 2015 
prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce 
medzi členskými štátmi a poskytovateľmi 
hostingových služieb, musí byť doplnené 
jasným legislatívnym rámcom, ktorý sa 
bude jednotne uplatňovať vo všetkých 
členských štátoch EÚ, s cieľom ďalej 
znižovať prístup k teroristickému obsahu 
online a primerane reagovať na rýchlo sa 
vyvíjajúci problém. Cieľom tohto 
legislatívneho rámca je stavať na 
dobrovoľnom úsilí, ktoré bolo posilnené 
odporúčaním Komisie (EÚ) 2018/3347, 
pričom tento legislatívny rámec je reakciou 
na výzvy Európskeho parlamentu, aby sa 
posilnili opatrenia na boj proti 
nezákonnému a škodlivému obsahu, a na 
výzvy Európskej rady, aby sa zlepšilo 
automatické odhaľovanie a odstraňovanie 
obsahu, ktorý podnecuje na teroristické 
činy.

_________________ _________________
7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 
z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný 
boj proti nezákonnému obsahu na internete 
(Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

7 Odporúčanie Komisie (EÚ) 2018/334 
z 1. marca 2018 o opatreniach na účinný 
boj proti nezákonnému obsahu na internete 
(Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 50).

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 66
Eva Joly

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
nemalo mať vplyv na uplatňovanie 
článku 14 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb v 
súlade s týmto nariadením, vrátane 
akýchkoľvek proaktívnych opatrení, 
nemali samé o sebe viesť k tomu, že tento 
poskytovateľ služieb príde o výhodu 
výnimky zo zodpovednosti stanovenej v 
uvedenom ustanovení. Toto nariadenie 
nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych 
orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
pre uplatnenie výnimky zo zodpovednosti 
podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

(5) V tomto nariadení by sa mali 
stanoviť osobitné povinnosti určitých 
poskytovateľov hostingových služieb, ako 
aj povinná starostlivosť pre tých 
poskytovateľov hostingových služieb, ktorí 
sú vystavení značnému objemu 
nezákonného teroristického obsahu. 
Uplatňovanie tohto nariadenia by nemalo 
mať vplyv na články 14 a 15 smernice 
2000/31/ES8. Predovšetkým by výnimka zo 
zodpovednosti poskytnutá poskytovateľom 
hostingových služieb nemala byť dotknutá 
žiadnymi opatreniami, ktoré prijmú v 
súlade s týmto nariadením, vrátane 
akýchkoľvek doplnkových opatrení, ktoré 
by nemali samy osebe viesť k tomu, že 
tento poskytovateľ služieb príde o výhodu 
výnimky zo zodpovednosti stanovenej v 
uvedenom ustanovení, a to za 
predpokladu, že títo poskytovatelia 
nemajú skutočné poznatky alebo 
informácie o nezákonnej činnosti alebo že 
po nadobudnutí takýchto poznatkov 
urýchlene odstránili takýto obsah alebo 
k nemu znemožnili prístup. Keďže 
v článku 15 smernice 2000/31/ES sa 
zakazuje povinnosť všeobecného 
monitorovania informácií, ktoré 
poskytovatelia uchovávajú, ako aj 
všeobecné povinnosti aktívne vyhľadávať 
skutočnosti alebo okolnosti naznačujúce 
nezákonnú činnosť, toto nariadenie by 
nemalo viesť k tomu, že príslušné orgány 
budú poskytovateľom hostingových 
služieb poskytovať nejasné informácie 
o stave zákonnosti oznámeného obsahu. 
V prípade, že príslušný orgán neinformuje 
poskytovateľa hostingových služieb o tom, 
či sa oznámený obsah považuje za 
nezákonný, môže hroziť, že poskytovateľ 
hostingových služieb bude zodpovedný za 
to, že sa mu obsah nepodarilo urýchlene 
odstrániť. Príslušný orgán preto tieto 
informácie musí v každom prípade 
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poskytnúť. Toto nariadenie nemá vplyv na 
právomoci vnútroštátnych orgánov a 
súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
pre uplatnenie výnimky zo zodpovednosti 
podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

_________________ _________________
8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
nemalo mať vplyv na uplatňovanie 
článku 14 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb v 
súlade s týmto nariadením, vrátane 
akýchkoľvek proaktívnych opatrení, 
nemali samé o sebe viesť k tomu, že tento 
poskytovateľ služieb príde o výhodu 
výnimky zo zodpovednosti stanovenej v 
uvedenom ustanovení. Toto nariadenie 
nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych 
orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
pre uplatnenie výnimky zo zodpovednosti 
podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

(5) Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté 
články 14 a 15 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb v 
súlade s týmto nariadením, vrátane 
akýchkoľvek proaktívnych opatrení, 
nemali samy osebe viesť k tomu, že tento 
poskytovateľ služieb príde o výhodu 
výnimky zo zodpovednosti stanovenej v 
uvedenom ustanovení a že sa stanoví 
všeobecná povinnosť monitorovania. Toto 
nariadenie nemá vplyv na právomoci 
vnútroštátnych orgánov a súdov, pokiaľ ide 
o stanovenie zodpovednosti 
poskytovateľov hostingových služieb v 
osobitných prípadoch, keď nie sú splnené 
podmienky pre uplatnenie výnimky zo 
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zodpovednosti podľa článku 14 smernice 
2000/31/ES.

_________________ _________________
8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Andrejs Mamikins

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
nemalo mať vplyv na uplatňovanie 
článku 14 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb 
v súlade s týmto nariadením, vrátane 
akýchkoľvek proaktívnych opatrení, 
nemali samé o sebe viesť k tomu, že tento 
poskytovateľ služieb príde o výhodu 
výnimky zo zodpovednosti stanovenej 
v uvedenom ustanovení. Toto nariadenie 
nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych 
orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
pre uplatnenie výnimky zo zodpovednosti 
podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

(5) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
nemalo mať vplyv na uplatňovanie 
článku 14 smernice 2000/31/ES8. Ako sa 
stanovuje v týchto ustanoveniach, 
predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb v 
súlade s týmto nariadením, nemali samy 
osebe viesť k tomu, že tento poskytovateľ 
služieb príde o výhodu výnimky zo 
zodpovednosti stanovenej v týchto 
ustanoveniach ani že mu bude uložená 
povinnosť monitorovania. Toto nariadenie 
nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych 
orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
pre uplatnenie výnimky zo zodpovednosti 
podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

_________________ _________________
8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
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spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
nemalo mať vplyv na uplatňovanie 
článku 14 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb v 
súlade s týmto nariadením, vrátane 
akýchkoľvek proaktívnych opatrení, 
nemali samé o sebe viesť k tomu, že tento 
poskytovateľ služieb príde o výhodu 
výnimky zo zodpovednosti stanovenej v 
uvedenom ustanovení. Toto nariadenie 
nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych 
orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
pre uplatnenie výnimky zo zodpovednosti 
podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

(5) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
nemalo mať vplyv na uplatňovanie 
článku 14 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb 
v súlade s týmto nariadením, vrátane 
akýchkoľvek dobrovoľných proaktívnych 
opatrení, nemali samy osebe viesť k tomu, 
že tento poskytovateľ služieb príde 
o výhodu výnimky zo zodpovednosti 
stanovenej v uvedenom ustanovení. Toto 
nariadenie nemá vplyv na právomoci 
vnútroštátnych orgánov a súdov, pokiaľ ide 
o stanovenie zodpovednosti 
poskytovateľov hostingových služieb v 
osobitných prípadoch, keď nie sú splnené 
podmienky pre uplatnenie výnimky zo 
zodpovednosti podľa článku 14 smernice 
2000/31/ES.

_________________ _________________
8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

Or. en



AM\1177907SK.docx 27/136 PE636.146v02-00

SK

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
nemalo mať vplyv na uplatňovanie 
článku 14 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb v 
súlade s týmto nariadením, vrátane 
akýchkoľvek proaktívnych opatrení, 
nemali samé o sebe viesť k tomu, že tento 
poskytovateľ služieb príde o výhodu 
výnimky zo zodpovednosti stanovenej v 
uvedenom ustanovení. Toto nariadenie 
nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych 
orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
pre uplatnenie výnimky zo zodpovednosti 
podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

(5) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
nemalo mať vplyv na uplatňovanie článkov 
14 a 15 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb v 
súlade s týmto nariadením, vrátane 
akýchkoľvek doplnkových opatrení, nemali 
samy osebe viesť k tomu, že tento 
poskytovateľ služieb príde o výhodu 
výnimky zo zodpovednosti stanovenej v 
uvedenom ustanovení. Toto nariadenie 
nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych 
orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
pre uplatnenie výnimky zo zodpovednosti 
podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

_________________ _________________
8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
nemalo mať vplyv na uplatňovanie 
článku 14 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb 
v súlade s týmto nariadením, vrátane 
akýchkoľvek proaktívnych opatrení, 
nemali samé o sebe viesť k tomu, že tento 
poskytovateľ služieb príde o výhodu 
výnimky zo zodpovednosti stanovenej 
v uvedenom ustanovení. Toto nariadenie 
nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych 
orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
pre uplatnenie výnimky zo zodpovednosti 
podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

(5) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
nemalo mať vplyv na uplatňovanie 
článku 14 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb 
v súlade s týmto nariadením, nemali samy 
osebe viesť k tomu, že tento poskytovateľ 
služieb príde o výhodu výnimky zo 
zodpovednosti stanovenej v uvedenom 
ustanovení. Toto nariadenie nemá vplyv na 
právomoci vnútroštátnych orgánov a 
súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
pre uplatnenie výnimky zo zodpovednosti 
podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

_________________ _________________
8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
nemalo mať vplyv na uplatňovanie 
článku 14 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb 
v súlade s týmto nariadením, vrátane 

(5) Uplatňovanie tohto nariadenia by 
nemalo mať vplyv na uplatňovanie 
článkov 14 a 15 smernice 2000/31/ES8. 
Predovšetkým by žiadne opatrenia, ktoré 
prijal poskytovateľ hostingových služieb 
v súlade s týmto nariadením, nemali samy 
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akýchkoľvek proaktívnych opatrení, 
nemali samé o sebe viesť k tomu, že tento 
poskytovateľ služieb príde o výhodu 
výnimky zo zodpovednosti stanovenej 
v uvedenom ustanovení. Toto nariadenie 
nemá vplyv na právomoci vnútroštátnych 
orgánov a súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
pre uplatnenie výnimky zo zodpovednosti 
podľa článku 14 smernice 2000/31/ES.

osebe viesť k tomu, že tento poskytovateľ 
služieb príde o výhodu výnimky zo 
zodpovednosti stanovenej v uvedenom 
ustanovení. Toto nariadenie nemá vplyv na 
právomoci vnútroštátnych orgánov 
a súdov, pokiaľ ide o stanovenie 
zodpovednosti poskytovateľov 
hostingových služieb v osobitných 
prípadoch, keď nie sú splnené podmienky 
zakladajúce výnimku zo zodpovednosti 
podľa článku 14 a článku 15 smernice 
2000/31/ES.

_________________ _________________
8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

8 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých 
právnych aspektoch služieb informačnej 
spoločnosti na vnútornom trhu, najmä 
o elektronickom obchode (smernica 
o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 
17.7.2000, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V tomto nariadení sa stanovujú 
pravidlá na predchádzanie zneužívaniu 
hostingových služieb na šírenie 
teroristického obsahu online s cieľom 
zaručiť bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu, a to pri plnom 
rešpektovaní základných práv, ktoré sú 
chránené v právnom poriadku Únie, 
a najmä tých, ktoré sú zaručené v Charte 
základných práv Európskej únie.

(6) V tomto nariadení sa stanovujú 
pravidlá na predchádzanie zneužívaniu 
hostingových služieb na šírenie 
teroristického obsahu online s cieľom 
zaručiť bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu a zabezpečiť maximálnu 
úroveň ochrany používateľov, čím by sa 
posilnila ich dôvera, a to pri plnom 
rešpektovaní základných práv, ktoré sú 
chránené v právnom poriadku Únie, 
a najmä tých, ktoré sú zaručené v Charte 
základných práv Európskej únie.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 74
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V tomto nariadení sa stanovujú 
pravidlá na predchádzanie zneužívaniu 
hostingových služieb na šírenie 
teroristického obsahu online s cieľom 
zaručiť bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu, a to pri plnom 
rešpektovaní základných práv, ktoré sú 
chránené v právnom poriadku Únie, 
a najmä tých, ktoré sú zaručené v Charte 
základných práv Európskej únie.

(6) V tomto nariadení sa stanovujú 
pravidlá na riešenie zneužívania 
hostingových služieb na šírenie 
teroristického obsahu online s cieľom 
zaručiť bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu, a to pri plnom 
rešpektovaní zásady právneho štátu a 
základných práv, ktoré sú chránené 
v právnom poriadku Únie, a najmä tých, 
ktoré sú zaručené v Charte základných 
práv Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V tomto nariadení sa stanovujú 
pravidlá na predchádzanie zneužívaniu 
hostingových služieb na šírenie 
teroristického obsahu online s cieľom 
zaručiť bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu, a to pri plnom 
rešpektovaní základných práv, ktoré sú 
chránené v právnom poriadku Únie, 
a najmä tých, ktoré sú zaručené v Charte 
základných práv Európskej únie.

(6) V tomto nariadení sa stanovujú 
pravidlá na predchádzanie zneužívaniu 
hostingových služieb na šírenie 
teroristického obsahu online s cieľom 
zaručiť bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu a v plnej miere 
rešpektovať základné práva, ako sú 
stanovené v právnom poriadku Únie, 
a najmä tie, ktoré sú zaručené v Charte 
základných práv Európskej únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) V tomto nariadení sa stanovujú 
pravidlá na predchádzanie zneužívaniu 
hostingových služieb na šírenie 
teroristického obsahu online s cieľom 
zaručiť bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu, a to pri plnom 
rešpektovaní základných práv, ktoré sú 
chránené v právnom poriadku Únie, 
a najmä tých, ktoré sú zaručené v Charte 
základných práv Európskej únie.

(6) V tomto nariadení sa stanovujú 
pravidlá na obmedzenie šírenia 
teroristického obsahu online s cieľom 
zaručiť bezproblémové fungovanie 
vnútorného trhu, a to pri plnom 
rešpektovaní základných práv, ktoré sú 
chránené v právnom poriadku Únie, 
a najmä tých, ktoré sú zaručené v Charte 
základných práv Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Toto nariadenie prispieva k ochrane 
verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv. Zahŕňa právo na 
rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, právo na účinnú 
súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 
informácie, ako aj slobodu podnikania 
a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány 
a poskytovatelia hostingových služieb by 
mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané v 
demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím 
na osobitný význam, ktorý majú sloboda 
prejavu a právo na informácie, čo sú jedny 

(7) Toto nariadenie prispieva k ochrane 
verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany zásad právneho 
štátu a dotknutých základných práv. 
Zahŕňa právo na rešpektovanie 
súkromného života a na ochranu osobných 
údajov, právo na účinnú súdnu ochranu, 
právo na slobodu prejavu vrátane slobody 
prijímať a rozširovať informácie, ako aj 
slobodu podnikania a zásadu 
nediskriminácie. Príslušné orgány a 
poskytovatelia hostingových služieb by 
mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané v 
demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím 
na osobitný význam, ktorý majú sloboda 
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zo základných pilierov pluralistickej, 
demokratickej spoločnosti a jedny z 
hodnôt, na ktorých je Únia založená. 
Opatrenia, ktoré predstavujú zásah do 
slobody prejavu a práva na informácie, by 
mali byť presne zamerané v tom zmysle, že 
musia slúžiť na predchádzanie šíreniu 
teroristického obsahu, ale bez toho, aby to 
malo vplyv na právo prijímať 
a odovzdávať informácie zákonným 
spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej 
úlohy poskytovateľov hostingových 
služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie 
a prijímaní a šírení faktov, názorov 
a myšlienok v súlade so zákonom.

prejavu a právo na informácie a práva na 
súkromie a ochranu osobných údajov, 
ktoré tvoria základné piliere pluralistickej, 
demokratickej spoločnosti a hodnoty, na 
ktorých je Únia založená. Opatrenia prijaté 
na účely odstránenia teroristického 
obsahu na internete predstavujú zásah do 
slobody prejavu a práva na informácie, 
a preto by mali byť presne zamerané, 
potrebné, vhodné a úmerné na účely boja 
proti terorizmu vrátane vyšetrovania a 
stíhania teroristických trestných činov 
v tom zmysle, že musia slúžiť na riešenie 
šírenia teroristického obsahu, ale bez toho, 
aby to malo vplyv na právo prijímať 
a odovzdávať informácie zákonným 
spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej 
úlohy poskytovateľov hostingových 
služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie 
a prijímaní a šírení faktov, názorov 
a myšlienok v súlade so zákonom.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Toto nariadenie prispieva k ochrane 
verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv. Zahŕňa právo na 
rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, právo na účinnú 
súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 
informácie, ako aj slobodu podnikania 
a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány 
a poskytovatelia hostingových služieb by 
mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané v 

(7) Toto nariadenie prispieva k ochrane 
verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv. Zahŕňa právo na 
rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, právo na účinnú 
súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 
informácie, ako aj slobodu podnikania 
a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány 
a poskytovatelia hostingových služieb by 
mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané v 
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demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím 
na osobitný význam, ktorý majú sloboda 
prejavu a právo na informácie, čo sú jedny 
zo základných pilierov pluralistickej, 
demokratickej spoločnosti a jedny z 
hodnôt, na ktorých je Únia založená. 
Opatrenia, ktoré predstavujú zásah do 
slobody prejavu a práva na informácie, by 
mali byť presne zamerané v tom zmysle, že 
musia slúžiť na predchádzanie šíreniu 
teroristického obsahu, ale bez toho, aby to 
malo vplyv na právo prijímať a 
odovzdávať informácie zákonným 
spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej 
úlohy poskytovateľov hostingových 
služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie a 
prijímaní a šírení faktov, názorov a 
myšlienok v súlade so zákonom.

demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím 
na osobitný význam, ktorý majú právo na 
slobodu prejavu a právo na informácie, ako 
aj právo na súkromie, ktoré tvoria 
základné piliere pluralistickej, 
demokratickej spoločnosti a hodnoty, na 
ktorých je Únia založená. Opatrenia, ktoré 
predstavujú zásah do slobody prejavu a 
práva na informácie, by mali byť presne 
zamerané v tom zmysle, že musia slúžiť na 
predchádzanie šíreniu teroristického 
obsahu, ale bez toho, aby to malo vplyv na 
právo prijímať a odovzdávať informácie 
zákonným spôsobom, a to pri zohľadnení 
ústrednej úlohy poskytovateľov 
hostingových služieb pri uľahčovaní 
verejnej diskusie a prijímaní a šírení 
faktov, názorov a myšlienok v súlade so 
zákonom. Toto nariadenie by nemalo mať 
vplyv na platné pravidlá o spracúvaní 
osobných údajov, konkrétne na 
nariadenie (EÚ) 2016/679 a smernicu 
(EÚ) 2016/680.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Toto nariadenie prispieva k ochrane 
verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv. Zahŕňa právo na 
rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, právo na účinnú 
súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 
informácie, ako aj slobodu podnikania 
a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány 
a poskytovatelia hostingových služieb by 

(7) Toto nariadenie prispieva k ochrane 
verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv. Zahŕňa právo na 
rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, právo na účinnú 
súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 
informácie, ako aj slobodu podnikania 
a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány 
a poskytovatelia hostingových služieb by 
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mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané v 
demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím 
na osobitný význam, ktorý majú sloboda 
prejavu a právo na informácie, čo sú jedny 
zo základných pilierov pluralistickej, 
demokratickej spoločnosti a jedny z 
hodnôt, na ktorých je Únia založená. 
Opatrenia, ktoré predstavujú zásah do 
slobody prejavu a práva na informácie, by 
mali byť presne zamerané v tom zmysle, že 
musia slúžiť na predchádzanie šíreniu 
teroristického obsahu, ale bez toho, aby to 
malo vplyv na právo prijímať a 
odovzdávať informácie zákonným 
spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej 
úlohy poskytovateľov hostingových 
služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie a 
prijímaní a šírení faktov, názorov a 
myšlienok v súlade so zákonom.

mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané v 
demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím 
na osobitný význam, ktorý majú sloboda 
prejavu a právo na informácie, čo sú jedny 
zo základných pilierov pluralistickej, 
demokratickej spoločnosti a jedny z 
hodnôt, na ktorých je Únia založená. 
Opatrenia, ktoré predstavujú zásah do 
slobody prejavu a práva na informácie, by 
mali byť presne zamerané v tom zmysle, že 
musia slúžiť na predchádzanie šíreniu 
teroristického obsahu, ale bez toho, aby to 
malo vplyv na právo prijímať a 
odovzdávať informácie zákonným 
spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej 
úlohy poskytovateľov hostingových 
služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie a 
prijímaní a šírení faktov, názorov a 
myšlienok v súlade so zákonom, keďže 
účinné opatrenia na boj proti terorizmu 
na internete a ochrana slobody prejavu si 
ako ciele vzájomne neodporujú, ale práve 
naopak sa dopĺňajú a vzájomne posilňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Toto nariadenie prispieva k ochrane 
verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv. Zahŕňa právo na 
rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, právo na účinnú 
súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 
informácie, ako aj slobodu podnikania 
a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány 

(7) Toto nariadenie má prispieť 
k ochrane verejnej bezpečnosti a mali by sa 
ním stanoviť primerané a spoľahlivé 
záruky na zabezpečenie ochrany 
dotknutých základných práv. Zahŕňa právo 
na rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, právo na účinnú 
súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 
informácie, ako aj slobodu podnikania 
a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány 
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a poskytovatelia hostingových služieb by 
mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané 
v demokratickej spoločnosti, 
s prihliadnutím na osobitný význam, ktorý 
majú sloboda prejavu a právo na 
informácie, čo sú jedny zo základných 
pilierov pluralistickej, demokratickej 
spoločnosti a jedny z hodnôt, na ktorých je 
Únia založená. Opatrenia, ktoré 
predstavujú zásah do slobody prejavu a 
práva na informácie, by mali byť presne 
zamerané v tom zmysle, že musia slúžiť na 
predchádzanie šíreniu teroristického 
obsahu, ale bez toho, aby to malo vplyv na 
právo prijímať a odovzdávať informácie 
zákonným spôsobom, a to pri zohľadnení 
ústrednej úlohy poskytovateľov 
hostingových služieb pri uľahčovaní 
verejnej diskusie a prijímaní a šírení 
faktov, názorov a myšlienok v súlade so 
zákonom.

a poskytovatelia hostingových služieb by 
mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné a primerané v demokratickej 
spoločnosti, s prihliadnutím na osobitný 
význam, ktorý majú sloboda prejavu 
a sloboda prijímať a poskytovať 
informácie, ako aj rešpektovanie 
súkromného života a ochrana osobných 
údajov, ktoré tvoria základné piliere 
pluralistickej, demokratickej spoločnosti 
a patria medzi hodnoty, na ktorých je Únia 
založená. Opatrenia, ktoré predstavujú 
zásah do slobody prejavu a slobody 
prijímať a poskytovať informácie, by mali 
byť jednoznačne úmerné a potrebné, 
presne zamerané v tom zmysle, že musia 
slúžiť na predchádzanie šíreniu len 
nezákonného teroristického obsahu, bez 
toho, aby to malo vplyv na právo prijímať 
a odovzdávať informácie zákonným 
spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej 
úlohy poskytovateľov hostingových 
služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie 
a prijímaní a šírení faktov, názorov 
a myšlienok v súlade so zákonom.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Toto nariadenie prispieva k ochrane 
verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv. Zahŕňa právo na 
rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, právo na účinnú 
súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 
informácie, ako aj slobodu podnikania 

(7) Toto nariadenie prispieva k ochrane 
verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv. Zahŕňa právo na 
rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, právo na účinnú 
súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 
informácie, ako aj slobodu podnikania 
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a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány 
a poskytovatelia hostingových služieb by 
mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané v 
demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím 
na osobitný význam, ktorý majú sloboda 
prejavu a právo na informácie, čo sú jedny 
zo základných pilierov pluralistickej, 
demokratickej spoločnosti a jedny z 
hodnôt, na ktorých je Únia založená. 
Opatrenia, ktoré predstavujú zásah do 
slobody prejavu a práva na informácie, by 
mali byť presne zamerané v tom zmysle, že 
musia slúžiť na predchádzanie šíreniu 
teroristického obsahu, ale bez toho, aby to 
malo vplyv na právo prijímať a 
odovzdávať informácie zákonným 
spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej 
úlohy poskytovateľov hostingových 
služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie a 
prijímaní a šírení faktov, názorov a 
myšlienok v súlade so zákonom.

a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány 
a poskytovatelia hostingových služieb by 
mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané v 
demokratickej spoločnosti, s prihliadnutím 
na osobitný význam, ktorý majú sloboda 
prejavu a právo na informácie, čo sú jedny 
zo základných pilierov pluralistickej, 
demokratickej spoločnosti a jedny z 
hodnôt, na ktorých je Únia založená. 
Opatrenia, ktoré predstavujú zásah do 
slobody prejavu a práva na informácie, by 
mali byť presne zamerané v tom zmysle, že 
musia slúžiť na predchádzanie šíreniu 
teroristického obsahu, ale bez toho, aby to 
malo vplyv na právo prijímať a 
odovzdávať informácie zákonným 
spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej 
úlohy poskytovateľov hostingových 
služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie a 
prijímaní a šírení faktov, názorov a 
myšlienok v súlade so zákonom. Toto 
nariadenie by nemalo mať vplyv na platné 
pravidlá o spracúvaní osobných údajov, 
najmä stanovené v nariadení (EÚ) 
2016/679 a smernici (EÚ) 2016/680.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Toto nariadenie prispieva 
k ochrane verejnej bezpečnosti a zároveň 
vytvára primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv. Zahŕňa právo na 
rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, právo na účinnú 
súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 

(7) Táto smernica prispieva k ochrane 
verejnej bezpečnosti a zároveň vytvára 
primerané a spoľahlivé záruky na 
zabezpečenie ochrany dotknutých 
základných práv. Zahŕňa právo na 
rešpektovanie súkromného života a na 
ochranu osobných údajov, právo na účinnú 
súdnu ochranu, právo na slobodu prejavu 
vrátane slobody prijímať a rozširovať 
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informácie, ako aj slobodu podnikania 
a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány 
a poskytovatelia hostingových služieb by 
mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané 
v demokratickej spoločnosti, 
s prihliadnutím na osobitný význam, ktorý 
majú sloboda prejavu a právo na 
informácie, čo sú jedny zo základných 
pilierov pluralistickej, demokratickej 
spoločnosti a jedny z hodnôt, na ktorých je 
Únia založená. Opatrenia, ktoré 
predstavujú zásah do slobody prejavu a 
práva na informácie, by mali byť presne 
zamerané v tom zmysle, že musia slúžiť na 
predchádzanie šíreniu teroristického 
obsahu, ale bez toho, aby to malo vplyv na 
právo prijímať a odovzdávať informácie 
zákonným spôsobom, a to pri zohľadnení 
ústrednej úlohy poskytovateľov 
hostingových služieb pri uľahčovaní 
verejnej diskusie a prijímaní a šírení 
faktov, názorov a myšlienok v súlade so 
zákonom.

informácie, ako aj slobodu podnikania 
a zásadu nediskriminácie. Príslušné orgány 
a poskytovatelia hostingových služieb by 
mali prijímať len opatrenia, ktoré sú 
potrebné, vhodné a primerané 
v demokratickej spoločnosti, 
s prihliadnutím na osobitný význam, ktorý 
majú sloboda prejavu a právo na 
informácie, ako aj rešpektovanie 
súkromného a rodinného života 
a ochrana osobných údajov, ktoré tvoria 
základné piliere pluralistickej, 
demokratickej spoločnosti a patria medzi 
hodnoty, na ktorých je Únia založená. 
Opatrenia, ktoré predstavujú zásah do 
slobody prejavu a práva na informácie, by 
mali byť presne zamerané v tom zmysle, že 
musia slúžiť na predchádzanie šíreniu 
teroristického obsahu, ale bez toho, aby to 
malo vplyv na právo prijímať a 
odovzdávať informácie zákonným 
spôsobom, a to pri zohľadnení ústrednej 
úlohy poskytovateľov hostingových 
služieb pri uľahčovaní verejnej diskusie a 
prijímaní a šírení faktov, názorov a 
myšlienok v súlade so zákonom.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Toto nariadenie by nemalo zmeniť 
povinnosť členských štátov rešpektovať 
základné práva a základné právne zásady 
zakotvené v článku 6 Zmluvy o Európskej 
únii a v článku 11 Charty základných 
práv, ako ani platné pravidlá týkajúce sa 
spracovania osobných údajov, ako sú 



PE636.146v02-00 38/136 AM\1177907SK.docx

SK

nariadenie 2016/679 a smernica 
2016/680.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Opatrenia prijaté na účely 
odstránenia teroristického obsahu na 
internete by mali byť cielené, potrebné, 
vhodné a primerané.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Právo na účinný prostriedok 
nápravy je zakotvené v článku 19 ZEÚ 
a v článku 47 Charty základných práv 
Európskej únie. Každá fyzická alebo 
právnická osoba má právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy pred príslušným 
vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek 
z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, 
ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na 
práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä 
možnosť poskytovateľov hostingových 
služieb a poskytovateľov obsahu účinne 
namietať proti príkazom na odstránenie na 
súde členského štátu, ktorého orgány toto 
rozhodnutie vydali.

(8) Právo na účinný prostriedok 
nápravy je zakotvené v článku 19 Zmluvy 
o EÚ a v článku 47 Charty základných 
práv Európskej únie. Každá fyzická alebo 
právnická osoba má právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy pred príslušným 
vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek 
z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, 
ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na 
práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa 
najmä v kontexte tohto nariadenia 
možnosť používateľov spochybniť 
odstránenie obsahu v dôsledku opatrení 
prijatých poskytovateľom hostingových 
služieb, ako sa stanovuje v tomto 
nariadení, a právo byť informovaný o 
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účinných prostriedkoch nápravy, a to 
interne aj na súde členského štátu pobytu. 
Zahŕňa tiež možnosť poskytovateľov 
hostingových služieb a poskytovateľov 
obsahu účinne namietať proti príkazom na 
odstránenie na súde členského štátu, 
ktorého orgány toto rozhodnutie vydali, na 
súde členského štátu, kde je poskytovateľ 
hostingových služieb usadený alebo 
zastúpený, alebo na súde v členskom štáte 
bydliska poskytovateľa obsahu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Právo na účinný prostriedok 
nápravy je zakotvené v článku 19 ZEÚ 
a v článku 47 Charty základných práv 
Európskej únie. Každá fyzická alebo 
právnická osoba má právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy pred príslušným 
vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek 
z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, 
ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na 
práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä 
možnosť poskytovateľov hostingových 
služieb a poskytovateľov obsahu účinne 
namietať proti príkazom na odstránenie na 
súde členského štátu, ktorého orgány toto 
rozhodnutie vydali.

(8) Právo na účinný prostriedok 
nápravy je zakotvené v článku 19 Zmluvy 
o EÚ a v článku 47 Charty základných 
práv Európskej únie. Každá fyzická alebo 
právnická osoba má právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy pred príslušným 
vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek 
z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, 
ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na 
práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä 
možnosť poskytovateľov hostingových 
služieb a poskytovateľov obsahu účinne 
namietať proti príkazom na odstránenie na 
súde členského štátu, ktorého orgány toto 
rozhodnutie vydali. Toto právo možno 
uplatniť na súde členského štátu, v 
ktorom má poskytovateľ hostingových 
služieb hlavné miesto podnikateľskej 
činnosti alebo v ktorom sídli alebo je 
usadený právny zástupca určený 
poskytovateľom hostingových služieb 
podľa článku 16.



PE636.146v02-00 40/136 AM\1177907SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Právo na účinný prostriedok 
nápravy je zakotvené v článku 19 ZEÚ 
a v článku 47 Charty základných práv 
Európskej únie. Každá fyzická alebo 
právnická osoba má právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy pred príslušným 
vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek 
z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, 
ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na 
práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä 
možnosť poskytovateľov hostingových 
služieb a poskytovateľov obsahu účinne 
namietať proti príkazom na odstránenie na 
súde členského štátu, ktorého orgány toto 
rozhodnutie vydali.

(8) Právo na účinný prostriedok 
nápravy je zakotvené v článku 19 Zmluvy 
o EÚ a v článku 47 Charty základných 
práv Európskej únie. Každá fyzická alebo 
právnická osoba má právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy pred príslušným 
vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek 
z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, 
ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na 
práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä 
možnosť poskytovateľov hostingových 
služieb a poskytovateľov obsahu účinne 
namietať proti príkazom na odstránenie na 
súde členského štátu, ktorého orgány toto 
rozhodnutie vydali. Poskytovatelia 
hostingových služieb by navyše mali mať 
právo spochybniť rozhodnutie ukladajúce 
proaktívne opatrenia alebo sankcie na 
súde členského štátu, ktorého orgány 
rozhodnutie prijali.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Právo na účinný prostriedok 
nápravy je zakotvené v článku 19 ZEÚ 
a v článku 47 Charty základných práv 
Európskej únie. Každá fyzická alebo 

(8) Právo na účinný prostriedok 
nápravy je zakotvené v článku 19 Zmluvy 
o EÚ a v článku 47 Charty základných 
práv Európskej únie. Každá fyzická alebo 
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právnická osoba má právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy pred príslušným 
vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek 
z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, 
ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na 
práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä 
možnosť poskytovateľov hostingových 
služieb a poskytovateľov obsahu účinne 
namietať proti príkazom na odstránenie na 
súde členského štátu, ktorého orgány toto 
rozhodnutie vydali.

právnická osoba má právo na účinný súdny 
prostriedok nápravy pred príslušným 
vnútroštátnym súdom proti ktorémukoľvek 
z opatrení prijatých podľa tohto nariadenia, 
ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na 
práva tejto osoby. Toto právo zahŕňa najmä 
možnosť poskytovateľov hostingových 
služieb a poskytovateľov obsahu účinne 
namietať proti príkazom na odstránenie na 
súde členského štátu, ktorého orgány toto 
rozhodnutie vydali, a možnosť 
poskytovateľov obsahu spochybniť 
výsledky opatrení prijatých 
poskytovateľom hostingových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Axel Voss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/541. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál, ktorý nabáda na 
páchanie teroristických trestných činov 
alebo na poskytnutie pomoci pri páchaní 
týchto činov, resp. na ne motivuje alebo ich 
ospravedlňuje, alebo ktorý podporuje 
účasť na činnostiach teroristickej skupiny. 
Vymedzenie pojmu by malo zahŕňať 
obsah, ktorý poskytuje pokyny na 
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teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 
Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

vyrobenie a používanie výbušnín, 
strelných alebo iných zbraní alebo 
škodlivých alebo nebezpečných látok, ako 
aj chemických, biologických, 
rádiologických či jadrových materiálov 
(CBRN), alebo obsah, ktorý poskytuje 
pokyny týkajúce sa iných metód a techník 
vrátane výberu cieľov na účely spáchania 
teroristických činov. Medzi takýto 
materiál môžu patriť najmä text, obrázky, 
zvukové záznamy a videá. Pri posudzovaní 
toho, či obsah predstavuje teroristický 
obsah v zmysle tohto nariadenia, by 
príslušné orgány, ako aj poskytovatelia 
hostingových služieb mali zohľadniť také 
faktory, ako je napr. povaha a znenie 
vyhlásení, kontext, v ktorom boli tieto 
vyhlásenia urobené, ako aj ich potenciál 
viesť k škodlivým následkom s vplyvom na 
bezpečnosť a ochranu osôb. Významným 
faktorom pri posudzovaní je skutočnosť, že 
materiál vyrobila teroristická organizácia 
alebo osoba uvedená na zozname EÚ, resp. 
že je materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, 
protiargumentácie alebo výskumu by mal 
byť primerane chránený, a to dosiahnutím 
vhodnej rovnováhy medzi základnými 
právami a potrebami verejnej bezpečnosti. 
Najmä v prípadoch, keď poskytovateľ 
obsahu má redakčnú zodpovednosť, pri 
každom rozhodovaní o odstránení 
šíreného materiálu by sa mali 
zohľadňovať novinárske normy 
stanovené nariadeniami o tlači alebo 
médiách v súlade s právom Únie a 
Chartou základných práv. Okrem toho by 
sa vyjadrovanie radikálnych, polemických 
alebo kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

_________________
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
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a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu nezákonného 
teroristického obsahu online, by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť vymedzenie 
nezákonného teroristického obsahu, a to 
na základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
nezákonný teroristický obsah online by sa 
do tohto vymedzenia mal zahrnúť materiál 
a informácie, ktoré úmyselne nabádajú na 
páchanie teroristických trestných činov 
alebo na poskytnutie pomoci pri páchaní 
týchto činov, resp. na ne motivujú alebo 
ich ospravedlňujú, ako aj ktoré predstavujú 
pokyny na páchanie takýchto trestných 
činov, pokiaľ sa spáchajú s konkrétnym 
teroristickým zámerom, a to vážne 
zastrašiť obyvateľov, nenáležite donútiť 
vládu alebo medzinárodnú organizáciu, 
aby vykonala alebo nevykonala nejaký 
čin, alebo vážne destabilizovať či zničiť 
základné politické, ústavné, hospodárske 
alebo sociálne štruktúry krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
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Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb 
alebo rešpektovanie základných práv 
vrátane práva na slobodu prejavu, práv na 
súkromie a rodinný život a práva na 
ochranu osobných údajov. Významným 
faktorom pri posudzovaní je skutočnosť, že 
materiál vyrobila teroristická organizácia 
alebo osoba uvedená na zozname EÚ, resp. 
že je materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nepatrí do rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia a už vôbec nie do vymedzenia 
verejnej provokácie na spáchanie 
teroristických trestných činov.

_________________ _________________
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
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hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napríklad 
povaha a znenie vyhlásení, kontext, v 
ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, ako 
aj ich potenciál viesť k škodlivým 
následkom s vplyvom na bezpečnosť a 
ochranu osôb. Významným faktorom pri 
posudzovaní je skutočnosť, že materiál 
vyrobila teroristická organizácia alebo 
osoba uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tejto smernici malo 
stanoviť vymedzenie teroristického obsahu, 
a to na základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/541. So zreteľom na potrebu riešiť 
teroristický obsah online by sa do tohto 
vymedzenia mal zahrnúť materiál 
a informácie, ktoré úmyselne nabádajú na 
páchanie teroristických trestných činov 
alebo na poskytnutie pomoci pri páchaní 
týchto činov, resp. na ne motivujú alebo 
ich ospravedlňujú, ako aj ktoré predstavujú 
pokyny na páchanie takýchto trestných 
činov, pokiaľ sa spáchajú s konkrétnym 
teroristickým zámerom, a to vážne 
zastrašiť obyvateľov, nenáležite donútiť 
vládu alebo medzinárodnú organizáciu, 
aby vykonala alebo nevykonala nejaký 
čin, alebo vážne destabilizovať či zničiť 
základné politické, ústavné, hospodárske 
alebo sociálne štruktúry krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tejto smernice, 
by príslušné orgány, ako aj poskytovatelia 
hostingových služieb mali zohľadniť také 
faktory, ako je napríklad povaha a znenie 
vyhlásení, kontext, v ktorom boli tieto 
vyhlásenia urobené, ako aj ich potenciál 
viesť k škodlivým následkom s vplyvom na 
bezpečnosť a ochranu osôb alebo 
rešpektovanie základných práv vrátane 
práva na slobodu prejavu, práva na 
súkromný a rodinný život a práva na 
ochranu osobných údajov. Významným 
faktorom pri posudzovaní je skutočnosť, že 
materiál vyrobila teroristická organizácia 
alebo osoba uvedená na zozname EÚ, resp. 
že je materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho vyjadrovanie 
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radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto 
smernice a už vôbec nie do vymedzenia 
verejnej provokácie na spáchanie 
teroristických trestných činov.

_________________
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mohli prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom riešiť šírenie teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu v súlade s vymedzením 
teroristických trestných činov obsiahnutým 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/5419. Medzi takéto informácie 
môže patriť najmä text, obrázky, zvukové 
záznamy a videá. Pri posudzovaní toho, či 
obsah predstavuje teroristický obsah v 
zmysle tohto nariadenia, by príslušné 
orgány, ako aj poskytovatelia hostingových 
služieb mali zohľadniť také faktory, ako je 
napr. povaha a znenie vyhlásení, kontext, v 
ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, ako 
aj ich potenciál viesť k škodlivým 
následkom s vplyvom na bezpečnosť a 
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podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 
Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

ochranu osôb. Významným faktorom pri 
posudzovaní je skutočnosť, že materiál 
vyrobila teroristická organizácia alebo 
osoba uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely umenia, vzdelávania, 
novinárstva alebo výskumu alebo na účely 
zvyšovania povedomia v záujme boja proti 
teroristickej činnosti by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

_________________ _________________
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 
Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov, pokyny na 
metódy alebo techniky výroby alebo 
používania výbušnín, strelných alebo 
iných zbraní alebo škodlivých látok, ako 
aj chemických, biologických, 
rádiologických či jadrových materiálov 
(CBRN), alebo materiál a informácie, 
ktoré podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 
Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva, 
protiargumentácie alebo výskumu by mal 
byť primerane chránený. Okrem toho by sa 
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vyjadrovanie radikálnych, polemických 
alebo kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

_________________ _________________
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
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obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 
Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 
Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva, 
výskumu alebo na umelecké či redakčné 
účely by sa však nemal považovať za 
teroristický obsah a mal by byť preto 
vylúčený z rozsahu pôsobnosti tohto 
nariadenia. Okrem toho by sa 
vyjadrovanie radikálnych, polemických 
alebo kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

_________________ _________________
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 
Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 
Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah. 
Poskytovatelia služieb a dotknutí 
používatelia by v tejto súvislosti vždy mali 
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mať možnosť použiť súdny prostriedok 
nápravy.

_________________ _________________
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 



AM\1177907SK.docx 53/136 PE636.146v02-00

SK

teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 
Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 
Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
akéhokoľvek druhu názorov, ktoré sa 
môžu vnímať ako radikálne, polemické 
alebo kontroverzné, vo verejnej diskusii 
a najmä v diskusii o akýchkoľvek o 
citlivých politických otázkach nemalo 
považovať za teroristický obsah.

_________________ _________________
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
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obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napríklad 
povaha a znenie vyhlásení, kontext, v 
ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, ako 
aj ich potenciál viesť k škodlivým 
následkom s vplyvom na bezpečnosť a 
ochranu osôb. Významným faktorom pri 
posudzovaní je skutočnosť, že materiál 
vyrobila teroristická organizácia alebo 
osoba uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
preukázateľne nabádajú na páchanie 
teroristických trestných činov, ako aj ktoré 
predstavujú pokyny na páchanie takýchto 
trestných činov alebo ktoré podporujú 
účasť na činnostiach teroristickej skupiny. 
Medzi takéto informácie môže patriť najmä 
text, obrázky, zvukové záznamy a videá. 
Pri posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány mali 
zohľadniť také faktory, ako je napríklad 
povaha a znenie vyhlásení, kontext, v 
ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, ako 
aj ich preukázateľný potenciál viesť k 
škodlivým následkom s vplyvom na 
bezpečnosť a ochranu osôb. Významným 
faktorom pri posudzovaní je skutočnosť, že 
materiál vyrobila teroristická organizácia 
alebo osoba uvedená na zozname EÚ, resp. 
že je materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

_________________ _________________
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
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a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny uvedenej na zozname 
EÚ. Medzi takéto informácie môže patriť 
najmä text, obrázky, zvukové záznamy a 
videá. Pri posudzovaní toho, či obsah 
predstavuje teroristický obsah v zmysle 
tohto nariadenia, by príslušné orgány, ako 
aj poskytovatelia hostingových služieb 
mali zohľadniť také faktory, ako je napr. 
povaha a znenie vyhlásení, kontext, v 
ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, ako 
aj ich potenciál viesť k škodlivým 
následkom s vplyvom na bezpečnosť a 
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Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

ochranu osôb. Významným faktorom pri 
posudzovaní je skutočnosť, že materiál 
vyrobila teroristická organizácia alebo 
osoba uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

_________________ _________________
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Monika Beňová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
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nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môžu patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 
Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môžu patriť napríklad text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napr. povaha 
a znenie vyhlásení, kontext, v ktorom boli 
tieto vyhlásenia urobené, ako aj ich 
potenciál viesť k škodlivým následkom s 
vplyvom na bezpečnosť a ochranu osôb. 
Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

_________________ _________________
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu na preventívne účely, a to na 
základe vymedzenia teroristických 
trestných činov obsiahnutého v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2017/5419. So zreteľom na potrebu riešiť 
najškodlivejšiu teroristickú propagandu 
online by sa do tohto vymedzenia mal 
zahrnúť materiál a informácie, ktoré 
nabádajú na páchanie teroristických 
trestných činov alebo na poskytnutie 
pomoci pri páchaní týchto činov, resp. na 
ne motivujú alebo ich ospravedlňujú, ako 
aj ktoré predstavujú pokyny na páchanie 
takýchto trestných činov alebo ktoré 
podporujú účasť na činnostiach 
teroristickej skupiny. Medzi takéto 
informácie môže patriť najmä text, 
obrázky, zvukové záznamy a videá. Pri 
posudzovaní toho, či obsah predstavuje 
teroristický obsah v zmysle tohto 
nariadenia, by príslušné orgány, ako aj 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
zohľadniť také faktory, ako je napríklad 
povaha a znenie vyhlásení, kontext, v 
ktorom boli tieto vyhlásenia urobené, ako 
aj ich potenciál viesť k škodlivým 
následkom s vplyvom na bezpečnosť a 
ochranu osôb. Významným faktorom pri 
posudzovaní je skutočnosť, že materiál 
vyrobila teroristická organizácia alebo 
osoba uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 

(9) V záujme ozrejmenia opatrení, 
ktoré by mali prijať poskytovatelia 
hostingových služieb aj príslušné orgány 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu online, by sa v tomto nariadení 
malo stanoviť vymedzenie teroristického 
obsahu, a to na základe vymedzenia 
teroristických trestných činov obsiahnutého 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541. So zreteľom na potrebu 
riešiť nezákonný teroristický obsah online 
by sa do tohto vymedzenia mal zahrnúť 
materiál a informácie, ktoré nabádajú na 
páchanie teroristických trestných činov 
alebo na poskytnutie pomoci pri páchaní 
týchto činov, resp. na ne motivujú alebo 
ich ospravedlňujú, ako aj ktoré ponúkajú 
školenie na páchanie takýchto trestných 
činov alebo robia nábor do teroristickej 
skupiny. Medzi takéto informácie môže 
patriť najmä text, obrázky, zvukové 
záznamy a videá. Pri posudzovaní toho, či 
obsah predstavuje nezákonný teroristický 
obsah v zmysle tohto nariadenia, príslušné 
orgány, ako aj poskytovatelia hostingových 
služieb musia pri svojom posudzovaní 
vychádzať z takých faktorov, ako je 
napríklad úmysel, povaha a znenie 
vyhlásení, kontext, v ktorom boli tieto 
vyhlásenia urobené, ako aj ich 
preukázateľné riziko vyprovokovania 
akcií so škodlivými následkami s vplyvom 
na bezpečnosť a ochranu osôb. 
Významným faktorom pri posudzovaní je 
skutočnosť, že materiál vyrobila 
teroristická organizácia alebo osoba 
uvedená na zozname EÚ, resp. že je 
materiál tejto organizácii či osobe 
pripísateľný alebo šírený v jej mene. Obsah 
šírený na účely vzdelávania, novinárstva 
alebo výskumu by mal byť primerane 
chránený. Okrem toho by sa vyjadrovanie 
radikálnych, polemických alebo 
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kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach 
nemalo považovať za teroristický obsah.

_________________
9 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
(EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji 
proti terorizmu, ktorou sa nahrádza 
rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV 
a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV 
(Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Ak sa šírený materiál uverejňuje 
na redakčnú zodpovednosť poskytovateľa 
obsahu, akékoľvek rozhodnutie o 
odstránení takéhoto obsahu môže byť 
založené len na súdnom príkaze. Je to 
nevyhnutné s cieľom plne rešpektovať 
právo Únie a právo na slobodu prejavu a 
právo na slobodu a pluralitu médií 
zakotvené v článku 11 Charty základných 
práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie tretím stranám, 
a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť 
čisto technickej, automatickej alebo 
pasívnej povahy. Medzi takýchto 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti patria napr. platformy 
sociálnych médií, služby na video prenos, 
služby na zdieľanie videí, obrazových 
a zvukových materiálov, služby na 
zdieľanie súborov a iné cloudové služby, 
a to v rozsahu, v akom sprístupňujú 
informácie tretím stranám a webovým 
lokalitám, na ktorých môžu používatelia 
umiestňovať svoje komentáre alebo 
príspevky. Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v 
rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené v 
tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby v 
Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktorých hlavným účelom 
alebo jedným z hlavných účelov je 
ponúknuť uchovávanie informácií 
poskytovaných príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie verejnosti, pričom 
príjemca služby má všeobecnú kontrolu 
nad obsahom uchovávaných 
a spracúvaných údajov a prístup k nim, 
a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť 
čisto technickej, automatickej alebo 
pasívnej povahy a bez ohľadu na to, či sa 
vyžaduje platba od používateľa. Medzi 
takýchto poskytovateľov služieb 
informačnej spoločnosti patria napr. 
platformy sociálnych médií, služby na 
videoprenos, služby na zdieľanie videí, 
obrazových a zvukových materiálov, 
služby na zdieľanie súborov a iné online 
služby, a to v rozsahu, v akom sprístupňujú 
informácie verejnosti. Toto nariadenie by 
sa malo uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby 
používateľom nachádzajúcim sa v rámci 
Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené 
v tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby v 
Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch, 
a toho, či sú tieto služby osobitne 
zacielené na používateľov v Únii. Samotná 
prístupnosť webovej lokality poskytovateľa 
služieb, resp. jeho e-mailovej adresy 
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a iných kontaktných údajov, v jednom 
alebo viacerých členských štátoch, by však 
nemala byť dostatočnou podmienkou na 
uplatňovanie tohto nariadenia. Naopak, 
služby, ktoré pozostávajú z poskytovania 
výlučne technického zariadenia, ako 
napríklad tzv. cloudové služby spočívajúce 
v poskytovaní fyzických alebo virtuálnych 
prostriedkov na požiadanie, ktoré 
poskytujú kapacity výpočtovej a úložnej 
infraštruktúry, na ktorú poskytovateľ 
služieb nemá žiadne zmluvné práva z 
hľadiska obsahu, ktorý sa uchováva, 
alebo spôsobu, akým ho zákazníci alebo 
koncoví používatelia takýchto zákazníkov 
spracúvajú alebo sprístupňujú, a kde 
poskytovateľ služieb nemá žiadnu 
technickú kapacitu odstrániť konkrétny 
obsah uložený jeho zákazníkmi alebo 
koncovými používateľmi jeho zákazníkov, 
alebo služby predaja tovaru online, 
dodávok tovarov, alebo súkromné webové 
lokality vrátane blogov by sa nemali 
považovať za poskytovateľov 
hostingových služieb v zmysle tohto 
nariadenia. Služby samotného prenosu 
(tzv. „púhe kanály“) a iné služby 
elektronickej komunikácie v zmysle 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
xxx/2019 [európsky kódex elektronickej 
komunikácie] ani poskytovatelia služieb 
vyrovnávacej pamäte, či iné služby 
poskytované v iných vrstvách 
infraštruktúry internetu, ako sú registre a 
registrátori, systém názvov domén (DNS) 
alebo pridružené služby, ako sú platobné 
služby alebo služby ochrany pred útokmi 
DDoS, by sa tiež nemali vnímať ako 
služby poskytovateľov hostingových 
služieb. To isté platí pre interpersonálne 
komunikačné služby, ktoré umožňujú 
priamu interpersonálnu a interaktívnu 
výmenu informácií medzi konečným 
počtom osôb, pričom osoby, ktoré 
komunikáciu začali alebo sa na nej 
zúčastňujú, určujú jej prijímateľov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie tretím stranám, 
a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť 
čisto technickej, automatickej alebo 
pasívnej povahy. Medzi takýchto 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti patria napr. platformy 
sociálnych médií, služby na video prenos, 
služby na zdieľanie videí, obrazových a 
zvukových materiálov, služby na zdieľanie 
súborov a iné cloudové služby, a to v 
rozsahu, v akom sprístupňujú informácie 
tretím stranám a webovým lokalitám, na 
ktorých môžu používatelia umiestňovať 
svoje komentáre alebo príspevky. Toto 
nariadenie by sa malo uplatňovať aj na 
poskytovateľov hostingových služieb 
usadených mimo Únie, ktorí však 
poskytujú svoje služby v rámci Únie, 
keďže významné množstvo poskytovateľov 
hostingových služieb vystavených 
teroristickému obsahu prostredníctvom ich 
služieb je usadené v tretích krajinách. Tým 
by sa malo zabezpečiť, aby všetky 
spoločnosti pôsobiace na jednotnom 
digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky 
bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. 
Určenie toho, či poskytovateľ služieb 
ponúka služby v Únii, si vyžaduje 
posúdenie toho, či poskytovateľ služieb 
umožňuje právnickým alebo fyzickým 
osobám, aby využívali jeho služby v 

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie a materiál 
verejnosti, a to bez ohľadu na to, či je táto 
činnosť čisto technickej, automatickej 
alebo pasívnej povahy. Medzi takýchto 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti patria napr. platformy 
sociálnych médií, služby na videoprenos, 
služby na zdieľanie videí, obrazových a 
zvukových materiálov, služby na zdieľanie 
súborov a iné cloudové služby, a to v 
rozsahu, v akom sprístupňujú informácie 
verejnosti a webovým lokalitám, na 
ktorých môžu používatelia umiestňovať 
svoje komentáre alebo príspevky. Služby 
cloudovej infraštruktúry, ktoré 
pozostávajú z poskytovania fyzických 
alebo virtuálnych zdrojov na požiadanie, 
poskytujúce kapacity výpočtovej a úložnej 
infraštruktúry, na ktorú nemá 
poskytovateľ služieb žiadne zmluvné 
práva, pokiaľ ide o ukladanie obsahu 
alebo jeho spracovanie či uverejňovanie 
jeho zákazníkmi alebo koncovými 
používateľmi takýchto zákazníkov, a kde 
poskytovateľ služby nemá technickú 
kapacitu na odstránenie obsahu 
uloženého jeho zákazníkmi alebo 
koncovými používateľmi jeho zákazníkov, 
by nemali patriť do rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia. Toto nariadenie by sa 
malo uplatňovať aj na poskytovateľov 
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jednom členskom štáte alebo vo viacerých 
členských štátoch. Samotná prístupnosť 
webovej lokality poskytovateľa služieb, 
resp. jeho e-mailovej adresy a iných 
kontaktných údajov, v jednom alebo 
viacerých členských štátoch, by však 
nemala byť dostatočnou podmienkou na 
uplatňovanie tohto nariadenia.

hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v 
rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené v 
tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby v 
Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Michał Boni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie tretím stranám, 
a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť 
čisto technickej, automatickej alebo 
pasívnej povahy. Medzi takýchto 

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie verejnosti, a to bez 
ohľadu na to, či je táto činnosť čisto 
technickej, automatickej alebo pasívnej 
povahy. Medzi takýchto poskytovateľov 
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poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti patria napr. platformy 
sociálnych médií, služby na video prenos, 
služby na zdieľanie videí, obrazových 
a zvukových materiálov, služby na 
zdieľanie súborov a iné cloudové služby, 
a to v rozsahu, v akom sprístupňujú 
informácie tretím stranám a webovým 
lokalitám, na ktorých môžu používatelia 
umiestňovať svoje komentáre alebo 
príspevky. Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v 
rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené v 
tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby v 
Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

služieb informačnej spoločnosti patria 
napr. platformy sociálnych médií, služby 
na videoprenos, služby na zdieľanie videí, 
obrazových a zvukových materiálov, 
služby na zdieľanie súborov a iné cloudové 
služby, a to v rozsahu, v akom sprístupňujú 
informácie verejnosti. Na účely tohto 
nariadenia by sa poskytovatelia služieb 
cloudovej infraštruktúry a služieb na 
iných úrovniach infraštruktúry internetu 
ako na aplikačnej úrovni, ako ani 
poskytovatelia služieb webhostingu, ktorí 
poskytujú technickú infraštruktúru 
prevádzkovateľom webových lokalít, 
nemali považovať za poskytovateľov 
hostingových služieb. Toto nariadenie by 
sa malo uplatňovať na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby 
v rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené 
v tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby v 
Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie tretím stranám, 
a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť 
čisto technickej, automatickej alebo 
pasívnej povahy. Medzi takýchto 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti patria napr. platformy 
sociálnych médií, služby na video prenos, 
služby na zdieľanie videí, obrazových a 
zvukových materiálov, služby na zdieľanie 
súborov a iné cloudové služby, a to v 
rozsahu, v akom sprístupňujú informácie 
tretím stranám a webovým lokalitám, na 
ktorých môžu používatelia umiestňovať 
svoje komentáre alebo príspevky. Toto 
nariadenie by sa malo uplatňovať aj na 
poskytovateľov hostingových služieb 
usadených mimo Únie, ktorí však 
poskytujú svoje služby v rámci Únie, 
keďže významné množstvo poskytovateľov 
hostingových služieb vystavených 
teroristickému obsahu prostredníctvom ich 
služieb je usadené v tretích krajinách. Tým 
by sa malo zabezpečiť, aby všetky 
spoločnosti pôsobiace na jednotnom 
digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky 
bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. 
Určenie toho, či poskytovateľ služieb 
ponúka služby v Únii, si vyžaduje 
posúdenie toho, či poskytovateľ služieb 
umožňuje právnickým alebo fyzickým 
osobám, aby využívali jeho služby v 
jednom členskom štáte alebo vo viacerých 
členských štátoch. Samotná prístupnosť 
webovej lokality poskytovateľa služieb, 
resp. jeho e-mailovej adresy a iných 

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa táto smernica mala 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie verejnosti. Medzi 
takýchto poskytovateľov služieb 
informačnej spoločnosti patria napr. 
platformy sociálnych médií, služby na 
videoprenos, služby na zdieľanie videí, 
obrazových a zvukových materiálov, a to v 
rozsahu, v akom sprístupňujú informácie 
verejnosti. Táto smernica by sa mala 
uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v 
rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené v 
tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby v 
Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tejto smernice.
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kontaktných údajov, v jednom alebo 
viacerých členských štátoch, by však 
nemala byť dostatočnou podmienkou na 
uplatňovanie tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie tretím stranám, 
a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť 
čisto technickej, automatickej alebo 
pasívnej povahy. Medzi takýchto 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti patria napr. platformy 
sociálnych médií, služby na video prenos, 
služby na zdieľanie videí, obrazových 
a zvukových materiálov, služby na 
zdieľanie súborov a iné cloudové služby, 
a to v rozsahu, v akom sprístupňujú 
informácie tretím stranám a webovým 
lokalitám, na ktorých môžu používatelia 
umiestňovať svoje komentáre alebo 
príspevky. Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v 
rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené v 
tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri nezákonný 
teroristický obsah, by sa toto nariadenie 
malo uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie verejnosti. Medzi 
takýchto poskytovateľov služieb 
informačnej spoločnosti patria napr. 
platformy sociálnych médií, služby na 
videoprenos, služby na zdieľanie videí, 
obrazových a zvukových materiálov, a to 
v rozsahu, v akom sprístupňujú informácie 
verejnosti. Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v 
rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených nezákonnému teroristickému 
obsahu prostredníctvom ich služieb je 
usadené v tretích krajinách. Tým by sa 
malo zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby v 
Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
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pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby v 
Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie tretím stranám, 
a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť 
čisto technickej, automatickej alebo 
pasívnej povahy. Medzi takýchto 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti patria napr. platformy 
sociálnych médií, služby na video prenos, 
služby na zdieľanie videí, obrazových 
a zvukových materiálov, služby na 
zdieľanie súborov a iné cloudové služby, 
a to v rozsahu, v akom sprístupňujú 
informácie tretím stranám a webovým 

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie verejnosti. Medzi 
takýchto poskytovateľov služieb 
informačnej spoločnosti patria napr. 
platformy sociálnych médií, služby na 
videoprenos, služby na zdieľanie videí, 
obrazových a zvukových materiálov, 
služby na zdieľanie súborov a iné cloudové 
služby, a to v rozsahu, v akom sprístupňujú 
informácie verejnosti. Toto nariadenie by 
sa malo uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v 
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lokalitám, na ktorých môžu používatelia 
umiestňovať svoje komentáre alebo 
príspevky. Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v 
rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené v 
tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby v 
Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené v 
tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby v 
Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
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uchovávané informácie tretím stranám, 
a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť 
čisto technickej, automatickej alebo 
pasívnej povahy. Medzi takýchto 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti patria napr. platformy 
sociálnych médií, služby na video prenos, 
služby na zdieľanie videí, obrazových 
a zvukových materiálov, služby na 
zdieľanie súborov a iné cloudové služby, 
a to v rozsahu, v akom sprístupňujú 
informácie tretím stranám a webovým 
lokalitám, na ktorých môžu používatelia 
umiestňovať svoje komentáre alebo 
príspevky. Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v 
rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené v 
tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby v 
Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

uchovávané informácie širokej verejnosti, 
a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť 
čisto technickej, automatickej alebo 
pasívnej povahy. Medzi takýchto 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti patria napr. platformy 
sociálnych médií, služby na videoprenos, 
služby na zdieľanie videí, obrazových 
a zvukových materiálov, služby na 
zdieľanie súborov a iné cloudové služby, 
a to v rozsahu, v akom sprístupňujú 
informácie širokej verejnosti. Toto 
nariadenie by sa malo uplatňovať aj na 
poskytovateľov hostingových služieb 
usadených mimo Únie, ktorí však 
poskytujú svoje služby v rámci Únie, 
keďže významné množstvo poskytovateľov 
hostingových služieb vystavených 
teroristickému obsahu prostredníctvom ich 
služieb je usadené v tretích krajinách. Tým 
by sa malo zabezpečiť, aby všetky 
spoločnosti pôsobiace na jednotnom 
digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky 
bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. 
Určenie toho, či poskytovateľ služieb 
ponúka služby v Únii, si vyžaduje 
posúdenie toho, či poskytovateľ služieb 
umožňuje právnickým alebo fyzickým 
osobám, aby využívali jeho služby v 
jednom členskom štáte alebo vo viacerých 
členských štátoch. Samotná prístupnosť 
webovej lokality poskytovateľa služieb, 
resp. jeho e-mailovej adresy a iných 
kontaktných údajov, v jednom alebo 
viacerých členských štátoch, by však 
nemala byť dostatočnou podmienkou na 
uplatňovanie tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Anna Maria Corazza Bildt
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie tretím stranám, 
a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť 
čisto technickej, automatickej alebo 
pasívnej povahy. Medzi takýchto 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti patria napr. platformy 
sociálnych médií, služby na video prenos, 
služby na zdieľanie videí, obrazových a 
zvukových materiálov, služby na zdieľanie 
súborov a iné cloudové služby, a to v 
rozsahu, v akom sprístupňujú informácie 
tretím stranám a webovým lokalitám, na 
ktorých môžu používatelia umiestňovať 
svoje komentáre alebo príspevky. Toto 
nariadenie by sa malo uplatňovať aj na 
poskytovateľov hostingových služieb 
usadených mimo Únie, ktorí však 
poskytujú svoje služby v rámci Únie, 
keďže významné množstvo poskytovateľov 
hostingových služieb vystavených 
teroristickému obsahu prostredníctvom ich 
služieb je usadené v tretích krajinách. Tým 
by sa malo zabezpečiť, aby všetky 
spoločnosti pôsobiace na jednotnom 
digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky 
bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. 
Určenie toho, či poskytovateľ služieb 
ponúka služby v Únii, si vyžaduje 
posúdenie toho, či poskytovateľ služieb 
umožňuje právnickým alebo fyzickým 
osobám, aby využívali jeho služby v 
jednom členskom štáte alebo vo viacerých 
členských štátoch. Samotná prístupnosť 
webovej lokality poskytovateľa služieb, 
resp. jeho e-mailovej adresy a iných 
kontaktných údajov, v jednom alebo 

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie a materiál 
verejnosti. Medzi takýchto poskytovateľov 
služieb informačnej spoločnosti patria 
napr. platformy sociálnych médií, služby 
na videoprenos, služby na zdieľanie videí, 
obrazových a zvukových materiálov, 
služby na zdieľanie súborov a iné cloudové 
služby okrem poskytovateľov služieb 
cloudovej IT infraštruktúry, a to v 
rozsahu, v akom sprístupňujú informácie 
verejnosti a webovým lokalitám, na 
ktorých môžu používatelia umiestňovať 
svoje komentáre alebo príspevky. Toto 
nariadenie by sa malo uplatňovať aj na 
poskytovateľov hostingových služieb 
usadených mimo Únie, ktorí však 
poskytujú svoje služby v rámci Únie, 
keďže významné množstvo poskytovateľov 
hostingových služieb vystavených 
teroristickému obsahu prostredníctvom ich 
služieb je usadené v tretích krajinách. Tým 
by sa malo zabezpečiť, aby všetky 
spoločnosti pôsobiace na jednotnom 
digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky 
bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. 
Určenie toho, či poskytovateľ služieb 
ponúka služby v Únii, si vyžaduje 
posúdenie toho, či poskytovateľ služieb 
umožňuje právnickým alebo fyzickým 
osobám, aby využívali jeho služby v 
jednom členskom štáte alebo vo viacerých 
členských štátoch. Samotná prístupnosť 
webovej lokality poskytovateľa služieb, 
resp. jeho e-mailovej adresy a iných 
kontaktných údajov, v jednom alebo 
viacerých členských štátoch, by však 
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viacerých členských štátoch, by však 
nemala byť dostatočnou podmienkou na 
uplatňovanie tohto nariadenia.

nemala byť dostatočnou podmienkou na 
uplatňovanie tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie tretím stranám, a to 
bez ohľadu na to, či je táto činnosť čisto 
technickej, automatickej alebo pasívnej 
povahy. Medzi takýchto poskytovateľov 
služieb informačnej spoločnosti patria 
napr. platformy sociálnych médií, služby 
na video prenos, služby na zdieľanie videí, 
obrazových a zvukových materiálov, 
služby na zdieľanie súborov a iné cloudové 
služby, a to v rozsahu, v akom sprístupňujú 
informácie tretím stranám a webovým 
lokalitám, na ktorých môžu používatelia 
umiestňovať svoje komentáre alebo 
príspevky. Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v 
rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené v 
tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie tretím stranám, a to 
bez ohľadu na to, či je táto činnosť čisto 
technickej, automatickej alebo pasívnej 
povahy. Medzi takýchto poskytovateľov 
služieb informačnej spoločnosti patria 
napr. platformy sociálnych médií, služby 
na videoprenos, služby na zdieľanie videí, 
obrazových a zvukových materiálov, 
služby na zdieľanie súborov a iné cloudové 
služby, a to v rozsahu, v akom sprístupňujú 
informácie verejnosti a webovým 
lokalitám, na ktorých môžu používatelia 
umiestňovať svoje komentáre alebo 
príspevky. Toto nariadenie by sa malo 
uplatňovať aj na poskytovateľov 
hostingových služieb usadených mimo 
Únie, ktorí však poskytujú svoje služby v 
rámci Únie, keďže významné množstvo 
poskytovateľov hostingových služieb 
vystavených teroristickému obsahu 
prostredníctvom ich služieb je usadené v 
tretích krajinách. Tým by sa malo 
zabezpečiť, aby všetky spoločnosti 
pôsobiace na jednotnom digitálnom trhu 
spĺňali rovnaké požiadavky bez ohľadu na 
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krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby v 
Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

krajinu, v ktorej sú usadené. Určenie toho, 
či poskytovateľ služieb ponúka služby v 
Únii, si vyžaduje posúdenie toho, či 
poskytovateľ služieb umožňuje 
právnickým alebo fyzickým osobám, aby 
využívali jeho služby v jednom členskom 
štáte alebo vo viacerých členských štátoch. 
Samotná prístupnosť webovej lokality 
poskytovateľa služieb, resp. jeho e-
mailovej adresy a iných kontaktných 
údajov, v jednom alebo viacerých 
členských štátoch, by však nemala byť 
dostatočnou podmienkou na uplatňovanie 
tohto nariadenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktoré uchovávajú informácie 
poskytované príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie tretím stranám, 
a to bez ohľadu na to, či je táto činnosť 
čisto technickej, automatickej alebo 
pasívnej povahy. Medzi takýchto 
poskytovateľov služieb informačnej 
spoločnosti patria napr. platformy 
sociálnych médií, služby na video prenos, 
služby na zdieľanie videí, obrazových a 
zvukových materiálov, služby na zdieľanie 
súborov a iné cloudové služby, a to v 
rozsahu, v akom sprístupňujú informácie 
tretím stranám a webovým lokalitám, na 
ktorých môžu používatelia umiestňovať 
svoje komentáre alebo príspevky. Toto 

(10) S cieľom zahrnúť tie online 
hostingové služby, kde sa šíri teroristický 
obsah, by sa toto nariadenie malo 
uplatňovať na služby informačnej 
spoločnosti, ktorej hlavná podnikateľská 
činnosť spočíva v uchovávaní informácií 
poskytovaných príjemcom služby na jeho 
žiadosť a ktoré sprístupňujú tieto 
uchovávané informácie priamo verejnosti. 
Medzi takýchto poskytovateľov služieb 
informačnej spoločnosti patria napr. 
platformy sociálnych médií, služby na 
videoprenos, služby na zdieľanie videí, 
obrazových a zvukových materiálov, 
služby na zdieľanie súborov a iné cloudové 
služby, a to v rozsahu, v akom sprístupňujú 
informácie priamo verejným tretím 
stranám a webovým lokalitám, na ktorých 
môžu používatelia umiestňovať svoje 
komentáre alebo príspevky. Toto 
nariadenie by sa malo uplatňovať aj na 
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nariadenie by sa malo uplatňovať aj na 
poskytovateľov hostingových služieb 
usadených mimo Únie, ktorí však 
poskytujú svoje služby v rámci Únie, 
keďže významné množstvo poskytovateľov 
hostingových služieb vystavených 
teroristickému obsahu prostredníctvom ich 
služieb je usadené v tretích krajinách. Tým 
by sa malo zabezpečiť, aby všetky 
spoločnosti pôsobiace na jednotnom 
digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky 
bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. 
Určenie toho, či poskytovateľ služieb 
ponúka služby v Únii, si vyžaduje 
posúdenie toho, či poskytovateľ služieb 
umožňuje právnickým alebo fyzickým 
osobám, aby využívali jeho služby v 
jednom členskom štáte alebo vo viacerých 
členských štátoch. Samotná prístupnosť 
webovej lokality poskytovateľa služieb, 
resp. jeho e-mailovej adresy a iných 
kontaktných údajov, v jednom alebo 
viacerých členských štátoch, by však 
nemala byť dostatočnou podmienkou na 
uplatňovanie tohto nariadenia.

poskytovateľov hostingových služieb 
usadených mimo Únie, ktorí však 
poskytujú svoje služby v rámci Únie, 
keďže významné množstvo poskytovateľov 
hostingových služieb hosťujúcich 
nezákonný obsah obsahu prostredníctvom 
ich služieb je usadené v tretích krajinách. 
Tým by sa malo zabezpečiť, aby všetky 
spoločnosti pôsobiace na jednotnom 
digitálnom trhu spĺňali rovnaké požiadavky 
bez ohľadu na krajinu, v ktorej sú usadené. 
Určenie toho, či poskytovateľ služieb 
ponúka služby v Únii, si vyžaduje 
posúdenie toho, či poskytovateľ služieb 
umožňuje právnickým alebo fyzickým 
osobám, aby využívali jeho služby v 
jednom členskom štáte alebo vo viacerých 
členských štátoch. Samotná prístupnosť 
webovej lokality poskytovateľa služieb, 
resp. jeho e-mailovej adresy a iných 
kontaktných údajov, v jednom alebo 
viacerých členských štátoch, by však 
nemala byť dostatočnou podmienkou na 
uplatňovanie tohto nariadenia.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri tiež poznámky k potrebe vypustiť odkaz na „tretie strany“, ktoré predložila Agentúra 
pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh 112
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Pre určenie rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia by malo byť relevantné 
kritérium podstatnej väzby s Úniou. Takáto 
podstatná väzba s Úniou by mala existovať 
v prípade, že poskytovateľ služieb má v 

(11) Na určenie rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia by malo byť relevantné 
kritérium podstatnej väzby s Úniou. Takáto 
podstatná väzba s Úniou by mala existovať 
v prípade, že poskytovateľ služieb má v 
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Únii prevádzkareň, alebo ak ju nemá, v 
prípade existencie významného počtu 
používateľov v jednom alebo vo viacerých 
členských štátoch, alebo v prípade, že sa 
jeho činnosti zameriavajú na jeden alebo 
viacero členských štátov. Zameranie 
činností na jeden alebo viac členských 
štátov možno stanoviť na základe všetkých 
relevantných okolností vrátane faktorov, 
ako je napr. používanie jazyka alebo meny, 
ktoré sa všeobecne používa v danom 
členskom štáte, resp. na základe možnosti 
objednávania tovaru alebo služieb. 
Zameranie činností na určitý členský štát 
by sa mohlo odvodiť aj z dostupnosti 
aplikácie v príslušnom vnútroštátnom 
obchode s aplikáciami, z poskytovania 
miestnej reklamy alebo reklamy v jazyku 
používanom v danom členskom štáte, 
alebo z riešenia vzťahov so zákazníkmi, 
ako je napr. poskytovanie služieb 
zákazníkom v jazyku všeobecne 
používanom v danom členskom štáte. 
Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj z 
toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 
svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členským štátov, ako je stanovené v článku 
17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES ) č. 1215/201210. 
Na druhej strane, poskytovanie služby 
výlučne len v záujme dodržiavania zákazu 
diskriminácie stanoveného v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/30211, sa samo o sebe nemôže 
považovať za smerovanie činnosti do 
daného územia v rámci Únie, alebo 
zameranie sa na toto územie.

Únii prevádzkareň, alebo ak ju nemá, v 
prípade existencie významného počtu 
používateľov v jednom alebo vo viacerých 
členských štátoch, alebo v prípade, že sa 
jeho činnosti zameriavajú na jeden alebo 
viacero členských štátov. Zameranie 
činností na jeden alebo viac členských 
štátov možno stanoviť na základe všetkých 
relevantných okolností vrátane faktorov, 
ako je napr. používanie jazyka alebo meny, 
ktoré sa všeobecne používa v danom 
členskom štáte. Zameranie činností na 
určitý členský štát by sa mohlo odvodiť aj 
z dostupnosti aplikácie v príslušnom 
vnútroštátnom obchode s aplikáciami, z 
poskytovania miestnej reklamy alebo 
reklamy v jazyku používanom v danom 
členskom štáte, alebo z riešenia vzťahov so 
zákazníkmi, ako je napr. poskytovanie 
služieb zákazníkom v jazyku všeobecne 
používanom v danom členskom štáte. 
Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj z 
toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 
svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členským štátov, ako je stanovené v článku 
17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1215/201210. Na 
druhej strane, poskytovanie služby výlučne 
len v záujme dodržiavania zákazu 
diskriminácie stanoveného v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/30211 sa samo osebe nemôže 
považovať za smerovanie činnosti do 
daného územia v rámci Únie, alebo 
zameranie sa na toto územie.

_________________ _________________
10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 
2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 
2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 
o riešení neodôvodneného geografického 
blokovania a iných foriem diskriminácie z 

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 
o riešení neodôvodneného geografického 
blokovania a iných foriem diskriminácie z 
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dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska 
alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, 
ktorým sa menia nariadenia (ES) 
č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 
2009/22/ (Ú. v. EÚ L 601, 2.3.2018, s. 1).

dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska 
alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, 
ktorým sa menia nariadenia (ES) 
č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 
2009/22/ (Ú. v. EÚ L 601, 2.3.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Monika Beňová

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Pre určenie rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia by malo byť relevantné 
kritérium podstatnej väzby s Úniou. Takáto 
podstatná väzba s Úniou by mala existovať 
v prípade, že poskytovateľ služieb má v 
Únii prevádzkareň, alebo ak ju nemá, v 
prípade existencie významného počtu 
používateľov v jednom alebo vo viacerých 
členských štátoch, alebo v prípade, že sa 
jeho činnosti zameriavajú na jeden alebo 
viacero členských štátov. Zameranie 
činností na jeden alebo viac členských 
štátov možno stanoviť na základe všetkých 
relevantných okolností vrátane faktorov, 
ako je napr. používanie jazyka alebo meny, 
ktoré sa všeobecne používa v danom 
členskom štáte, resp. na základe možnosti 
objednávania tovaru alebo služieb. 
Zameranie činností na určitý členský štát 
by sa mohlo odvodiť aj z dostupnosti 
aplikácie v príslušnom vnútroštátnom 
obchode s aplikáciami, z poskytovania 
miestnej reklamy alebo reklamy v jazyku 
používanom v danom členskom štáte, 
alebo z riešenia vzťahov so zákazníkmi, 
ako je napr. poskytovanie služieb 
zákazníkom v jazyku všeobecne 
používanom v danom členskom štáte. 
Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj z 
toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 

(11) Na určenie rozsahu pôsobnosti 
tohto nariadenia by malo byť relevantné 
kritérium podstatnej väzby s Úniou. Takáto 
podstatná väzba s Úniou by mala existovať 
v prípade, že poskytovateľ služieb má v 
Únii prevádzkareň, alebo ak ju nemá, v 
prípade existencie značného počtu 
používateľov v jednom alebo vo viacerých 
členských štátoch, alebo v prípade, že sa 
jeho činnosti zameriavajú na jeden alebo 
viacero členských štátov. Zameranie 
činností na jeden alebo viac členských 
štátov možno stanoviť na základe všetkých 
relevantných okolností vrátane faktorov, 
ako je napr. používanie jazyka alebo meny, 
ktoré sa všeobecne používa v danom 
členskom štáte, resp. na základe možnosti 
objednávania tovaru alebo služieb. 
Zameranie činností na určitý členský štát 
by sa mohlo odvodiť aj z dostupnosti 
aplikácie v príslušnom vnútroštátnom 
obchode s aplikáciami, z poskytovania 
miestnej reklamy alebo reklamy v jazyku 
používanom v danom členskom štáte, 
alebo z riešenia vzťahov so zákazníkmi, 
ako je napr. poskytovanie služieb 
zákazníkom v jazyku všeobecne 
používanom v danom členskom štáte. 
Podstatnú väzbu možno vyvodzovať aj z 
toho, ak poskytovateľ služieb smeruje 
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svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členským štátov, ako je stanovené v článku 
17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES ) č. 1215/201210. 
Na druhej strane, poskytovanie služby 
výlučne len v záujme dodržiavania zákazu 
diskriminácie stanoveného v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/30211, sa samo o sebe nemôže 
považovať za smerovanie činnosti do 
daného územia v rámci Únie, alebo 
zameranie sa na toto územie.

svoje činnosti do jedného alebo viacerých 
členským štátov, ako je stanovené v článku 
17 ods. 1 písm. c) nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1215/201210. Na 
druhej strane, poskytovanie služby výlučne 
len v záujme dodržiavania zákazu 
diskriminácie stanoveného v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/30211 sa samo osebe nemôže 
považovať za smerovanie činnosti do 
daného územia v rámci Únie, alebo 
zameranie sa na toto územie.

_________________ _________________
10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 
2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

10 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 
2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných 
veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 
o riešení neodôvodneného geografického 
blokovania a iných foriem diskriminácie z 
dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska 
alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, 
ktorým sa menia nariadenia (ES) 
č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 
2009/22/ (Ú. v. EÚ L 601, 2.3.2018, s. 1).

11 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/302 z 28. februára 2018 
o riešení neodôvodneného geografického 
blokovania a iných foriem diskriminácie z 
dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska 
alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, 
ktorým sa menia nariadenia (ES) 
č. 2006/2004 a (EÚ) 2017/2394 a smernica 
2009/22/ (Ú. v. EÚ L 601, 2.3.2018, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uplatňovať určitú povinnú 
starostlivosť, aby sa zabránilo šíreniu 
teroristického obsahu v ich službách. Táto 
povinná starostlivosť by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. 
Povinná starostlivosť by mala zahŕňať to, 

(12) Bez toho, aby bol dotknutý 
článok 15 smernice 2000/31/ES, by 
poskytovatelia hostingových služieb, ktorí 
boli vystavení významnému počtu 
nesporných príkazov na odstránenie, mali 
uplatňovať určitú povinnú starostlivosť, 
aby sa riešilo šírenie teroristického obsahu 
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že poskytovatelia hostingových služieb 
budú pri uplatňovaní tohto nariadenia 
konať dôsledne, primeraným a 
nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o 
obsah, ktorý uchovávajú, najmä pri 
uplatňovaní svojich vlastných podmienok, 
s cieľom vyhnúť sa odstráneniu obsahu, 
ktorý nie je teroristický. Odstránenie alebo 
znemožnenie prístupu sa musí realizovať 
tak, aby bola dodržaná sloboda prejavu a 
právo na informácie.

v ich službách. Táto povinná starostlivosť 
by nemala znamenať všeobecnú povinnosť 
monitorovať. Povinná starostlivosť by 
mala zahŕňať to, že poskytovatelia 
hostingových služieb budú pri uplatňovaní 
tohto nariadenia konať dôsledne, 
primeraným a nediskriminačným 
spôsobom, pokiaľ ide o obsah, ktorý 
uchovávajú, najmä pri uplatňovaní svojich 
vlastných podmienok, s cieľom vyhnúť sa 
odstráneniu obsahu, ktorý nie je 
teroristický. Odstránenie alebo 
znemožnenie prístupu sa musí realizovať 
tak, aby bola dodržaná sloboda prejavu 
a právo na informácie, ako aj sloboda a 
pluralita médií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uplatňovať určitú povinnú 
starostlivosť, aby sa zabránilo šíreniu 
teroristického obsahu v ich službách. Táto 
povinná starostlivosť by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. 
Povinná starostlivosť by mala zahŕňať to, 
že poskytovatelia hostingových služieb 
budú pri uplatňovaní tohto nariadenia 
konať dôsledne, primeraným a 
nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o 
obsah, ktorý uchovávajú, najmä pri 
uplatňovaní svojich vlastných podmienok, 
s cieľom vyhnúť sa odstráneniu obsahu, 
ktorý nie je teroristický. Odstránenie alebo 
znemožnenie prístupu sa musí realizovať 
tak, aby bola dodržaná sloboda prejavu a 
právo na informácie.

(12) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uplatňovať určitú povinnú 
starostlivosť, aby sa zabránilo šíreniu 
teroristického obsahu v ich službách. Táto 
povinná starostlivosť by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. 
Povinná starostlivosť by mala zahŕňať to, 
že poskytovatelia hostingových služieb 
budú pri uplatňovaní tohto nariadenia 
konať dôsledne, primeraným a 
nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o 
obsah, ktorý uchovávajú, najmä pri 
uplatňovaní svojich vlastných podmienok, 
s cieľom vyhnúť sa odstráneniu obsahu, 
ktorý nie je teroristický. Odstránenie alebo 
znemožnenie prístupu k obsahu sa musí 
realizovať tak, aby bola maximálne 
dodržaná sloboda prejavu a právo na 
informácie, pričom by sa vždy malo 
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vykonať manuálne overenie prvého 
prípadu odstránenia dotknutého obsahu 
alebo znemožnenia prístupu k nemu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uplatňovať určitú povinnú 
starostlivosť, aby sa zabránilo šíreniu 
teroristického obsahu v ich službách. Táto 
povinná starostlivosť by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. 
Povinná starostlivosť by mala zahŕňať to, 
že poskytovatelia hostingových služieb 
budú pri uplatňovaní tohto nariadenia 
konať dôsledne, primeraným a 
nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o 
obsah, ktorý uchovávajú, najmä pri 
uplatňovaní svojich vlastných podmienok, 
s cieľom vyhnúť sa odstráneniu obsahu, 
ktorý nie je teroristický. Odstránenie alebo 
znemožnenie prístupu sa musí realizovať 
tak, aby bola dodržaná sloboda prejavu a 
právo na informácie.

(12) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uplatňovať určitú povinnú 
starostlivosť, aby sa riešilo zneužívanie ich 
služieb na účely šírenia nezákonného 
teroristického obsahu poskytovateľmi 
obsahu. Táto povinná starostlivosť by 
nemala znamenať všeobecnú povinnosť 
monitorovať. Povinná starostlivosť by 
mala zahŕňať to, že poskytovatelia 
hostingových služieb budú pri uplatňovaní 
tohto nariadenia konať dôsledne, 
primeraným a nediskriminačným 
spôsobom, pokiaľ ide o obsah, ktorý 
uchovávajú, najmä pri uplatňovaní svojich 
vlastných podmienok, s cieľom vyhnúť sa 
odstráneniu obsahu, ktorý nie je 
nezákonný. Odstránenie sa musí realizovať 
tak, aby bola dodržaná sloboda prejavu 
a sloboda prijímať a poskytovať 
informácie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uplatňovať určitú povinnú 
starostlivosť, aby sa zabránilo šíreniu 
teroristického obsahu v ich službách. Táto 
povinná starostlivosť by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. 
Povinná starostlivosť by mala zahŕňať to, 
že poskytovatelia hostingových služieb 
budú pri uplatňovaní tohto nariadenia 
konať dôsledne, primeraným a 
nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o 
obsah, ktorý uchovávajú, najmä pri 
uplatňovaní svojich vlastných podmienok, 
s cieľom vyhnúť sa odstráneniu obsahu, 
ktorý nie je teroristický. Odstránenie alebo 
znemožnenie prístupu sa musí realizovať 
tak, aby bola dodržaná sloboda prejavu a 
právo na informácie.

(12) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uplatňovať určitú povinnú 
starostlivosť, aby sa zabránilo šíreniu 
teroristického obsahu v ich službách. Táto 
povinná starostlivosť by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. 
Povinná starostlivosť by mala zahŕňať to, 
že poskytovatelia hostingových služieb 
budú konať dôsledne, primeraným a 
nediskriminačným spôsobom, pokiaľ ide o 
obsah, ktorý uchovávajú, najmä pri 
uplatňovaní svojich vlastných podmienok, 
s cieľom vyhnúť sa odstráneniu obsahu, 
ktorý nie je teroristický. Odstránenie alebo 
znemožnenie prístupu sa musí realizovať 
tak, aby bola dodržaná sloboda prejavu a 
právo na informácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov, príslušných na 
plnenie tejto úlohy. So zreteľom na 
rýchlosť, akou sa šíri teroristický obsah v 
rámci služieb online, sa týmto ustanovením 
ukladajú poskytovateľom hostingových 

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov na odstránenie, ktorými sa 
požaduje, aby poskytovatelia hostingových 
služieb na základe posúdenia príslušnými 
orgánmi odstránili nezákonný teroristický 
obsah. So zreteľom na rýchlosť, akou sa 
šíri nezákonný teroristický obsah v rámci 
služieb online, sa týmto ustanovením 
ukladajú poskytovateľom hostingových 
služieb povinnosti zabezpečiť, aby bol 
nezákonný teroristický obsah uvedený v 
príkaze na odstránenie odstránený 
bezodkladne po prijatí tohto príkazu.
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služieb povinnosti zabezpečiť, aby bol 
teroristický obsah uvedený v príkaze na 
odstránenie odstránený, resp. aby bol 
znemožnený prístup k nemu do jednej 
hodiny od prijatia tohto príkazu. Je na 
rozhodnutí poskytovateľov hostingových 
služieb, či príslušný obsah odstránia, 
alebo či k nemu znemožnia prístup pre 
používateľov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Jeroen Lenaers

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov, príslušných na plnenie 
tejto úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou 
sa šíri teroristický obsah v rámci služieb 
online, sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu do jednej hodiny od prijatia 
tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu 
znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Vzhľadom na 
rôzne postupy v Únii by členské štáty mali 
mať naďalej slobodu výberu, pokiaľ ide 
o určenie správnych orgánov, orgánov 
presadzovania práva alebo justičných 
orgánov príslušných na plnenie tejto úlohy. 
So zreteľom na rýchlosť, akou sa šíri 
teroristický obsah v rámci služieb online, 
efektívnosť odstránenia teroristického 
obsahu závisí od pružnosti odstránenia. 
Preto sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti na základe právneho príkazu 
na odstránenie zabezpečiť, aby bol určený 
teroristický obsah odstránený, resp. aby bol 
znemožnený prístup k nemu okamžite, 
v každom prípade do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
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príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu 
znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov, príslušných na plnenie 
tejto úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou 
sa šíri teroristický obsah v rámci služieb 
online, sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu 
znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe zákonného posúdenia príslušnými 
orgánmi odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali určiť príslušný orgán spomedzi 
svojich nezávislých správnych orgánov 
a justičných orgánov príslušných na 
plnenie tejto úlohy. So zreteľom na 
rýchlosť, akou sa šíri nezákonný 
teroristický obsah v rámci služieb online, 
sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol nezákonný 
teroristický obsah uvedený v príkaze na 
odstránenie odstránený, resp. aby bol 
znemožnený prístup k nemu bezodkladne. 
Je na rozhodnutí poskytovateľov 
hostingových služieb, či príslušný obsah 
odstránia alebo či k nemu znemožnia 
prístup pre používateľov v Únii, a to na 
základe vymedzenia nezákonného 
teroristického obsahu, vykonávania 
účinných mechanizmov nápravy 
a všeobecne na základe iných platných 
ustanovení tohto nariadenia pri prijímaní 
rozhodnutí.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 121
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov, príslušných na plnenie 
tejto úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou 
sa šíri teroristický obsah v rámci služieb 
online, sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu 
znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

(13) Mali by sa zosúladiť a jednotne na 
európskej úrovni vykonávať postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov príslušných na plnenie 
tejto úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou 
sa šíri teroristický obsah v rámci služieb 
online, sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia alebo či k nemu 
znemožnia prístup pre používateľov v Únii 
a či budú o takýchto prípadoch 
informovať orgány.

Or. ro

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov, príslušných na plnenie 
tejto úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou 
sa šíri teroristický obsah v rámci služieb 
online, sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia, alebo či k 
nemu znemožnia prístup pre používateľov 
v Únii.

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov 
alebo justičných orgánov príslušných na 
plnenie tejto úlohy, pokiaľ sú nezávislými 
a nestrannými verejnými orgánmi. So 
zreteľom na rýchlosť, akou sa šíri 
teroristický obsah v rámci služieb online, 
sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol prístup 
k teroristickému obsahu, ktorý je uvedený 
v príkaze na odstránenie, bezodkladne 
znemožnený.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov, príslušných na plnenie 

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov príslušných na plnenie 
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tejto úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou 
sa šíri teroristický obsah v rámci služieb 
online, sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu 
znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

tejto úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou 
sa šíri teroristický obsah v rámci služieb 
online, sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Dodržiavanie tejto 
hodinovej lehoty je dôležité, aby sa 
zabránilo rozsiahlemu šíreniu takéhoto 
obsahu. Je na rozhodnutí poskytovateľov 
hostingových služieb, či príslušný obsah 
odstránia alebo či k nemu znemožnia 
prístup pre používateľov v Únii.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov, príslušných na 
plnenie tejto úlohy. So zreteľom na 
rýchlosť, akou sa šíri teroristický obsah v 
rámci služieb online, sa týmto ustanovením 
ukladajú poskytovateľom hostingových 
služieb povinnosti zabezpečiť, aby bol 
teroristický obsah uvedený v príkaze na 
odstránenie odstránený, resp. aby bol 
znemožnený prístup k nemu, do jednej 
hodiny od prijatia tohto príkazu. Je na 

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali slobodne určiť svoj príslušný 
orgán. So zreteľom na rýchlosť, akou sa 
šíri teroristický obsah v rámci služieb 
online, sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia alebo či k nemu 
znemožnia prístup pre používateľov v Únii.
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rozhodnutí poskytovateľov hostingových 
služieb, či príslušný obsah odstránia, alebo 
či k nemu znemožnia prístup pre 
používateľov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov, príslušných na 
plnenie tejto úlohy. So zreteľom na 
rýchlosť, akou sa šíri teroristický obsah 
v rámci služieb online, sa týmto 
ustanovením ukladajú poskytovateľom 
hostingových služieb povinnosti 
zabezpečiť, aby bol teroristický obsah 
uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu 
znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

(13) Príslušné súdne orgány členských 
štátov by mali posúdiť, či je daný obsah 
teroristickým obsahom a či treba vydať 
právne príkazy, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali určiť súdne orgány na plnenie 
tejto úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou 
sa šíri teroristický obsah v rámci služieb 
online, sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, urýchlene po prijatí tohto 
príkazu. Je na rozhodnutí poskytovateľov 
hostingových služieb, či príslušný obsah 
odstránia alebo či k nemu znemožnia 
prístup pre používateľov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Anna Maria Corazza Bildt
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov, príslušných na 
plnenie tejto úlohy. So zreteľom na 
rýchlosť, akou sa šíri teroristický obsah v 
rámci služieb online, sa týmto ustanovením 
ukladajú poskytovateľom hostingových 
služieb povinnosti zabezpečiť, aby bol 
teroristický obsah uvedený v príkaze na 
odstránenie odstránený, resp. aby bol 
znemožnený prístup k nemu, do jednej 
hodiny od prijatia tohto príkazu. Je na 
rozhodnutí poskytovateľov hostingových 
služieb, či príslušný obsah odstránia, alebo 
či k nemu znemožnia prístup pre 
používateľov v Únii.

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali určiť jeden príslušný orgán na 
plnenie tejto úlohy. So zreteľom na 
rýchlosť, akou sa šíri teroristický obsah v 
rámci služieb online, sa týmto ustanovením 
ukladajú poskytovateľom hostingových 
služieb povinnosti zabezpečiť, aby bol 
teroristický obsah uvedený v príkaze na 
odstránenie odstránený, resp. aby bol 
znemožnený prístup k nemu, do jednej 
hodiny od prijatia tohto príkazu. Je na 
rozhodnutí poskytovateľov hostingových 
služieb, či príslušný obsah odstránia alebo 
či k nemu znemožnia prístup pre 
používateľov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
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odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov, príslušných na plnenie 
tejto úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou 
sa šíri teroristický obsah v rámci služieb 
online, sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu 
znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie justičných orgánov 
príslušných na plnenie tejto úlohy, ktorých 
činnosť môžu podporovať správne orgány 
a orgány presadzovania práva. So 
zreteľom na rýchlosť, akou sa šíri 
teroristický obsah v rámci služieb online, 
sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia alebo či k nemu 
znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali mať naďalej slobodu výberu, 
pokiaľ ide o určenie správnych orgánov, 
orgánov presadzovania práva alebo 
justičných orgánov, príslušných na 
plnenie tejto úlohy. So zreteľom na 
rýchlosť, akou sa šíri teroristický obsah 
v rámci služieb online, sa týmto 
ustanovením ukladajú poskytovateľom 
hostingových služieb povinnosti 

(13) Mali by sa zosúladiť postup 
a povinnosti vyplývajúce z právnych 
príkazov, ktorými sa požaduje, aby 
poskytovatelia hostingových služieb na 
základe posúdenia príslušnými orgánmi 
odstránili teroristický obsah alebo 
znemožnili prístup k nemu. Členské štáty 
by mali vymenovať vlastný príslušný 
súdny orgán zodpovedný za plnenie tejto 
úlohy. So zreteľom na rýchlosť, akou sa 
šíri teroristický obsah v rámci služieb 
online, sa týmto ustanovením ukladajú 
poskytovateľom hostingových služieb 
povinnosti zabezpečiť, aby bol teroristický 
obsah uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
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zabezpečiť, aby bol teroristický obsah 
uvedený v príkaze na odstránenie 
odstránený, resp. aby bol znemožnený 
prístup k nemu, do jednej hodiny od 
prijatia tohto príkazu. Je na rozhodnutí 
poskytovateľov hostingových služieb, či 
príslušný obsah odstránia, alebo či k nemu 
znemožnia prístup pre používateľov v Únii.

prístup k nemu, urýchlene v závislosti od 
kapacít daného poskytovateľa služieb. Je 
na rozhodnutí poskytovateľov 
hostingových služieb, či príslušný obsah 
odstránia alebo či k nemu znemožnia 
prístup pre používateľov v Únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) Ak sa poskytovateľovi 
hostingových služieb nepodarí odstrániť 
príslušný obsah alebo znemožniť prístup 
k nemu do jednej hodiny, mal by prijať 
všetky potrebné opatrenia na bezodkladné 
vykonanie príkazu na odstránenie. 
Poskytovateľ hostingových služieb by mal 
vydávajúcemu orgánu nahlásiť dôvody, v 
dôsledku ktorých je nemožné príkaz 
vykonať. V prípade oneskorení by sa mali 
vziať do úvahy charakter a veľkosť 
poskytovateľov hostingových služieb, 
najmä v prípade mikropodnikov alebo 
malých podnikov, v zmysle odporúčania 
Komisie 2003/361/ES1a.
_________________
1a Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003, 
ktoré sa týka definície mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ 
L 124, 20.5.2003, s. 36).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
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Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Príslušný orgán by mal doručiť 
príkaz na odstránenie priamo adresátovi 
a kontaktnému miestu prostredníctvom 
akéhokoľvek elektronického prostriedku, 
ktorý umožňuje vyhotoviť písomný 
záznam za takých podmienok, ktoré 
umožnia poskytovateľovi služieb overiť 
pravosť, vrátane presného dátumu a času 
odoslania a prijatia príkazu, napríklad 
prostredníctvom zabezpečeného e-mailu 
a platforiem alebo iných zabezpečených 
kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ 
služieb poskytol v súlade s pravidlami na 
ochranu osobných údajov. Túto 
požiadavku možno splniť najmä využitím 
kvalifikovaných elektronických 
doručovacích služieb pre registrované 
zásielky, ako je stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 910/201412.

(14) Príslušný orgán by mal doručiť 
príkaz na odstránenie priamo adresátovi 
a kontaktnému miestu prostredníctvom 
akéhokoľvek elektronického prostriedku, 
ktorý umožňuje vyhotoviť písomný 
záznam za takých podmienok, ktoré 
umožnia poskytovateľovi služieb overiť 
pravosť, vrátane presného dátumu a času 
odoslania a prijatia príkazu, v súlade 
s pravidlami na ochranu osobných údajov. 
Príslušné orgány by preto mali použiť 
kvalifikované elektronické doručovacie 
služby pre registrované zásielky, ako je 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/201412.

_________________ _________________
12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 73).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 73).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Príslušný orgán by mal doručiť 
príkaz na odstránenie priamo adresátovi 
a kontaktnému miestu prostredníctvom 
akéhokoľvek elektronického prostriedku, 
ktorý umožňuje vyhotoviť písomný 
záznam za takých podmienok, ktoré 
umožnia poskytovateľovi služieb overiť 
pravosť, vrátane presného dátumu a času 
odoslania a prijatia príkazu, napríklad 
prostredníctvom zabezpečeného e-mailu 
a platforiem alebo iných zabezpečených 
kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ 
služieb poskytol v súlade s pravidlami na 
ochranu osobných údajov. Túto 
požiadavku možno splniť najmä využitím 
kvalifikovaných elektronických 
doručovacích služieb pre registrované 
zásielky, ako je stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 910/201412.

(14) Príslušný orgán by mal doručiť 
príkaz na odstránenie priamo adresátovi 
a kontaktnému miestu prostredníctvom 
akéhokoľvek elektronického prostriedku, 
ktorý umožňuje vyhotoviť písomný 
záznam za takých podmienok, ktoré 
umožnia poskytovateľovi služieb overiť 
pravosť, vrátane totožnosti odosielateľa, 
presného dátumu a času odoslania a prijatia 
príkazu, napríklad prostredníctvom 
elektronicky podpísaného e-mailu alebo 
iných zabezpečených kanálov vrátane tých, 
ktoré poskytovateľ služieb poskytol 
v súlade s pravidlami na ochranu osobných 
údajov. Túto požiadavku možno splniť 
najmä využitím kvalifikovaných 
elektronických doručovacích služieb 
s kvalifikovanými elektronickými 
podpismi pre registrované zásielky, ako je 
stanovené v nariadení Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/201412.

_________________ _________________
12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 73).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 73).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Príslušný orgán by mal doručiť 
príkaz na odstránenie priamo adresátovi 
a kontaktnému miestu prostredníctvom 

(14) Príslušný orgán by mal doručiť 
príkaz na odstránenie priamo adresátovi 
v rovnakom členskom štáte a kontaktnému 
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akéhokoľvek elektronického prostriedku, 
ktorý umožňuje vyhotoviť písomný 
záznam za takých podmienok, ktoré 
umožnia poskytovateľovi služieb overiť 
pravosť, vrátane presného dátumu a času 
odoslania a prijatia príkazu, napríklad 
prostredníctvom zabezpečeného e-mailu 
a platforiem alebo iných zabezpečených 
kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ 
služieb poskytol v súlade s pravidlami na 
ochranu osobných údajov. Túto 
požiadavku možno splniť najmä využitím 
kvalifikovaných elektronických 
doručovacích služieb pre registrované 
zásielky, ako je stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 910/201412.

miestu prostredníctvom akéhokoľvek 
elektronického prostriedku, ktorý 
umožňuje vyhotoviť písomný záznam za 
takých podmienok, ktoré umožnia 
poskytovateľovi služieb overiť pravosť, 
vrátane presného dátumu a času odoslania 
a prijatia príkazu, napríklad 
prostredníctvom zabezpečeného e-mailu 
a platforiem alebo iných zabezpečených 
kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ 
služieb poskytol v súlade s pravidlami na 
ochranu osobných údajov. Túto 
požiadavku možno splniť najmä využitím 
kvalifikovaných elektronických 
doručovacích služieb pre registrované 
zásielky, ako je stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 910/201412.

_________________ _________________
12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 73).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 73).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14) Príslušný orgán by mal doručiť 
príkaz na odstránenie priamo adresátovi 
a kontaktnému miestu prostredníctvom 
akéhokoľvek elektronického prostriedku, 
ktorý umožňuje vyhotoviť písomný 
záznam za takých podmienok, ktoré 
umožnia poskytovateľovi služieb overiť 
pravosť, vrátane presného dátumu a času 

(14) Príslušný orgán by mal doručiť 
príkaz na odstránenie priamo adresátovi 
a kontaktnému miestu prostredníctvom 
akéhokoľvek elektronického prostriedku, 
ktorý umožňuje vyhotoviť písomný 
záznam za takých podmienok, ktoré 
umožnia poskytovateľovi služieb overiť 
pravosť, vrátane presného dátumu a času 
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odoslania a prijatia príkazu, napríklad 
prostredníctvom zabezpečeného e-mailu 
a platforiem alebo iných zabezpečených 
kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ 
služieb poskytol v súlade s pravidlami na 
ochranu osobných údajov. Túto 
požiadavku možno splniť najmä využitím 
kvalifikovaných elektronických 
doručovacích služieb pre registrované 
zásielky, ako je stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 910/201412.

odoslania a prijatia príkazu, napríklad 
prostredníctvom zabezpečeného e-mailu 
a platforiem alebo iných zabezpečených 
kanálov vrátane tých, ktoré poskytovateľ 
služieb poskytol v súlade s pravidlami 
týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. 
Túto požiadavku možno splniť najmä 
využitím kvalifikovaných elektronických 
doručovacích služieb pre registrované 
zásielky, ako je stanovené v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 910/201412.

_________________ _________________
12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 73).

12 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 
o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické 
transakcie na vnútornom trhu a o zrušení 
smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 73).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Hlásenia príslušných orgánov 
alebo Europolu predstavujú účinný 
a rýchly prostriedok na zabezpečenie toho, 
aby poskytovatelia hostingových služieb 
získali vedomosť o konkrétnom obsahu 
svojich služieb. Tento mechanizmus 
upozornenia poskytovateľov hostingových 
služieb na informácie, ktoré sa môžu 
považovať za teroristický obsah, aby ho 
poskytovateľ dobrovoľne posúdil 
z hľadiska zlučiteľnosti so svojimi 
vlastnými podmienkami, by mal popri 
príkazoch na odstránenie zostať 
k dispozícii. Je dôležité, aby poskytovatelia 

vypúšťa sa
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hostingových služieb posúdili takéto 
hlásenia prednostne a poskytli rýchlu 
spätnú väzbu o prijatých opatreniach. 
Konečné rozhodnutie o tom, či odstrániť 
obsah, pretože nie je v súlade s ich 
podmienkami, je na poskytovateľoch 
hostingových služieb. Pokiaľ ide 
o vykonávanie tohto nariadenia 
v súvislosti s hláseniami, mandát 
Europolu stanovený v nariadení (EÚ) č. 
2016/79413 sa nemení.
_________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 
o Agentúre Európskej únie pre 
spoluprácu v oblasti presadzovania práva 
(Europol), ktorým sa nahrádzajú 
a zrušujú rozhodnutia Rady 
2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV 
a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 
24.05.16, p. 53).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Hlásenia príslušných orgánov 
alebo Europolu predstavujú účinný 
a rýchly prostriedok na zabezpečenie toho, 
aby poskytovatelia hostingových služieb 
získali vedomosť o konkrétnom obsahu 
svojich služieb. Tento mechanizmus 
upozornenia poskytovateľov hostingových 
služieb na informácie, ktoré sa môžu 
považovať za teroristický obsah, aby ho 
poskytovateľ dobrovoľne posúdil 
z hľadiska zlučiteľnosti so svojimi 
vlastnými podmienkami, by mal popri 

vypúšťa sa
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príkazoch na odstránenie zostať 
k dispozícii. Je dôležité, aby poskytovatelia 
hostingových služieb posúdili takéto 
hlásenia prednostne a poskytli rýchlu 
spätnú väzbu o prijatých opatreniach. 
Konečné rozhodnutie o tom, či odstrániť 
obsah, pretože nie je v súlade s ich 
podmienkami, je na poskytovateľoch 
hostingových služieb. Pokiaľ ide 
o vykonávanie tohto nariadenia 
v súvislosti s hláseniami, mandát 
Europolu stanovený v nariadení (EÚ) 
č. 2016/79413 sa nemení.
_________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 
o Agentúre Európskej únie pre 
spoluprácu v oblasti presadzovania práva 
(Europol), ktorým sa nahrádzajú 
a zrušujú rozhodnutia Rady 
2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 
2009/935/SVV, 2009/936/SVV 
a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 
24.05.16, p. 53).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Hlásenia príslušných orgánov 
alebo Europolu predstavujú účinný 
a rýchly prostriedok na zabezpečenie toho, 
aby poskytovatelia hostingových služieb 
získali vedomosť o konkrétnom obsahu 
svojich služieb. Tento mechanizmus 
upozornenia poskytovateľov hostingových 
služieb na informácie, ktoré sa môžu 
považovať za teroristický obsah, aby ho 
poskytovateľ dobrovoľne posúdil 

(15) Hlásenia Europolu podľa 
ustanovení článku 4 ods. 1 písm. m) 
nariadenia (EÚ) č. 2016/79413 sa 
nemenia.
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z hľadiska zlučiteľnosti so svojimi 
vlastnými podmienkami, by mal popri 
príkazoch na odstránenie zostať 
k dispozícii. Je dôležité, aby poskytovatelia 
hostingových služieb posúdili takéto 
hlásenia prednostne a poskytli rýchlu 
spätnú väzbu o prijatých opatreniach. 
Konečné rozhodnutie o tom, či odstrániť 
obsah, pretože nie je v súlade s ich 
podmienkami, je na poskytovateľoch 
hostingových služieb. Pokiaľ ide 
o vykonávanie tohto nariadenia 
v súvislosti s hláseniami, mandát 
Europolu stanovený v nariadení (EÚ) č. 
2016/79413 sa nemení.
_________________ _________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 
o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu 
v oblasti presadzovania práva (Europol), 
ktorým sa nahrádzajú a zrušujú 
rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 
2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 
2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ 
L 135, 24.05.16, p. 53).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 
o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu 
v oblasti presadzovania práva (Europol), 
ktorým sa nahrádzajú a zrušujú 
rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 
2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 
2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ 
L 135, 24.05.16, p. 53).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Hlásenia príslušných orgánov alebo 
Europolu predstavujú účinný a rýchly 
prostriedok na zabezpečenie toho, aby 
poskytovatelia hostingových služieb získali 
vedomosť o konkrétnom obsahu svojich 
služieb. Tento mechanizmus upozornenia 
poskytovateľov hostingových služieb na 
informácie, ktoré sa môžu považovať za 
teroristický obsah, aby ho poskytovateľ 

(15) Hlásenia príslušných orgánov alebo 
Europolu predstavujú účinný a rýchly 
prostriedok na zabezpečenie toho, aby 
poskytovatelia hostingových služieb získali 
vedomosť o konkrétnom obsahu svojich 
služieb. Tento mechanizmus upozornenia 
poskytovateľov hostingových služieb na 
informácie, ktoré sa môžu považovať za 
teroristický obsah, aby ho poskytovateľ 
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dobrovoľne posúdil z hľadiska 
zlučiteľnosti so svojimi vlastnými 
podmienkami, by mal popri príkazoch na 
odstránenie zostať k dispozícii. Je dôležité, 
aby poskytovatelia hostingových služieb 
posúdili takéto hlásenia prednostne a 
poskytli rýchlu spätnú väzbu o prijatých 
opatreniach. Konečné rozhodnutie o tom, 
či odstrániť obsah, pretože nie je v súlade s 
ich podmienkami, je na poskytovateľoch 
hostingových služieb. Pokiaľ ide 
o vykonávanie tohto nariadenia v súvislosti 
s hláseniami, mandát Europolu stanovený 
v nariadení (EÚ) č. 2016/79413 sa nemení.

dobrovoľne posúdil z hľadiska 
zlučiteľnosti so svojimi vlastnými 
podmienkami, by mal popri príkazoch na 
odstránenie zostať k dispozícii a ďalej sa 
rozvíjať. Je dôležité, aby poskytovatelia 
hostingových služieb posúdili takéto 
hlásenia prednostne a poskytli rýchlu 
spätnú väzbu o prijatých opatreniach. 
Konečné rozhodnutie o tom, či odstrániť 
obsah, pretože nie je v súlade s ich 
podmienkami, je na poskytovateľoch 
hostingových služieb. Pokiaľ ide 
o vykonávanie tohto nariadenia v súvislosti 
s hláseniami, mandát Europolu stanovený 
v nariadení (EÚ) č. 2016/79413 sa nemení.

_________________ _________________
13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 
o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu 
v oblasti presadzovania práva (Europol), 
ktorým sa nahrádzajú a zrušujú 
rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 
2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 
2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ 
L 135, 24.05.16, p. 53).

13 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 
o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu 
v oblasti presadzovania práva (Europol), 
ktorým sa nahrádzajú a zrušujú 
rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 
2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 
2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ 
L 135, 24.05.16, p. 53).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, 
ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu 
a odstránenie teroristického obsahu, sú 
primerané proaktívne opatrenia, a to 
v niektorých prípadoch aj automatické, 
základným prvkom pri riešení 
teroristického obsahu online. S cieľom 
znížiť dostupnosť teroristického obsahu 
vo svojich službách by poskytovatelia 

vypúšťa sa
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hostingových služieb mali posúdiť, či je 
vhodné prijať proaktívne opatrenia v 
závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa 
teroristickým obsahom, ako aj od účinkov 
na práva tretích strán a na verejný záujem 
na šírení informácií. V dôsledku toho by 
mali poskytovatelia hostingových služieb 
určiť, aké vhodné, účinné a primerané 
opatrenia by mali byť zavedené. Táto 
požiadavka by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. V 
kontexte tohto posúdenia možno uviesť, 
že absencia príkazov na odstránenie a 
hlásení adresovaných poskytovateľovi 
hostingových služieb je znakom nízkej 
úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, 
ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu 
a odstránenie teroristického obsahu, sú 
primerané proaktívne opatrenia, a to 
v niektorých prípadoch aj automatické, 
základným prvkom pri riešení 
teroristického obsahu online. S cieľom 
znížiť dostupnosť teroristického obsahu 
vo svojich službách by poskytovatelia 
hostingových služieb mali posúdiť, či je 
vhodné prijať proaktívne opatrenia v 
závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa 
teroristickým obsahom, ako aj od účinkov 
na práva tretích strán a na verejný záujem 
na šírení informácií. V dôsledku toho by 
mali poskytovatelia hostingových služieb 
určiť, aké vhodné, účinné a primerané 
opatrenia by mali byť zavedené. Táto 
požiadavka by nemala znamenať 

vypúšťa sa
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všeobecnú povinnosť monitorovať. V 
kontexte tohto posúdenia možno uviesť, 
že absencia príkazov na odstránenie a 
hlásení adresovaných poskytovateľovi 
hostingových služieb je znakom nízkej 
úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, 
ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu 
a odstránenie teroristického obsahu, sú 
primerané proaktívne opatrenia, a to 
v niektorých prípadoch aj automatické, 
základným prvkom pri riešení 
teroristického obsahu online. S cieľom 
znížiť dostupnosť teroristického obsahu 
vo svojich službách by poskytovatelia 
hostingových služieb mali posúdiť, či je 
vhodné prijať proaktívne opatrenia 
v závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa 
teroristickým obsahom, ako aj od účinkov 
na práva tretích strán a na verejný záujem 
na šírení informácií. V dôsledku toho by 
mali poskytovatelia hostingových služieb 
určiť, aké vhodné, účinné a primerané 
opatrenia by mali byť zavedené. Táto 
požiadavka by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. V 
kontexte tohto posúdenia možno uviesť, že 
absencia príkazov na odstránenie a hlásení 
adresovaných poskytovateľovi 
hostingových služieb je znakom nízkej 
úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

(16) Poskytovatelia hostingových 
služieb môžu podľa potreby prijať 
dobrovoľné doplnkové opatrenia na 
ochranu svojich služieb pred šírením 
teroristického obsahu. Tieto opatrenia by 
mali byť účinné a primerané, pričom by 
sa mali zohľadňovať riziko a úroveň 
vystavenia teroristickému obsahu 
a osobitný dôraz treba klásť na základné 
práva používateľov a zásadný význam 
slobody prejavu a práva na informácie v 
otvorenej a demokratickej spoločnosti. 
Táto požiadavka by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. V 
kontexte tohto posúdenia možno uviesť, že 
absencia príkazov na odstránenie a hlásení 
adresovaných poskytovateľovi 
hostingových služieb je znakom nízkej 
úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, 
ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu 
a odstránenie teroristického obsahu, sú 
primerané proaktívne opatrenia, a to 
v niektorých prípadoch aj automatické, 
základným prvkom pri riešení 
teroristického obsahu online. S cieľom 
znížiť dostupnosť teroristického obsahu vo 
svojich službách by poskytovatelia 
hostingových služieb mali posúdiť, či je 
vhodné prijať proaktívne opatrenia v 
závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa 
teroristickým obsahom, ako aj od účinkov 
na práva tretích strán a na verejný záujem 
na šírení informácií. V dôsledku toho by 
mali poskytovatelia hostingových služieb 
určiť, aké vhodné, účinné a primerané 
opatrenia by mali byť zavedené. Táto 
požiadavka by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. V 
kontexte tohto posúdenia možno uviesť, že 
absencia príkazov na odstránenie a hlásení 
adresovaných poskytovateľovi 
hostingových služieb je znakom nízkej 
úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

(16) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, 
ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu 
a odstránenie teroristického obsahu, sú 
primerané proaktívne opatrenia, a to 
v niektorých prípadoch aj automatické, 
základným prvkom pri riešení 
teroristického obsahu online. S cieľom 
znížiť dostupnosť teroristického obsahu vo 
svojich službách by poskytovatelia 
hostingových služieb mali dobrovoľne 
posúdiť, či je vhodné prijať proaktívne 
opatrenia v závislosti od rizík a úrovne 
vystavenia teroristickému obsahu, ako aj 
od účinkov na práva tretích strán a na 
verejný záujem na šírení informácií. 
V dôsledku toho by mali poskytovatelia 
hostingových služieb za pomoci členských 
štátov určiť, aké vhodné, účinné 
a primerané proaktívne opatrenia by mali 
byť zavedené. Táto požiadavka by nemala 
znamenať všeobecnú povinnosť 
monitorovať. V kontexte tohto posúdenia 
možno uviesť, že absencia príkazov na 
odstránenie a hlásení adresovaných 
poskytovateľovi hostingových služieb je 
znakom nízkej úrovne vystavenia 
teroristickému obsahu, a preto by sa na ňu 
nemal vzťahovať článok 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, 
ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu 
a odstránenie teroristického obsahu, sú 
primerané proaktívne opatrenia, a to 
v niektorých prípadoch aj automatické, 
základným prvkom pri riešení 
teroristického obsahu online. S cieľom 
znížiť dostupnosť teroristického obsahu vo 
svojich službách by poskytovatelia 
hostingových služieb mali posúdiť, či je 
vhodné prijať proaktívne opatrenia v 
závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa 
teroristickým obsahom, ako aj od účinkov 
na práva tretích strán a na verejný záujem 
na šírení informácií. V dôsledku toho by 
mali poskytovatelia hostingových služieb 
určiť, aké vhodné, účinné a primerané 
opatrenia by mali byť zavedené. Táto 
požiadavka by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. V 
kontexte tohto posúdenia možno uviesť, že 
absencia príkazov na odstránenie a hlásení 
adresovaných poskytovateľovi 
hostingových služieb je znakom nízkej 
úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

(16) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, 
ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu 
a odstránenie teroristického obsahu, sú 
primerané proaktívne opatrenia, a to 
v niektorých prípadoch aj automatické, 
základným prvkom pri riešení 
teroristického obsahu online. S cieľom 
znížiť dostupnosť teroristického obsahu vo 
svojich službách by poskytovatelia 
hostingových služieb mali posúdiť, či je 
vhodné prijať proaktívne opatrenia v 
závislosti od rizík a úrovne vystavenia 
teroristickému obsahu, ako aj od účinkov 
na práva tretích strán a na verejný záujem 
na šírení informácií. V dôsledku toho by 
mali poskytovatelia hostingových služieb 
určiť, aké vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia by mali byť 
zavedené. Táto požiadavka by nemala 
znamenať všeobecnú povinnosť 
monitorovať. V kontexte tohto posúdenia 
možno uviesť, že absencia príkazov na 
odstránenie a hlásení adresovaných 
poskytovateľovi hostingových služieb je 
znakom nízkej úrovne vystavenia 
teroristickému obsahu. Proaktívne 
opatrenia by mali používateľov 
podporovať pri označovaní teroristického 
obsahu online a poskytovateľov služieb 
nabádať na mobilizáciu primeraných 
kapacít na prijímanie, preskúmanie 
a spracovanie označeného obsahu a na 
reagovanie naň.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(16) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, 
ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu 
a odstránenie teroristického obsahu, sú 
primerané proaktívne opatrenia, a to 
v niektorých prípadoch aj automatické, 
základným prvkom pri riešení 
teroristického obsahu online. S cieľom 
znížiť dostupnosť teroristického obsahu 
vo svojich službách by poskytovatelia 
hostingových služieb mali posúdiť, či je 
vhodné prijať proaktívne opatrenia 
v závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa 
teroristickým obsahom, ako aj od účinkov 
na práva tretích strán a na verejný záujem 
na šírení informácií. V dôsledku toho by 
mali poskytovatelia hostingových služieb 
určiť, aké vhodné, účinné a primerané 
opatrenia by mali byť zavedené. Táto 
požiadavka by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. 
V kontexte tohto posúdenia možno uviesť, 
že absencia príkazov na odstránenie a 
hlásení adresovaných poskytovateľovi 
hostingových služieb je znakom nízkej 
úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

(16) Veľká väčšina poskytovateľov 
hostingových služieb nikdy nie je 
vystavená nezákonnému teroristickému 
obsahu. Vzhľadom na zložitosť účinnej 
identifikácie a odstránenia teroristického 
obsahu vo veľkom rozsahu a na možný 
vplyv na základné práva by povinnú 
starostlivosť, ktorá presahuje rámec 
jednoduchého odstránenia teroristického 
obsahu online na základe príkazov na 
odstránenie od príslušných orgánov, 
mohli vykonávať poskytovatelia 
hostingových služieb, ktorí dostali 
významný počet nesporných príkazov na 
odstránenie. Títo poskytovatelia 
hostingových služieb mali posúdiť, či je 
vhodné prijať doplnkové opatrenia 
v závislosti od rizík a úrovne vystavenia 
teroristickému obsahu, ako aj od účinkov 
na práva tretích strán a na verejný záujem 
na šírení informácií. V dôsledku toho by 
mali títo poskytovatelia hostingových 
služieb zavádzať len vhodné, účinné, 
potrebné a primerané doplnkové opatrenia. 
Táto požiadavka by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. 
V kontexte tohto posúdenia možno uviesť, 
že absencia príkazov na odstránenie 
a hlásení Europolu adresovaných 
poskytovateľovi hostingových služieb je 
znakom nízkej úrovne vystavenia 
teroristickému obsahu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, 
ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu 
a odstránenie teroristického obsahu, sú 

(16) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, 
ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu 
a odstránenie teroristického obsahu, sú 
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primerané proaktívne opatrenia, a to 
v niektorých prípadoch aj automatické, 
základným prvkom pri riešení 
teroristického obsahu online. S cieľom 
znížiť dostupnosť teroristického obsahu vo 
svojich službách by poskytovatelia 
hostingových služieb mali posúdiť, či je 
vhodné prijať proaktívne opatrenia v 
závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa 
teroristickým obsahom, ako aj od účinkov 
na práva tretích strán a na verejný záujem 
na šírení informácií. V dôsledku toho by 
mali poskytovatelia hostingových služieb 
určiť, aké vhodné, účinné a primerané 
opatrenia by mali byť zavedené. Táto 
požiadavka by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. V 
kontexte tohto posúdenia možno uviesť, že 
absencia príkazov na odstránenie a hlásení 
adresovaných poskytovateľovi 
hostingových služieb je znakom nízkej 
úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

primerané proaktívne opatrenia, a to 
v niektorých prípadoch aj automatické, 
základným prvkom pri riešení 
teroristického obsahu online. S cieľom 
znížiť dostupnosť teroristického obsahu vo 
svojich službách by poskytovatelia 
hostingových služieb mali posúdiť, či je 
vhodné prijať proaktívne opatrenia v 
závislosti od rizík a úrovne vystavenia 
teroristickému obsahu, ako aj od účinkov 
na práva tretích strán a na verejný záujem 
na šírení informácií. V dôsledku toho by 
mali poskytovatelia hostingových služieb 
na základe spolupráce a výmeny 
najlepších postupov určiť, aké vhodné, 
účinné a primerané proaktívne opatrenia 
by mali byť zavedené. Táto požiadavka by 
nemala znamenať všeobecnú povinnosť 
monitorovať. V kontexte tohto posúdenia 
možno uviesť, že absencia príkazov na 
odstránenie a hlásení adresovaných 
poskytovateľovi hostingových služieb je 
znakom nízkej úrovne vystavenia 
teroristickému obsahu.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, 
ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu 
a odstránenie teroristického obsahu, sú 
primerané proaktívne opatrenia, a to 
v niektorých prípadoch aj automatické, 
základným prvkom pri riešení 
teroristického obsahu online. S cieľom 
znížiť dostupnosť teroristického obsahu vo 
svojich službách by poskytovatelia 
hostingových služieb mali posúdiť, či je 
vhodné prijať proaktívne opatrenia v 

(16) Vzhľadom na rozsah a rýchlosť, 
ktoré sú potrebné na účinnú identifikáciu 
a odstránenie teroristického obsahu, možno 
na riešenie teroristického obsahu online 
použiť primerané proaktívne opatrenia. S 
cieľom znížiť dostupnosť teroristického 
obsahu vo svojich službách by 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
posúdiť, či je vhodné prijať proaktívne 
opatrenia v závislosti od rizík a úrovne 
vystavenia teroristickému obsahu, ako aj 
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závislosti od rizík a úrovne vystavenia sa 
teroristickým obsahom, ako aj od účinkov 
na práva tretích strán a na verejný záujem 
na šírení informácií. V dôsledku toho by 
mali poskytovatelia hostingových služieb 
určiť, aké vhodné, účinné a primerané 
opatrenia by mali byť zavedené. Táto 
požiadavka by nemala znamenať 
všeobecnú povinnosť monitorovať. 
V kontexte tohto posúdenia možno uviesť, 
že absencia príkazov na odstránenie a 
hlásení adresovaných poskytovateľovi 
hostingových služieb je znakom nízkej 
úrovne vystavenia teroristickému obsahu.

od účinkov na práva tretích strán a na 
verejný záujem na šírení informácií. V 
dôsledku toho by mali poskytovatelia 
hostingových služieb určiť, aké vhodné, 
účinné a primerané proaktívne opatrenia 
by mali byť zavedené. Táto požiadavka by 
nemala znamenať všeobecnú povinnosť 
monitorovať. V kontexte tohto posúdenia 
možno uviesť, že absencia príkazov na 
odstránenie adresovaných poskytovateľovi 
hostingových služieb je znakom nízkej 
úrovne vystavenia teroristickému obsahu. 
Týmto nariadením sa nevytvára 
povinnosť poskytovateľov hostingových 
služieb zavádzať proaktívne opatrenia.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali pri zavádzaní proaktívnych 
opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované 
právo užívateľov na slobodu prejavu 
a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide 
o právo slobodne prijímať a odovzdávať 
informácie. Okrem požiadaviek 
stanovených v právnych predpisoch 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov by mali poskytovatelia 
hostingových služieb konať s náležitou 
starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä 
pokiaľ ide o manuálny dohľad a 
overovanie, aby sa v príslušných prípadoch 
vyhli akémukoľvek neúmyselnému a 
nesprávnemu rozhodnutiu, ktoré by viedlo 
k odstráneniu obsahu, ktorý by nebol 
teroristický. Toto má osobitný význam 
vtedy, keď poskytovatelia hostingových 
služieb využívajú na odhalenie 

(17) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali pri zavádzaní doplnkových 
opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované 
právo užívateľov na slobodu prejavu 
a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide 
o právo slobodne prijímať a odovzdávať 
informácie. Okrem požiadaviek 
stanovených v právnych predpisoch 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov by mali poskytovatelia 
hostingových služieb konať s náležitou 
starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä 
pokiaľ ide o manuálny dohľad a 
overovanie, aby sa v príslušných prípadoch 
vyhli akémukoľvek neúmyselnému a 
nesprávnemu rozhodnutiu, ktoré by viedlo 
k odstráneniu obsahu, ktorý by nebol 
nezákonný teroristický obsah. Toto má 
osobitný význam vtedy, keď 
poskytovatelia hostingových služieb 
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teroristického obsahu automatizované 
prostriedky. Akékoľvek rozhodnutie 
použiť automatizované prostriedky, bez 
ohľadu na to, či ho prijal samotný 
poskytovateľ hostingových služieb alebo sa 
k nemu dospelo na základe žiadosti 
príslušného orgánu, by sa malo posúdiť so 
zreteľom na spoľahlivosť príslušnej 
technológie a následný vplyv na základné 
práva.

využívajú na odhalenie teroristického 
obsahu automatizované prostriedky. 
Akékoľvek rozhodnutie použiť 
automatizované prostriedky, bez ohľadu na 
to, či ho prijal samotný poskytovateľ 
hostingových služieb alebo sa k nemu 
dospelo na základe žiadosti príslušného 
orgánu, by sa malo posúdiť so zreteľom na 
spoľahlivosť príslušnej technológie a 
následný vplyv na základné práva. 
Súkromné databázy obsahujúce hašovacie 
odtlačky zvuku a videa teroristického 
obsahu, ako sa vymedzuje 
v usmerneniach Spoločenstva alebo 
zmluvných podmienkach týchto 
spoločností, by mali byť prístupné pre 
nezávislé tretie strany, aby sa zabránilo 
neúmyselnému alebo chybnému 
rozhodnutiu vedúcemu k odstráneniu 
obsahu, ktorý nie je nezákonným 
teroristickým obsahom.

Or. en

Odôvodnenie

Proaktívne automatizované opatrenia si vyžadujú databázu údajného teroristického obsahu. 
Najdôležitejšia databáza takéhoto obsahu je dnes vo vlastníctve spoločnosti Facebook 
a používajú ju všetky hlavné technologické spoločnosti. Obsah sa označuje za teroristický na 
základe zmluvných podmienok spoločnosti, nie na základe právnych noriem. V súčasnosti 
neexistuje žiadna nezávislá externá strana, ktorá by mohla preveriť obsah tejto databázy, čo 
je mimoriadne problematické z hľadiska posúdenia kvality obsahu databázy.

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali pri zavádzaní proaktívnych 
opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované 
právo užívateľov na slobodu prejavu 
a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide 

(17) Ak sa poskytovatelia hostingových 
služieb rozhodnú zaviesť proaktívne 
opatrenia, mali by zabezpečiť, aby bolo 
zaručené právo užívateľov na slobodu 
prejavu a právo na informácie – a to aj 
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o právo slobodne prijímať a odovzdávať 
informácie. Okrem požiadaviek 
stanovených v právnych predpisoch 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov by mali poskytovatelia 
hostingových služieb konať s náležitou 
starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä 
pokiaľ ide o manuálny dohľad a 
overovanie, aby sa v príslušných 
prípadoch vyhli akémukoľvek 
neúmyselnému a nesprávnemu 
rozhodnutiu, ktoré by viedlo k odstráneniu 
obsahu, ktorý by nebol teroristický. Toto 
má osobitný význam vtedy, keď 
poskytovatelia hostingových služieb 
využívajú na odhalenie teroristického 
obsahu automatizované prostriedky. 
Akékoľvek rozhodnutie použiť 
automatizované prostriedky, bez ohľadu 
na to, či ho prijal samotný poskytovateľ 
hostingových služieb alebo sa k nemu 
dospelo na základe žiadosti príslušného 
orgánu, by sa malo posúdiť so zreteľom na 
spoľahlivosť príslušnej technológie a 
následný vplyv na základné práva.

pokiaľ ide o právo slobodne prijímať 
a odovzdávať informácie. Preto by mali 
vykonávať a zverejňovať posúdenie rizika 
pre úroveň vystavenia teroristickému 
obsahu, ktoré by sa opieralo aj o počet 
príkazov na odstránenie a prijatých 
hlásení, ako aj vypracovať nápravný 
akčný plán na riešenie teroristického 
obsahu úmerne k úrovni zisteného rizika. 
Okrem požiadaviek stanovených v 
právnych predpisoch vrátane právnych 
predpisov o ochrane osobných údajov by 
mali poskytovatelia hostingových služieb 
konať s náležitou starostlivosťou a 
uplatňovať záruky, najmä pokiaľ ide o 
manuálny dohľad a overovanie, aby sa 
vyhli akémukoľvek neúmyselnému a 
nesprávnemu rozhodnutiu, ktoré by viedlo 
k odstráneniu obsahu, ktorý by nebol 
teroristický. Toto má osobitný význam 
vtedy, keď poskytovatelia hostingových 
služieb využívajú na odhalenie 
teroristického obsahu automatizované 
prostriedky. Akékoľvek rozhodnutie 
použiť automatizované prostriedky prijaté 
poskytovateľom hostingových služieb by 
sa malo posúdiť so zreteľom na 
spoľahlivosť príslušnej technológie a 
následný vplyv na základné práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali pri zavádzaní proaktívnych 
opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované 
právo užívateľov na slobodu prejavu 
a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide 
o právo slobodne prijímať a odovzdávať 

(17) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali pri zavádzaní proaktívnych 
opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované 
právo užívateľov na slobodu prejavu 
a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide 
o právo slobodne prijímať a odovzdávať 
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informácie. Okrem požiadaviek 
stanovených v právnych predpisoch 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov by mali poskytovatelia 
hostingových služieb konať s náležitou 
starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä 
pokiaľ ide o manuálny dohľad a 
overovanie, aby sa v príslušných 
prípadoch vyhli akémukoľvek 
neúmyselnému a nesprávnemu 
rozhodnutiu, ktoré by viedlo k odstráneniu 
obsahu, ktorý by nebol teroristický. Toto 
má osobitný význam vtedy, keď 
poskytovatelia hostingových služieb 
využívajú na odhalenie teroristického 
obsahu automatizované prostriedky. 
Akékoľvek rozhodnutie použiť 
automatizované prostriedky, bez ohľadu na 
to, či ho prijal samotný poskytovateľ 
hostingových služieb alebo sa k nemu 
dospelo na základe žiadosti príslušného 
orgánu, by sa malo posúdiť so zreteľom na 
spoľahlivosť príslušnej technológie a 
následný vplyv na základné práva.

informácie. Okrem požiadaviek 
stanovených v právnych predpisoch 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov by mali poskytovatelia 
hostingových služieb konať s náležitou 
starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä 
pokiaľ ide o manuálny dohľad a 
overovanie, aby sa aspoň pri prvom 
odstraňovaní obsahu vyhli akémukoľvek 
neúmyselnému a nesprávnemu 
rozhodnutiu, ktoré by viedlo k odstráneniu 
obsahu, ktorý by nebol teroristický. Toto 
má osobitný význam vtedy, keď 
poskytovatelia hostingových služieb 
využívajú na odhalenie alebo odstránenie 
teroristického obsahu automatizované 
prostriedky. Akékoľvek rozhodnutie 
použiť automatizované prostriedky, bez 
ohľadu na to, či ho prijal samotný 
poskytovateľ hostingových služieb alebo sa 
k nemu dospelo na základe žiadosti 
príslušného orgánu, by sa malo posúdiť so 
zreteľom na spoľahlivosť príslušnej 
technológie a následný vplyv na základné 
práva. Používanie automatizovaných 
prostriedkov na odstraňovanie 
teroristického obsahu by sa malo 
obmedziť len na replikáciu obsahu, ktorý 
už bol aspoň raz overený a odstránený 
manuálne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali pri zavádzaní proaktívnych 
opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované 
právo užívateľov na slobodu prejavu 
a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide 

(17) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali pri zavádzaní doplnkových 
opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované 
právo užívateľov na slobodu prejavu 
a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide 



AM\1177907SK.docx 107/136 PE636.146v02-00

SK

o právo slobodne prijímať a odovzdávať 
informácie. Okrem požiadaviek 
stanovených v právnych predpisoch 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov by mali poskytovatelia 
hostingových služieb konať s náležitou 
starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä 
pokiaľ ide o manuálny dohľad a 
overovanie, aby sa v príslušných prípadoch 
vyhli akémukoľvek neúmyselnému a 
nesprávnemu rozhodnutiu, ktoré by viedlo 
k odstráneniu obsahu, ktorý by nebol 
teroristický. Toto má osobitný význam 
vtedy, keď poskytovatelia hostingových 
služieb využívajú na odhalenie 
teroristického obsahu automatizované 
prostriedky. Akékoľvek rozhodnutie 
použiť automatizované prostriedky, bez 
ohľadu na to, či ho prijal samotný 
poskytovateľ hostingových služieb alebo 
sa k nemu dospelo na základe žiadosti 
príslušného orgánu, by sa malo posúdiť so 
zreteľom na spoľahlivosť príslušnej 
technológie a následný vplyv na základné 
práva.

o právo slobodne prijímať a odovzdávať 
informácie, ako aj o práva na súkromie a 
ochranu osobných údajov. Okrem 
požiadaviek stanovených v právnych 
predpisoch vrátane právnych predpisov o 
ochrane osobných údajov by mali 
poskytovatelia hostingových služieb konať 
s náležitou starostlivosťou a uplatňovať 
záruky, najmä pokiaľ ide o manuálny 
dohľad a overovanie, aby sa v príslušných 
prípadoch vyhli akémukoľvek 
neúmyselnému a nesprávnemu 
rozhodnutiu, ktoré by viedlo k odstráneniu 
obsahu, ktorý by nebol teroristický. Toto 
má osobitný význam vtedy, keď 
poskytovatelia hostingových služieb 
využívajú na odhalenie teroristického 
obsahu automatizované prostriedky. 
Konečné rozhodnutie o odstránení obsahu 
alebo znemožnení prístupu k nemu by 
mala vždy prijímať fyzická osoba. 
Akékoľvek rozhodnutie použiť 
automatizované prostriedky by sa malo 
posúdiť so zreteľom na spoľahlivosť 
príslušnej technológie a následný vplyv na 
základné práva. Poskytovatelia 
hostingových služieb by v každom prípade 
mali v súvislosti so všetkými 
automatizovanými opatreniami na 
odhaľovanie teroristického obsahu, ktoré 
používajú, vykonávať kontrolu 
dodržiavania základných práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali pri zavádzaní proaktívnych 
opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované 

(17) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali pri vykonávaní povinnej 
starostlivosti zabezpečiť, aby bolo 
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právo užívateľov na slobodu prejavu 
a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide 
o právo slobodne prijímať a odovzdávať 
informácie. Okrem požiadaviek 
stanovených v právnych predpisoch 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov by mali poskytovatelia 
hostingových služieb konať s náležitou 
starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä 
pokiaľ ide o manuálny dohľad a 
overovanie, aby sa v príslušných 
prípadoch vyhli akémukoľvek 
neúmyselnému a nesprávnemu 
rozhodnutiu, ktoré by viedlo k odstráneniu 
obsahu, ktorý by nebol teroristický. Toto 
má osobitný význam vtedy, keď 
poskytovatelia hostingových služieb 
využívajú na odhalenie teroristického 
obsahu automatizované prostriedky. 
Akékoľvek rozhodnutie použiť 
automatizované prostriedky, bez ohľadu 
na to, či ho prijal samotný poskytovateľ 
hostingových služieb alebo sa k nemu 
dospelo na základe žiadosti príslušného 
orgánu, by sa malo posúdiť so zreteľom 
na spoľahlivosť príslušnej technológie a 
následný vplyv na základné práva.

zachované právo užívateľov na slobodu 
prejavu a slobodu prijímať a odovzdávať 
informácie. Okrem požiadaviek 
stanovených v právnych predpisoch 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov a ochrane súkromia by 
mali poskytovatelia hostingových služieb 
konať s náležitou starostlivosťou a 
uplatňovať záruky, najmä pokiaľ ide o 
manuálny dohľad a overovanie, ako aj 
pravidelné preskúmanie prijatých krokov, 
aby sa vyhli akémukoľvek neúmyselnému 
a nesprávnemu postupu, ktorý by viedol k 
odstráneniu obsahu, ktorý by nebol 
nezákonný teroristický obsah. 
Poskytovatelia hostingových služieb by 
mali tiež zabezpečiť, aby vykonávanie ich 
povinnej starostlivosti neviedlo 
k neprimeraným, diskriminačným, 
necieleným, nekonkrétnym alebo 
neoprávneným účinkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali pri zavádzaní proaktívnych 
opatrení zabezpečiť, aby bolo zachované 
právo užívateľov na slobodu prejavu 
a právo na informácie – a to aj pokiaľ ide 
o právo slobodne prijímať a odovzdávať 
informácie. Okrem požiadaviek 
stanovených v právnych predpisoch 

(17) Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali pri zavádzaní 
dobrovoľných proaktívnych opatrení 
zabezpečiť, aby bolo zachované právo 
užívateľov na slobodu prejavu a právo na 
informácie – a to aj pokiaľ ide o právo 
slobodne prijímať a odovzdávať 
informácie. Okrem požiadaviek 
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vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov by mali poskytovatelia 
hostingových služieb konať s náležitou 
starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä 
pokiaľ ide o manuálny dohľad a 
overovanie, aby sa v príslušných prípadoch 
vyhli akémukoľvek neúmyselnému a 
nesprávnemu rozhodnutiu, ktoré by viedlo 
k odstráneniu obsahu, ktorý by nebol 
teroristický. Toto má osobitný význam 
vtedy, keď poskytovatelia hostingových 
služieb využívajú na odhalenie 
teroristického obsahu automatizované 
prostriedky. Akékoľvek rozhodnutie 
použiť automatizované prostriedky, bez 
ohľadu na to, či ho prijal samotný 
poskytovateľ hostingových služieb alebo sa 
k nemu dospelo na základe žiadosti 
príslušného orgánu, by sa malo posúdiť so 
zreteľom na spoľahlivosť príslušnej 
technológie a následný vplyv na základné 
práva.

stanovených v právnych predpisoch 
vrátane právnych predpisov o ochrane 
osobných údajov by mali poskytovatelia 
hostingových služieb konať s náležitou 
starostlivosťou a uplatňovať záruky, najmä 
pokiaľ ide o manuálny dohľad a 
overovanie, aby sa v príslušných prípadoch 
vyhli akémukoľvek neúmyselnému a 
nesprávnemu rozhodnutiu, ktoré by viedlo 
k odstráneniu obsahu, ktorý by nebol 
teroristický. Toto má osobitný význam 
vtedy, keď poskytovatelia hostingových 
služieb využívajú na odhalenie 
teroristického obsahu automatizované 
prostriedky. Akékoľvek rozhodnutie 
použiť automatizované prostriedky, bez 
ohľadu na to, či ho prijal samotný 
poskytovateľ hostingových služieb alebo sa 
k nemu dospelo na základe žiadosti 
príslušného orgánu, by sa malo posúdiť so 
zreteľom na spoľahlivosť príslušnej 
technológie a následný vplyv na základné 
práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
teroristického obsahu, ktorý bol 

vypúšťa sa
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odstránený alebo ku ktorému bol 
znemožnený prístup na základe príkazu 
na odstránenie alebo hlásení, ktoré im 
boli doručené, na základe porovnania s 
verejnými alebo súkromnými nástrojmi 
obsahujúcimi známy teroristický obsah. 
Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu 
nového teroristického obsahu, a to tak, že 
buď využijú takéto nástroje, ktoré sú 
dostupné na trhu, alebo tie, ktoré si sami 
vyvinú. Poskytovateľ služieb by mal 
podať správu o konkrétnych proaktívnych 
opatreniach, ktoré zaviedol, aby príslušný 
orgán mohol posúdiť, či sú opatrenia 
účinné a primerané a či, v prípade, že sa 
používajú automatizované prostriedky, 
poskytovateľ hostingových služieb má 
potrebné kapacity na manuálny dohľad a 
overovanie. Pri posudzovaní účinnosti a 
primeranosti opatrení by príslušné orgány 
mali zohľadniť príslušné parametre 
vrátane počtu príkazov na odstránenie a 
hlásení, ktoré boli príslušnému 
poskytovateľovi vydané, jeho ekonomické 
možnosti a vplyv jeho služby na šírenie 
teroristického obsahu (napríklad pri 
zohľadnení počtu používateľov v Únii).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
požiadať poskytovateľov hostingových 

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení nezákonnému teroristickému 
obsahu prijali vhodné opatrenia na 
zabránenie zneužitia svojich služieb 
poskytovateľmi obsahu, by príslušné 
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služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
teroristického obsahu, ktorý bol 
odstránený alebo ku ktorému bol 
znemožnený prístup na základe príkazu 
na odstránenie alebo hlásení, ktoré im 
boli doručené, na základe porovnania s 
verejnými alebo súkromnými nástrojmi 
obsahujúcimi známy teroristický obsah. 
Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu 
nového teroristického obsahu, a to tak, že 
buď využijú takéto nástroje, ktoré sú 
dostupné na trhu, alebo tie, ktoré si sami 
vyvinú. Poskytovateľ služieb by mal 
podať správu o konkrétnych proaktívnych 
opatreniach, ktoré zaviedol, aby príslušný 
orgán mohol posúdiť, či sú opatrenia 
účinné a primerané a či, v prípade, že sa 
používajú automatizované prostriedky, 
poskytovateľ hostingových služieb má 
potrebné kapacity na manuálny dohľad a 
overovanie. Pri posudzovaní účinnosti a 
primeranosti opatrení by príslušné orgány 
mali zohľadniť príslušné parametre 
vrátane počtu príkazov na odstránenie a 
hlásení, ktoré boli príslušnému 
poskytovateľovi vydané, jeho ekonomické 
možnosti a vplyv jeho služby na šírenie 
teroristického obsahu (napríklad pri 
zohľadnení počtu používateľov v Únii).

orgány mali požiadať poskytovateľov 
hostingových služieb, ktorí dostali konečné 
príkazy na odstránenie, aby podali správu 
o prijatých opatreniach.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
teroristického obsahu, ktorý bol 
odstránený alebo ku ktorému bol 
znemožnený prístup na základe príkazu 
na odstránenie alebo hlásení, ktoré im 
boli doručené, na základe porovnania s 
verejnými alebo súkromnými nástrojmi 
obsahujúcimi známy teroristický obsah. 
Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu 
nového teroristického obsahu, a to tak, že 
buď využijú takéto nástroje, ktoré sú 
dostupné na trhu, alebo tie, ktoré si sami 
vyvinú. Poskytovateľ služieb by mal podať 
správu o konkrétnych proaktívnych 
opatreniach, ktoré zaviedol, aby príslušný 
orgán mohol posúdiť, či sú opatrenia 
účinné a primerané a či, v prípade, že sa 
používajú automatizované prostriedky, 
poskytovateľ hostingových služieb má 
potrebné kapacity na manuálny dohľad a 
overovanie. Pri posudzovaní účinnosti a 
primeranosti opatrení by príslušné orgány 
mali zohľadniť príslušné parametre 
vrátane počtu príkazov na odstránenie a 
hlásení, ktoré boli príslušnému 
poskytovateľovi vydané, jeho ekonomické 
možnosti a vplyv jeho služby na šírenie 
teroristického obsahu (napríklad pri 
zohľadnení počtu používateľov v Únii).

(18) Poskytovateľ služieb by mal podať 
správu o konkrétnych proaktívnych 
opatreniach, ktoré zaviedol, aby príslušný 
orgán mohol posúdiť, či sú opatrenia 
účinné a primerané a či, v prípade, že sa 
používajú automatizované prostriedky, 
poskytovateľ hostingových služieb má 
potrebné kapacity na manuálny dohľad a 
overovanie. Poskytovateľ hostingových 
služieb poskytne príslušným orgánom 
najmä všetky potrebné informácie 
o používaných automatizovaných 
nástrojoch, ktoré umožnia dôkladný 
verejný dohľad nad efektívnosťou 
nástrojov, čím sa zabezpečí, aby nástroje 
neviedli k diskriminačným, necieleným, 
nekonkrétnym ani neoprávneným 
výsledkom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Eva Joly
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
teroristického obsahu, ktorý bol 
odstránený alebo ku ktorému bol 
znemožnený prístup na základe príkazu 
na odstránenie alebo hlásení, ktoré im 
boli doručené, na základe porovnania s 
verejnými alebo súkromnými nástrojmi 
obsahujúcimi známy teroristický obsah. 
Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu nového 
teroristického obsahu, a to tak, že buď 
využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné 
na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. 
Poskytovateľ služieb by mal podať správu 
o konkrétnych proaktívnych opatreniach, 
ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol 
posúdiť, či sú opatrenia účinné a 
primerané a či, v prípade, že sa používajú 
automatizované prostriedky, poskytovateľ 
hostingových služieb má potrebné 
kapacity na manuálny dohľad a 
overovanie. Pri posudzovaní účinnosti a 
primeranosti opatrení by príslušné orgány 
mali zohľadniť príslušné parametre vrátane 
počtu príkazov na odstránenie a hlásení, 
ktoré boli príslušnému poskytovateľovi 
vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv 
jeho služby na šírenie teroristického 
obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu 
používateľov v Únii).

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na riešenie zneužívania 
svojich služieb, môžu príslušné orgány 
odporučiť poskytovateľom hostingových 
služieb, ktorí dostali významný počet 
príkazov na odstránenie, ktoré sa stali 
konečnými, aby prijali doplnkové 
opatrenia. Tieto opatrenia by mohli 
pozostávať z opatrení spočívajúcich 
v používaní spoľahlivých technických 
nástrojov na odhaľovanie a identifikáciu 
nového teroristického obsahu, konečné 
rozhodnutie o odstránení alebo 
znemožnení prístupu by však mali 
ponechať na fyzickú osobu. Pri 
posudzovaní účinnosti a primeranosti 
opatrení by príslušné orgány mali 
zohľadniť príslušné parametre vrátane 
počtu príkazov na odstránenie, ktoré boli 
príslušnému poskytovateľovi vydané, jeho 
ekonomické možnosti a vplyv jeho služby 
na šírenie teroristického obsahu (napríklad 
pri zohľadnení počtu používateľov v Únii).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Caterina Chinnici

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
teroristického obsahu, ktorý bol odstránený 
alebo ku ktorému bol znemožnený prístup 
na základe príkazu na odstránenie alebo 
hlásení, ktoré im boli doručené, na základe 
porovnania s verejnými alebo súkromnými 
nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický 
obsah. Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu nového 
teroristického obsahu, a to tak, že buď 
využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné 
na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. 
Poskytovateľ služieb by mal podať správu 
o konkrétnych proaktívnych opatreniach, 
ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol 
posúdiť, či sú opatrenia účinné a primerané 
a či, v prípade, že sa používajú 
automatizované prostriedky, poskytovateľ 
hostingových služieb má potrebné kapacity 
na manuálny dohľad a overovanie. Pri 
posudzovaní účinnosti a primeranosti 
opatrení by príslušné orgány mali 
zohľadniť príslušné parametre vrátane 
počtu príkazov na odstránenie a hlásení, 
ktoré boli príslušnému poskytovateľovi 

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
teroristického obsahu, ktorý bol odstránený 
alebo ku ktorému bol znemožnený prístup 
na základe príkazu na odstránenie alebo 
hlásení, ktoré im boli doručené, na základe 
porovnania s verejnými alebo súkromnými 
nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický 
obsah. Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu nového 
teroristického obsahu, a to tak, že buď 
využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné 
na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. 
Poskytovateľ služieb by mal podať správu 
o konkrétnych proaktívnych opatreniach, 
ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol 
posúdiť, či sú opatrenia účinné a primerané 
a či, v prípade, že sa používajú 
automatizované prostriedky, poskytovateľ 
hostingových služieb má potrebné kapacity 
na manuálny dohľad a overovanie. Pri 
posudzovaní účinnosti a primeranosti 
opatrení by príslušné orgány mali 
zohľadniť príslušné parametre vrátane 
počtu príkazov na odstránenie a hlásení, 
ktoré boli príslušnému poskytovateľovi 
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vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv 
jeho služby na šírenie teroristického 
obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu 
používateľov v Únii).

vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv 
jeho služby na šírenie teroristického 
obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu 
používateľov v Únii). Dlhodobé 
proaktívne opatrenia môžu zahŕňať 
integráciu mediálnej a informačnej 
gramotnosti a používania internetu do 
vnútroštátnych vzdelávacích systémov s 
cieľom poskytnúť mladým ľuďom 
nástroje na to, aby sa naučili, ako 
používať internet zodpovedne, aby sa tak 
zabránilo možným rizikám radikalizácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
teroristického obsahu, ktorý bol odstránený 
alebo ku ktorému bol znemožnený prístup 
na základe príkazu na odstránenie alebo 
hlásení, ktoré im boli doručené, na základe 
porovnania s verejnými alebo súkromnými 
nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický 
obsah. Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu nového 
teroristického obsahu, a to tak, že buď 
využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné 
na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. 

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu 
v dôsledku charakteru služieb, ktoré 
poskytujú, prijali vhodné opatrenia na 
zabránenie zneužitia svojich služieb, by 
príslušné orgány mali požiadať týchto 
poskytovateľov hostingových služieb, ktorí 
dostali konečné príkazy na odstránenie, 
aby podali správu o prijatých proaktívnych 
opatreniach. Tieto opatrenia by mohli 
pozostávať z opatrení na predchádzanie 
opakovanému výskytu teroristického 
obsahu, ktorý bol odstránený alebo ku 
ktorému bol znemožnený prístup na 
základe príkazu na odstránenie alebo 
hlásení, ktoré im boli doručené, na základe 
porovnania s verejnými alebo súkromnými 
nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický 
obsah. Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu nového 
teroristického obsahu, a to tak, že buď 
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Poskytovateľ služieb by mal podať správu 
o konkrétnych proaktívnych opatreniach, 
ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol 
posúdiť, či sú opatrenia účinné a 
primerané a či, v prípade, že sa používajú 
automatizované prostriedky, poskytovateľ 
hostingových služieb má potrebné 
kapacity na manuálny dohľad a 
overovanie. Pri posudzovaní účinnosti a 
primeranosti opatrení by príslušné orgány 
mali zohľadniť príslušné parametre vrátane 
počtu príkazov na odstránenie a hlásení, 
ktoré boli príslušnému poskytovateľovi 
vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv 
jeho služby na šírenie teroristického 
obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu 
používateľov v Únii).

využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné 
na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. Pri 
posudzovaní účinnosti a primeranosti 
opatrení by príslušné orgány mali 
zohľadniť príslušné parametre vrátane 
počtu príkazov na odstránenie a hlásení, 
ktoré boli príslušnému poskytovateľovi 
vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv 
jeho služby na šírenie teroristického 
obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu 
používateľov v Únii).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
teroristického obsahu, ktorý bol odstránený 
alebo ku ktorému bol znemožnený prístup 
na základe príkazu na odstránenie alebo 
hlásení, ktoré im boli doručené, na základe 
porovnania s verejnými alebo súkromnými 
nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický 
obsah. Poskytovatelia hostingových služieb 

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
teroristického obsahu, ktorý bol odstránený 
alebo ku ktorému bol znemožnený prístup 
na základe príkazu na odstránenie alebo 
hlásení, ktoré im boli doručené, na základe 
porovnania s verejnými alebo súkromnými 
nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický 
obsah. Poskytovatelia hostingových služieb 
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takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu nového 
teroristického obsahu, a to tak, že buď 
využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné 
na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. 
Poskytovateľ služieb by mal podať správu 
o konkrétnych proaktívnych opatreniach, 
ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol 
posúdiť, či sú opatrenia účinné a primerané 
a či, v prípade, že sa používajú 
automatizované prostriedky, poskytovateľ 
hostingových služieb má potrebné kapacity 
na manuálny dohľad a overovanie. Pri 
posudzovaní účinnosti a primeranosti 
opatrení by príslušné orgány mali 
zohľadniť príslušné parametre vrátane 
počtu príkazov na odstránenie a hlásení, 
ktoré boli príslušnému poskytovateľovi 
vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv 
jeho služby na šírenie teroristického 
obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu 
používateľov v Únii).

takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu nového 
teroristického obsahu, a to tak, že buď 
využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné 
na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. 
Poskytovateľ služieb by mal podať správu 
o konkrétnych proaktívnych opatreniach, 
ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol 
posúdiť, či sú opatrenia účinné a primerané 
a či, v prípade, že sa používajú 
automatizované prostriedky, poskytovateľ 
hostingových služieb má potrebné kapacity 
na manuálny dohľad a overovanie. Pri 
posudzovaní účinnosti a primeranosti 
opatrení by príslušné orgány mali 
zohľadniť príslušné parametre vrátane 
počtu príkazov na odstránenie a hlásení, 
ktoré boli príslušnému poskytovateľovi 
vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv 
jeho služby na šírenie teroristického 
obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu 
používateľov v Únii), ako aj úroveň 
vystavenia poskytovateľa hostingových 
služieb teroristickému obsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
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teroristického obsahu, ktorý bol odstránený 
alebo ku ktorému bol znemožnený prístup 
na základe príkazu na odstránenie alebo 
hlásení, ktoré im boli doručené, na základe 
porovnania s verejnými alebo súkromnými 
nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický 
obsah. Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu nového 
teroristického obsahu, a to tak, že buď 
využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné 
na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. 
Poskytovateľ služieb by mal podať správu 
o konkrétnych proaktívnych opatreniach, 
ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol 
posúdiť, či sú opatrenia účinné a primerané 
a či, v prípade, že sa používajú 
automatizované prostriedky, poskytovateľ 
hostingových služieb má potrebné kapacity 
na manuálny dohľad a overovanie. Pri 
posudzovaní účinnosti a primeranosti 
opatrení by príslušné orgány mali 
zohľadniť príslušné parametre vrátane 
počtu príkazov na odstránenie a hlásení, 
ktoré boli príslušnému poskytovateľovi 
vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv 
jeho služby na šírenie teroristického 
obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu 
používateľov v Únii).

teroristického obsahu, ktorý bol odstránený 
alebo ku ktorému bol znemožnený prístup 
na základe príkazu na odstránenie alebo 
hlásení, ktoré im boli doručené, na základe 
porovnania s verejnými alebo súkromnými 
nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický 
obsah. Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu nového 
teroristického obsahu, a to tak, že buď 
využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné 
na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. 
Poskytovateľ služieb by mal podať správu 
o konkrétnych proaktívnych opatreniach, 
ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol 
posúdiť, či sú opatrenia účinné a primerané 
a či, v prípade, že sa používajú 
automatizované prostriedky, poskytovateľ 
hostingových služieb má potrebné kapacity 
na systematický manuálny dohľad 
a overovanie na prvé odstránenie obsahu. 
Pri posudzovaní účinnosti a primeranosti 
opatrení by príslušné orgány mali 
zohľadniť príslušné parametre vrátane 
počtu príkazov na odstránenie a hlásení, 
ktoré boli príslušnému poskytovateľovi 
vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv 
jeho služby na šírenie teroristického 
obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu 
používateľov v Únii).

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 

(18) S cieľom zabezpečiť, aby 
poskytovatelia hostingových služieb 
vystavení teroristickému obsahu prijali 
vhodné opatrenia na zabránenie zneužitia 
svojich služieb, by príslušné orgány mali 
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požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
teroristického obsahu, ktorý bol odstránený 
alebo ku ktorému bol znemožnený prístup 
na základe príkazu na odstránenie alebo 
hlásení, ktoré im boli doručené, na základe 
porovnania s verejnými alebo súkromnými 
nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický 
obsah. Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu nového 
teroristického obsahu, a to tak, že buď 
využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné 
na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. 
Poskytovateľ služieb by mal podať správu 
o konkrétnych proaktívnych opatreniach, 
ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol 
posúdiť, či sú opatrenia účinné a primerané 
a či, v prípade, že sa používajú 
automatizované prostriedky, poskytovateľ 
hostingových služieb má potrebné kapacity 
na manuálny dohľad a overovanie. Pri 
posudzovaní účinnosti a primeranosti 
opatrení by príslušné orgány mali 
zohľadniť príslušné parametre vrátane 
počtu príkazov na odstránenie a hlásení, 
ktoré boli príslušnému poskytovateľovi 
vydané, jeho ekonomické možnosti a vplyv 
jeho služby na šírenie teroristického 
obsahu (napríklad pri zohľadnení počtu 
používateľov v Únii).

požiadať poskytovateľov hostingových 
služieb, ktorí dostali konečné príkazy na 
odstránenie, aby podali správu o prijatých 
proaktívnych opatreniach. Tieto opatrenia 
by mohli pozostávať z opatrení na 
predchádzanie opakovanému nahrávaniu 
teroristického obsahu, ktorý bol odstránený 
alebo ku ktorému bol znemožnený prístup 
na základe príkazu na odstránenie alebo 
hlásení, ktoré im boli doručené, na základe 
porovnania s verejnými alebo súkromnými 
nástrojmi obsahujúcimi známy teroristický 
obsah. Poskytovatelia hostingových služieb 
takisto môžu využívať aj spoľahlivé 
technické nástroje na identifikáciu nového 
teroristického obsahu, a to tak, že buď 
využijú takéto nástroje, ktoré sú dostupné 
na trhu, alebo tie, ktoré si sami vyvinú. 
Poskytovateľ služieb by mal podať správu 
o konkrétnych proaktívnych opatreniach, 
ktoré zaviedol, aby príslušný orgán mohol 
posúdiť, či sú opatrenia účinné a primerané 
a či, v prípade, že sa používajú 
automatizované prostriedky, poskytovateľ 
hostingových služieb má potrebné kapacity 
na manuálny dohľad a overovanie. Pri 
posudzovaní účinnosti a primeranosti 
opatrení by príslušné orgány mali 
zohľadniť príslušné parametre vrátane 
počtu príkazov na odstránenie a hlásení, 
ktoré boli príslušnému poskytovateľovi 
vydané, jeho veľkosť a ekonomické 
možnosti a vplyv jeho služby na šírenie 
teroristického obsahu (napríklad pri 
zohľadnení počtu používateľov v Únii).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na 
krytie rizík. Rozhodnutie o uložení 
takýchto osobitných proaktívnych 
opatrení by v zásade nemalo viesť k 
uloženiu všeobecnej povinnosti 
monitorovať, ako sa stanovuje v článku 
15 ods. 1 smernice 2000/31/ES. 
Vzhľadom na mimoriadne závažné riziká 
spojené so šírením teroristického obsahu 
by rozhodnutia prijaté príslušnými 
orgánmi na základe tohto nariadenia 
mohli mať výnimku od prístupu 
stanoveného v článku 15 ods. 1 smernice 
2000/31/ES, pokiaľ ide o určité 
konkrétne, cielené opatrenia, ktorých 
prijatie je nevyhnutné z prvoradých 
dôvodov verejnej bezpečnosti. Pred 
prijatím takýchto rozhodnutí by príslušný 
orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného 
záujmu a príslušnými základnými 
právami, najmä právom na slobodu 
prejavu a právom na informácie, ako aj 
právom na slobodu podnikania, a mal by 
poskytnúť primerané odôvodnenie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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.
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Pozmeňujúci návrh 162
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na 
krytie rizík. Rozhodnutie o uložení 
takýchto osobitných proaktívnych 
opatrení by v zásade nemalo viesť k 
uloženiu všeobecnej povinnosti 
monitorovať, ako sa stanovuje v článku 
15 ods. 1 smernice 2000/31/ES. 
Vzhľadom na mimoriadne závažné riziká 
spojené so šírením teroristického obsahu 
by rozhodnutia prijaté príslušnými 
orgánmi na základe tohto nariadenia 
mohli mať výnimku od prístupu 
stanoveného v článku 15 ods. 1 smernice 
2000/31/ES, pokiaľ ide o určité 
konkrétne, cielené opatrenia, ktorých 
prijatie je nevyhnutné z prvoradých 
dôvodov verejnej bezpečnosti. Pred 
prijatím takýchto rozhodnutí by príslušný 
orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného 
záujmu a príslušnými základnými 
právami, najmä právom na slobodu 
prejavu a právom na informácie, ako aj 
právom na slobodu podnikania, a mal by 
poskytnúť primerané odôvodnenie.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na 
krytie rizík. Rozhodnutie o uložení 
takýchto osobitných proaktívnych 
opatrení by v zásade nemalo viesť 
k uloženiu všeobecnej povinnosti 
monitorovať, ako sa stanovuje v článku 15 
ods. 1 smernice 2000/31/ES. Vzhľadom na 
mimoriadne závažné riziká spojené so 
šírením teroristického obsahu by 
rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi 
na základe tohto nariadenia mohli mať 
výnimku od prístupu stanoveného v 
článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES, 
pokiaľ ide o určité konkrétne, cielené 
opatrenia, ktorých prijatie je nevyhnutné z 
prvoradých dôvodov verejnej bezpečnosti. 
Pred prijatím takýchto rozhodnutí by 
príslušný orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu 
a príslušnými základnými právami, najmä 
právom na slobodu prejavu a právom na 
informácie, ako aj právom na slobodu 
podnikania, a mal by poskytnúť primerané 
odôvodnenie.

(19) Opatrenia, ktoré prijal 
poskytovateľ hostingových služieb, by 
nemali viesť k uloženiu všeobecného 
monitorovania, ako sa stanovuje v článku 
15 ods. 1 smernice 2000/31/ES. Pred 
prijatím takýchto rozhodnutí by príslušný 
orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu 
a príslušnými základnými právami, najmä 
právom na slobodu prejavu a právom na 
informácie, ako aj právom na slobodu 
podnikania, a mal by poskytnúť primerané 
odôvodnenie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na 
krytie rizík. Rozhodnutie o uložení 
takýchto osobitných proaktívnych 
opatrení by v zásade nemalo viesť 
k uloženiu všeobecnej povinnosti 
monitorovať, ako sa stanovuje v článku 15 
ods. 1 smernice 2000/31/ES. Vzhľadom na 
mimoriadne závažné riziká spojené so 
šírením teroristického obsahu by 
rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi 
na základe tohto nariadenia mohli mať 
výnimku od prístupu stanoveného v 
článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES, 
pokiaľ ide o určité konkrétne, cielené 
opatrenia, ktorých prijatie je nevyhnutné z 
prvoradých dôvodov verejnej bezpečnosti. 
Pred prijatím takýchto rozhodnutí by 
príslušný orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu 
a príslušnými základnými právami, najmä 
právom na slobodu prejavu a právom na 
informácie, ako aj právom na slobodu 
podnikania, a mal by poskytnúť primerané 
odôvodnenie.

(19) Príslušný orgán by mal nadviazať 
s poskytovateľom hostingových služieb 
dialóg o proaktívnych opatreniach 
prijatých poskytovateľom hostingových 
služieb. Takýto dialóg by nemal viesť 
k uloženiu všeobecnej povinnosti 
monitorovať, ako sa stanovuje v článku 15 
ods. 1 smernice 2000/31/ES. Príslušný 
orgán a poskytovateľ hostingových služieb 
by mali dosiahnuť spravodlivú rovnováhu 
medzi cieľmi verejného záujmu a 
príslušnými základnými právami, najmä 
právom na slobodu prejavu a právom na 
informácie, právom na súkromie, ako aj 
právom na slobodu podnikania, a mal by 
poskytnúť primerané odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 

(19) Na základe odporúčania by mal 
príslušný orgán nadviazať 
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hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na 
krytie rizík. Rozhodnutie o uložení 
takýchto osobitných proaktívnych 
opatrení by v zásade nemalo viesť 
k uloženiu všeobecnej povinnosti 
monitorovať, ako sa stanovuje v článku 15 
ods. 1 smernice 2000/31/ES. Vzhľadom na 
mimoriadne závažné riziká spojené so 
šírením teroristického obsahu by 
rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi 
na základe tohto nariadenia mohli mať 
výnimku od prístupu stanoveného v 
článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES, 
pokiaľ ide o určité konkrétne, cielené 
opatrenia, ktorých prijatie je nevyhnutné z 
prvoradých dôvodov verejnej bezpečnosti. 
Pred prijatím takýchto rozhodnutí by 
príslušný orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu 
a príslušnými základnými právami, najmä 
právom na slobodu prejavu a právom na 
informácie, ako aj právom na slobodu 
podnikania, a mal by poskytnúť primerané 
odôvodnenie.

s poskytovateľom hostingových služieb 
dialóg o doplnkových opatreniach, ktoré 
treba zaviesť. Takéto opatrenia by nemali 
viesť k uloženiu všeobecnej povinnosti 
monitorovať nahrávaný obsah, ako sa 
stanovuje v článku 15 ods. 1 smernice 
2000/31/ES. Pred prijatím takýchto 
odporúčaní by príslušný orgán mal 
dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi 
cieľmi verejného záujmu a príslušnými 
základnými právami, najmä právom na 
slobodu prejavu a právom na informácie, 
slobodou médií, právami na súkromie 
a ochranu osobných údajov, ako aj 
právom na slobodu podnikania, a mal by 
poskytnúť primerané odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb konštruktívny dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
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proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na 
krytie rizík. Rozhodnutie o uložení 
takýchto osobitných proaktívnych opatrení 
by v zásade nemalo viesť k uloženiu 
všeobecnej povinnosti monitorovať, ako sa 
stanovuje v článku 15 ods. 1 smernice 
2000/31/ES. Vzhľadom na mimoriadne 
závažné riziká spojené so šírením 
teroristického obsahu by rozhodnutia 
prijaté príslušnými orgánmi na základe 
tohto nariadenia mohli mať výnimku od 
prístupu stanoveného v článku 15 ods. 1 
smernice 2000/31/ES, pokiaľ ide o určité 
konkrétne, cielené opatrenia, ktorých 
prijatie je nevyhnutné z prvoradých 
dôvodov verejnej bezpečnosti. Pred 
prijatím takýchto rozhodnutí by príslušný 
orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu 
a príslušnými základnými právami, najmä 
právom na slobodu prejavu a právom na 
informácie, ako aj právom na slobodu 
podnikania, a mal by poskytnúť primerané 
odôvodnenie.

proaktívne opatrenia, ak preukázateľne 
chýba spolupráca zo strany poskytovateľa 
hostingových služieb. Rozhodnutie o 
uložení takýchto osobitných proaktívnych 
opatrení by nemalo viesť k uloženiu 
všeobecnej povinnosti monitorovať, ako sa 
stanovuje v článku 15 ods. 1 smernice 
2000/31/ES. Pred prijatím takýchto 
rozhodnutí by príslušný orgán mal 
dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi 
cieľmi verejného záujmu a príslušnými 
základnými právami, najmä právom na 
slobodu prejavu a právom na informácie, 
ako aj právom na slobodu podnikania, 
hospodárskou kapacitou poskytovateľa 
hostingových služieb a mal by poskytnúť 
primerané odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Andrejs Mamikins

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na krytie 
rizík. Rozhodnutie o uložení takýchto 
osobitných proaktívnych opatrení by v 

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na krytie 
rizík. Príslušný orgán by mal zaviesť len 
také proaktívne opatrenia, v súvislosti s 
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zásade nemalo viesť k uloženiu všeobecnej 
povinnosti monitorovať, ako sa stanovuje v 
článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES. 
Vzhľadom na mimoriadne závažné riziká 
spojené so šírením teroristického obsahu 
by rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi 
na základe tohto nariadenia mohli mať 
výnimku od prístupu stanoveného v článku 
15 ods. 1 smernice 2000/31/ES, pokiaľ ide 
o určité konkrétne, cielené opatrenia, 
ktorých prijatie je nevyhnutné z 
prvoradých dôvodov verejnej bezpečnosti. 
Pred prijatím takýchto rozhodnutí by 
príslušný orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu 
a príslušnými základnými právami, najmä 
právom na slobodu prejavu a právom na 
informácie, ako aj právom na slobodu 
podnikania, a mal by poskytnúť primerané 
odôvodnenie.

ktorými možno primerane očakávať, že 
poskytovateľ hostingových služieb ich 
zrealizuje, pričom okrem iných faktorov 
zohľadní dostupné ľudské zdroje 
poskytovateľa hostingových služieb. 
Rozhodnutie o uložení takýchto osobitných 
proaktívnych opatrení by v zásade nemalo 
viesť k uloženiu všeobecnej povinnosti 
monitorovať, ako sa stanovuje v článku 15 
ods. 1 smernice 2000/31/ES. Vzhľadom na 
mimoriadne závažné riziká spojené so 
šírením teroristického obsahu by 
rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi na 
základe tohto nariadenia mohli mať 
výnimku od prístupu stanoveného v článku 
15 ods. 1 smernice 2000/31/ES, pokiaľ ide 
o určité konkrétne, cielené opatrenia, 
ktorých prijatie je nevyhnutné z 
prvoradých dôvodov verejnej bezpečnosti. 
Pred prijatím takýchto rozhodnutí by 
príslušný orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu 
a príslušnými základnými právami, najmä 
právom na slobodu prejavu a právom na 
informácie, ako aj právom na slobodu 
podnikania, a mal by poskytnúť primerané 
odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na krytie 

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na krytie 
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rizík. Rozhodnutie o uložení takýchto 
osobitných proaktívnych opatrení by 
v zásade nemalo viesť k uloženiu 
všeobecnej povinnosti monitorovať, ako sa 
stanovuje v článku 15 ods. 1 smernice 
2000/31/ES. Vzhľadom na mimoriadne 
závažné riziká spojené so šírením 
teroristického obsahu by rozhodnutia 
prijaté príslušnými orgánmi na základe 
tohto nariadenia mohli mať výnimku od 
prístupu stanoveného v článku 15 ods. 1 
smernice 2000/31/ES, pokiaľ ide o určité 
konkrétne, cielené opatrenia, ktorých 
prijatie je nevyhnutné z prvoradých 
dôvodov verejnej bezpečnosti. Pred 
prijatím takýchto rozhodnutí by príslušný 
orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu 
a príslušnými základnými právami, najmä 
právom na slobodu prejavu a právom na 
informácie, ako aj právom na slobodu 
podnikania, a mal by poskytnúť primerané 
odôvodnenie.

rizík. Rozhodnutie o uložení takýchto 
osobitných proaktívnych opatrení by 
nemalo viesť k uloženiu všeobecnej 
povinnosti monitorovať, ako sa stanovuje 
v článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES, 
a musí sa zaručiť, že nie je v rozpore 
s právom EÚ, najmä smernicou 
o elektronickom obchode a jej článkom 15 
ods. 1. Vzhľadom na mimoriadne závažné 
riziká spojené so šírením teroristického 
obsahu by rozhodnutia prijaté príslušnými 
súdnymi orgánmi na základe tohto 
nariadenia mohli mať výnimku od prístupu 
stanoveného v článku 15 ods. 1 smernice 
2000/31/ES, pokiaľ ide o určité konkrétne, 
cielené opatrenia, ktorých prijatie je 
nevyhnutné z prvoradých dôvodov verejnej 
bezpečnosti. Pred prijatím takýchto 
rozhodnutí by príslušný súdny orgán mal 
dosiahnuť spravodlivú rovnováhu medzi 
cieľmi verejného záujmu a príslušnými 
základnými právami, najmä právom na 
slobodu prejavu a právom na informácie, 
ako aj právom na slobodu podnikania, 
a mal by poskytnúť primerané 
odôvodnenie.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na krytie 
rizík. Rozhodnutie o uložení takýchto 

(19) Na požiadanie by mal príslušný 
orgán nadviazať s poskytovateľom 
hostingových služieb dialóg 
o proaktívnych opatreniach, ktoré treba 
zaviesť. Ak je to potrebné, príslušný orgán 
by mal prijať vhodné, účinné a primerané 
proaktívne opatrenia, ak sa domnieva, že 
prijaté opatrenia nie sú dostatočné na krytie 
rizík, a to s ohľadom na hospodársku 
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osobitných proaktívnych opatrení by v 
zásade nemalo viesť k uloženiu všeobecnej 
povinnosti monitorovať, ako sa stanovuje v 
článku 15 ods. 1 smernice 2000/31/ES. 
Vzhľadom na mimoriadne závažné riziká 
spojené so šírením teroristického obsahu 
by rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi 
na základe tohto nariadenia mohli mať 
výnimku od prístupu stanoveného v článku 
15 ods. 1 smernice 2000/31/ES, pokiaľ ide 
o určité konkrétne, cielené opatrenia, 
ktorých prijatie je nevyhnutné z 
prvoradých dôvodov verejnej bezpečnosti. 
Pred prijatím takýchto rozhodnutí by 
príslušný orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu 
a príslušnými základnými právami, najmä 
právom na slobodu prejavu a právom na 
informácie, ako aj právom na slobodu 
podnikania, a mal by poskytnúť primerané 
odôvodnenie.

a technickú kapacitu platformy. 
Rozhodnutie o uložení takýchto osobitných 
proaktívnych opatrení by v zásade nemalo 
viesť k uloženiu všeobecnej povinnosti 
monitorovať, ako sa stanovuje v článku 15 
ods. 1 smernice 2000/31/ES. Vzhľadom na 
mimoriadne závažné riziká spojené so 
šírením teroristického obsahu by 
rozhodnutia prijaté príslušnými orgánmi na 
základe tohto nariadenia mohli mať 
výnimku od prístupu stanoveného v článku 
15 ods. 1 smernice 2000/31/ES, pokiaľ ide 
o určité konkrétne, cielené opatrenia, 
ktorých prijatie je nevyhnutné z 
prvoradých dôvodov verejnej bezpečnosti. 
Pred prijatím takýchto rozhodnutí by 
príslušný orgán mal dosiahnuť spravodlivú 
rovnováhu medzi cieľmi verejného záujmu 
a príslušnými základnými právami, najmä 
právom na slobodu prejavu a právom na 
informácie, ako aj právom na slobodu 
podnikania, a mal by poskytnúť primerané 
odôvodnenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Povinnosť poskytovateľov 
hostingových služieb uchovávať 
odstránený obsah a súvisiace údaje by 
mala byť stanovená na osobitné účely 
a mala by platiť len po nevyhnutne 
potrebný čas. Povinnosť uchovávania je 
nutné vztiahnuť aj na súvisiace údaje, a 
to v rozsahu, v akom by sa akékoľvek 
takéto údaje v dôsledku odstránenia 
predmetného obsahu inak stratili. 
Súvisiace údaje môžu zahŕňať údaje ako 
„údaje o predplatiteľoch“ vrátane údajov, 

vypúšťa sa
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ktoré sa týkajú totožnosti poskytovateľa 
obsahu, ako aj údajov o prístupe, 
napríklad údaje o dátume a čase použitia 
poskytovateľa obsahu alebo o prihlásení 
do služby a odhlásení zo služby, spolu s IP 
adresou, ktorú poskytovateľovi obsahu 
pridelil poskytovateľ služby prístupu 
k internetu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Povinnosť poskytovateľov 
hostingových služieb uchovávať 
odstránený obsah a súvisiace údaje by mala 
byť stanovená na osobitné účely a mala by 
platiť len po nevyhnutne potrebný čas. 
Povinnosť uchovávania je nutné 
vztiahnuť aj na súvisiace údaje, a to v 
rozsahu, v akom by sa akékoľvek takéto 
údaje v dôsledku odstránenia predmetného 
obsahu inak stratili. Súvisiace údaje môžu 
zahŕňať údaje ako „údaje 
o predplatiteľoch“ vrátane údajov, ktoré sa 
týkajú totožnosti poskytovateľa obsahu, 
ako aj údajov o prístupe, napríklad údaje 
o dátume a čase použitia poskytovateľa 
obsahu alebo o prihlásení do služby 
a odhlásení zo služby, spolu s IP adresou, 
ktorú poskytovateľovi obsahu pridelil 
poskytovateľ služby prístupu k internetu.

(20) Povinnosť poskytovateľov 
hostingových služieb uchovávať 
odstránený obsah a súvisiace údaje by mala 
slúžiť na výlučný účel konania 
administratívnej alebo súdnej previerky 
a nápravy a mala by platiť len po 
nevyhnutne potrebný čas, pričom táto 
lehota by všeobecne nemala prekročiť 
šesť mesiacov. Ak existuje legitímna 
potreba rozšíriť požiadavku na 
uchovávanie súvisiacich údajov, môže sa 
zachovať len v rozsahu, v akom by sa 
akékoľvek takéto údaje v dôsledku 
odstránenia predmetného obsahu inak 
stratili. Súvisiace údaje by sa mali 
obmedziť na „údaje o predplatiteľoch“ t. j. 
údaje, ktoré sa týkajú totožnosti 
poskytovateľa obsahu, ako aj údajov 
o prístupe, t. j. údaje o dátume a čase 
použitia poskytovateľa obsahu alebo 
o prihlásení do služby a odhlásení zo 
služby, spolu s IP adresou, ktorú 
poskytovateľovi obsahu pridelil 
poskytovateľ služby prístupu k internetu.

Or. en



PE636.146v02-00 130/136 AM\1177907SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 172
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Povinnosť poskytovateľov 
hostingových služieb uchovávať 
odstránený obsah a súvisiace údaje by mala 
byť stanovená na osobitné účely a mala by 
platiť len po nevyhnutne potrebný čas. 
Povinnosť uchovávania je nutné 
vztiahnuť aj na súvisiace údaje, a to v 
rozsahu, v akom by sa akékoľvek takéto 
údaje v dôsledku odstránenia predmetného 
obsahu inak stratili. Súvisiace údaje môžu 
zahŕňať údaje ako „údaje 
o predplatiteľoch“ vrátane údajov, ktoré sa 
týkajú totožnosti poskytovateľa obsahu, 
ako aj údajov o prístupe, napríklad údaje 
o dátume a čase použitia poskytovateľa 
obsahu alebo o prihlásení do služby 
a odhlásení zo služby, spolu s IP adresou, 
ktorú poskytovateľovi obsahu pridelil 
poskytovateľ služby prístupu k internetu.

(20) Povinnosť poskytovateľov 
hostingových služieb uchovávať 
odstránený obsah a súvisiace údaje by mala 
slúžiť na výlučný účel konania 
administratívneho alebo súdneho 
preskúmania a nápravy a mala by platiť 
len po nevyhnutne potrebný čas, pričom 
táto lehota by všeobecne nemala 
prekročiť šesť mesiacov. Ak existuje 
legitímna potreba rozšíriť požiadavku na 
uchovávanie súvisiacich údajov, môže sa 
zachovať len v rozsahu, v akom by sa 
akékoľvek takéto údaje v dôsledku 
odstránenia predmetného obsahu inak 
stratili. Súvisiace údaje by sa mali 
obmedziť na „údaje o predplatiteľoch“ t. j. 
údaje, ktoré sa týkajú totožnosti 
poskytovateľa obsahu, ako aj údajov 
o prístupe, t. j. údaje o dátume a čase 
použitia poskytovateľa obsahu alebo 
o prihlásení do služby a odhlásení zo 
služby, spolu s IP adresou, ktorú 
poskytovateľovi obsahu pridelil 
poskytovateľ služby prístupu k internetu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(21) Povinnosť uchovať obsah na účely 
konania v rámci správneho alebo súdneho 
preskúmania je nevyhnutná a opodstatnená 
z hľadiska zabezpečenia účinných 
nápravných opatrení pre poskytovateľa 
obsahu, ktorého obsah bol odstránený, 
resp. k obsahu ktorého bol znemožnený 
prístup, ako aj s cieľom zabezpečiť 
obnovenie tohto obsahu v podobe, v akej 
pôvodne existoval predtým, ako bol 
odstránený, a to v závislosti od výsledku 
postupu preskúmania. Povinnosť uchovať 
obsah na účely vyšetrovania a trestného 
stíhania je odôvodnená a nevyhnutná so 
zreteľom na prínos, ktorý by tento 
materiál mohol znamenať v záujme 
narušenia teroristickej činnosti, resp. jej 
predchádzania. V prípade, že spoločnosti 
odstránia určitý materiál, resp. 
znemožnenia prístup k nemu, najmä 
prostredníctvom vlastných proaktívnych 
opatrení, a neinformujú príslušný orgán, 
pretože sa domnievajú, že to nepatrí do 
rozsahu pôsobnosti článku 13 ods. 4 tohto 
nariadenia, sa môže stať, že orgány 
presadzovania práva nebudú mať 
vedomosť o existencii predmetného 
obsahu. Uchovanie obsahu na účely 
predchádzania teroristickým trestným 
činom a ich odhaľovania, vyšetrovania a 
stíhania je preto takisto odôvodnené. Na 
tieto účely sa požadované uchovávanie 
údajov obmedzuje len na údaje, pri 
ktorých je pravdepodobné, že súvisia s 
teroristickými trestnými činmi, a môžu 
preto prispieť k stíhaniu teroristických 
trestných činov alebo k predchádzaniu 
závažným hrozbám verejnej bezpečnosti.

(21) Povinnosť uchovať obsah na účely 
konania v rámci správneho alebo súdneho 
preskúmania je nevyhnutná a opodstatnená 
z hľadiska zabezpečenia účinných 
nápravných opatrení pre poskytovateľa 
obsahu, ktorého obsah bol odstránený, ako 
aj s cieľom zabezpečiť obnovenie tohto 
obsahu v podobe, v akej pôvodne existoval 
predtým, ako bol odstránený, a to 
v závislosti od výsledku postupu 
preskúmania.

Or. en

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Povinnosť uchovať obsah na účely 
konania v rámci správneho alebo súdneho 
preskúmania je nevyhnutná a opodstatnená 
z hľadiska zabezpečenia účinných 
nápravných opatrení pre poskytovateľa 
obsahu, ktorého obsah bol odstránený, 
resp. k obsahu ktorého bol znemožnený 
prístup, ako aj s cieľom zabezpečiť 
obnovenie tohto obsahu v podobe, v akej 
pôvodne existoval predtým, ako bol 
odstránený, a to v závislosti od výsledku 
postupu preskúmania. Povinnosť uchovať 
obsah na účely vyšetrovania a trestného 
stíhania je odôvodnená a nevyhnutná so 
zreteľom na prínos, ktorý by tento 
materiál mohol znamenať v záujme 
narušenia teroristickej činnosti, resp. jej 
predchádzania. V prípade, že spoločnosti 
odstránia určitý materiál, resp. 
znemožnenia prístup k nemu, najmä 
prostredníctvom vlastných proaktívnych 
opatrení, a neinformujú príslušný orgán, 
pretože sa domnievajú, že to nepatrí do 
rozsahu pôsobnosti článku 13 ods. 4 tohto 
nariadenia, sa môže stať, že orgány 
presadzovania práva nebudú mať 
vedomosť o existencii predmetného 
obsahu. Uchovanie obsahu na účely 
predchádzania teroristickým trestným 
činom a ich odhaľovania, vyšetrovania a 
stíhania je preto takisto odôvodnené. Na 
tieto účely sa požadované uchovávanie 
údajov obmedzuje len na údaje, pri 
ktorých je pravdepodobné, že súvisia s 
teroristickými trestnými činmi, a môžu 
preto prispieť k stíhaniu teroristických 
trestných činov alebo k predchádzaniu 
závažným hrozbám verejnej bezpečnosti.

(21) Povinnosť uchovať obsah na účely 
konania v rámci správneho alebo súdneho 
preskúmania je nevyhnutná a opodstatnená 
z hľadiska zabezpečenia účinných 
nápravných opatrení pre poskytovateľa 
obsahu, ktorého obsah bol odstránený, 
resp. k obsahu ktorého bol znemožnený 
prístup, ako aj s cieľom zabezpečiť 
obnovenie tohto obsahu v podobe, v akej 
pôvodne existoval predtým, ako bol 
odstránený, a to v závislosti od výsledku 
postupu preskúmania.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Marietje Schaake, Sophia in ‘t Veld, Angelika Mlinar
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Povinnosť uchovať obsah na účely 
konania v rámci správneho alebo súdneho 
preskúmania je nevyhnutná a opodstatnená 
z hľadiska zabezpečenia účinných 
nápravných opatrení pre poskytovateľa 
obsahu, ktorého obsah bol odstránený, 
resp. k obsahu ktorého bol znemožnený 
prístup, ako aj s cieľom zabezpečiť 
obnovenie tohto obsahu v podobe, v akej 
pôvodne existoval predtým, ako bol 
odstránený, a to v závislosti od výsledku 
postupu preskúmania. Povinnosť uchovať 
obsah na účely vyšetrovania a trestného 
stíhania je odôvodnená a nevyhnutná so 
zreteľom na prínos, ktorý by tento materiál 
mohol znamenať v záujme narušenia 
teroristickej činnosti, resp. jej 
predchádzania. V prípade, že spoločnosti 
odstránia určitý materiál, resp. 
znemožnenia prístup k nemu, najmä 
prostredníctvom vlastných proaktívnych 
opatrení, a neinformujú príslušný orgán, 
pretože sa domnievajú, že to nepatrí do 
rozsahu pôsobnosti článku 13 ods. 4 tohto 
nariadenia, sa môže stať, že orgány 
presadzovania práva nebudú mať 
vedomosť o existencii predmetného 
obsahu. Uchovanie obsahu na účely 
predchádzania teroristickým trestným 
činom a ich odhaľovania, vyšetrovania a 
stíhania je preto takisto odôvodnené. Na 
tieto účely sa požadované uchovávanie 
údajov obmedzuje len na údaje, pri ktorých 
je pravdepodobné, že súvisia s 
teroristickými trestnými činmi, a môžu 
preto prispieť k stíhaniu teroristických 
trestných činov alebo k predchádzaniu 
závažným hrozbám verejnej bezpečnosti.

(21) Povinnosť uchovať obsah na účely 
konania v rámci nezávislého správneho 
alebo súdneho preskúmania je nevyhnutná 
a opodstatnená z hľadiska zabezpečenia 
účinných nápravných opatrení pre 
poskytovateľa obsahu, ktorého obsah bol 
odstránený, resp. k obsahu ktorého bol 
znemožnený prístup, ako aj s cieľom 
zabezpečiť obnovenie tohto obsahu 
v podobe, v akej pôvodne existoval 
predtým, ako bol odstránený, a to 
v závislosti od výsledku postupu 
preskúmania. Povinnosť uchovať obsah na 
účely vyšetrovania a trestného stíhania je 
odôvodnená a nevyhnutná so zreteľom na 
prínos, ktorý by tento materiál mohol 
znamenať v záujme narušenia teroristickej 
činnosti, resp. jej predchádzania. 
V prípade, že spoločnosti odstránia určitý 
materiál, resp. znemožnia prístup k nemu, 
najmä prostredníctvom vlastných 
proaktívnych opatrení, a neinformujú 
nezávislý správny alebo súdny orgán, 
pretože sa domnievajú, že to nepatrí do 
rozsahu pôsobnosti článku 13 ods. 4 tohto 
nariadenia, sa môže stať, že orgány 
presadzovania práva nebudú mať 
vedomosť o existencii predmetného 
obsahu. Uchovanie obsahu na účely 
predchádzania teroristickým trestným 
činom a ich odhaľovania, vyšetrovania a 
stíhania je preto takisto odôvodnené. Na 
tieto účely sa požadované uchovávanie 
údajov obmedzuje len na údaje, pri ktorých 
je pravdepodobné, že súvisia s 
teroristickými trestnými činmi, a môžu 
preto prispieť k stíhaniu teroristických 
trestných činov alebo k predchádzaniu 
závažným hrozbám verejnej bezpečnosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 176
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Povinnosť uchovať obsah na účely 
konania v rámci správneho alebo súdneho 
preskúmania je nevyhnutná a opodstatnená 
z hľadiska zabezpečenia účinných 
nápravných opatrení pre poskytovateľa 
obsahu, ktorého obsah bol odstránený, 
resp. k obsahu ktorého bol znemožnený 
prístup, ako aj s cieľom zabezpečiť 
obnovenie tohto obsahu v podobe, v akej 
pôvodne existoval predtým, ako bol 
odstránený, a to v závislosti od výsledku 
postupu preskúmania. Povinnosť uchovať 
obsah na účely vyšetrovania a trestného 
stíhania je odôvodnená a nevyhnutná so 
zreteľom na prínos, ktorý by tento materiál 
mohol znamenať v záujme narušenia 
teroristickej činnosti, resp. jej 
predchádzania. V prípade, že spoločnosti 
odstránia určitý materiál, resp. 
znemožnenia prístup k nemu, najmä 
prostredníctvom vlastných proaktívnych 
opatrení, a neinformujú príslušný orgán, 
pretože sa domnievajú, že to nepatrí do 
rozsahu pôsobnosti článku 13 ods. 4 tohto 
nariadenia, sa môže stať, že orgány 
presadzovania práva nebudú mať 
vedomosť o existencii predmetného 
obsahu. Uchovanie obsahu na účely 
predchádzania teroristickým trestným 
činom a ich odhaľovania, vyšetrovania a 
stíhania je preto takisto odôvodnené. Na 
tieto účely sa požadované uchovávanie 
údajov obmedzuje len na údaje, pri ktorých 
je pravdepodobné, že súvisia s 
teroristickými trestnými činmi, a môžu 
preto prispieť k stíhaniu teroristických 
trestných činov alebo k predchádzaniu 
závažným hrozbám verejnej bezpečnosti.

(21) Povinnosť uchovať obsah na účely 
konania v rámci správneho alebo súdneho 
preskúmania je nevyhnutná a opodstatnená 
z hľadiska zabezpečenia účinných 
nápravných opatrení pre poskytovateľa 
obsahu, ktorého obsah bol odstránený, 
resp. k obsahu ktorého bol znemožnený 
prístup, ako aj s cieľom zabezpečiť 
obnovenie tohto obsahu v podobe, v akej 
pôvodne existoval predtým, ako bol 
odstránený, a to v závislosti od výsledku 
postupu preskúmania. Povinnosť uchovať 
obsah na účely vyšetrovania a trestného 
stíhania je odôvodnená a nevyhnutná so 
zreteľom na prínos, ktorý by tento materiál 
mohol znamenať v záujme narušenia 
teroristickej činnosti, resp. jej 
predchádzania a v záujme stíhania 
a odsúdenia teroristov. V prípade, že 
spoločnosti odstránia určitý materiál, resp. 
znemožnia prístup k nemu, najmä 
prostredníctvom vlastných doplnkových 
opatrení, môže sa stať, že orgány 
presadzovania práva nebudú mať 
vedomosť o existencii predmetného 
obsahu. Uchovanie obsahu na účely 
predchádzania teroristickým trestným 
činom a ich odhaľovania, vyšetrovania 
a stíhania, ktoré by sa malo iniciovať 
potom, ako orgány boli informované 
podľa článku 13 ods. 4 tohto nariadenia, 
je preto takisto odôvodnené. Na tieto účely 
sa požadované uchovávanie údajov 
obmedzuje len na údaje, pri ktorých je 
pravdepodobné, že súvisia s teroristickými 
trestnými činmi, a môžu preto prispieť k 
stíhaniu teroristických trestných činov 
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alebo k predchádzaniu závažným hrozbám 
verejnej bezpečnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aby sa zabezpečila proporcionalita, 
obdobie uchovávania by malo byť 
obmedzené na šesť mesiacov, aby 
poskytovatelia obsahu mali dostatočný čas 
na začatie procesu preskúmania a aby 
umožnili prístup orgánom presadzovania 
práva k relevantným údajom na účely 
vyšetrovania a stíhania teroristických 
trestných činov. Toto obdobie sa však na 
požiadanie orgánu vykonávajúceho 
preskúmanie môže predĺžiť o čas, ktorý je 
potrebný v prípade, že sa proces 
preskúmania po začatí neskončí do šiestich 
mesiacov. Toto obdobie by malo 
postačovať na to, aby orgány 
presadzovania práva mohli uchovať 
potrebné dôkazy v súvislosti s 
vyšetrovaniami a zároveň zabezpečiť 
rovnováhu s príslušnými základnými 
právami.

(22) Aby sa zabezpečila proporcionalita, 
obdobie uchovávania by malo byť 
obmedzené na šesť mesiacov, aby 
poskytovatelia obsahu mali dostatočný čas 
na začatie procesu preskúmania. Toto 
obdobie sa však na požiadanie orgánu 
vykonávajúceho preskúmanie môže 
predĺžiť o čas, ktorý je potrebný výlučne v 
prípade, že sa proces preskúmania po 
začatí neskončí do šiestich mesiacov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Jeroen Lenaers

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(22) Aby sa zabezpečila proporcionalita, 
obdobie uchovávania by malo byť 
obmedzené na šesť mesiacov, aby 
poskytovatelia obsahu mali dostatočný čas 
na začatie procesu preskúmania a aby 
umožnili prístup orgánom presadzovania 
práva k relevantným údajom na účely 
vyšetrovania a stíhania teroristických 
trestných činov. Toto obdobie sa však na 
požiadanie orgánu vykonávajúceho 
preskúmanie môže predĺžiť o čas, ktorý je 
potrebný v prípade, že sa proces 
preskúmania po začatí neskončí do šiestich 
mesiacov. Toto obdobie by malo 
postačovať na to, aby orgány 
presadzovania práva mohli uchovať 
potrebné dôkazy v súvislosti s 
vyšetrovaniami a zároveň zabezpečiť 
rovnováhu s príslušnými základnými 
právami.

(22) Aby sa zabezpečila proporcionalita, 
obdobie uchovávania by malo byť 
obmedzené na jeden rok, aby 
poskytovatelia obsahu mali dostatočný čas 
na začatie procesu preskúmania a aby 
umožnili prístup orgánom presadzovania 
práva k relevantným údajom na účely 
vyšetrovania a stíhania teroristických 
trestných činov. Toto obdobie sa však na 
požiadanie orgánu vykonávajúceho postup 
preskúmania alebo vyšetrovanie 
a stíhanie teroristických trestných činov 
môže predĺžiť o čas, ktorý je potrebný v 
prípade, že sa proces preskúmania po 
začatí neskončí do dvoch rokov. Toto 
obdobie malo zohľadňovať osobitný 
charakter odstráneného obsahu, ktorý sa 
už považoval za teroristický obsah po 
posúdení príslušného orgánu, a preto by 
malo postačovať na to, aby orgány 
presadzovania práva mohli uchovať 
potrebné dôkazy s cieľom prípad efektívne 
vyšetriť a začať stíhanie a zároveň 
zabezpečiť rovnováhu s príslušnými 
základnými právami.

Or. en


