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Predlog spremembe 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog
UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA
o preprečevanju razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin
Prispevek Evropske komisije k srečanju 
voditeljev
v Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

Predlog
DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA
o preprečevanju razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin
Prispevek Evropske komisije k srečanju 
voditeljev
v Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Ustreznost izbire pravne podlage (člen 114 PDEU, notranji trg) je vprašljiva zaradi 
navedenega cilja: „[t]a uredba prispeva k zaščiti javne varnosti ter obenem vzpostavlja 
ustrezne in zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva zadevnih temeljnih pravic“ 
(uvodna izjava 7). V preteklosti je Sodišče Evropske unije zavrnilo možnost uporabe 
člena 114 PDEU za ukrep, katerega cilj je prispevati k javni varnosti (zadeva C-318/04, 
točke 54–61 in zadeva C-318/04, točka 67). Pravna podlaga bi torej moral biti člen 83 
PDEU, ki omogoča le sprejemanje direktiv.

Predlog spremembe 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Naslov 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predlog
UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA
o preprečevanju razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin

Predlog
UREDBA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA
o omejevanju razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin
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Prispevek Evropske komisije k srečanju 
voditeljev
v Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

Prispevek Evropske komisije k srečanju 
voditeljev
v Salzburgu 19. in 20. septembra 2018

Or. en

Predlog spremembe 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 114 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije in zlasti člena 83 Pogodbe,

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Ustreznost izbire pravne podlage (člen 114 PDEU, notranji trg) je vprašljiva zaradi 
navedenega cilja: „[t]a uredba prispeva k zaščiti javne varnosti ter obenem vzpostavlja 
ustrezne in zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev varstva zadevnih temeljnih pravic“ 
(uvodna izjava 7). V preteklosti je Sodišče Evropske unije zavrnilo možnost uporabe 
člena 114 PDEU za ukrep, katerega cilj je prispevati k javni varnosti (zadevi C-318/04 in C-
318/04, točke 54–56 oziroma točka 67). Pravna podlaga bi torej moral biti člen 83 PDEU, ki 
omogoča le sprejemanje direktiv.

Predlog spremembe 39
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi z 
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preprečevanjem zlorabe storitev 
gostovanja v teroristične namene. 
Delovanje enotnega digitalnega trga bi bilo 
treba izboljšati z okrepitvijo pravne 
varnosti za ponudnike storitev gostovanja, 
povečanjem zaupanja uporabnikov v 
spletno okolje in izboljšanjem zaščitnih 
ukrepov za svobodo izražanja in 
obveščanja.

obravnavanjem zlorabe storitev gostovanja 
v teroristične namene in prispevanjem k 
preiskavam kaznivih dejanj. Delovanje 
enotnega digitalnega trga bi bilo treba 
izboljšati z okrepitvijo pravne varnosti za 
ponudnike storitev gostovanja, povečanjem 
zaupanja uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov, ki bi 
zagotavljali pravno državo in temeljne 
pravice, zlasti svobodo izražanja in 
obveščanja, pravico do svobode in 
pluralnosti medijev, svobodo gospodarske 
pobude ter pravico do zasebnosti in 
pravico do varstva osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja 
v teroristične namene. Delovanje enotnega 
digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z 
okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike 
storitev gostovanja, povečanjem zaupanja 
uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo 
izražanja in obveščanja.

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti varnost 
državljanov držav članic v demokratičnih 
družbah s preprečevanjem zlorabe storitev 
gostovanja v teroristične namene.

Or. en

Predlog spremembe 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja 
v teroristične namene. Delovanje enotnega 
digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z 
okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike 
storitev gostovanja, povečanjem zaupanja 
uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo 
izražanja in obveščanja.

(1) Cilj te direktive je zagotoviti 
zaščito javne varnosti ter obenem 
vzpostaviti ustrezne in zanesljive zaščitne 
ukrepe za zagotovitev varstva temeljnih 
pravic v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem uporabe storitev 
gostovanja za širjenje terorističnih vsebin. 
Delovanje enotnega digitalnega trga bi bilo 
treba izboljšati z okrepitvijo pravne 
varnosti za ponudnike storitev gostovanja, 
povečanjem zaupanja uporabnikov v 
spletno okolje in izboljšanjem zaščitnih 
ukrepov za varstvo temeljnih pravic, 
vključno s svobodo izražanja in 
obveščanja, pa tudi s spoštovanjem 
zasebnega in družinskega življenja ter 
varstvom osebnih podatkov.

(Beseda „zloraba“ bi se morala v celotnem 
besedilu nadomestiti z besedo „uporaba“.)

Or. en

Obrazložitev

Cilj tega besedila je predvsem prispevati k javni varnosti in zdi se, da je sklicevanje na enotni 
digitalni trg namenjeno le utemeljitvi uporabe člena 114 PDEU kot pravne podlage (in torej 
izbire uredbe namesto direktive).

Predlog spremembe 42
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja 
v teroristične namene. Delovanje enotnega 
digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z 
okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike 

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja 
v namene razširjanja nezakonitih 
terorističnih vsebin s strani ponudnikov 
vsebin. Delovanje enotnega digitalnega 
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storitev gostovanja, povečanjem zaupanja 
uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo 
izražanja in obveščanja.

trga bi bilo treba izboljšati z okrepitvijo 
pravne varnosti za ponudnike storitev 
gostovanja, povečanjem zaupanja 
uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov za varstvo 
temeljnih pravic, vključno s svobodo 
izražanja ter svobodo prejemanja in 
širjenja informacij, pa tudi s 
spoštovanjem zasebnega življenja in 
varstvom osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja 
v teroristične namene. Delovanje enotnega 
digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z 
okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike 
storitev gostovanja, povečanjem zaupanja 
uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo 
izražanja in obveščanja.

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja 
v teroristične namene. Delovanje enotnega 
digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z 
okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike 
storitev gostovanja, povečanjem zaupanja 
uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov za temeljne 
pravice, zlasti pravico do svobode 
izražanja in obveščanja, pravico do 
zasebnosti in varstvo osebnih podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 44
Caterina Chinnici

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja 
v teroristične namene. Delovanje enotnega 
digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z 
okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike 
storitev gostovanja, povečanjem zaupanja 
uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo 
izražanja in obveščanja.

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja 
v teroristične namene in vzpostavitvijo 
učinkovitega orodja za doseganje 
dolgoročne javne varnosti v naših 
družbah. Delovanje enotnega digitalnega 
trga bi bilo treba izboljšati z okrepitvijo 
pravne varnosti za ponudnike storitev 
gostovanja, povečanjem zaupanja 
uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo 
izražanja in obveščanja.

Or. en

Predlog spremembe 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja 
v teroristične namene. Delovanje enotnega 
digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z 
okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike 
storitev gostovanja, povečanjem zaupanja 
uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo 
izražanja in obveščanja.

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja 
v teroristične namene. Delovanje enotnega 
digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z 
okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike 
storitev gostovanja, povečanjem zaupanja 
uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov za temeljne 
pravice, zlasti svobodo izražanja in 
obveščanja.

Or. en
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Predlog spremembe 46
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja 
v teroristične namene. Delovanje enotnega 
digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z 
okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike 
storitev gostovanja, povečanjem zaupanja 
uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo 
izražanja in obveščanja.

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja 
v teroristične namene. Delovanje enotnega 
digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z 
okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike 
storitev gostovanja, povečanjem zaupanja 
uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov za temeljne 
pravice, vključno s svobodo izražanja in 
obveščanja.

Or. en

Predlog spremembe 47
Monika Beňová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje enotnega digitalnega 
trga v odprti in demokratični družbi s 
preprečevanjem zlorabe storitev gostovanja 
v teroristične namene. Delovanje enotnega 
digitalnega trga bi bilo treba izboljšati z 
okrepitvijo pravne varnosti za ponudnike 
storitev gostovanja, povečanjem zaupanja 
uporabnikov v spletno okolje in 
izboljšanjem zaščitnih ukrepov za svobodo 
izražanja in obveščanja.

(1) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno in pregledno delovanje enotnega 
digitalnega trga v odprti in demokratični 
družbi s preprečevanjem zlorabe storitev 
gostovanja v teroristične namene. 
Delovanje enotnega digitalnega trga bi bilo 
treba izboljšati z okrepitvijo pravne 
varnosti za ponudnike storitev gostovanja, 
povečanjem zaupanja uporabnikov v 
spletno okolje in izboljšanjem zaščitnih 
ukrepov za svobodo izražanja in 
obveščanja.

Or. en
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Obrazložitev

Ključno je, da pregledna uporaba interneta ostane prednostna naloga. Praviloma je internet 
težko zlorabiti, če se ohrani visoka stopnja preglednosti. Posledično bodo nepreverljive 
vsebine, povezane z ekstremizmom, izstopale.

Predlog spremembe 48
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Ureditev za ponudnike storitev 
gostovanja zgolj dopolnjuje strategije 
držav članic za obravnavo terorističnih 
kaznivih dejanj, v katerih morajo biti 
poudarjeni ukrepi zunaj spleta, kot so 
kazenske preiskave in čezmejno 
sodelovanje, pa tudi preventivni ukrepi, 
med drugim naložbe v izobraževanje, 
socialna kohezija in preprečevanje 
nasilja.
Kot je razvidno iz številnih študij, proces 
radikalizacije zelo redko poteka le na 
spletu. Dejanska nasilna radikalizacija 
vključuje več zapletenih procesov, 
vključno z medosebno komunikacijo 
skupaj z drugimi dejavniki zunaj spleta. 
Vendar potencialne vloge interneta in 
družbenih medijev v tem procesu ne bi 
smeli podcenjevati.

Or. en

Predlog spremembe 49
Auke Zijlstra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(1a) Ukrepi, ki so predhodno 
onemogočali objavljanje na internetu, kot 
so filtri za nalaganje, kršijo člen 7.3 
nizozemske ustave.

Or. en

Predlog spremembe 50
Caterina Chinnici

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ponudniki storitev gostovanja, ki so 
dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v 
digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo 
podjetja in državljane ter omogočajo javno 
razpravo in razširjanje ter prejemanje 
informacij, mnenj in zamisli, s čimer 
pomembno prispevajo k inovacijam, 
gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji. Vendar njihove storitve 
včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje 
nezakonitih dejavnosti na spletu. Posebej 
zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev 
gostovanja zlorabijo teroristične skupine in 
njihovi podporniki za razširjanje 
terorističnih vsebin na spletu z namenom 
širjenja sporočil, radikalizacije in 
novačenja ter spodbujanja in usmerjanja 
terorističnih dejavnosti.

(2) Ponudniki storitev gostovanja, ki so 
dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v 
digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo 
podjetja in državljane, zagotavljajo 
priložnosti za učenje ter omogočajo javno 
razpravo in razširjanje ter prejemanje 
informacij, mnenj in zamisli, s čimer 
pomembno prispevajo k inovacijam, 
gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji. Vendar njihove storitve 
včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje 
nezakonitih dejavnosti na spletu, ki so v 
skladu z obstoječim pravnim okvirom EU 
kaznivo dejanje. Posebej zaskrbljujoče je, 
ko ponudnike storitev gostovanja zlorabijo 
teroristične skupine in njihovi podporniki 
za razširjanje terorističnih vsebin na spletu 
z namenom širjenja sporočil, radikalizacije 
in novačenja ter spodbujanja in usmerjanja 
terorističnih dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 51
Maria Grapini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ponudniki storitev gostovanja, ki so 
dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v 
digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo 
podjetja in državljane ter omogočajo javno 
razpravo in razširjanje ter prejemanje 
informacij, mnenj in zamisli, s čimer 
pomembno prispevajo k inovacijam, 
gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji. Vendar njihove storitve 
včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje 
nezakonitih dejavnosti na spletu. Posebej 
zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev 
gostovanja zlorabijo teroristične skupine in 
njihovi podporniki za razširjanje 
terorističnih vsebin na spletu z namenom 
širjenja sporočil, radikalizacije in 
novačenja ter spodbujanja in usmerjanja 
terorističnih dejavnosti.

(2) Ponudniki storitev gostovanja, ki so 
dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v 
digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo 
podjetja in državljane ter omogočajo javno 
razpravo in razširjanje ter prejemanje 
informacij, mnenj in zamisli, s čimer 
pomembno prispevajo k inovacijam, 
gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji. Vendar njihove storitve 
včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje 
nezakonitih dejavnosti na spletu. Posebej 
zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev 
gostovanja zlorabijo teroristične skupine, 
organizacije in posamezniki ter njihovi 
podporniki za razširjanje terorističnih 
vsebin na spletu z namenom širjenja 
sporočil, radikalizacije in novačenja ter 
spodbujanja in usmerjanja terorističnih 
dejavnosti.

Or. ro

Predlog spremembe 52
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ponudniki storitev gostovanja, ki so 
dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v 
digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo 
podjetja in državljane ter omogočajo javno 
razpravo in razširjanje ter prejemanje 
informacij, mnenj in zamisli, s čimer 
pomembno prispevajo k inovacijam, 
gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji. Vendar njihove storitve 
včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje 
nezakonitih dejavnosti na spletu. Posebej 
zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev 
gostovanja zlorabijo teroristične skupine in 
njihovi podporniki za razširjanje 

(2) Ponudniki storitev gostovanja, ki so 
dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v 
digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo 
podjetja in državljane ter omogočajo javno 
razpravo in razširjanje ter prejemanje 
informacij, mnenj in zamisli, s čimer 
pomembno prispevajo k inovacijam, 
gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji. Vendar se njihove storitve 
včasih zlorabijo za izvajanje nezakonitih 
dejavnosti na spletu. Posebej zaskrbljujoče 
je, ko storitve ponudnikov storitev 
gostovanja zlorabijo teroristične skupine in 
njihovi podporniki za razširjanje 
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terorističnih vsebin na spletu z namenom 
širjenja sporočil, radikalizacije in 
novačenja ter spodbujanja in usmerjanja 
terorističnih dejavnosti.

nezakonitih terorističnih vsebin na spletu z 
namenom širjenja sporočil, radikalizacije 
in novačenja ter spodbujanja in usmerjanja 
terorističnih dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 53
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Ponudniki storitev gostovanja, ki so 
dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v 
digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo 
podjetja in državljane ter omogočajo javno 
razpravo in razširjanje ter prejemanje 
informacij, mnenj in zamisli, s čimer 
pomembno prispevajo k inovacijam, 
gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji. Vendar njihove storitve 
včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje 
nezakonitih dejavnosti na spletu. Posebej 
zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev 
gostovanja zlorabijo teroristične skupine in 
njihovi podporniki za razširjanje 
terorističnih vsebin na spletu z namenom 
širjenja sporočil, radikalizacije in 
novačenja ter spodbujanja in usmerjanja 
terorističnih dejavnosti.

(2) Ponudniki storitev gostovanja, ki so 
dejavni na internetu, imajo ključno vlogo v 
digitalnem gospodarstvu, saj povezujejo 
podjetja in državljane ter omogočajo javno 
razpravo in razširjanje ter prejemanje 
informacij, mnenj in zamisli, s čimer 
pomembno prispevajo k inovacijam, 
gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih 
mest v Uniji. Vendar njihove storitve 
včasih zlorabijo tretje osebe za izvajanje 
nezakonitih dejavnosti na spletu. Posebej 
zaskrbljujoče je, ko ponudnike storitev 
gostovanja zlorabijo teroristične skupine in 
njihovi podporniki za razširjanje 
terorističnih vsebin na spletu z namenom 
širjenja sporočil, novačenja ter spodbujanja 
in usmerjanja terorističnih dejavnosti.

Or. en

Predlog spremembe 54
Caterina Chinnici

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(2a) Platforme družbenih medijev 
lahko prispevajo k radikalizaciji, ki vodi v 
nasilen ekstremizem, ter so obenem 
sredstvo za širjenje sovražnega govora in 
nezakonitih vsebin zlasti med mladimi 
uporabniki interneta.

Or. en

Predlog spremembe 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Prisotnost terorističnih vsebin na 
spletu ima resne negativne posledice za 
uporabnike, državljane in širšo družbo ter 
ponudnike spletnih storitev, ki gostijo 
takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje 
njihovih uporabnikov in škoduje njihovim 
poslovnim modelom. Glede na osrednjo 
vlogo ponudnikov spletnih storitev ter 
tehnološka sredstva in zmogljivosti, 
povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, 
imajo ti ponudniki posebno družbeno 
odgovornost, da svoje storitve zaščitijo 
pred zlorabo s strani teroristov ter 
pomagajo pri boju proti terorističnim 
vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih 
storitev.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 56
Caterina Chinnici

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(3) Prisotnost terorističnih vsebin na 
spletu ima resne negativne posledice za 
uporabnike, državljane in širšo družbo ter 
ponudnike spletnih storitev, ki gostijo 
takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje 
njihovih uporabnikov in škoduje njihovim 
poslovnim modelom. Glede na osrednjo 
vlogo ponudnikov spletnih storitev ter 
tehnološka sredstva in zmogljivosti, 
povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, 
imajo ti ponudniki posebno družbeno 
odgovornost, da svoje storitve zaščitijo 
pred zlorabo s strani teroristov ter 
pomagajo pri boju proti terorističnim 
vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih 
storitev.

(3) Čeprav prisotnost terorističnih 
vsebin na spletu ni edini dejavnik, ki vodi 
v nasilen ekstremizem, ima resne 
negativne posledice za uporabnike, zlasti 
mlade, državljane in širšo družbo ter 
ponudnike spletnih storitev, ki gostijo 
takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje 
njihovih uporabnikov in škoduje njihovim 
poslovnim modelom. Glede na osrednjo 
vlogo ponudnikov spletnih storitev ter 
tehnološka sredstva in zmogljivosti, 
povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, 
imajo ti ponudniki ob popolni zaščiti 
svobode izražanja in pluralizma posebno 
družbeno odgovornost, da svoje storitve 
zaščitijo pred zlorabo s strani teroristov ter 
pomagajo pri boju proti terorističnim 
vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Prisotnost terorističnih vsebin na 
spletu ima resne negativne posledice za 
uporabnike, državljane in širšo družbo ter 
ponudnike spletnih storitev, ki gostijo 
takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje 
njihovih uporabnikov in škoduje njihovim 
poslovnim modelom. Glede na osrednjo 
vlogo ponudnikov spletnih storitev ter 
tehnološka sredstva in zmogljivosti, 
povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, 
imajo ti ponudniki posebno družbeno 
odgovornost, da svoje storitve zaščitijo 
pred zlorabo s strani teroristov ter 
pomagajo pri boju proti terorističnim 
vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih 
storitev.

(3) Prisotnost terorističnih vsebin na 
spletu ima resne negativne posledice za 
uporabnike, državljane in širšo družbo ter 
ponudnike spletnih storitev, ki gostijo 
takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje 
njihovih uporabnikov in škoduje njihovim 
poslovnim modelom. Glede na osrednjo 
vlogo ponudnikov spletnih storitev ter 
tehnološka sredstva in zmogljivosti, 
povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, 
imajo ti ponudniki posebno družbeno 
odgovornost, da svoje storitve zaščitijo 
pred zlorabo s strani teroristov ter 
pomagajo pri boju proti terorističnim 
vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih 
storitev, brez poseganja v svobodo 
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izražanja in obveščanja državljanov držav 
članic.

Or. en

Predlog spremembe 58
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Prisotnost terorističnih vsebin na 
spletu ima resne negativne posledice za 
uporabnike, državljane in širšo družbo ter 
ponudnike spletnih storitev, ki gostijo 
takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje 
njihovih uporabnikov in škoduje njihovim 
poslovnim modelom. Glede na osrednjo 
vlogo ponudnikov spletnih storitev ter 
tehnološka sredstva in zmogljivosti, 
povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, 
imajo ti ponudniki posebno družbeno 
odgovornost, da svoje storitve zaščitijo 
pred zlorabo s strani teroristov ter 
pomagajo pri boju proti terorističnim 
vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih 
storitev.

(3) Prisotnost terorističnih vsebin na 
spletu ima resne negativne posledice za 
uporabnike, državljane in širšo družbo ter 
ponudnike spletnih storitev, ki gostijo 
takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje 
njihovih uporabnikov in škoduje njihovim 
poslovnim modelom. Glede na osrednjo 
vlogo ponudnikov spletnih storitev ter 
skladno s tehnološkimi sredstvi in 
zmogljivostmi, povezanimi s storitvami, ki 
jih zagotavljajo, imajo ti ponudniki 
posebno družbeno odgovornost, da svoje 
storitve zaščitijo pred zlorabo s strani 
teroristov ter pristojnim organom 
pomagajo pri odkrivanju terorističnih 
kaznivih dejanj, storjenih prek njihovih 
storitev.

Or. en

Predlog spremembe 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Prisotnost terorističnih vsebin na 
spletu ima resne negativne posledice za 
uporabnike, državljane in širšo družbo ter 

(3) Prisotnost terorističnih vsebin na 
spletu ima resne negativne posledice za 
uporabnike, državljane in širšo družbo ter 
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ponudnike spletnih storitev, ki gostijo 
takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje 
njihovih uporabnikov in škoduje njihovim 
poslovnim modelom. Glede na osrednjo 
vlogo ponudnikov spletnih storitev ter 
tehnološka sredstva in zmogljivosti, 
povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, 
imajo ti ponudniki posebno družbeno 
odgovornost, da svoje storitve zaščitijo 
pred zlorabo s strani teroristov ter 
pomagajo pri boju proti terorističnim 
vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih 
storitev.

ponudnike spletnih storitev, ki gostijo 
takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje 
njihovih uporabnikov in škoduje njihovim 
poslovnim modelom. Glede na osrednjo 
vlogo ponudnikov spletnih storitev ter 
tehnološka sredstva in zmogljivosti, 
povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, 
bi lahko ti ponudniki podprli pristojne 
pravosodne organe, da bi teroristom 
preprečili uporabo svojih storitev ter 
pomagali pri boju proti terorističnim 
vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih 
storitev.

(Beseda „zloraba“ bi se morala v celotnem 
besedilu nadomestiti z besedo „uporaba“.)

Or. en

Predlog spremembe 60
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Prisotnost terorističnih vsebin na 
spletu ima resne negativne posledice za 
uporabnike, državljane in širšo družbo ter 
ponudnike spletnih storitev, ki gostijo 
takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje 
njihovih uporabnikov in škoduje njihovim 
poslovnim modelom. Glede na osrednjo 
vlogo ponudnikov spletnih storitev ter 
tehnološka sredstva in zmogljivosti, 
povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, 
imajo ti ponudniki posebno družbeno 
odgovornost, da svoje storitve zaščitijo 
pred zlorabo s strani teroristov ter 
pomagajo pri boju proti terorističnim 
vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih 
storitev.

(3) Prisotnost nezakonitih terorističnih 
vsebin na spletu ima resne negativne 
posledice za uporabnike, državljane in 
širšo družbo ter ponudnike spletnih 
storitev, ki gostijo takšne vsebine, saj 
zmanjšuje zaupanje njihovih uporabnikov 
in škoduje njihovim poslovnim modelom. 
Glede na osrednjo vlogo ponudnikov 
spletnih storitev ter tehnološka sredstva in 
zmogljivosti, povezane s storitvami, ki jih 
zagotavljajo, bi lahko ti ponudniki podprli 
pristojne organe, tako da bi svoje storitve 
zaščitili pred zlorabo ter pomagali pri boju 
proti nezakonitim terorističnim vsebinam.

Or. en
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Predlog spremembe 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Prizadevanja na ravni Unije za boj 
proti terorističnim spletnim vsebinam, ki 
so se začela leta 2015 s prostovoljnim 
sodelovanjem med državami članicami in 
ponudniki storitev gostovanja, je treba 
dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, 
da bi se dodatno zmanjšala dostopnost 
terorističnih spletnih vsebin in ustrezno 
obravnaval hitro razvijajoč se problem. S 
tem zakonodajnim okvirom naj bi se 
nadgradila prostovoljna prizadevanja, ki 
so bila okrepljena s Priporočilom Komisije 
(EU) 2018/3347, okvir pa je odgovor na 
pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi 
ukrepov za boj proti nezakonitim in 
škodljivim vsebinam ter pozive 
Evropskega sveta k izboljšanju 
samodejnega odkrivanja in 
odstranjevanja vsebin, ki spodbujajo k 
terorističnim dejanjem.

(4) Jasen zakonodajni okvir temelji na 
prostovoljnem sodelovanju med državami 
članicami in ponudniki storitev gostovanja, 
ki je bilo okrepljeno s Priporočilom 
Komisije (EU) 2018/3347.

_________________ _________________
7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z 
dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito 
preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin 
(UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z 
dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito 
preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin 
(UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

Or. en

Predlog spremembe 62
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(4) Prizadevanja na ravni Unije za boj 
proti terorističnim spletnim vsebinam, ki so 
se začela leta 2015 s prostovoljnim 
sodelovanjem med državami članicami in 
ponudniki storitev gostovanja, je treba 
dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, 
da bi se dodatno zmanjšala dostopnost 
terorističnih spletnih vsebin in ustrezno 
obravnaval hitro razvijajoč se problem. S 
tem zakonodajnim okvirom naj bi se 
nadgradila prostovoljna prizadevanja, ki so 
bila okrepljena s Priporočilom Komisije 
(EU) 2018/3347, okvir pa je odgovor na 
pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi 
ukrepov za boj proti nezakonitim in 
škodljivim vsebinam ter pozive 
Evropskega sveta k izboljšanju 
samodejnega odkrivanja in 
odstranjevanja vsebin, ki spodbujajo k 
terorističnim dejanjem.

(4) Prizadevanja na ravni Unije za boj 
proti nezakonitim terorističnim spletnim 
vsebinam so se začela leta 2015 s 
prostovoljnim sodelovanjem med državami 
članicami in ponudniki storitev gostovanja. 
S tem zakonodajnim okvirom naj bi se 
nadgradila tista prostovoljna prizadevanja, 
ki so bila okrepljena s Priporočilom 
Komisije (EU) 2018/3347.

_________________ _________________
7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z 
dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito 
preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin 
(UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z 
dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito 
preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin 
(UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

Or. en

Predlog spremembe 63
Caterina Chinnici

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Prizadevanja na ravni Unije za boj 
proti terorističnim spletnim vsebinam, ki so 
se začela leta 2015 s prostovoljnim 
sodelovanjem med državami članicami in 
ponudniki storitev gostovanja, je treba 
dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, 
da bi se dodatno zmanjšala dostopnost 
terorističnih spletnih vsebin in ustrezno 
obravnaval hitro razvijajoč se problem. S 

(4) Kot je v poročilu poudaril poseben 
odbor Evropskega parlamenta o 
terorizmu1a, so bila prizadevanja na ravni 
Unije za boj proti terorističnim spletnim 
vsebinam, ki so se začela leta 2015 s 
prostovoljnim sodelovanjem med državami 
članicami in ponudniki storitev gostovanja, 
nezadostna. Zato je treba pravni okvir EU 
dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, 
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tem zakonodajnim okvirom naj bi se 
nadgradila prostovoljna prizadevanja, ki so 
bila okrepljena s Priporočilom Komisije 
(EU) 2018/3347, okvir pa je odgovor na 
pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi 
ukrepov za boj proti nezakonitim in 
škodljivim vsebinam ter pozive 
Evropskega sveta k izboljšanju 
samodejnega odkrivanja in odstranjevanja 
vsebin, ki spodbujajo k terorističnim 
dejanjem.

da bi se zmanjšala dostopnost terorističnih 
spletnih vsebin in ustrezno obravnaval 
hitro razvijajoč se problem. S tem 
zakonodajnim okvirom naj bi se nadgradila 
prostovoljna prizadevanja, ki so bila 
okrepljena s Priporočilom Komisije 
(EU) 2018/334, okvir pa je odgovor na 
pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi 
ukrepov za boj proti nezakonitim in 
škodljivim vsebinam ter pozive 
Evropskega sveta k izboljšanju 
samodejnega odkrivanja in odstranjevanja 
vsebin, ki spodbujajo k terorističnim 
dejanjem.

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

7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z 
dne 1. marca 2018 o ukrepih za 
učinkovito preprečevanje nezakonitih 
spletnih vsebin (UL L 63, 6.3.2018, 
str. 50).

Or. en

Predlog spremembe 64
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Prizadevanja na ravni Unije za boj 
proti terorističnim spletnim vsebinam, ki so 
se začela leta 2015 s prostovoljnim 
sodelovanjem med državami članicami in 
ponudniki storitev gostovanja, je treba 
dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, 
da bi se dodatno zmanjšala dostopnost 
terorističnih spletnih vsebin in ustrezno 
obravnaval hitro razvijajoč se problem. S 
tem zakonodajnim okvirom naj bi se 
nadgradila prostovoljna prizadevanja, ki so 
bila okrepljena s Priporočilom Komisije 
(EU) 2018/3347, okvir pa je odgovor na 

(4) Prizadevanja na ravni Unije za boj 
proti terorističnim spletnim vsebinam, ki so 
se začela leta 2015 s prostovoljnim 
sodelovanjem med državami članicami in 
ponudniki storitev gostovanja, je treba 
dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, 
da bi se dodatno zmanjšala dostopnost 
nezakonitih terorističnih spletnih vsebin, 
ustrezno obravnaval razvijajoč se problem 
in vzpostavila potrebna varovala za zaščito 
pravne države in temeljnih pravic. S tem 
zakonodajnim okvirom naj bi se nadgradila 
prostovoljna prizadevanja, ki so bila 
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pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi 
ukrepov za boj proti nezakonitim in 
škodljivim vsebinam ter pozive 
Evropskega sveta k izboljšanju 
samodejnega odkrivanja in odstranjevanja 
vsebin, ki spodbujajo k terorističnim 
dejanjem.

okrepljena s Priporočilom Komisije 
(EU) 2018/3347, in odpravile 
pomanjkljivosti teh prizadevanj, okvir pa 
je odgovor na pozive Evropskega 
parlamenta k zaostritvi ukrepov za 
obravnavo nezakonitih vsebin v skladu s 
horizontalnim okvirom, ki ga določa 
Direktiva 2000/31/ES, ter pozive 
Evropskega sveta k izboljšanju odkrivanja 
in odstranjevanja nezakonitih terorističnih 
vsebin.

_________________ _________________
7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z 
dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito 
preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin 
(UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z 
dne 1. marca 2018 o ukrepih za učinkovito 
preprečevanje nezakonitih spletnih vsebin 
(UL L 63, 6.3.2018, str. 50).

Or. en

Predlog spremembe 65
Maria Grapini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Prizadevanja na ravni Unije za boj 
proti terorističnim spletnim vsebinam, ki so 
se začela leta 2015 s prostovoljnim 
sodelovanjem med državami članicami in 
ponudniki storitev gostovanja, je treba 
dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, 
da bi se dodatno zmanjšala dostopnost 
terorističnih spletnih vsebin in ustrezno 
obravnaval hitro razvijajoč se problem. S 
tem zakonodajnim okvirom naj bi se 
nadgradila prostovoljna prizadevanja, ki so 
bila okrepljena s Priporočilom Komisije 
(EU) 2018/3347, okvir pa je odgovor na 
pozive Evropskega parlamenta k zaostritvi 
ukrepov za boj proti nezakonitim in 
škodljivim vsebinam ter pozive 
Evropskega sveta k izboljšanju 
samodejnega odkrivanja in odstranjevanja 

(4) Prizadevanja na ravni Unije za boj 
proti terorističnim spletnim vsebinam, ki so 
se začela leta 2015 s prostovoljnim 
sodelovanjem med državami članicami in 
ponudniki storitev gostovanja, je treba 
dopolniti z jasnim zakonodajnim okvirom, 
ki se bo enotno uporabljal v vseh državah 
članicah, da bi se dodatno zmanjšala 
dostopnost terorističnih spletnih vsebin in 
ustrezno obravnaval hitro razvijajoč se 
problem. S tem zakonodajnim okvirom naj 
bi se nadgradila prostovoljna prizadevanja, 
ki so bila okrepljena s Priporočilom 
Komisije (EU) 2018/3347, okvir pa je 
odgovor na pozive Evropskega parlamenta 
k zaostritvi ukrepov za boj proti 
nezakonitim in škodljivim vsebinam ter 
pozive Evropskega sveta k izboljšanju 
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vsebin, ki spodbujajo k terorističnim 
dejanjem.

samodejnega odkrivanja in odstranjevanja 
vsebin, ki spodbujajo k terorističnim 
dejanjem.

_________________
7 Priporočilo Komisije (EU) 2018/334 z 
dne 1. marca 2018 o ukrepih za 
učinkovito preprečevanje nezakonitih 
spletnih vsebin (UL L 63, 6.3.2018, 
str. 50).

Or. ro

Predlog spremembe 66
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Uporaba te uredbe ne bi smela 
vplivati na uporabo člena 14 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z 
vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne 
bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik 
storitev izgubi pravico do izjeme od 
odgovornosti iz navedene določbe. Ta 
uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih 
organov in sodišč, da ugotovijo 
odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

(5) Uredba bi morala določati posebne 
obveznosti nekaterih ponudnikov storitev 
gostovanja in dolžnosti skrbnega ravnanja 
za tiste ponudnike storitev gostovanja, ki 
so izpostavljeni znatni količini 
nezakonitih terorističnih vsebin. Uporaba 
te uredbe ne bi smela posegati v člena 14 
in 15 Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni 
koli ukrepi, ki jih ponudniki storitev 
gostovanja sprejmejo v skladu s to uredbo, 
ne bi smeli vplivati na pravico do izjeme 
od odgovornosti, ki jim je bila odobrena, 
vključno z vsemi dodatnimi ukrepi; 
navedeni ukrepi sami po sebi ne bi smeli 
biti podlaga za to, da ponudniki storitev 
izgubijo pravico do izjeme od odgovornosti 
iz navedene določbe, če niso dejansko 
seznanjeni z nezakonitimi dejavnostmi ali 
informacijami ali če vsebino, potem ko so 
s tem seznanjeni, takoj odstranijo ali 
onemogočijo dostop do nje. Ker člen 15 
Direktive 2000/31/ES prepoveduje splošno 
obveznost spremljanja informacij, ki jih 
hranijo, ter splošno obveznost dejavnega 
iskanja dejstev ali okoliščin, ki kažejo na 



AM\1177907SL.docx 23/129 PE636.146v02-00

SL

nezakonito dejavnost, ta uredba ne bi 
smela povzročiti, da bi pristojni organi 
ponudnikom gostovanja pošiljali 
nenatančne informacije o zakonitosti 
vsebine, o kateri so obveščeni. Če pristojni 
organ ponudnika gostovanja ne obvesti o 
tem, da objavljena vsebina šteje za 
nezakonito, ima lahko težave z 
odgovornostjo, če vsebine takoj ne 
odstrani. Zato mora to informacijo v 
vsakem primeru zagotoviti pristojni organ. 
Ta uredba ne vpliva na pooblastila 
nacionalnih organov in sodišč, da 
ugotovijo odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

_________________ _________________
8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Uporaba te uredbe ne bi smela 
vplivati na uporabo člena 14 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z 
vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne 
bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik 
storitev izgubi pravico do izjeme od 

(5) Ta uredba bi se morala uporabljati 
brez poseganja v člena 14 in 15 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z 
vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne 
bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik 
storitev izgubi pravico do izjeme od 
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odgovornosti iz navedene določbe. Ta 
uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih 
organov in sodišč, da ugotovijo 
odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

odgovornosti iz navedene določbe, in ne bi 
smeli povzročiti splošne obveznosti 
nadzora. Ta uredba ne vpliva na 
pooblastila nacionalnih organov in sodišč, 
da ugotovijo odgovornost ponudnikov 
storitev gostovanja v posebnih primerih, v 
katerih niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

_________________ _________________
8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 68
Andrejs Mamikins

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Uporaba te uredbe ne bi smela 
vplivati na uporabo člena 14 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z 
vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne 
bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik 
storitev izgubi pravico do izjeme od 
odgovornosti iz navedene določbe. Ta 
uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih 
organov in sodišč, da ugotovijo 
odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

(5) Uporaba te uredbe ne bi smela 
vplivati na uporabo člena 14 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z 
vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne 
bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik 
storitev izgubi pravico do izjeme od 
odgovornosti iz navedenih določb ali da 
mu je naložena obveznost nadzora. Ta 
uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih 
organov in sodišč, da ugotovijo 
odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.
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_________________ _________________
8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Uporaba te uredbe ne bi smela 
vplivati na uporabo člena 14 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z 
vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne 
bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik 
storitev izgubi pravico do izjeme od 
odgovornosti iz navedene določbe. Ta 
uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih 
organov in sodišč, da ugotovijo 
odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

(5) Uporaba te uredbe ne bi smela 
vplivati na uporabo člena 14 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z 
vsemi prostovoljnimi proaktivnimi ukrepi, 
sami po sebi ne bi smeli biti podlaga za to, 
da ponudnik storitev izgubi pravico do 
izjeme od odgovornosti iz navedene 
določbe. Ta uredba ne vpliva na pooblastila 
nacionalnih organov in sodišč, da 
ugotovijo odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

_________________ _________________
8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).
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Or. en

Predlog spremembe 70
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Uporaba te uredbe ne bi smela 
vplivati na uporabo člena 14 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z 
vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne 
bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik 
storitev izgubi pravico do izjeme od 
odgovornosti iz navedene določbe. Ta 
uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih 
organov in sodišč, da ugotovijo 
odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

(5) Uporaba te uredbe ne bi smela 
vplivati na uporabo členov 14 in 15 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z 
vsemi dodatnimi ukrepi, sami po sebi ne bi 
smeli biti podlaga za to, da ponudnik 
storitev izgubi pravico do izjeme od 
odgovornosti iz navedene določbe. Ta 
uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih 
organov in sodišč, da ugotovijo 
odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

_________________ _________________
8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 71
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Uporaba te uredbe ne bi smela 
vplivati na uporabo člena 14 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z 
vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne 
bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik 
storitev izgubi pravico do izjeme od 
odgovornosti iz navedene določbe. Ta 
uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih 
organov in sodišč, da ugotovijo 
odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

(5) Uporaba te uredbe ne bi smela 
vplivati na uporabo člena 14 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, sami po 
sebi ne bi smeli biti podlaga za to, da 
ponudnik storitev izgubi pravico do izjeme 
od odgovornosti iz navedene določbe. Ta 
uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih 
organov in sodišč, da ugotovijo 
odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

_________________ _________________
8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 72
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Uporaba te uredbe ne bi smela 
vplivati na uporabo člena 14 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, vključno z 
vsemi proaktivnimi ukrepi, sami po sebi ne 
bi smeli biti podlaga za to, da ponudnik 
storitev izgubi pravico do izjeme od 

(5) Uporaba te uredbe ne bi smela 
vplivati na uporabo členov 14 in 15 
Direktive 2000/31/ES8. Zlasti kakršni koli 
ukrepi, ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, sami po 
sebi ne bi smeli biti podlaga za to, da 
ponudnik storitev izgubi pravico do izjeme 
od odgovornosti iz navedene določbe. Ta 
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odgovornosti iz navedene določbe. Ta 
uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih 
organov in sodišč, da ugotovijo 
odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz člena 14 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

uredba ne vpliva na pooblastila nacionalnih 
organov in sodišč, da ugotovijo 
odgovornost ponudnikov storitev 
gostovanja v posebnih primerih, v katerih 
niso izpolnjeni pogoji iz členov 14 in 15 
Direktive 2000/31/ES za izjemo od 
odgovornosti.

_________________ _________________
8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

8 Direktiva 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju) (UL L 178, 
17.7.2000, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 73
Maria Grapini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) V tej uredbi so določena pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin, 
da bi se zagotovilo nemoteno delovanje 
notranjega trga, pri čemer se v celoti 
spoštujejo temeljne pravice, ki jih varuje 
pravni red Unije, in zlasti pravice, ki jih 
zagotavlja Listina Evropske unije o 
temeljnih pravicah.

(6) V tej uredbi so določena pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin, 
da bi se zagotovila nemoteno delovanje 
notranjega trga in najvišja stopnja zaščite 
uporabnikov ter s tem okrepilo njihovo 
zaupanje, pri čemer se v celoti spoštujejo 
temeljne pravice, ki jih varuje pravni red 
Unije, in zlasti pravice, ki jih zagotavlja 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

Or. ro

Predlog spremembe 74
Eva Joly
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) V tej uredbi so določena pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin, 
da bi se zagotovilo nemoteno delovanje 
notranjega trga, pri čemer se v celoti 
spoštujejo temeljne pravice, ki jih varuje 
pravni red Unije, in zlasti pravice, ki jih 
zagotavlja Listina Evropske unije o 
temeljnih pravicah.

(6) V tej uredbi so določena pravila za 
obravnavo zlorabe storitev gostovanja za 
razširjanje terorističnih spletnih vsebin, da 
bi se zagotovilo nemoteno delovanje 
notranjega trga, pri čemer se v celoti 
spoštujejo pravna država in temeljne 
pravice, ki jih varuje pravni red Unije, in 
zlasti pravice, ki jih zagotavlja Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 75
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) V tej uredbi so določena pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin, 
da bi se zagotovilo nemoteno delovanje 
notranjega trga, pri čemer se v celoti 
spoštujejo temeljne pravice, ki jih varuje 
pravni red Unije, in zlasti pravice, ki jih 
zagotavlja Listina Evropske unije o 
temeljnih pravicah.

(6) V tej uredbi so določena pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje nezakonitih terorističnih 
spletnih vsebin, da bi se zagotovilo 
nemoteno delovanje notranjega trga, pri 
čemer bi bilo treba v celoti spoštovati 
temeljne pravice, ki jih varuje pravni red 
Unije, in zlasti pravice, ki jih zagotavlja 
Listina Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) V tej uredbi so določena pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin, 
da bi se zagotovilo nemoteno delovanje 
notranjega trga, pri čemer se v celoti 
spoštujejo temeljne pravice, ki jih varuje 
pravni red Unije, in zlasti pravice, ki jih 
zagotavlja Listina Evropske unije o 
temeljnih pravicah.

(6) V tej uredbi so določena pravila za 
omejevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, da bi se zagotovilo 
nemoteno delovanje notranjega trga, pri 
čemer se v celoti spoštujejo temeljne 
pravice, ki jih varuje pravni red Unije, in 
zlasti pravice, ki jih zagotavlja Listina 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 77
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in 
zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev 
varstva zadevnih temeljnih pravic. To 
vključuje pravici do spoštovanja zasebnega 
življenja in varstva osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega sodnega varstva, 
pravico do svobode izražanja, vključno s 
svobodo prejemanja in širjenja informacij, 
svobodo gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja in obveščanja, ki je eden od 
bistvenih temeljev pluralistične in 
demokratične družbe ter ena od vrednot, na 
katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne razprave 
ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in 
zamisli v skladu z zakonom bi morali biti 

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in 
zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev 
varstva pravne države in zadevnih 
temeljnih pravic. To vključuje pravici do 
spoštovanja zasebnega življenja in varstva 
osebnih podatkov, pravico do učinkovitega 
sodnega varstva, pravico do svobode 
izražanja, vključno s svobodo prejemanja 
in širjenja informacij, svobodo 
gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja in obveščanja ter pravic do 
zasebnosti in varstva osebnih podatkov, ki 
so eden od bistvenih temeljev pluralistične 
in demokratične družbe ter ena od vrednot, 
na katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne razprave 



AM\1177907SL.docx 31/129 PE636.146v02-00

SL

ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo 
izražanja in obveščanja, strogo ciljno 
usmerjeni; služiti bi namreč morali 
preprečevanju razširjanja terorističnih 
vsebin, ne da bi vplivali na pravico do 
zakonitega prejemanja in širjenja 
informacij.

ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in 
zamisli v skladu z zakonom bi morali biti 
ukrepi, sprejeti za odstranitev terorističnih 
spletnih vsebin, ker pomenijo poseganje v 
svobodo izražanja in obveščanja, strogo 
ciljno usmerjeni, potrebni, ustrezni in 
sorazmerni, da bi prispevali k boju proti 
terorizmu, vključno s preiskovanjem in 
pregonom terorističnih kaznivih dejanj; 
služiti bi namreč morali preprečevanju 
razširjanja terorističnih vsebin, ne da bi 
vplivali na pravico do zakonitega 
prejemanja in širjenja informacij.

Or. en

Predlog spremembe 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in 
zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev 
varstva zadevnih temeljnih pravic. To 
vključuje pravici do spoštovanja zasebnega 
življenja in varstva osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega sodnega varstva, 
pravico do svobode izražanja, vključno s 
svobodo prejemanja in širjenja informacij, 
svobodo gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja in obveščanja, ki je eden od 
bistvenih temeljev pluralistične in 
demokratične družbe ter ena od vrednot, na 
katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne razprave 
ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in 

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in 
zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev 
varstva zadevnih temeljnih pravic. To 
vključuje pravici do spoštovanja zasebnega 
življenja in varstva osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega sodnega varstva, 
pravico do svobode izražanja, vključno s 
svobodo prejemanja in širjenja informacij, 
svobodo gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen pravice 
do svobode izražanja in obveščanja, pa 
tudi pravice do zasebnosti, ki sta eden od 
bistvenih temeljev pluralistične in 
demokratične družbe ter ena od vrednot, na 
katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne razprave 
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zamisli v skladu z zakonom bi morali biti 
ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo 
izražanja in obveščanja, strogo ciljno 
usmerjeni; služiti bi namreč morali 
preprečevanju razširjanja terorističnih 
vsebin, ne da bi vplivali na pravico do 
zakonitega prejemanja in širjenja 
informacij.

ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in 
zamisli v skladu z zakonom bi morali biti 
ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo 
izražanja in obveščanja, strogo ciljno 
usmerjeni; služiti bi namreč morali 
preprečevanju razširjanja terorističnih 
vsebin, ne da bi vplivali na pravico do 
zakonitega prejemanja in širjenja 
informacij. Ta uredba ne bi smela vplivati 
na veljavna pravila o obdelavi osebnih 
podatkov, zlasti Uredbo (EU) 2016/679 in 
Direktivo (EU) 2016/680.

Or. en

Predlog spremembe 79
Caterina Chinnici

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in 
zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev 
varstva zadevnih temeljnih pravic. To 
vključuje pravici do spoštovanja zasebnega 
življenja in varstva osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega sodnega varstva, 
pravico do svobode izražanja, vključno s 
svobodo prejemanja in širjenja informacij, 
svobodo gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja in obveščanja, ki je eden od 
bistvenih temeljev pluralistične in 
demokratične družbe ter ena od vrednot, na 
katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne razprave 
ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in 
zamisli v skladu z zakonom bi morali biti 

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in 
zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev 
varstva zadevnih temeljnih pravic. To 
vključuje pravici do spoštovanja zasebnega 
življenja in varstva osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega sodnega varstva, 
pravico do svobode izražanja, vključno s 
svobodo prejemanja in širjenja informacij, 
svobodo gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja in obveščanja, ki je eden od 
bistvenih temeljev pluralistične in 
demokratične družbe ter ena od vrednot, na 
katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne razprave 
ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in 
zamisli v skladu z zakonom bi morali biti 
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ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo 
izražanja in obveščanja, strogo ciljno 
usmerjeni; služiti bi namreč morali 
preprečevanju razširjanja terorističnih 
vsebin, ne da bi vplivali na pravico do 
zakonitega prejemanja in širjenja 
informacij.

ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo 
izražanja in obveščanja, strogo ciljno 
usmerjeni; služiti bi namreč morali 
preprečevanju razširjanja terorističnih 
vsebin, ne da bi vplivali na pravico do 
zakonitega prejemanja in širjenja 
informacij, saj se učinkoviti spletni 
protiteroristični ukrepi in varstvo svobode 
izražanja ne izključujejo, temveč se 
dopolnjujejo in medsebojno krepijo.

Or. en

Predlog spremembe 80
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in 
zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev 
varstva zadevnih temeljnih pravic. To 
vključuje pravici do spoštovanja zasebnega 
življenja in varstva osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega sodnega varstva, 
pravico do svobode izražanja, vključno s 
svobodo prejemanja in širjenja informacij, 
svobodo gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja in obveščanja, ki je eden od 
bistvenih temeljev pluralistične in 
demokratične družbe ter ena od vrednot, na 
katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne razprave 
ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in 
zamisli v skladu z zakonom bi morali biti 
ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo 
izražanja in obveščanja, strogo ciljno 

(7) Ta uredba si prizadeva prispevati k 
zaščiti javne varnosti ter bi morala 
vzpostaviti ustrezne in zanesljive zaščitne 
ukrepe za zagotovitev varstva zadevnih 
temeljnih pravic. To vključuje pravici do 
spoštovanja zasebnega življenja in varstva 
osebnih podatkov, pravico do učinkovitega 
sodnega varstva, pravico do svobode 
izražanja, vključno s svobodo prejemanja 
in širjenja informacij, svobodo 
gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni in 
sorazmerni v demokratični družbi, pri tem 
pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja ter svobode prejemanja in 
širjenja informacij, pa tudi spoštovanje 
zasebnega življenja in varstvo osebnih 
podatkov, ki so bistveni temelji 
pluralistične in demokratične družbe ter 
ena od vrednot, na katerih temelji Unija. 
Ob upoštevanju osrednje vloge ponudnikov 
storitev gostovanja pri omogočanju javne 
razprave ter širjenja in prejemanja dejstev, 



PE636.146v02-00 34/129 AM\1177907SL.docx

SL

usmerjeni; služiti bi namreč morali 
preprečevanju razširjanja terorističnih 
vsebin, ne da bi vplivali na pravico do 
zakonitega prejemanja in širjenja 
informacij.

mnenj in zamisli v skladu z zakonom bi 
morali biti ukrepi, ki pomenijo poseganje v 
svobodo izražanja ter svobodo prejemanja 
in širjenja informacij, ozko usmerjeni; 
služiti bi namreč morali preprečevanju 
razširjanja le nezakonitih terorističnih 
vsebin, ne da bi vplivali na pravico do 
zakonitega prejemanja in širjenja 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in 
zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev 
varstva zadevnih temeljnih pravic. To 
vključuje pravici do spoštovanja zasebnega 
življenja in varstva osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega sodnega varstva, 
pravico do svobode izražanja, vključno s 
svobodo prejemanja in širjenja informacij, 
svobodo gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja in obveščanja, ki je eden od 
bistvenih temeljev pluralistične in 
demokratične družbe ter ena od vrednot, na 
katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne razprave 
ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in 
zamisli v skladu z zakonom bi morali biti 
ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo 
izražanja in obveščanja, strogo ciljno 
usmerjeni; služiti bi namreč morali 

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in 
zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev 
varstva zadevnih temeljnih pravic. To 
vključuje pravici do spoštovanja zasebnega 
življenja in varstva osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega sodnega varstva, 
pravico do svobode izražanja, vključno s 
svobodo prejemanja in širjenja informacij, 
svobodo gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja in obveščanja, ki je eden od 
bistvenih temeljev pluralistične in 
demokratične družbe ter ena od vrednot, na 
katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne razprave 
ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in 
zamisli v skladu z zakonom bi morali biti 
ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo 
izražanja in obveščanja, strogo ciljno 
usmerjeni; služiti bi namreč morali 
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preprečevanju razširjanja terorističnih 
vsebin, ne da bi vplivali na pravico do 
zakonitega prejemanja in širjenja 
informacij.

preprečevanju razširjanja terorističnih 
vsebin, ne da bi vplivali na pravico do 
zakonitega prejemanja in širjenja 
informacij. Ta uredba ne bi smela vplivati 
na veljavna pravila o obdelavi osebnih 
podatkov, zlasti kot jih določata 
Uredba (EU) 2016/679 in Direktiva (EU) 
2016/680.

Or. en

Predlog spremembe 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in 
zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev 
varstva zadevnih temeljnih pravic. To 
vključuje pravici do spoštovanja zasebnega 
življenja in varstva osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega sodnega varstva, 
pravico do svobode izražanja, vključno s 
svobodo prejemanja in širjenja informacij, 
svobodo gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja in obveščanja, ki je eden od 
bistvenih temeljev pluralistične in 
demokratične družbe ter ena od vrednot, na 
katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne razprave 
ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in 
zamisli v skladu z zakonom bi morali biti 
ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo 
izražanja in obveščanja, strogo ciljno 
usmerjeni; služiti bi namreč morali 
preprečevanju razširjanja terorističnih 

(7) Ta direktiva prispeva k zaščiti 
javne varnosti ter obenem vzpostavlja 
ustrezne in zanesljive zaščitne ukrepe za 
zagotovitev varstva zadevnih temeljnih 
pravic. To vključuje pravici do spoštovanja 
zasebnega življenja in varstva osebnih 
podatkov, pravico do učinkovitega sodnega 
varstva, pravico do svobode izražanja, 
vključno s svobodo prejemanja in širjenja 
informacij, svobodo gospodarske pobude 
in načelo nediskriminacije. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja in obveščanja, pa tudi 
spoštovanje zasebnega in družinskega 
življenja in varstvo osebnih podatkov, ki 
so bistveni temelji pluralistične in 
demokratične družbe ter ena od vrednot, na 
katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne razprave 
ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in 
zamisli v skladu z zakonom bi morali biti 
ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo 
izražanja in obveščanja, strogo ciljno 
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vsebin, ne da bi vplivali na pravico do 
zakonitega prejemanja in širjenja 
informacij.

usmerjeni; služiti bi namreč morali 
preprečevanju razširjanja terorističnih 
vsebin, ne da bi vplivali na pravico do 
zakonitega prejemanja in širjenja 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ta uredba ne posega v obveznosti 
držav članic, da spoštujejo temeljne 
pravice ali temeljna pravna načela iz 
člena 6 Pogodbe o Evropski uniji in 
člena 11 Listine o temeljnih pravicah ter 
veljavna pravila o obdelavi osebnih 
podatkov, kot sta Uredba (EU) 2016/679 
in Direktiva (EU) 2016/680.

Or. en

Predlog spremembe 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Ukrepi, sprejeti za odstranitev 
terorističnih spletnih vsebin, bi morali biti 
usmerjeni, potrebni, ustrezni in 
sorazmerni.

Or. en
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Predlog spremembe 85
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva je določena v členu 19 PEU in 
členu 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali 
pravna oseba ima pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva pred pristojnim 
nacionalnim sodiščem zoper kateri koli 
ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki 
lahko negativno vpliva na pravice te osebe. 
Ta pravica vključuje zlasti možnost, da 
lahko ponudniki storitev gostovanja in 
ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo 
odredbe o odstranitvi pred sodiščem države 
članice, katere organi so izdali odredbo o 
odstranitvi.

(8) Pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva je določena v členu 19 PEU in 
členu 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali 
pravna oseba ima pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva pred pristojnim 
nacionalnim sodiščem zoper kateri koli 
ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki 
lahko negativno vpliva na pravice te osebe. 
Ta pravica v okviru te uredbe vključuje 
zlasti možnost, da lahko uporabniki 
izpodbijajo odstranitev vsebine, ki je 
posledica ukrepov, ki jih sprejme 
ponudnik storitev gostovanja, kot je 
določeno v tej uredbi, in da so obveščeni o 
učinkovitih pravnih sredstvih, tako 
internih kot pred sodiščem države članice 
prebivališča. Vključuje tudi možnost, da 
lahko ponudniki storitev gostovanja in 
ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo 
odredbe o odstranitvi pred sodiščem države 
članice, katere organi so izdali odredbo o 
odstranitvi, pred sodiščem države članice, 
v kateri ima ponudnik storitev gostovanja 
sedež ali je zastopan, ali pred sodiščem 
države članice prebivališča ponudnika 
vsebine.

Or. en

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva je določena v členu 19 PEU in 
členu 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali 
pravna oseba ima pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva pred pristojnim 
nacionalnim sodiščem zoper kateri koli 
ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki 
lahko negativno vpliva na pravice te osebe. 
Ta pravica vključuje zlasti možnost, da 
lahko ponudniki storitev gostovanja in 
ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo 
odredbe o odstranitvi pred sodiščem države 
članice, katere organi so izdali odredbo o 
odstranitvi.

(8) Pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva je določena v členu 19 PEU in 
členu 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali 
pravna oseba ima pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva pred pristojnim 
nacionalnim sodiščem zoper kateri koli 
ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki 
lahko negativno vpliva na pravice te osebe. 
Ta pravica vključuje zlasti možnost, da 
lahko ponudniki storitev gostovanja in 
ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo 
odredbe o odstranitvi pred sodiščem države 
članice, katere organi so izdali odredbo o 
odstranitvi. To pravico je mogoče 
uveljavljati pred sodiščem države članice, 
v kateri ima ponudnik storitev gostovanja 
glavni sedež ali v kateri ima zakoniti 
zastopnik, ki ga imenuje ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s členom 16, 
prebivališče ali sedež.

Or. en

Predlog spremembe 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva je določena v členu 19 PEU in 
členu 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali 
pravna oseba ima pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva pred pristojnim 
nacionalnim sodiščem zoper kateri koli 
ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki 
lahko negativno vpliva na pravice te osebe. 
Ta pravica vključuje zlasti možnost, da 
lahko ponudniki storitev gostovanja in 
ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo 

(8) Pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva je določena v členu 19 PEU in 
členu 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali 
pravna oseba ima pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva pred pristojnim 
nacionalnim sodiščem zoper kateri koli 
ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki 
lahko negativno vpliva na pravice te osebe. 
Ta pravica vključuje zlasti možnost, da 
lahko ponudniki storitev gostovanja in 
ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo 
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odredbe o odstranitvi pred sodiščem države 
članice, katere organi so izdali odredbo o 
odstranitvi.

odredbe o odstranitvi pred sodiščem države 
članice, katere organi so izdali odredbo o 
odstranitvi. Poleg tega bi morali imeti 
ponudniki storitev gostovanja pravico do 
izpodbijanja odločitve o uvedbi 
proaktivnih ukrepov ali kazni pred 
sodiščem države članice, katere organi so 
sprejeli odločitev.

Or. en

Predlog spremembe 88
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva je določena v členu 19 PEU in 
členu 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali 
pravna oseba ima pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva pred pristojnim 
nacionalnim sodiščem zoper kateri koli 
ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki 
lahko negativno vpliva na pravice te osebe. 
Ta pravica vključuje zlasti možnost, da 
lahko ponudniki storitev gostovanja in 
ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo 
odredbe o odstranitvi pred sodiščem države 
članice, katere organi so izdali odredbo o 
odstranitvi.

(8) Pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva je določena v členu 19 PEU in 
členu 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali 
pravna oseba ima pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva pred pristojnim 
nacionalnim sodiščem zoper kateri koli 
ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki 
lahko negativno vpliva na pravice te osebe. 
Ta pravica vključuje zlasti možnost, da 
lahko ponudniki storitev gostovanja in 
ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo 
odredbe o odstranitvi pred sodiščem države 
članice, katere organi so izdali odredbo o 
odstranitvi, ter možnost, da lahko 
ponudniki vsebin izpodbijajo rezultate 
ukrepov, ki jih je sprejel ponudnik 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 89
Axel Voss

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi 
bilo treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne 
bi smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo, s 
katerim se spodbuja ali zagovarja storitev 
terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanje 
k njim, napeljuje k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj ali prispevanju k njim ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Opredelitev bi morala 
zajemati tudi vsebine, ki vsebujejo 
navodila za izdelavo in uporabo 
eksplozivov, strelnega orožja, katerega 
koli drugega orožja, zdravju škodljivih ali 
nevarnih snovi, pa tudi kemičnih, 
bioloških, radioloških in jedrskih snovi, 
ter vse vsebine o drugih metodah in 
tehnikah, vključno z izbiranjem tarč, da bi 
se storila teroristična kazniva dejanja. 
Takšno informativno gradivo vključuje 
zlasti besedilo, slike, zvočne posnetke in 
videoposnetke. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali pri 
ocenjevanju, ali vsebina predstavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
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je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
protipropagandne ali raziskovalne 
namene, bi bilo treba ustrezno zaščititi z 
doseganjem pravičnega ravnovesja med 
temeljnimi pravicami in potrebami javne 
varnosti. Zlasti v primerih, v katerih ima 
ponudnik vsebine uredniško odgovornost, 
bi bilo treba pri vsaki odločitvi o 
odstranitvi razširjenega gradiva upoštevati 
novinarske standarde, ki so določeni s 
predpisi o tisku in medijih v skladu s 
pravom Unije in Listino o temeljnih 
pravicah. Prav tako se ne bi smelo šteti kot 
teroristična vsebina izražanje radikalnih, 
polemičnih ali kontroverznih stališč v javni 
razpravi o občutljivih političnih vprašanjih.

_________________
9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en

Predlog spremembe 90
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki 
temelji na opredelitvi terorističnih kaznivih 
dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 
Evropskega parlamenta in Sveta9. Glede na 

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja nezakonitih 
terorističnih spletnih vsebin, bi bilo treba v 
tej uredbi določiti opredelitev nezakonitih 
terorističnih vsebin na podlagi opredelitve 
terorističnih kaznivih dejanj iz Direktive 
(EU) 2017/541 Evropskega parlamenta in 
Sveta9. Glede na to, da je treba obravnavati 
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to, da je treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

nezakonite teroristične spletne vsebine, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se namerno 
spodbuja ali zagovarja storitev terorističnih 
kaznivih dejanj ali prispevanje k njim ali 
napeljuje k storitvi terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanju k njim, dajejo 
navodila za storitev takšnih kaznivih 
dejanj, če se storijo zaradi posebnega 
terorističnega cilja, in sicer da bi resno 
ustrahovala prebivalstvo, nezakonito 
prisilila vlado ali mednarodno 
organizacijo, da izvrši ali opusti kako 
dejanje, ali resno destabilizirala ali 
uničila temeljne politične, ustavne, 
gospodarske ali družbene strukture države 
ali mednarodne organizacije. Takšne 
informacije vključujejo zlasti besedilo, 
slike, zvočne posnetke in videoposnetke. 
Pristojni organi in ponudniki storitev 
gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali 
vsebina predstavlja teroristično vsebino v 
smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, kot 
so narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v 
katerih so bile izjave dane, in možnost, da 
privedejo do škodljivih posledic za varnost 
in zaščito oseb ali spoštovanje drugih 
temeljnih pravic, vključno s pravico do 
svobode govora, ter pravice do zasebnosti 
in družinskega življenja ter varstva 
osebnih podatkov. Pomemben dejavnik pri 
tej oceni je dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako izražanje 
radikalnih, polemičnih ali kontroverznih 
stališč v javni razpravi o občutljivih 
političnih vprašanjih ne sodi na področje 
uporabe te uredbe in zlasti ne v 
opredelitev javnega spodbujanja k 
terorističnim kaznivim dejanjem.

_________________ _________________
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9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en

Predlog spremembe 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki 
temelji na opredelitvi terorističnih kaznivih 
dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 
Evropskega parlamenta in Sveta9. Glede na 
to, da je treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej direktivi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin na 
podlagi opredelitve terorističnih kaznivih 
dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 
Evropskega parlamenta in Sveta. Glede na 
to, da je treba obravnavati teroristične 
spletne vsebine, bi morala opredelitev 
zajemati gradivo in informacije, s katerimi 
se namerno spodbuja ali zagovarja storitev 
terorističnih kaznivih dejanj ali prispevanje 
k njim ali napeljuje k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj ali prispevanju k njim, 
dajejo navodila za storitev takšnih kaznivih 
dejanj, če se storijo zaradi posebnega 
terorističnega cilja, in sicer da bi resno 
ustrahovala prebivalstvo, nezakonito 
prisilila vlado ali mednarodno 
organizacijo, da izvrši ali opusti kako 
dejanje, ali resno destabilizirala ali 
uničila temeljne politične, ustavne, 
gospodarske ali družbene strukture države 
ali mednarodne organizacije. Takšne 
informacije vključujejo zlasti besedilo, 
slike, zvočne posnetke in videoposnetke. 
Pristojni organi in ponudniki storitev 
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do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali 
vsebina predstavlja teroristično vsebino v 
smislu te direktive, upoštevati dejavnike, 
kot so narava in ubeseditev izjav, 
okoliščine, v katerih so bile izjave dane, in 
možnost, da privedejo do škodljivih 
posledic za varnost in zaščito oseb ali 
spoštovanje drugih temeljnih pravic, 
vključno s pravico do svobode govora, ter 
pravice do zasebnega in družinskega 
življenja ter varstva osebnih podatkov. 
Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako izražanje 
radikalnih, polemičnih ali kontroverznih 
stališč v javni razpravi o občutljivih 
političnih vprašanji ne sodi na področje 
uporabe te direktive in zlasti ne v 
opredelitev javnega spodbujanja k 
terorističnim kaznivim dejanjem.

_________________
9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en

Predlog spremembe 92
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe



AM\1177907SL.docx 45/129 PE636.146v02-00

SL

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki 
temelji na opredelitvi terorističnih kaznivih 
dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 
Evropskega parlamenta in Sveta9. Glede na 
to, da je treba obravnavati najbolj 
škodljivo teroristično propagando na 
spletu, bi morala opredelitev zajemati 
gradivo in informacije, s katerimi se 
spodbuja ali zagovarja storitev 
terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanje k njim ali napeljuje k storitvi 
terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morda sprejeli ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
obravnavanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin, ki 
je v skladu z opredelitvijo terorističnih 
kaznivih dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 
Evropskega parlamenta in Sveta9. Takšne 
informacije vključujejo zlasti besedilo, 
slike, zvočne posnetke in videoposnetke. 
Pristojni organi in ponudniki storitev 
gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali 
vsebina prestavlja teroristično vsebino v 
smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, kot 
so narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v 
katerih so bile izjave dane, in možnost, da 
privedejo do škodljivih posledic za varnost 
in zaščito oseb. Pomemben dejavnik pri tej 
oceni je dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
umetniške, novinarske ali raziskovalne 
namene ali za namene ozaveščanja za 
preprečevanje terorističnih dejanj, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

_________________ _________________
9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 



PE636.146v02-00 46/129 AM\1177907SL.docx

SL

parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en

Predlog spremembe 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj, smernice 
za izdelavo in uporabo eksplozivov, 
strelnega orožja, katerega koli drugega 
orožja, zdravju škodljivih snovi, pa tudi 
kemičnih, bioloških, radioloških in 
jedrskih snovi, ali spodbuja udeležba pri 
dejavnostih teroristične skupine. Takšne 
informacije vključujejo zlasti besedilo, 
slike, zvočne posnetke in videoposnetke. 
Pristojni organi in ponudniki storitev 
gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali 
vsebina prestavlja teroristično vsebino v 
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oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, kot 
so narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v 
katerih so bile izjave dane, in možnost, da 
privedejo do škodljivih posledic za varnost 
in zaščito oseb. Pomemben dejavnik pri tej 
oceni je dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske, protipropagandne ali 
raziskovalne namene, bi bilo treba ustrezno 
zaščititi. Prav tako se ne bi smelo šteti kot 
teroristična vsebina izražanje radikalnih, 
polemičnih ali kontroverznih stališč v javni 
razpravi o občutljivih političnih vprašanjih.

_________________ _________________
9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en

Predlog spremembe 94
Ana Gomes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 



PE636.146v02-00 48/129 AM\1177907SL.docx

SL

parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebina, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske, raziskovalne, umetniške in 
uredniške namene, pa se ne bi smela šteti 
kot teroristična vsebina, zato bi jo bilo 
treba izključiti iz področja uporabe te 
uredbe. Prav tako se ne bi smelo šteti kot 
teroristična vsebina izražanje radikalnih, 
polemičnih ali kontroverznih stališč v javni 
razpravi o občutljivih političnih vprašanjih.

_________________ _________________
9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en
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Predlog spremembe 95
Caterina Chinnici

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
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novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih. Ob 
upoštevanju navedenega bi moralo biti 
zadevnim ponudnikom storitev in 
uporabnikom vedno na voljo sodno 
varstvo.

_________________ _________________
9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en

Predlog spremembe 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
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prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina predstavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje nobenih stališč, ki bi se lahko 
štela za radikalna, polemična ali 
kontroverzna v javni razpravi, in zlasti 
nobenih stališč o občutljivih političnih 
vprašanjih.

_________________ _________________
9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en

Predlog spremembe 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje 
k storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se nedvoumno 
spodbuja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj, dajejo navodila za storitev takšnih 
kaznivih dejanj ali spodbuja udeležba pri 
dejavnostih teroristične skupine. Takšne 
informacije vključujejo zlasti besedilo, 
slike, zvočne posnetke in videoposnetke. 
Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju, 
ali vsebina predstavlja teroristično vsebino 
v smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, 
kot so narava in ubeseditev izjav, 
okoliščine, v katerih so bile izjave dane, in 
dokazljivo možnost, da privedejo do 
škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

_________________ _________________
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9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en

Predlog spremembe 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine, ki jo je EU uvrstila na 
seznam terorističnih skupin. Takšne 
informacije vključujejo zlasti besedilo, 
slike, zvočne posnetke in videoposnetke. 
Pristojni organi in ponudniki storitev 
gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali 
vsebina predstavlja teroristično vsebino v 
smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, kot 
so narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v 
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do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

katerih so bile izjave dane, in možnost, da 
privedejo do škodljivih posledic za varnost 
in zaščito oseb. Pomemben dejavnik pri tej 
oceni je dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

_________________ _________________
9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en

Predlog spremembe 99
Monika Beňová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 



AM\1177907SL.docx 55/129 PE636.146v02-00

SL

teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
med drugim vključujejo besedilo, slike, 
zvočne posnetke in videoposnetke. 
Pristojni organi in ponudniki storitev 
gostovanja bi morali pri ocenjevanju, ali 
vsebina predstavlja teroristično vsebino v 
smislu te uredbe, upoštevati dejavnike, kot 
so narava in ubeseditev izjav, okoliščine, v 
katerih so bile izjave dane, in možnost, da 
privedejo do škodljivih posledic za varnost 
in zaščito oseb. Pomemben dejavnik pri tej 
oceni je dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

_________________ _________________
9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en

Predlog spremembe 100
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar



PE636.146v02-00 56/129 AM\1177907SL.docx

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki 
temelji na opredelitvi terorističnih kaznivih 
dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 
Evropskega parlamenta in Sveta9. Glede na 
to, da je treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin na 
podlagi opredelitve terorističnih kaznivih 
dejanj iz Direktive (EU) 2017/541 
Evropskega parlamenta in Sveta. Glede na 
to, da je treba obravnavati nezakonite 
teroristične spletne vsebine, bi morala 
opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, zagotavlja 
usposabljanje za storitev takšnih kaznivih 
dejanj ali novači v teroristično skupino. 
Takšne informacije vključujejo zlasti 
besedilo, slike, zvočne posnetke in 
videoposnetke. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja morajo pri 
ocenjevanju, ali vsebina predstavlja 
nezakonito teroristično vsebino v smislu te 
uredbe, izhajati iz dejavnikov, kot so 
koncept namena, narava in ubeseditev 
izjav, okoliščine, v katerih so bile izjave 
dane, in dokazljivo tveganje, da bodo 
spodbudile dejanja s škodljivimi 
posledicami za varnost in zaščito oseb. 
Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
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kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

_________________
9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en

Predlog spremembe 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Če se razširjeno gradivo objavi pod 
uredniško odgovornostjo ponudnika 
vsebin, se lahko odločitev o odstranitvi 
tovrstne vsebine sprejme le na podlagi 
sodne odredbe. To je nujno, da bi se v 
celoti spoštovalo pravo Unije ter pravica 
do svobode izražanja in pravica do 
svobode in pluralnosti medijev, kot ju 
opredeljuje člen 11 Listine o temeljnih 
pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 102
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve (10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
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gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij tretjim osebam, in 
spletna mesta, na katerih lahko 
uporabniki podajajo komentarje ali 
objavljajo ocene. Uredba bi se morala 
uporabljati tudi za ponudnike storitev 
gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki 
ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 
delež ponudnikov storitev gostovanja, 
katerih storitve so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sedež v tretjih 
državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da 
vse podjetja, ki delujejo na enotnem 
digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, 
ne glede na državo, v kateri imajo sedež. 
Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja 
storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, katerih glavni namen ali eden od 
glavnih namenov je shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo javnosti, pri 
čemer ima splošen nadzor nad 
shranjenimi in obdelanimi podatki 
vsebine ter dostop do njih, tudi če je ta 
dejavnost zgolj tehnična, samodejna in 
pasivna ter je potrebno plačilo 
uporabnika. Takšni ponudniki storitev 
informacijske družbe so na primer 
platforme družbenih medijev, storitve 
pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge spletne storitve, če omogočajo 
dostop do informacij javnosti. Uredba bi se 
morala uporabljati tudi za ponudnike 
storitev gostovanja s sedežem zunaj Unije, 
ki ponujajo storitve uporabnikom v Uniji, 
saj ima velik delež ponudnikov storitev 
gostovanja, katerih storitve so 
izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež 
v tretjih državah. S tem bi se moralo 
zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na 
enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste 
zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo 
sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev 
ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev in ali so 
te storitve namenjene posebej 
uporabnikom v Uniji. Vendar pa zgolj 
dostopnost spletnega mesta ponudnika 
storitev ali njegovega elektronskega 
naslova in drugih kontaktnih podatkov v 
eni ali več državah članicah sama po sebi 
ne bi smela biti zadosten pogoj za uporabo 
te uredbe. Ponudniki storitev, ki obsegajo 
zgolj zagotavljanje tehnične zmogljivosti, 
kot so „storitve v oblaku“, med katere 
spada zagotavljanje fizičnih ali virtualnih 
virov na zahtevo, ki zagotavljajo 
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zmogljivosti računalniške in shranjevalne 
infrastrukture, za katere ponudnik storitev 
nima pogodbenih pravic glede tega, 
kakšno vrsto vsebine shranjujejo njegove 
stranke ali končni uporabniki teh strank, 
kako jo obdelujejo ali dajejo na voljo 
javnosti, in kjer ponudnik storitev nima 
tehnične zmogljivosti, da bi odstranil 
določeno vsebino, ki jo shranijo njegove 
stranke ali končni uporabniki teh strank, 
ali ponudniki storitev, ki obsegajo spletno 
prodajo blaga, dostavo blaga ali 
zagotavljanje storitev zunaj spleta, ali 
ponudniki zasebnih spletnih mest, 
vključno s spletnimi dnevniki, pa se ne bi 
smeli šteti za ponudnike storitev 
gostovanja v smislu te uredbe. Za 
ponudnike storitev gostovanja se tudi ne 
bi smeli šteti ponudniki storitve prenosa 
podatkov in druge elektronske 
komunikacijske storitve v smislu Direktive 
xxx/2019 Evropskega parlamenta in Sveta 
[evropskega zakonika o elektronskih 
komunikacijah] ali ponudniki 
shranjevanja v predpomnilniku in drugih 
storitev, ki se zagotavljajo na drugih 
ravneh internetne infrastrukture, kot so 
registri in registratorji, DNS (sistem 
domenskih imen) ali ponudniki povezanih 
storitve, kot so plačilne storitve ali storitve 
zaščite pred porazdeljeno zavrnitvijo 
storitve (DDoS). Enako velja za 
ponudnike medosebnih komunikacijskih 
storitev, ki omogočajo neposredno 
medosebno in interaktivno izmenjavo 
informacij med omejenim številom oseb, 
pri čemer osebe, ki komunikacijo začnejo 
oziroma v njej sodelujejo, določajo 
prejemnika ali prejemnike.

Or. en

Predlog spremembe 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij tretjim osebam, in 
spletna mesta, na katerih lahko uporabniki 
podajajo komentarje ali objavljajo ocene. 
Uredba bi se morala uporabljati tudi za 
ponudnike storitev gostovanja s sedežem 
zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, 
saj ima velik delež ponudnikov storitev 
gostovanja, katerih storitve so 
izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež 
v tretjih državah. S tem bi se moralo 
zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na 
enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste 
zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo 
sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev 
ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij in gradiva na voljo 
javnosti, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij javnosti, in spletna 
mesta, na katerih lahko uporabniki 
podajajo komentarje ali objavljajo ocene. 
Za infrastrukturne storitve v oblaku, ki 
obsegajo zagotavljanje fizičnih ali 
virtualnih virov na zahtevo, ki 
zagotavljajo zmogljivosti računalniške in 
shranjevalne infrastrukture, za katere 
ponudnik storitev nima pogodbenih pravic 
glede tega, kakšno vrsto vsebine 
shranjujejo njegove stranke ali končni 
uporabniki teh strank, kako jo obdelujejo 
ali dajejo na voljo javnosti, in kjer 
ponudnik storitev nima tehnične 
zmogljivosti, da bi odstranil določeno 
vsebino, ki jo shranijo njegove stranke ali 
končni uporabniki teh strank, se ne bi 
smelo šteti, da spadajo na področje 
uporabe te uredbe. Uredba bi se morala 
uporabljati tudi za ponudnike storitev 
gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki 
ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 
delež ponudnikov storitev gostovanja, 
katerih storitve so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sedež v tretjih 
državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da 
vse podjetja, ki delujejo na enotnem 
digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, 
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ne glede na državo, v kateri imajo sedež. 
Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja 
storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 104
Michał Boni

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij tretjim osebam, in 
spletna mesta, na katerih lahko 
uporabniki podajajo komentarje ali 
objavljajo ocene. Uredba bi se morala 
uporabljati tudi za ponudnike storitev 
gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki 
ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo javnosti, 
tudi če je ta dejavnost zgolj tehnična, 
samodejna in pasivna. Takšni ponudniki 
storitev informacijske družbe so na primer 
platforme družbenih medijev, storitve 
pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij javnosti. Ponudniki 
infrastrukturnih storitev v oblaku in 
storitev na ravneh internetne 
infrastrukture, ki ni raven uporabe, pa 
tudi ponudniki storitev spletnega 
gostovanja, ki upravljavcem spletnih mest 
zagotavljajo tehnično infrastrukturo, se za 
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delež ponudnikov storitev gostovanja, 
katerih storitve so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sedež v tretjih 
državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da 
vse podjetja, ki delujejo na enotnem 
digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, 
ne glede na državo, v kateri imajo sedež. 
Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja 
storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

namen te uredbe ne bi smeli šteti za 
ponudnike storitev gostovanja. Uredba bi 
se morala uporabljati za ponudnike storitev 
gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki 
ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 
delež ponudnikov storitev gostovanja, 
katerih storitve so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sedež v tretjih 
državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da 
vse podjetja, ki delujejo na enotnem 
digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, 
ne glede na državo, v kateri imajo sedež. 
Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja 
storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta 
direktiva uporabljati za storitve 
informacijske družbe, ki vključujejo 
shranjevanje informacij, ki jih zagotovi 
prejemnik storitev, na njegovo zahtevo, ter 
dajanje shranjenih informacij na voljo 
javnosti. Takšni ponudniki storitev 
informacijske družbe so na primer 
platforme družbenih medijev, storitve 
pretakanja videovsebin ter storitve za 
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storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek 
in druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij tretjim osebam, in 
spletna mesta, na katerih lahko 
uporabniki podajajo komentarje ali 
objavljajo ocene. Uredba bi se morala 
uporabljati tudi za ponudnike storitev 
gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki 
ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 
delež ponudnikov storitev gostovanja, 
katerih storitve so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sedež v tretjih 
državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da 
vse podjetja, ki delujejo na enotnem 
digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, 
ne glede na državo, v kateri imajo sedež. 
Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja 
storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, če omogočajo dostop do 
informacij javnosti. Direktiva bi se morala 
uporabljati tudi za ponudnike storitev 
gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki 
ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 
delež ponudnikov storitev gostovanja, 
katerih storitve so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sedež v tretjih 
državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da 
vse podjetja, ki delujejo na enotnem 
digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, 
ne glede na državo, v kateri imajo sedež. 
Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja 
storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te direktive.

Or. en

Predlog spremembe 106
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
nezakonite teroristične vsebine, bi se 
morala ta uredba uporabljati za storitve 
informacijske družbe, ki vključujejo 
shranjevanje informacij, ki jih zagotovi 
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storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek 
in druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij tretjim osebam, in 
spletna mesta, na katerih lahko 
uporabniki podajajo komentarje ali 
objavljajo ocene. Uredba bi se morala 
uporabljati tudi za ponudnike storitev 
gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki 
ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 
delež ponudnikov storitev gostovanja, 
katerih storitve so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sedež v tretjih 
državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da 
vse podjetja, ki delujejo na enotnem 
digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, 
ne glede na državo, v kateri imajo sedež. 
Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja 
storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

prejemnik storitev, na njegovo zahtevo ter 
dajanje shranjenih informacij na voljo 
javnosti. Takšni ponudniki storitev 
informacijske družbe so na primer 
platforme družbenih medijev, storitve 
pretakanja videovsebin ter storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, če omogočajo dostop do 
informacij javnosti. Uredba bi se morala 
uporabljati tudi za ponudnike storitev 
gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki 
ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 
delež ponudnikov storitev gostovanja, 
katerih storitve so izpostavljene 
nezakonitim terorističnim vsebinam, sedež 
v tretjih državah. S tem bi se moralo 
zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na 
enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste 
zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo 
sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev 
ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij tretjim osebam, in 
spletna mesta, na katerih lahko 
uporabniki podajajo komentarje ali 
objavljajo ocene. Uredba bi se morala 
uporabljati tudi za ponudnike storitev 
gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki 
ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 
delež ponudnikov storitev gostovanja, 
katerih storitve so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sedež v tretjih 
državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da 
vse podjetja, ki delujejo na enotnem 
digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, 
ne glede na državo, v kateri imajo sedež. 
Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja 
storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo javnosti. 
Takšni ponudniki storitev informacijske 
družbe so na primer platforme družbenih 
medijev, storitve pretakanja videovsebin, 
storitve za izmenjavo videoposnetkov, slik 
in zvočnih posnetkov, storitve za 
izmenjavo datotek in druge storitve v 
oblaku, če omogočajo dostop do informacij 
javnosti. Uredba bi se morala uporabljati 
tudi za ponudnike storitev gostovanja s 
sedežem zunaj Unije, ki ponujajo storitve v 
Uniji, saj ima velik delež ponudnikov 
storitev gostovanja, katerih storitve so 
izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež 
v tretjih državah. S tem bi se moralo 
zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na 
enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste 
zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo 
sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev 
ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij tretjim osebam, in 
spletna mesta, na katerih lahko 
uporabniki podajajo komentarje ali 
objavljajo ocene. Uredba bi se morala 
uporabljati tudi za ponudnike storitev 
gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki 
ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 
delež ponudnikov storitev gostovanja, 
katerih storitve so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sedež v tretjih 
državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da 
vse podjetja, ki delujejo na enotnem 
digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, 
ne glede na državo, v kateri imajo sedež. 
Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja 
storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo splošni 
javnosti, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij splošni javnosti. 
Uredba bi se morala uporabljati tudi za 
ponudnike storitev gostovanja s sedežem 
zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, 
saj ima velik delež ponudnikov storitev 
gostovanja, katerih storitve so 
izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež 
v tretjih državah. S tem bi se moralo 
zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na 
enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste 
zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo 
sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev 
ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.
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Or. en

Predlog spremembe 109
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij tretjim osebam, in 
spletna mesta, na katerih lahko uporabniki 
podajajo komentarje ali objavljajo ocene. 
Uredba bi se morala uporabljati tudi za 
ponudnike storitev gostovanja s sedežem 
zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, 
saj ima velik delež ponudnikov storitev 
gostovanja, katerih storitve so 
izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež 
v tretjih državah. S tem bi se moralo 
zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na 
enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste 
zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo 
sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev 
ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij in gradiva na voljo 
javnosti. Takšni ponudniki storitev 
informacijske družbe so na primer 
platforme družbenih medijev, storitve 
pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, razen ponudniki 
infrastrukturnih storitev informacijske 
tehnologije v oblaku, če omogočajo dostop 
do informacij javnosti, in spletna mesta, na 
katerih lahko uporabniki podajajo 
komentarje ali objavljajo ocene. Uredba bi 
se morala uporabljati tudi za ponudnike 
storitev gostovanja s sedežem zunaj Unije, 
ki ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 
delež ponudnikov storitev gostovanja, 
katerih storitve so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sedež v tretjih 
državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da 
vse podjetja, ki delujejo na enotnem 
digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, 
ne glede na državo, v kateri imajo sedež. 
Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja 
storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
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elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 110
Ana Gomes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij tretjim osebam, in 
spletna mesta, na katerih lahko uporabniki 
podajajo komentarje ali objavljajo ocene. 
Uredba bi se morala uporabljati tudi za 
ponudnike storitev gostovanja s sedežem 
zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, 
saj ima velik delež ponudnikov storitev 
gostovanja, katerih storitve so 
izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež 
v tretjih državah. S tem bi se moralo 
zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na 
enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste 
zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo 
sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev 

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij javnosti, in spletna 
mesta, na katerih lahko uporabniki 
podajajo komentarje ali objavljajo ocene. 
Uredba bi se morala uporabljati tudi za 
ponudnike storitev gostovanja s sedežem 
zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, 
saj ima velik delež ponudnikov storitev 
gostovanja, katerih storitve so 
izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež 
v tretjih državah. S tem bi se moralo 
zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na 
enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste 
zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo 
sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev 
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ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 111
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
dostop do informacij tretjim osebam, in 
spletna mesta, na katerih lahko uporabniki 
podajajo komentarje ali objavljajo ocene. 
Uredba bi se morala uporabljati tudi za 
ponudnike storitev gostovanja s sedežem 
zunaj Unije, ki ponujajo storitve v Uniji, 
saj ima velik delež ponudnikov storitev 
gostovanja, katerih storitve so 
izpostavljene terorističnim vsebinam, 

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, katerih glavna dejavnost je 
shranjevanje informacij, ki jih zagotovi 
prejemnik storitev, na njegovo zahtevo ter 
dajanje shranjenih informacij neposredno 
na voljo javnosti. Takšni ponudniki 
storitev informacijske družbe so na primer 
platforme družbenih medijev, storitve 
pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 
neposreden dostop do informacij javnosti, 
in spletna mesta, na katerih lahko 
uporabniki podajajo komentarje ali 
objavljajo ocene. Uredba bi se morala 
uporabljati tudi za ponudnike storitev 
gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki 
ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 
delež ponudnikov storitev gostovanja, ki 
gostijo nezakonite vsebine, sedež v tretjih 
državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da 
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sedež v tretjih državah. S tem bi se moralo 
zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na 
enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste 
zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo 
sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev 
ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

vse podjetja, ki delujejo na enotnem 
digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, 
ne glede na državo, v kateri imajo sedež. 
Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja 
storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Glej tudi komentar Agencije za temeljne pravice v zvezi s potrebo po črtanju navedbe „tretjih 
strani“.

Predlog spremembe 112
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za določitev področja uporabe te 
uredbe bi morala biti relevantna močna 
povezava z Unijo. Da takšna močna 
povezava z Unijo obstaja, bi se moralo 
šteti, če ima ponudnik storitev sedež v 
Uniji, če pa tega nima, pa če ima znatno 
število uporabnikov v eni ali več državah 
članicah ali so njegove dejavnosti ciljno 
usmerjene v eno ali več držav članic. 
Ciljno usmerjanje dejavnosti v eno ali več 
držav članic se lahko ugotovi na podlagi 
vseh upoštevnih okoliščin, vključno z 
dejavniki, kot je uporaba jezika ali denarne 
valute, ki se v zadevni državi članici na 
splošno uporablja, ali možnost naročila 

(11) Za določitev področja uporabe te 
uredbe bi morala biti relevantna močna 
povezava z Unijo. Da takšna močna 
povezava z Unijo obstaja, bi se moralo 
šteti, če ima ponudnik storitev sedež v 
Uniji, če pa tega nima, pa če ima znatno 
število uporabnikov v eni ali več državah 
članicah ali so njegove dejavnosti ciljno 
usmerjene v eno ali več držav članic. 
Ciljno usmerjanje dejavnosti v eno ali več 
držav članic se lahko ugotovi na podlagi 
vseh upoštevnih okoliščin, vključno z 
dejavniki, kot je uporaba jezika ali denarne 
valute, ki se v tej državi članici na splošno 
uporablja. O ciljnem usmerjanju dejavnosti 
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blaga ali storitev. O ciljnem usmerjanju 
dejavnosti v posamezno državo članico je 
mogoče sklepati tudi iz razpoložljivosti 
aplikacije v zadevni nacionalni trgovini z 
aplikacijami, iz lokalnega oglaševanja ali 
oglaševanja v jeziku, ki se uporablja v 
zadevni državi članici, ali iz vzdrževanja 
odnosov s strankami, na primer z 
zagotavljanjem storitev za pomoč strankam 
v jeziku, ki se na splošno uporablja v 
zadevni državi članici. Za močno povezavo 
bi se moralo šteti tudi, če ponudnik storitev 
usmerja svoje dejavnosti v eno ali več 
držav članic, kot je določeno v 
členu 17(1)(c) Uredbe št. 1215/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta10. Po 
drugi strani pa zagotavljanja storitve zgolj 
zaradi upoštevanja prepovedi 
diskriminacije iz Uredbe (EU) 2018/302 
Evropskega parlamenta in Sveta11 ni 
mogoče samo iz tega razloga šteti za 
usmerjanje ali ciljno usmerjanje dejavnosti 
v posamezno območje v Uniji.

v posamezno državo članico je mogoče 
sklepati tudi iz razpoložljivosti aplikacije v 
zadevni nacionalni trgovini z aplikacijami, 
iz lokalnega oglaševanja ali oglaševanja v 
jeziku, ki se uporablja v zadevni državi 
članici, ali iz vzdrževanja odnosov s 
strankami, na primer z zagotavljanjem 
storitev za pomoč strankam v jeziku, ki se 
na splošno uporablja v zadevni državi 
članici. Za močno povezavo bi se moralo 
šteti tudi, če ponudnik storitev usmerja 
svoje dejavnosti v eno ali več držav članic, 
kot je določeno v členu 17(1)(c) Uredbe 
št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta10. Po drugi strani pa zagotavljanja 
storitve zgolj zaradi upoštevanja prepovedi 
diskriminacije iz Uredbe (EU) 2018/302 
Evropskega parlamenta in Sveta11 ni 
mogoče samo iz tega razloga šteti za 
usmerjanje ali ciljno usmerjanje dejavnosti 
v posamezno območje v Uniji.

_________________ _________________
10 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2012 o pristojnosti in 
priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb 
v civilnih in gospodarskih zadevah 
(UL L 351, 20.12.2012, str. 1).

10 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2012 o pristojnosti in 
priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb 
v civilnih in gospodarskih zadevah 
(UL L 351, 20.12.2012, str. 1).

11 Uredba (EU) 2018/302 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
28. februarja 2018 o naslovitvi 
neupravičenega geografskega blokiranja in 
drugih oblik diskriminacije na podlagi 
državljanstva, kraja prebivališča ali kraja 
sedeža strank na notranjem trgu ter o 
spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in 
(EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES 
(UL L 601, 2.3.2018, str. 1).

11 Uredba (EU) 2018/302 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
28. februarja 2018 o naslovitvi 
neupravičenega geografskega blokiranja in 
drugih oblik diskriminacije na podlagi 
državljanstva, kraja prebivališča ali kraja 
sedeža strank na notranjem trgu ter o 
spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in 
(EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES 
(UL L 601, 2.3.2018, str. 1).

Or. en
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Predlog spremembe 113
Monika Beňová

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za določitev področja uporabe te 
uredbe bi morala biti relevantna močna 
povezava z Unijo. Da takšna močna 
povezava z Unijo obstaja, bi se moralo 
šteti, če ima ponudnik storitev sedež v 
Uniji, če pa tega nima, pa če ima znatno 
število uporabnikov v eni ali več državah 
članicah ali so njegove dejavnosti ciljno 
usmerjene v eno ali več držav članic. 
Ciljno usmerjanje dejavnosti v eno ali več 
držav članic se lahko ugotovi na podlagi 
vseh upoštevnih okoliščin, vključno z 
dejavniki, kot je uporaba jezika ali denarne 
valute, ki se v zadevni državi članici na 
splošno uporablja, ali možnost naročila 
blaga ali storitev. O ciljnem usmerjanju 
dejavnosti v posamezno državo članico je 
mogoče sklepati tudi iz razpoložljivosti 
aplikacije v zadevni nacionalni trgovini z 
aplikacijami, iz lokalnega oglaševanja ali 
oglaševanja v jeziku, ki se uporablja v 
zadevni državi članici, ali iz vzdrževanja 
odnosov s strankami, na primer z 
zagotavljanjem storitev za pomoč strankam 
v jeziku, ki se na splošno uporablja v 
zadevni državi članici. Za močno povezavo 
bi se moralo šteti tudi, če ponudnik storitev 
usmerja svoje dejavnosti v eno ali več 
držav članic, kot je določeno v 
členu 17(1)(c) Uredbe št. 1215/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta10. Po 
drugi strani pa zagotavljanja storitve zgolj 
zaradi upoštevanja prepovedi 
diskriminacije iz Uredbe (EU) 2018/302 
Evropskega parlamenta in Sveta11 ni 
mogoče samo iz tega razloga šteti za 
usmerjanje ali ciljno usmerjanje dejavnosti 
v posamezno območje v Uniji.

(11) Za določitev področja uporabe te 
uredbe bi morala biti relevantna močna 
povezava z Unijo. Da takšna močna 
povezava z Unijo obstaja, bi se moralo 
šteti, če ima ponudnik storitev sedež v 
Uniji, če pa tega nima, pa če ima večje 
število uporabnikov v eni ali več državah 
članicah ali so njegove dejavnosti ciljno 
usmerjene v eno ali več držav članic. 
Ciljno usmerjanje dejavnosti v eno ali več 
držav članic se lahko ugotovi na podlagi 
vseh upoštevnih okoliščin, vključno z 
dejavniki, kot je uporaba jezika ali denarne 
valute, ki se v zadevni državi članici na 
splošno uporablja, ali možnost naročila 
blaga ali storitev. O ciljnem usmerjanju 
dejavnosti v posamezno državo članico je 
mogoče sklepati tudi iz razpoložljivosti 
aplikacije v zadevni nacionalni trgovini z 
aplikacijami, iz lokalnega oglaševanja ali 
oglaševanja v jeziku, ki se uporablja v 
zadevni državi članici, ali iz vzdrževanja 
odnosov s strankami, na primer z 
zagotavljanjem storitev za pomoč strankam 
v jeziku, ki se na splošno uporablja v 
zadevni državi članici. Za močno povezavo 
bi se moralo šteti tudi, če ponudnik storitev 
usmerja svoje dejavnosti v eno ali več 
držav članic, kot je določeno v 
členu 17(1)(c) Uredbe št. 1215/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta10. Po 
drugi strani pa zagotavljanja storitve zgolj 
zaradi upoštevanja prepovedi 
diskriminacije iz Uredbe (EU) 2018/302 
Evropskega parlamenta in Sveta11 ni 
mogoče samo iz tega razloga šteti za 
usmerjanje ali ciljno usmerjanje dejavnosti 
v posamezno območje v Uniji.

_________________ _________________
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10 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2012 o pristojnosti in 
priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb 
v civilnih in gospodarskih zadevah 
(UL L 351, 20.12.2012, str. 1).

10 Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
12. decembra 2012 o pristojnosti in 
priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb 
v civilnih in gospodarskih zadevah 
(UL L 351, 20.12.2012, str. 1).

11 Uredba (EU) 2018/302 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
28. februarja 2018 o naslovitvi 
neupravičenega geografskega blokiranja in 
drugih oblik diskriminacije na podlagi 
državljanstva, kraja prebivališča ali kraja 
sedeža strank na notranjem trgu ter o 
spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in 
(EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES 
(UL L 601, 2.3.2018, str. 1).

11 Uredba (EU) 2018/302 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
28. februarja 2018 o naslovitvi 
neupravičenega geografskega blokiranja in 
drugih oblik diskriminacije na podlagi 
državljanstva, kraja prebivališča ali kraja 
sedeža strank na notranjem trgu ter o 
spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in 
(EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES 
(UL L 601, 2.3.2018, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 114
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ponudniki storitev gostovanja bi 
morali za preprečevanje razširjanja 
terorističnih vsebin prek svojih storitev 
upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega 
ravnanja. Te dolžnosti skrbnega ravnanja 
ne bi smele pomeniti splošne obveznosti 
nadzora. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi 
morale vključevati, da pri uporabi te 
uredbe ponudniki storitev gostovanja glede 
vsebin, ki jih hranijo, ravnajo skrbno, 
sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri 
izvajanju lastnih pogojev, da bi se 
preprečila odstranitev vsebin, ki niso 
teroristične. Odstranitev ali onemogočenje 
dostopa se morata izvesti ob spoštovanju 
svobode izražanja in obveščanja.

(12) Brez poseganja v člen 15 
Direktive 2000/31/ES bi morali ponudniki 
storitev gostovanja, ki so prejeli večje 
število nespornih odredb o odstranitvi, za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
vsebin prek svojih storitev upoštevati 
nekatere dolžnosti skrbnega ravnanja. Te 
dolžnosti skrbnega ravnanja ne bi smele 
pomeniti splošne obveznosti nadzora. 
Dolžnosti skrbnega ravnanja bi morale 
vključevati, da pri uporabi te uredbe 
ponudniki storitev gostovanja glede vsebin, 
ki jih hranijo, ravnajo skrbno, sorazmerno 
in nediskriminatorno, zlasti pri izvajanju 
lastnih pogojev, da bi se preprečila 
odstranitev vsebin, ki niso teroristične. 
Odstranitev ali onemogočenje dostopa se 
morata izvesti ob spoštovanju svobode 
izražanja in obveščanja ter svobode in 
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pluralnosti medijev.

Or. en

Predlog spremembe 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ponudniki storitev gostovanja bi 
morali za preprečevanje razširjanja 
terorističnih vsebin prek svojih storitev 
upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega 
ravnanja. Te dolžnosti skrbnega ravnanja 
ne bi smele pomeniti splošne obveznosti 
nadzora. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi 
morale vključevati, da pri uporabi te 
uredbe ponudniki storitev gostovanja glede 
vsebin, ki jih hranijo, ravnajo skrbno, 
sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri 
izvajanju lastnih pogojev, da bi se 
preprečila odstranitev vsebin, ki niso 
teroristične. Odstranitev ali onemogočenje 
dostopa se morata izvesti ob spoštovanju 
svobode izražanja in obveščanja.

(12) Ponudniki storitev gostovanja bi 
morali za preprečevanje razširjanja 
terorističnih vsebin prek svojih storitev 
upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega 
ravnanja. Te dolžnosti skrbnega ravnanja 
ne bi smele pomeniti splošne obveznosti 
nadzora. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi 
morale vključevati, da pri uporabi te 
uredbe ponudniki storitev gostovanja glede 
vsebin, ki jih hranijo, ravnajo skrbno, 
sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri 
izvajanju lastnih pogojev, da bi se 
preprečila odstranitev vsebin, ki niso 
teroristične. Odstranitev ali onemogočenje 
dostopa se morata izvesti ob absolutnem 
spoštovanju svobode izražanja in 
obveščanja ter bi morala pri prvi 
odstranitvi ali onemogočanju navedene 
vsebine vedno vključevati človeško 
preverjanje.

Or. en

Predlog spremembe 116
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ponudniki storitev gostovanja bi (12) Ponudniki storitev gostovanja bi 
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morali za preprečevanje razširjanja 
terorističnih vsebin prek svojih storitev 
upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega 
ravnanja. Te dolžnosti skrbnega ravnanja 
ne bi smele pomeniti splošne obveznosti 
nadzora. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi 
morale vključevati, da pri uporabi te 
uredbe ponudniki storitev gostovanja glede 
vsebin, ki jih hranijo, ravnajo skrbno, 
sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri 
izvajanju lastnih pogojev, da bi se 
preprečila odstranitev vsebin, ki niso 
teroristične. Odstranitev ali onemogočenje 
dostopa se morata izvesti ob spoštovanju 
svobode izražanja in obveščanja.

morali za obravnavanje zlorabe svojih 
storitev za namene razširjanja nezakonitih 
terorističnih vsebin s strani ponudnikov 
vsebin upoštevati nekatere dolžnosti 
skrbnega ravnanja. Te dolžnosti skrbnega 
ravnanja ne bi smele pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. Dolžnosti skrbnega 
ravnanja bi morale vključevati, da pri 
uporabi te uredbe ponudniki storitev 
gostovanja glede vsebin, ki jih hranijo, 
ravnajo skrbno, sorazmerno in 
nediskriminatorno, zlasti pri izvajanju 
lastnih pogojev, da bi se preprečila 
odstranitev vsebin, ki niso nezakonite. 
Odstranitev se mora izvesti ob spoštovanju 
svobode izražanja ter svobode prejemanja 
in širjenja informacij.

Or. en

Predlog spremembe 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ponudniki storitev gostovanja bi 
morali za preprečevanje razširjanja 
terorističnih vsebin prek svojih storitev 
upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega 
ravnanja. Te dolžnosti skrbnega ravnanja 
ne bi smele pomeniti splošne obveznosti 
nadzora. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi 
morale vključevati, da pri uporabi te 
uredbe ponudniki storitev gostovanja glede 
vsebin, ki jih hranijo, ravnajo skrbno, 
sorazmerno in nediskriminatorno, zlasti pri 
izvajanju lastnih pogojev, da bi se 
preprečila odstranitev vsebin, ki niso 
teroristične. Odstranitev ali onemogočenje 
dostopa se morata izvesti ob spoštovanju 
svobode izražanja in obveščanja.

(12) Ponudniki storitev gostovanja bi 
morali za preprečevanje razširjanja 
terorističnih vsebin prek svojih storitev 
upoštevati nekatere dolžnosti skrbnega 
ravnanja. Te dolžnosti skrbnega ravnanja 
ne bi smele pomeniti splošne obveznosti 
nadzora. Dolžnosti skrbnega ravnanja bi 
morale vključevati, da ponudniki storitev 
gostovanja glede vsebin, ki jih hranijo, 
ravnajo skrbno, sorazmerno in 
nediskriminatorno, zlasti pri izvajanju 
lastnih pogojev, da bi se preprečila 
odstranitev vsebin, ki niso teroristične. 
Odstranitev ali onemogočenje dostopa se 
morata izvesti ob spoštovanju svobode 
izražanja in obveščanja.

Or. en
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Predlog spremembe 118
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj ali pravosodne organe. Glede na 
hitrost, s katero se teroristične vsebine 
razširjajo prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev 
gostovanja odločijo, ali bodo zadevno 
vsebino odstranili ali onemogočili dostop 
do nje za uporabnike v Uniji.

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb o odstranitvi, ki od 
ponudnikov storitev gostovanja zahtevajo, 
da na podlagi ocene pristojnih organov 
odstranijo nezakonito teroristično vsebino, 
bi bilo treba uskladiti. Glede na hitrost, s 
katero se nezakonite teroristične vsebine 
razširjajo prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se nezakonita 
teroristična vsebina, opredeljena v odredbi 
o odstranitvi, odstrani po prejemu odredbe 
o odstranitvi brez nepotrebnega odlašanja.

Or. en

Predlog spremembe 119
Jeroen Lenaers

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
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gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj 
ali pravosodne organe. Glede na hitrost, s 
katero se teroristične vsebine razširjajo 
prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja 
odločijo, ali bodo zadevno vsebino 
odstranili ali onemogočili dostop do nje za 
uporabnike v Uniji.

gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Glede na različne 
prakse v Uniji bi morale države članice 
imeti proste roke pri izbiri pristojnih 
organov in bi jim bilo treba omogočiti, da 
za to nalogo imenujejo upravne organe, 
organe za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj ali 
pravosodne organe. Glede na hitrost, s 
katero se teroristične vsebine razširjajo 
prek spletnih storitev, je učinkovitost 
odstranjevanja terorističnih vsebin 
odvisna od hitrosti odstranjevanja. Zato ta 
določba ponudnikom storitev gostovanja 
po zakoniti odredbi o odstranitvi nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se 
opredeljena teroristična vsebina odstrani 
ali da se onemogoči dostop do nje 
nemudoma in v vsakem primeru v eni uri 
od prejema odredbe o odstranitvi. 
Ponudniki storitev gostovanja odločijo, ali 
bodo zadevno vsebino odstranili ali 
onemogočili dostop do nje za uporabnike v 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 120
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi 
zakonite ocene pristojnih organov 
odstranijo teroristično vsebino ali 
onemogočijo dostop do nje, bi bilo treba 
uskladiti. Države članice bi morale za to 
nalogo določiti pristojne organe, in sicer 
izmed svojih neodvisnih upravnih 
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upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj ali pravosodne organe. Glede na 
hitrost, s katero se teroristične vsebine 
razširjajo prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev 
gostovanja odločijo, ali bodo zadevno 
vsebino odstranili ali onemogočili dostop 
do nje za uporabnike v Uniji.

pravosodnih organov. Glede na hitrost, s 
katero se nezakonite teroristične vsebine 
razširjajo prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se nezakonita 
teroristična vsebina, opredeljena v odredbi 
o odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje brez nepotrebnega 
odlašanja. Ponudniki storitev gostovanja 
na podlagi opredelitve nezakonite 
teroristične vsebine, izvajanja učinkovitih 
mehanizmov sodnega varstva in 
praviloma vseh drugih veljavnih določb iz 
te uredbe odločijo, ali bodo zadevno 
vsebino odstranili ali onemogočili dostop 
do nje za uporabnike v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 121
Maria Grapini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj 
ali pravosodne organe. Glede na hitrost, s 
katero se teroristične vsebine razširjajo 
prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti in enotno izvajati na 
evropski ravni. Države članice bi morale 
imeti proste roke pri izbiri pristojnih 
organov in bi jim bilo treba omogočiti, da 
za to nalogo imenujejo upravne organe, 
organe za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj ali 
pravosodne organe. Glede na hitrost, s 
katero se teroristične vsebine razširjajo 
prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
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o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja 
odločijo, ali bodo zadevno vsebino 
odstranili ali onemogočili dostop do nje za 
uporabnike v Uniji.

dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja 
odločijo, ali bodo zadevno vsebino 
odstranili ali onemogočili dostop do nje za 
uporabnike v Uniji ter o takih primerih 
obvestili organe.

Or. ro

Predlog spremembe 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj ali pravosodne organe. Glede na 
hitrost, s katero se teroristične vsebine 
razširjajo prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Ponudniki storitev 
gostovanja odločijo, ali bodo zadevno 
vsebino odstranili ali onemogočili dostop 
do nje za uporabnike v Uniji.

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne ali pravosodne organe, če so 
neodvisni in nepristranski javni organi. 
Glede na hitrost, s katero se teroristične 
vsebine razširjajo prek spletnih storitev, ta 
določba ponudnikom storitev gostovanja 
nalaga obveznost, da zagotovijo, da se 
dostop do teroristične vsebine, opredeljene 
v odredbi o odstranitvi, onemogoči brez 
nepotrebnega odlašanja.

Or. en

Predlog spremembe 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj 
ali pravosodne organe. Glede na hitrost, s 
katero se teroristične vsebine razširjajo 
prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja 
odločijo, ali bodo zadevno vsebino 
odstranili ali onemogočili dostop do nje za 
uporabnike v Uniji.

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj 
ali pravosodne organe. Glede na hitrost, s 
katero se teroristične vsebine razširjajo 
prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Spoštovanje tega enournega 
roka je ključno za preprečitev splošnega 
razširjanja take vsebine. Ponudniki 
storitev gostovanja odločijo, ali bodo 
zadevno vsebino odstranili ali onemogočili 
dostop do nje za uporabnike v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
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bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj ali pravosodne organe. Glede na 
hitrost, s katero se teroristične vsebine 
razširjajo prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja 
odločijo, ali bodo zadevno vsebino 
odstranili ali onemogočili dostop do nje za 
uporabnike v Uniji.

bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri imenovanju 
svojega pristojnega organa. Glede na 
hitrost, s katero se teroristične vsebine 
razširjajo prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja 
odločijo, ali bodo zadevno vsebino 
odstranili ali onemogočili dostop do nje za 
uporabnike v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 125
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj ali pravosodne organe. Glede na 
hitrost, s katero se teroristične vsebine 
razširjajo prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 

(13) Pristojni pravosodni organi držav 
članic bi morali oceniti, ali je vsebina 
teroristična vsebina in ali naj izdajo 
pravne odredbe, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da odstranijo 
teroristično vsebino ali onemogočijo 
dostop do nje. Države članice bi morale za 
to nalogo imenovati pravosodne organe. 
Glede na hitrost, s katero se teroristične 
vsebine razširjajo prek spletnih storitev, ta 
določba ponudnikom storitev gostovanja 
nalaga obveznost, da zagotovijo, da se 
teroristična vsebina, opredeljena v odredbi 
o odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje takoj po prejemu odredbe o 
odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja 
odločijo, ali bodo zadevno vsebino 



PE636.146v02-00 82/129 AM\1177907SL.docx

SL

odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja 
odločijo, ali bodo zadevno vsebino 
odstranili ali onemogočili dostop do nje za 
uporabnike v Uniji.

odstranili ali onemogočili dostop do nje za 
uporabnike v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 126
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj ali pravosodne organe. Glede na 
hitrost, s katero se teroristične vsebine 
razširjajo prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja 
odločijo, ali bodo zadevno vsebino 
odstranili ali onemogočili dostop do nje za 
uporabnike v Uniji.

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale za to nalogo imenovati en pristojni 
organ. Glede na hitrost, s katero se 
teroristične vsebine razširjajo prek spletnih 
storitev, ta določba ponudnikom storitev 
gostovanja nalaga obveznost, da 
zagotovijo, da se teroristična vsebina, 
opredeljena v odredbi o odstranitvi, 
odstrani ali da se onemogoči dostop do nje 
v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi. 
Ponudniki storitev gostovanja odločijo, ali 
bodo zadevno vsebino odstranili ali 
onemogočili dostop do nje za uporabnike v 
Uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 127
Ana Gomes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj 
ali pravosodne organe. Glede na hitrost, s 
katero se teroristične vsebine razširjajo 
prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja 
odločijo, ali bodo zadevno vsebino 
odstranili ali onemogočili dostop do nje za 
uporabnike v Uniji.

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
pravosodne organe, ki bi jih lahko podprli 
upravni organi ter organi za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj. Glede na hitrost, s katero 
se teroristične vsebine razširjajo prek 
spletnih storitev, ta določba ponudnikom 
storitev gostovanja nalaga obveznost, da 
zagotovijo, da se teroristična vsebina, 
opredeljena v odredbi o odstranitvi, 
odstrani ali da se onemogoči dostop do nje 
v eni uri od prejema odredbe o odstranitvi. 
Ponudniki storitev gostovanja odločijo, ali 
bodo zadevno vsebino odstranili ali 
onemogočili dostop do nje za uporabnike v 
Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
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pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj ali pravosodne organe. Glede na 
hitrost, s katero se teroristične vsebine 
razširjajo prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev 
gostovanja odločijo, ali bodo zadevno 
vsebino odstranili ali onemogočili dostop 
do nje za uporabnike v Uniji.

pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imenovati pristojni pravosodni 
organ, odgovoren za to nalogo. Glede na 
hitrost, s katero se teroristične vsebine 
razširjajo prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje takoj, odvisno od 
zmogljivosti zadevnega ponudnika 
storitev. Ponudniki storitev gostovanja 
odločijo, ali bodo zadevno vsebino 
odstranili ali onemogočili dostop do nje za 
uporabnike v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Kadar ponudnik storitev 
gostovanja zadevne vsebine ne more 
odstraniti ali onemogočiti dostopa do nje v 
eni uri, bi moral sprejeti vse potrebne 
ukrepe za izvršitev odredbe o odstranitvi 
brez nepotrebnega odlašanja. Ponudnik 
storitev gostovanja bi moral organu 
izdajatelju sporočiti razloge, zaradi 
katerih odredbe ni bilo mogoče izvršiti. V 
primeru zamud bi bilo upoštevati naravo 
in velikost ponudnikov storitev 
gostovanja, zlasti v primeru mikropodjetij 
ali malih podjetij v smislu priporočila 
Komisije 2003/361/ES1a.
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_________________
1a Priporočilo Komisije z dne 6. maja 2003 
o opredelitvi mikro, malih in srednjih 
podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

Or. en

Predlog spremembe 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Pristojni organ bi moral odredbo o 
odstranitvi posredovati neposredno 
naslovniku in kontaktni točki z 
elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni 
zapis na tak način, da ponudniku storitev 
omogočijo ugotavljanje pristnosti, vključno 
s točnostjo datuma in časa pošiljanja in 
prejema odredbe, kot so varna elektronska 
pošta in platforme ali drugi varni načini, 
vključno s tistimi, ki jih da na voljo 
ponudnik storitev, v skladu s pravili o 
varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se 
lahko izpolni zlasti z uporabo 
kvalificiranih storitev elektronske 
priporočene dostave iz Uredbe (EU) 
št. 910/2014 Evropskega parlamenta in 
Sveta12.

(14) Pristojni organ bi moral odredbo o 
odstranitvi posredovati neposredno 
naslovniku in kontaktni točki z 
elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni 
zapis na tak način, da ponudniku storitev 
omogočijo ugotavljanje pristnosti, vključno 
s točnostjo datuma in časa pošiljanja in 
prejema odredbe, v skladu s pravili o 
varstvu osebnih podatkov. Pristojni organi 
bi zato morali uporabiti kvalificirane 
storitve elektronske priporočene dostave iz 
Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta12.

_________________ _________________
12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Or. en
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Predlog spremembe 131
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Pristojni organ bi moral odredbo o 
odstranitvi posredovati neposredno 
naslovniku in kontaktni točki z 
elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni 
zapis na tak način, da ponudniku storitev 
omogočijo ugotavljanje pristnosti, vključno 
s točnostjo datuma in časa pošiljanja in 
prejema odredbe, kot so varna elektronska 
pošta in platforme ali drugi varni načini, 
vključno s tistimi, ki jih da na voljo 
ponudnik storitev, v skladu s pravili o 
varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se 
lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih 
storitev elektronske priporočene dostave iz 
Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta12.

(14) Pristojni organ bi moral odredbo o 
odstranitvi posredovati neposredno 
naslovniku in kontaktni točki z 
elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni 
zapis na tak način, da ponudniku storitev 
omogočijo ugotavljanje pristnosti, vključno 
z identiteto pošiljatelja, točnostjo datuma 
in časa pošiljanja in prejema odredbe, kot 
so elektronsko podpisana elektronska 
pošta ali drugi varni načini, vključno s 
tistimi, ki jih da na voljo ponudnik storitev, 
v skladu s pravili o varstvu osebnih 
podatkov. Ta zahteva se lahko izpolni 
zlasti z uporabo kvalificiranih storitev 
elektronske priporočene dostave s 
kvalificiranimi elektronskimi podpisi iz 
Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta12.

_________________ _________________
12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Or. en

Predlog spremembe 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Pristojni organ bi moral odredbo o (14) Pristojni organ bi moral odredbo o 
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odstranitvi posredovati neposredno 
naslovniku in kontaktni točki z 
elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni 
zapis na tak način, da ponudniku storitev 
omogočijo ugotavljanje pristnosti, vključno 
s točnostjo datuma in časa pošiljanja in 
prejema odredbe, kot so varna elektronska 
pošta in platforme ali drugi varni načini, 
vključno s tistimi, ki jih da na voljo 
ponudnik storitev, v skladu s pravili o 
varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se 
lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih 
storitev elektronske priporočene dostave iz 
Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta12.

odstranitvi posredovati neposredno 
naslovniku v isti državi članici in kontaktni 
točki z elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo 
pisni zapis na tak način, da ponudniku 
storitev omogočijo ugotavljanje pristnosti, 
vključno s točnostjo datuma in časa 
pošiljanja in prejema odredbe, kot so varna 
elektronska pošta in platforme ali drugi 
varni načini, vključno s tistimi, ki jih da na 
voljo ponudnik storitev, v skladu s pravili o 
varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se 
lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih 
storitev elektronske priporočene dostave iz 
Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta12.

_________________ _________________
12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Or. en

Predlog spremembe 133
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Pristojni organ bi moral odredbo o 
odstranitvi posredovati neposredno 
naslovniku in kontaktni točki z 
elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni 
zapis na tak način, da ponudniku storitev 
omogočijo ugotavljanje pristnosti, vključno 
s točnostjo datuma in časa pošiljanja in 
prejema odredbe, kot so varna elektronska 
pošta in platforme ali drugi varni načini, 
vključno s tistimi, ki jih da na voljo 
ponudnik storitev, v skladu s pravili o 
varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se 

 (Ne zadeva slovenske različice.) 
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lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih 
storitev elektronske priporočene dostave iz 
Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta12.

_________________ _________________
12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

Or. en

Predlog spremembe 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Obvestilo pristojnih organov ali 
Europola je učinkovito in hitro sredstvo 
za seznanitev ponudnikov storitev 
gostovanja z določenimi vsebinami v 
okviru njihovih storitev. Ta mehanizem 
opozarjanja ponudnikov storitev 
gostovanja na informacije, ki bi se lahko 
štele za teroristično vsebino, da ponudnik 
prostovoljno preuči njihovo združljivost s 
svojimi pogoji, bi moral biti poleg odredb 
o odstranitvi še naprej na voljo. 
Pomembno je, da ponudniki storitev 
gostovanja tako obvestilo nemudoma 
ocenijo in zagotovijo hitre povratne 
informacije o sprejetih ukrepih. Končno 
odločitev o tem, ali se vsebina odstrani ali 
ne, ker ni v skladu z njegovimi pogoji, 
sprejme ponudnik storitev gostovanja. 
Izvajanje te uredbe v zvezi z obvestili ne 
vpliva na mandat Europola iz Uredbe 
(EU) 2016/79413.

črtano

_________________
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13 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
Agenciji Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) 
ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov 
Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 
2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 
2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

Or. en

Predlog spremembe 135
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Obvestilo pristojnih organov ali 
Europola je učinkovito in hitro sredstvo 
za seznanitev ponudnikov storitev 
gostovanja z določenimi vsebinami v 
okviru njihovih storitev. Ta mehanizem 
opozarjanja ponudnikov storitev 
gostovanja na informacije, ki bi se lahko 
štele za teroristično vsebino, da ponudnik 
prostovoljno preuči njihovo združljivost s 
svojimi pogoji, bi moral biti poleg odredb 
o odstranitvi še naprej na voljo. 
Pomembno je, da ponudniki storitev 
gostovanja tako obvestilo nemudoma 
ocenijo in zagotovijo hitre povratne 
informacije o sprejetih ukrepih. Končno 
odločitev o tem, ali se vsebina odstrani ali 
ne, ker ni v skladu z njegovimi pogoji, 
sprejme ponudnik storitev gostovanja. 
Izvajanje te uredbe v zvezi z obvestili ne 
vpliva na mandat Europola iz Uredbe 
(EU) 2016/79413.

črtano

_________________
13 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
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Agenciji Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) 
ter nadomestitvi in razveljavitvi sklepov 
Sveta 2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 
2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 
2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

Or. en

Predlog spremembe 136
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Obvestilo pristojnih organov ali 
Europola je učinkovito in hitro sredstvo za 
seznanitev ponudnikov storitev gostovanja 
z določenimi vsebinami v okviru njihovih 
storitev. Ta mehanizem opozarjanja 
ponudnikov storitev gostovanja na 
informacije, ki bi se lahko štele za 
teroristično vsebino, da ponudnik 
prostovoljno preuči njihovo združljivost s 
svojimi pogoji, bi moral biti poleg odredb 
o odstranitvi še naprej na voljo. 
Pomembno je, da ponudniki storitev 
gostovanja tako obvestilo nemudoma 
ocenijo in zagotovijo hitre povratne 
informacije o sprejetih ukrepih. Končno 
odločitev o tem, ali se vsebina odstrani ali 
ne, ker ni v skladu z njegovimi pogoji, 
sprejme ponudnik storitev gostovanja. 
Izvajanje te uredbe v zvezi z obvestili ne 
vpliva na mandat Europola iz Uredbe 
(EU) 2016/79413.

(15) Obvestilo Europola iz 
člena 4(1)(m) Uredbe (EU) 2016/79413 
ostaja nespremenjeno.

_________________ _________________
13 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
Agenciji Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 

13 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
Agenciji Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
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preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter 
nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 
2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 
2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 
2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter 
nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 
2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 
2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 
2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

Or. en

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Obvestilo pristojnih organov ali 
Europola je učinkovito in hitro sredstvo za 
seznanitev ponudnikov storitev gostovanja 
z določenimi vsebinami v okviru njihovih 
storitev. Ta mehanizem opozarjanja 
ponudnikov storitev gostovanja na 
informacije, ki bi se lahko štele za 
teroristično vsebino, da ponudnik 
prostovoljno preuči njihovo združljivost s 
svojimi pogoji, bi moral biti poleg odredb 
o odstranitvi še naprej na voljo. Pomembno 
je, da ponudniki storitev gostovanja tako 
obvestilo nemudoma ocenijo in zagotovijo 
hitre povratne informacije o sprejetih 
ukrepih. Končno odločitev o tem, ali se 
vsebina odstrani ali ne, ker ni v skladu z 
njegovimi pogoji, sprejme ponudnik 
storitev gostovanja. Izvajanje te uredbe v 
zvezi z obvestili ne vpliva na mandat 
Europola iz Uredbe (EU) 2016/79413.

(15) Obvestilo pristojnih organov ali 
Europola je učinkovito in hitro sredstvo za 
seznanitev ponudnikov storitev gostovanja 
z določenimi vsebinami v okviru njihovih 
storitev. Ta mehanizem opozarjanja 
ponudnikov storitev gostovanja na 
informacije, ki bi se lahko štele za 
teroristično vsebino, da ponudnik 
prostovoljno preuči njihovo združljivost s 
svojimi pogoji, bi moral biti poleg odredb 
o odstranitvi še naprej na voljo in se 
razvijati. Pomembno je, da ponudniki 
storitev gostovanja tako obvestilo 
nemudoma ocenijo in zagotovijo hitre 
povratne informacije o sprejetih ukrepih. 
Končno odločitev o tem, ali se vsebina 
odstrani ali ne, ker ni v skladu z njegovimi 
pogoji, sprejme ponudnik storitev 
gostovanja. Izvajanje te uredbe v zvezi z 
obvestili ne vpliva na mandat Europola iz 
Uredbe (EU) 2016/79413.

_________________ _________________
13 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
Agenciji Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter 
nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 

13 Uredba (EU) 2016/794 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o 
Agenciji Evropske unije za sodelovanje na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj (Europol) ter 
nadomestitvi in razveljavitvi sklepov Sveta 
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2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 
2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 
2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

2009/371/PNZ, 2009/934/PNZ, 
2009/935/PNZ, 2009/936/PNZ in 
2009/968/PNZ (UL L 135, 24.5.2016, 
str. 53).

Or. en

Predlog spremembe 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na obseg in hitrost, ki sta 
potrebna za učinkovito prepoznavanje in 
odstranjevanje terorističnih vsebin, so 
sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z 
uporabo avtomatiziranih sredstev v 
nekaterih primerih, bistven element boja 
proti terorističnim spletnim vsebinam. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali za 
zmanjšanje dostopnosti terorističnih 
vsebin v okviru svojih storitev oceniti, ali 
je primerno sprejeti proaktivne ukrepe 
glede na tveganja in raven izpostavljenosti 
terorističnim vsebinam ter učinke na 
pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v 
javnem interesu. Zato bi morali ponudniki 
storitev gostovanja določiti, katere 
ustrezne, učinkovite in sorazmerne 
proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta 
zahteva ne bi smela pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. V okviru te ocene je 
odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 139
Josef Weidenholzer
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na obseg in hitrost, ki sta 
potrebna za učinkovito prepoznavanje in 
odstranjevanje terorističnih vsebin, so 
sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z 
uporabo avtomatiziranih sredstev v 
nekaterih primerih, bistven element boja 
proti terorističnim spletnim vsebinam. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali za 
zmanjšanje dostopnosti terorističnih 
vsebin v okviru svojih storitev oceniti, ali 
je primerno sprejeti proaktivne ukrepe 
glede na tveganja in raven izpostavljenosti 
terorističnim vsebinam ter učinke na 
pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v 
javnem interesu. Zato bi morali ponudniki 
storitev gostovanja določiti, katere 
ustrezne, učinkovite in sorazmerne 
proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta 
zahteva ne bi smela pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. V okviru te ocene je 
odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 140
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na obseg in hitrost, ki sta 
potrebna za učinkovito prepoznavanje in 
odstranjevanje terorističnih vsebin, so 
sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z 
uporabo avtomatiziranih sredstev v 

(16) Ponudniki storitev gostovanja 
lahko po potrebi sprejmejo prostovoljne 
dodatne ukrepe za zaščito svojih storitev 
pred razširjanjem terorističnih vsebin. 
Ukrepi bi morali biti učinkoviti in 
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nekaterih primerih, bistven element boja 
proti terorističnim spletnim vsebinam. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali za 
zmanjšanje dostopnosti terorističnih 
vsebin v okviru svojih storitev oceniti, ali 
je primerno sprejeti proaktivne ukrepe 
glede na tveganja in raven izpostavljenosti 
terorističnim vsebinam ter učinke na 
pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v 
javnem interesu. Zato bi morali ponudniki 
storitev gostovanja določiti, katere 
ustrezne, učinkovite in sorazmerne 
proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta 
zahteva ne bi smela pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. V okviru te ocene je 
odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

sorazmerni ter upoštevati tveganje in 
raven izpostavljenosti terorističnim 
vsebinam, pri čemer bi morali posebno 
pozornost nameniti temeljnim pravicam 
uporabnikov, ter temeljni pomen svobode 
izražanja in obveščanja v odprti in 
demokratični družbi. Ta zahteva ne bi 
smela pomeniti splošne obveznosti 
nadzora. V okviru te ocene je odsotnost 
odredb o odstranitvi in obvestil, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

Or. en

Predlog spremembe 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na obseg in hitrost, ki sta 
potrebna za učinkovito prepoznavanje in 
odstranjevanje terorističnih vsebin, so 
sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z 
uporabo avtomatiziranih sredstev v 
nekaterih primerih, bistven element boja 
proti terorističnim spletnim vsebinam. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali za 
zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin 
v okviru svojih storitev oceniti, ali je 
primerno sprejeti proaktivne ukrepe glede 
na tveganja in raven izpostavljenosti 
terorističnim vsebinam ter učinke na 
pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v 
javnem interesu. Zato bi morali ponudniki 
storitev gostovanja določiti, katere 

(16) Glede na obseg in hitrost, ki sta 
potrebna za učinkovito prepoznavanje in 
odstranjevanje terorističnih vsebin, so 
sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z 
uporabo avtomatiziranih sredstev v 
nekaterih primerih, bistven element boja 
proti terorističnim spletnim vsebinam. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali za 
zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin 
v okviru svojih storitev prostovoljno 
oceniti, ali je primerno sprejeti proaktivne 
ukrepe glede na tveganja in raven 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam ter 
učinke na pravice tretjih oseb in 
obveščanje, ki je v javnem interesu. Zato bi 
morali ponudniki storitev gostovanja s 
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ustrezne, učinkovite in sorazmerne 
proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta 
zahteva ne bi smela pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. V okviru te ocene je 
odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

pomočjo držav članic določiti, katere 
ustrezne, učinkovite in sorazmerne 
proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta 
zahteva ne bi smela pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. V okviru te ocene je 
odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam, 
zato ne bi smela biti zajeta v členu 6.

Or. en

Predlog spremembe 142
Caterina Chinnici

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na obseg in hitrost, ki sta 
potrebna za učinkovito prepoznavanje in 
odstranjevanje terorističnih vsebin, so 
sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z 
uporabo avtomatiziranih sredstev v 
nekaterih primerih, bistven element boja 
proti terorističnim spletnim vsebinam. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali za 
zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin 
v okviru svojih storitev oceniti, ali je 
primerno sprejeti proaktivne ukrepe glede 
na tveganja in raven izpostavljenosti 
terorističnim vsebinam ter učinke na 
pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v 
javnem interesu. Zato bi morali ponudniki 
storitev gostovanja določiti, katere 
ustrezne, učinkovite in sorazmerne 
proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta 
zahteva ne bi smela pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. V okviru te ocene je 
odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

(16) Glede na obseg in hitrost, ki sta 
potrebna za učinkovito prepoznavanje in 
odstranjevanje terorističnih vsebin, so 
sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z 
uporabo avtomatiziranih sredstev v 
nekaterih primerih, bistven element boja 
proti terorističnim spletnim vsebinam. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali za 
zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin 
v okviru svojih storitev oceniti, ali je 
primerno sprejeti proaktivne ukrepe glede 
na tveganja in raven izpostavljenosti 
terorističnim vsebinam ter učinke na 
pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v 
javnem interesu. Zato bi morali ponudniki 
storitev gostovanja določiti, katere 
ustrezne, učinkovite in sorazmerne 
proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta 
zahteva ne bi smela pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. V okviru te ocene je 
odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam. 
Proaktivni ukrepi bi morali uporabnikom 
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omogočiti označevanje spletnih 
terorističnih vsebin ter ponudnike storitev 
spodbujati, naj uporabijo ustrezno 
zmogljivost za prejemanje označenih 
vsebin, njihov pregled in obdelavo ter 
odziv nanje.

Or. en

Predlog spremembe 143
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na obseg in hitrost, ki sta 
potrebna za učinkovito prepoznavanje in 
odstranjevanje terorističnih vsebin, so 
sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z 
uporabo avtomatiziranih sredstev v 
nekaterih primerih, bistven element boja 
proti terorističnim spletnim vsebinam. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali za 
zmanjšanje dostopnosti terorističnih 
vsebin v okviru svojih storitev oceniti, ali 
je primerno sprejeti proaktivne ukrepe 
glede na tveganja in raven izpostavljenosti 
terorističnim vsebinam ter učinke na 
pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v 
javnem interesu. Zato bi morali ponudniki 
storitev gostovanja določiti, katere 
ustrezne, učinkovite in sorazmerne 
proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta 
zahteva ne bi smela pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. V okviru te ocene je 
odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

(16) Velika večina ponudnikov storitev 
gostovanja ni nikoli izpostavljena 
nezakonitim terorističnim vsebinam. 
Glede na zapletenost učinkovitega 
prepoznavanja in odstranjevanja 
terorističnih vsebin v ustreznem obsegu 
ter morebitni učinek na temeljne pravice 
bi lahko ponudniki storitev gostovanja, ki 
so predmet znatnega števila nespornih 
odredb o odstranitvi, sprejeli dolžnosti 
skrbnega ravnanja, ki presegajo zgolj 
odstranjevanje terorističnih spletnih vsebin 
na podlagi odredb o odstranitvi, ki jih 
izdajo pristojni organi. Ti ponudniki 
storitev gostovanja bi morali oceniti, ali je 
primerno sprejeti dodatne ukrepe glede na 
tveganja in raven izpostavljenosti 
terorističnim vsebinam ter učinke na 
pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v 
javnem interesu. Zato bi morali ti 
ponudniki storitev gostovanja uvesti le 
ustrezne, učinkovite, potrebne in 
sorazmerne dodatne ukrepe. Ta zahteva ne 
bi smela pomeniti obveznosti splošnega 
nadzora. V okviru te ocene je odsotnost 
odredb o odstranitvi in obvestil Europola, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam.
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Or. en

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na obseg in hitrost, ki sta 
potrebna za učinkovito prepoznavanje in 
odstranjevanje terorističnih vsebin, so 
sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z 
uporabo avtomatiziranih sredstev v 
nekaterih primerih, bistven element boja 
proti terorističnim spletnim vsebinam. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali za 
zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin 
v okviru svojih storitev oceniti, ali je 
primerno sprejeti proaktivne ukrepe glede 
na tveganja in raven izpostavljenosti 
terorističnim vsebinam ter učinke na 
pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v 
javnem interesu. Zato bi morali ponudniki 
storitev gostovanja določiti, katere 
ustrezne, učinkovite in sorazmerne 
proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta 
zahteva ne bi smela pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. V okviru te ocene je 
odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

(16) Glede na obseg in hitrost, ki sta 
potrebna za učinkovito prepoznavanje in 
odstranjevanje terorističnih vsebin, so 
sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z 
uporabo avtomatiziranih sredstev v 
nekaterih primerih, bistven element boja 
proti terorističnim spletnim vsebinam. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali za 
zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin 
v okviru svojih storitev oceniti, ali je 
primerno sprejeti proaktivne ukrepe glede 
na tveganja in raven izpostavljenosti 
terorističnim vsebinam ter učinke na 
pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v 
javnem interesu. Zato bi morali ponudniki 
storitev gostovanja na podlagi sodelovanja 
in izmenjave dobrih praks določiti, katere 
ustrezne, učinkovite in sorazmerne 
proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta 
zahteva ne bi smela pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. V okviru te ocene je 
odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

Or. en

Predlog spremembe 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Glede na obseg in hitrost, ki sta 
potrebna za učinkovito prepoznavanje in 
odstranjevanje terorističnih vsebin, so 
sorazmerni proaktivni ukrepi, vključno z 
uporabo avtomatiziranih sredstev v 
nekaterih primerih, bistven element boja 
proti terorističnim spletnim vsebinam. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali za 
zmanjšanje dostopnosti terorističnih vsebin 
v okviru svojih storitev oceniti, ali je 
primerno sprejeti proaktivne ukrepe glede 
na tveganja in raven izpostavljenosti 
terorističnim vsebinam ter učinke na 
pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v 
javnem interesu. Zato bi morali ponudniki 
storitev gostovanja določiti, katere 
ustrezne, učinkovite in sorazmerne 
proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta 
zahteva ne bi smela pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. V okviru te ocene je 
odsotnost odredb o odstranitvi in obvestil, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam.

(16) Glede na obseg in hitrost, ki sta 
potrebna za učinkovito prepoznavanje in 
odstranjevanje terorističnih vsebin, se 
lahko sorazmerni proaktivni ukrepi 
uporabijo za boj proti terorističnim 
spletnim vsebinam. Ponudniki storitev 
gostovanja bi morali za zmanjšanje 
dostopnosti terorističnih vsebin v okviru 
svojih storitev oceniti, ali je primerno 
sprejeti proaktivne ukrepe glede na 
tveganja in raven izpostavljenosti 
terorističnim vsebinam ter učinke na 
pravice tretjih oseb in obveščanje, ki je v 
javnem interesu. Zato bi morali ponudniki 
storitev gostovanja določiti, katere 
ustrezne, učinkovite in sorazmerne 
proaktivne ukrepe bi bilo treba uvesti. Ta 
zahteva ne bi smela pomeniti splošne 
obveznosti nadzora. V okviru te ocene je 
odsotnost odredb o odstranitvi, 
naslovljenih na ponudnika storitev 
gostovanja, kazalnik nizke ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam. Ta 
uredba ne uvaja obveznosti, da morajo 
ponudniki storitev gostovanja uvesti 
proaktivne ukrepe.

Or. en

Predlog spremembe 146
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pri uvajanju proaktivnih ukrepov bi 
morali ponudniki storitev gostovanja 
zagotoviti, da se ohrani pravica 
uporabnikov do svobode izražanja in 
obveščanja, vključno s svobodo prejemanja 
in širjenja informacij. Ponudniki storitev 
gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja 

(17) Pri uvajanju dodatnih ukrepov bi 
morali ponudniki storitev gostovanja 
zagotoviti, da se ohrani pravica 
uporabnikov do svobode izražanja in 
obveščanja, vključno s svobodo prejemanja 
in širjenja informacij. Ponudniki storitev 
gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja 
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zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o 
varstvu osebnih podatkov, ravnati s 
potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne 
ukrepe, vključno zlasti s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, kadar je to 
primerno, da se preprečijo kakršne koli 
nenamerne in zmotne odločitve, ki bi 
privedle do odstranitve vsebin, ki niso 
teroristične. To je zlasti pomembno, če 
ponudniki storitev gostovanja uporabljajo 
avtomatizirana sredstva za odkrivanje 
terorističnih vsebin. Vsako odločitev o 
uporabi avtomatiziranih sredstev, ne glede 
na to, ali jo sprejme ponudnik storitev 
gostovanja sam ali na podlagi zahteve 
pristojnega organa, bi bilo treba oceniti 
glede na zanesljivost osnovne tehnologije 
in njen učinek na temeljne pravice.

zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o 
varstvu osebnih podatkov, ravnati s 
potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne 
ukrepe, vključno zlasti s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, kadar je to 
primerno, da se preprečijo kakršne koli 
nenamerne in zmotne odločitve, ki bi 
privedle do odstranitve vsebin, ki niso 
nezakonite teroristične. To je zlasti 
pomembno, če ponudniki storitev 
gostovanja uporabljajo avtomatizirana 
sredstva za odkrivanje terorističnih vsebin. 
Vsako odločitev o uporabi avtomatiziranih 
sredstev, ne glede na to, ali jo sprejme 
ponudnik storitev gostovanja sam ali na 
podlagi zahteve pristojnega organa, bi bilo 
treba oceniti glede na zanesljivost osnovne 
tehnologije in njen učinek na temeljne 
pravice. Zasebne podatkovne zbirke, ki 
vsebujejo kriptografske prstne odtise 
zvočnih posnetkov ali videoposnetkov s 
terorističnimi vsebinami, kot so 
opredeljene v smernicah Skupnosti ali 
pogojih poslovanja teh družb, bi morale 
biti dostopne neodvisnim tretjim stranem, 
da se preprečijo vse nenamerne in 
napačne odločitve, ki bi vodile do 
odstranitve vsebine, ki ni nezakonita 
teroristična vsebina.

Or. en

Obrazložitev

Za proaktivne avtomatizirane ukrepe je potrebna podatkovna zbirka domnevno terorističnih 
vsebin. Najpomembnejša podatkovna zbirka takih vsebin je zdaj v lasti Facebooka, 
uporabljajo pa jo vse večje tehnološke družbe. Vsebina se kot teroristična vsebina označi na 
podlagi pogojev poslovanja družbe in ne na podlagi pravnega standarda. Trenutno nobena 
neodvisna zunanja stran ne more nadzorovati vsebine te podatkovne zbirke, zaradi česar je 
zelo težko oceniti kakovost vsebine podatkovne zbirke.

Predlog spremembe 147
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pri uvajanju proaktivnih ukrepov 
bi morali ponudniki storitev gostovanja 
zagotoviti, da se ohrani pravica 
uporabnikov do svobode izražanja in 
obveščanja, vključno s svobodo prejemanja 
in širjenja informacij. Ponudniki storitev 
gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja 
zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o 
varstvu osebnih podatkov, ravnati s 
potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne 
ukrepe, vključno zlasti s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, kadar je to 
primerno, da se preprečijo kakršne koli 
nenamerne in zmotne odločitve, ki bi 
privedle do odstranitve vsebin, ki niso 
teroristične. To je zlasti pomembno, če 
ponudniki storitev gostovanja uporabljajo 
avtomatizirana sredstva za odkrivanje 
terorističnih vsebin. Vsako odločitev o 
uporabi avtomatiziranih sredstev, ne glede 
na to, ali jo sprejme ponudnik storitev 
gostovanja sam ali na podlagi zahteve 
pristojnega organa, bi bilo treba oceniti 
glede na zanesljivost osnovne tehnologije 
in njen učinek na temeljne pravice.

(17) Če se odločijo za uvedbo 
proaktivnih ukrepov, bi morali ponudniki 
storitev gostovanja zagotoviti pravico 
uporabnikov do svobode izražanja in 
obveščanja, vključno s svobodo prejemanja 
in širjenja informacij. Zato bi morali 
izvesti in javno objaviti oceno tveganja 
glede ravni izpostavljenosti terorističnim 
vsebinam, ki temelji tudi na številu 
prejetih odredb o odstranitvi in obvestil, 
pa tudi pripraviti načrt popravnih ukrepov 
za obravnavanje terorističnih vsebin 
sorazmerno z ravnjo ugotovljenih tveganj. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, 
vključno z zakonodajo o varstvu osebnih 
podatkov, ravnati s potrebno skrbnostjo in 
uvesti zaščitne ukrepe, vključno zlasti s 
človeškim nadzorom in preverjanjem, da se 
preprečijo kakršne koli nenamerne in 
zmotne odločitve, ki bi privedle do 
odstranitve vsebin, ki niso teroristične. To 
je zlasti pomembno, če ponudniki storitev 
gostovanja uporabljajo avtomatizirana 
sredstva za odkrivanje terorističnih vsebin. 
Vsako odločitev o uporabi avtomatiziranih 
sredstev, ki jo sprejme ponudnik storitve 
gostovanja, bi bilo treba oceniti glede na 
zanesljivost osnovne tehnologije in njen 
učinek na temeljne pravice.

Or. en

Predlog spremembe 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pri uvajanju proaktivnih ukrepov bi 
morali ponudniki storitev gostovanja 

(17) Pri uvajanju proaktivnih ukrepov bi 
morali ponudniki storitev gostovanja 
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zagotoviti, da se ohrani pravica 
uporabnikov do svobode izražanja in 
obveščanja, vključno s svobodo prejemanja 
in širjenja informacij. Ponudniki storitev 
gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja 
zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o 
varstvu osebnih podatkov, ravnati s 
potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne 
ukrepe, vključno zlasti s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, kadar je to 
primerno, da se preprečijo kakršne koli 
nenamerne in zmotne odločitve, ki bi 
privedle do odstranitve vsebin, ki niso 
teroristične. To je zlasti pomembno, če 
ponudniki storitev gostovanja uporabljajo 
avtomatizirana sredstva za odkrivanje 
terorističnih vsebin. Vsako odločitev o 
uporabi avtomatiziranih sredstev, ne glede 
na to, ali jo sprejme ponudnik storitev 
gostovanja sam ali na podlagi zahteve 
pristojnega organa, bi bilo treba oceniti 
glede na zanesljivost osnovne tehnologije 
in njen učinek na temeljne pravice.

zagotoviti, da se ohrani pravica 
uporabnikov do svobode izražanja in 
obveščanja, vključno s svobodo prejemanja 
in širjenja informacij. Ponudniki storitev 
gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja 
zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o 
varstvu osebnih podatkov, ravnati s 
potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne 
ukrepe, vključno zlasti s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, vsaj pri prvem 
odstranjevanju vsebine, da se preprečijo 
kakršne koli nenamerne in zmotne 
odločitve, ki bi privedle do odstranitve 
vsebin, ki niso teroristične. To je zlasti 
pomembno, če ponudniki storitev 
gostovanja uporabljajo avtomatizirana 
sredstva za odkrivanje ali odstranjevanje 
terorističnih vsebin. Vsako odločitev o 
uporabi avtomatiziranih sredstev, ne glede 
na to, ali jo sprejme ponudnik storitev 
gostovanja sam ali na podlagi zahteve 
pristojnega organa, bi bilo treba oceniti 
glede na zanesljivost osnovne tehnologije 
in njen učinek na temeljne pravice. 
Uporaba avtomatiziranih sredstev za 
odstranjevanje teroristične vsebine bi 
morala biti omejena le na reproduciranje 
vsebine, ki jo je človek že vsaj enkrat 
preveril in izbrisal.

Or. en

Predlog spremembe 149
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pri uvajanju proaktivnih ukrepov bi 
morali ponudniki storitev gostovanja 
zagotoviti, da se ohrani pravica 
uporabnikov do svobode izražanja in 
obveščanja, vključno s svobodo prejemanja 
in širjenja informacij. Ponudniki storitev 

(17) Pri uvajanju dodatnih ukrepov bi 
morali ponudniki storitev gostovanja 
zagotoviti, da se ohranijo pravica 
uporabnikov do svobode izražanja in 
obveščanja, vključno s svobodo prejemanja 
in širjenja informacij, ter pravica do 
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gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja 
zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o 
varstvu osebnih podatkov, ravnati s 
potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne 
ukrepe, vključno zlasti s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, kadar je to 
primerno, da se preprečijo kakršne koli 
nenamerne in zmotne odločitve, ki bi 
privedle do odstranitve vsebin, ki niso 
teroristične. To je zlasti pomembno, če 
ponudniki storitev gostovanja uporabljajo 
avtomatizirana sredstva za odkrivanje 
terorističnih vsebin. Vsako odločitev o 
uporabi avtomatiziranih sredstev, ne glede 
na to, ali jo sprejme ponudnik storitev 
gostovanja sam ali na podlagi zahteve 
pristojnega organa, bi bilo treba oceniti 
glede na zanesljivost osnovne tehnologije 
in njen učinek na temeljne pravice.

zasebnosti in varstva osebnih podatkov. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, 
vključno z zakonodajo o varstvu osebnih 
podatkov, ravnati s potrebno skrbnostjo in 
uvesti zaščitne ukrepe, vključno zlasti s 
človeškim nadzorom in preverjanjem, 
kadar je to primerno, da se preprečijo 
kakršne koli nenamerne in zmotne 
odločitve, ki bi privedle do odstranitve 
vsebin, ki niso teroristične. To je zlasti 
pomembno, če ponudniki storitev 
gostovanja uporabljajo avtomatizirana 
sredstva za odkrivanje terorističnih vsebin. 
Končno odločitev o odstranitvi vsebine ali 
onemogočitvi dostopa do nje bi morala 
vedno sprejeti fizična oseba. Vsako 
odločitev o uporabi avtomatiziranih 
sredstev bi bilo treba oceniti glede na 
zanesljivost osnovne tehnologije in njen 
učinek na temeljne pravice. V vsakem 
primeru bi morali ponudniki storitev 
gostovanja opraviti revizijo temeljnih 
pravic za vsa avtomatizirana sredstva za 
odkrivanje terorističnih vsebin, ki jih 
uporabljajo.

Or. en

Predlog spremembe 150
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pri uvajanju proaktivnih ukrepov 
bi morali ponudniki storitev gostovanja 
zagotoviti, da se ohrani pravica 
uporabnikov do svobode izražanja in 
obveščanja, vključno s svobodo 
prejemanja in širjenja informacij. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, 
vključno z zakonodajo o varstvu osebnih 

(17) Pri izvrševanju dolžnosti skrbnega 
ravnanja bi morali ponudniki storitev 
gostovanja zagotoviti, da se ohrani pravica 
uporabnikov do svobode izražanja ter 
svobode prejemanja in širjenja informacij. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, 
vključno z zakonodajo o varstvu osebnih 
podatkov in varstvu zasebnosti, ravnati s 
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podatkov, ravnati s potrebno skrbnostjo in 
uvesti zaščitne ukrepe, vključno zlasti s 
človeškim nadzorom in preverjanjem, 
kadar je to primerno, da se preprečijo 
kakršne koli nenamerne in zmotne 
odločitve, ki bi privedle do odstranitve 
vsebin, ki niso teroristične. To je zlasti 
pomembno, če ponudniki storitev 
gostovanja uporabljajo avtomatizirana 
sredstva za odkrivanje terorističnih 
vsebin. Vsako odločitev o uporabi 
avtomatiziranih sredstev, ne glede na to, 
ali jo sprejme ponudnik storitev 
gostovanja sam ali na podlagi zahteve 
pristojnega organa, bi bilo treba oceniti 
glede na zanesljivost osnovne tehnologije 
in njen učinek na temeljne pravice.

potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne 
ukrepe, vključno zlasti s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, pa tudi rednimi 
pregledi sprejetih ukrepov, da se 
preprečijo kakršne koli nenamerne in 
zmotne prakse, ki bi privedle do 
odstranitve vsebin, ki niso nezakonite 
teroristične. Ponudniki storitev gostovanja 
bi morali zagotoviti tudi, da njihovo 
skrbno ravnanje nima nesorazmernega, 
diskriminatornega, neusmerjenega, 
nespecifičnega ali neutemeljenega 
učinka.

Or. en

Predlog spremembe 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Pri uvajanju proaktivnih ukrepov bi 
morali ponudniki storitev gostovanja 
zagotoviti, da se ohrani pravica 
uporabnikov do svobode izražanja in 
obveščanja, vključno s svobodo prejemanja 
in širjenja informacij. Ponudniki storitev 
gostovanja bi morali poleg izpolnjevanja 
zakonskih zahtev, vključno z zakonodajo o 
varstvu osebnih podatkov, ravnati s 
potrebno skrbnostjo in uvesti zaščitne 
ukrepe, vključno zlasti s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, kadar je to 
primerno, da se preprečijo kakršne koli 
nenamerne in zmotne odločitve, ki bi 
privedle do odstranitve vsebin, ki niso 
teroristične. To je zlasti pomembno, če 
ponudniki storitev gostovanja uporabljajo 
avtomatizirana sredstva za odkrivanje 

(17) Pri uvajanju prostovoljnih 
proaktivnih ukrepov bi morali ponudniki 
storitev gostovanja zagotoviti, da se ohrani 
pravica uporabnikov do svobode izražanja 
in obveščanja, vključno s svobodo 
prejemanja in širjenja informacij. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
poleg izpolnjevanja zakonskih zahtev, 
vključno z zakonodajo o varstvu osebnih 
podatkov, ravnati s potrebno skrbnostjo in 
uvesti zaščitne ukrepe, vključno zlasti s 
človeškim nadzorom in preverjanjem, 
kadar je to primerno, da se preprečijo 
kakršne koli nenamerne in zmotne 
odločitve, ki bi privedle do odstranitve 
vsebin, ki niso teroristične. To je zlasti 
pomembno, če ponudniki storitev 
gostovanja uporabljajo avtomatizirana 
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terorističnih vsebin. Vsako odločitev o 
uporabi avtomatiziranih sredstev, ne glede 
na to, ali jo sprejme ponudnik storitev 
gostovanja sam ali na podlagi zahteve 
pristojnega organa, bi bilo treba oceniti 
glede na zanesljivost osnovne tehnologije 
in njen učinek na temeljne pravice.

sredstva za odkrivanje terorističnih vsebin. 
Vsako odločitev o uporabi avtomatiziranih 
sredstev, ne glede na to, ali jo sprejme 
ponudnik storitev gostovanja sam ali na 
podlagi zahteve pristojnega organa, bi bilo 
treba oceniti glede na zanesljivost osnovne 
tehnologije in njen učinek na temeljne 
pravice.

Or. en

Predlog spremembe 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo 
ustrezne ukrepe za preprečitev zlorabe 
njihovih storitev, bi morali pristojni 
organi od ponudnikov storitev gostovanja, 
ki so prejeli odredbo o odstranitvi, ki je 
postala dokončna, zahtevati, da poročajo 
o sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi 
lahko vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav 
tako uporabljajo zanesljiva tehnična 
orodja za prepoznavanje novih 
terorističnih vsebin, bodisi orodja, ki so 
dostopna na trgu, bodisi tista, ki jih je 
razvil ponudnik storitev gostovanja. 
Ponudnik storitev bi moral poročati o 
posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je 
uvedel, da bi lahko pristojni organ 
presodil, ali so ukrepi učinkoviti in 
sorazmerni ter ali ima ponudnik storitev 

črtano
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gostovanja potrebne zmogljivosti za 
človeški nadzor in preverjanje, če se 
uporabljajo avtomatizirana sredstva. 
Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju 
učinkovitosti in sorazmernosti ukrepov 
upoštevati ustrezne parametre, vključno s 
številom odredb o odstranitvi in obvestil, 
izdanih ponudniku, njegovo gospodarsko 
zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na 
razširjanje terorističnih vsebin (na primer 
ob upoštevanju števila uporabnikov v 
Uniji).

Or. en

Predlog spremembe 153
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih 
storitev, bi morali pristojni organi od 
ponudnikov storitev gostovanja, ki so 
prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala 
dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav 
tako uporabljajo zanesljiva tehnična 
orodja za prepoznavanje novih 
terorističnih vsebin, bodisi orodja, ki so 
dostopna na trgu, bodisi tista, ki jih je 
razvil ponudnik storitev gostovanja. 
Ponudnik storitev bi moral poročati o 

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
nezakonitim terorističnim vsebinam, 
sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev 
zlorabe njihovih storitev s strani 
ponudnikov vsebin, bi morali pristojni 
organi od ponudnikov storitev gostovanja, 
ki so prejeli odredbo o odstranitvi, ki je 
postala dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih ukrepih.
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posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je 
uvedel, da bi lahko pristojni organ 
presodil, ali so ukrepi učinkoviti in 
sorazmerni ter ali ima ponudnik storitev 
gostovanja potrebne zmogljivosti za 
človeški nadzor in preverjanje, če se 
uporabljajo avtomatizirana sredstva. 
Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju 
učinkovitosti in sorazmernosti ukrepov 
upoštevati ustrezne parametre, vključno s 
številom odredb o odstranitvi in obvestil, 
izdanih ponudniku, njegovo gospodarsko 
zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na 
razširjanje terorističnih vsebin (na primer 
ob upoštevanju števila uporabnikov v 
Uniji).

Or. en

Predlog spremembe 154
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo 
ustrezne ukrepe za preprečitev zlorabe 
njihovih storitev, bi morali pristojni 
organi od ponudnikov storitev gostovanja, 
ki so prejeli odredbo o odstranitvi, ki je 
postala dokončna, zahtevati, da poročajo 
o sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi 
lahko vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav 
tako uporabljajo zanesljiva tehnična 
orodja za prepoznavanje novih 

(18) Ponudnik storitev bi moral poročati 
o posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je 
uvedel, da bi lahko pristojni organ presodil, 
ali so ukrepi učinkoviti in sorazmerni ter 
ali ima ponudnik storitev gostovanja 
potrebne zmogljivosti za človeški nadzor in 
preverjanje, če se uporabljajo 
avtomatizirana sredstva. Ponudnik storitev 
gostovanja bi zlasti moral pristojnim 
organom zagotoviti vse potrebne 
informacije o avtomatiziranih orodjih, ki 
jih uporablja, da bi omogočil temeljit 
javni nadzor nad učinkovitostjo orodij in 
zagotovil, da njihova uporaba nima 
diskriminatornega, neusmerjenega, 
nespecifičnega ali neutemeljenega 
učinka.
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terorističnih vsebin, bodisi orodja, ki so 
dostopna na trgu, bodisi tista, ki jih je 
razvil ponudnik storitev gostovanja. 
Ponudnik storitev bi moral poročati o 
posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je 
uvedel, da bi lahko pristojni organ presodil, 
ali so ukrepi učinkoviti in sorazmerni ter 
ali ima ponudnik storitev gostovanja 
potrebne zmogljivosti za človeški nadzor in 
preverjanje, če se uporabljajo 
avtomatizirana sredstva. Pristojni organi 
bi morali pri ocenjevanju učinkovitosti in 
sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne 
parametre, vključno s številom odredb o 
odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, 
njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv 
njegovih storitev na razširjanje 
terorističnih vsebin (na primer ob 
upoštevanju števila uporabnikov v Uniji).

Or. en

Predlog spremembe 155
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih 
storitev, bi morali pristojni organi od 
ponudnikov storitev gostovanja, ki so 
prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala 
dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za obravnavanje zlorabe njihovih 
storitev, bi lahko pristojni organi 
ponudnikom storitev gostovanja, ki so 
prejeli znatno število odredb o odstranitvi, 
ki so postale dokončne, priporočili, naj 
sprejmejo dodatne ukrepe. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe, ki uvajajo uporabo 
zanesljivih tehničnih orodij za odkrivanje 
in prepoznavanje novih terorističnih 
vsebin, vendar končno odločitev o 
odstranitvi ali onemogočitvi dostopa 
prepuščajo fizični osebi. Pristojni organi bi 
morali pri ocenjevanju učinkovitosti in 
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vsebine. Ponudniki storitev lahko prav 
tako uporabljajo zanesljiva tehnična 
orodja za prepoznavanje novih 
terorističnih vsebin, bodisi orodja, ki so 
dostopna na trgu, bodisi tista, ki jih je 
razvil ponudnik storitev gostovanja. 
Ponudnik storitev bi moral poročati o 
posebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je 
uvedel, da bi lahko pristojni organ 
presodil, ali so ukrepi učinkoviti in 
sorazmerni ter ali ima ponudnik storitev 
gostovanja potrebne zmogljivosti za 
človeški nadzor in preverjanje, če se 
uporabljajo avtomatizirana sredstva. 
Pristojni organi bi morali pri ocenjevanju 
učinkovitosti in sorazmernosti ukrepov 
upoštevati ustrezne parametre, vključno s 
številom odredb o odstranitvi in obvestil, 
izdanih ponudniku, njegovo gospodarsko 
zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na 
razširjanje terorističnih vsebin (na primer 
ob upoštevanju števila uporabnikov v 
Uniji).

sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne 
parametre, vključno s številom odredb o 
odstranitvi, izdanih ponudniku, njegovo 
gospodarsko zmogljivost ter vpliv njegovih 
storitev na razširjanje terorističnih vsebin 
(na primer ob upoštevanju števila 
uporabnikov v Uniji).

Or. en

Predlog spremembe 156
Caterina Chinnici

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih 
storitev, bi morali pristojni organi od 
ponudnikov storitev gostovanja, ki so 
prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala 
dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih 
storitev, bi morali pristojni organi od 
ponudnikov storitev gostovanja, ki so 
prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala 
dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
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njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako 
uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za 
prepoznavanje novih terorističnih vsebin, 
bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, 
bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik 
storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi 
moral poročati o posebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko 
pristojni organ presodil, ali so ukrepi 
učinkoviti in sorazmerni ter ali ima 
ponudnik storitev gostovanja potrebne 
zmogljivosti za človeški nadzor in 
preverjanje, če se uporabljajo 
avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi 
morali pri ocenjevanju učinkovitosti in 
sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne 
parametre, vključno s številom odredb o 
odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, 
njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv 
njegovih storitev na razširjanje terorističnih 
vsebin (na primer ob upoštevanju števila 
uporabnikov v Uniji).

njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako 
uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za 
prepoznavanje novih terorističnih vsebin, 
bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, 
bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik 
storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi 
moral poročati o posebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko 
pristojni organ presodil, ali so ukrepi 
učinkoviti in sorazmerni ter ali ima 
ponudnik storitev gostovanja potrebne 
zmogljivosti za človeški nadzor in 
preverjanje, če se uporabljajo 
avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi 
morali pri ocenjevanju učinkovitosti in 
sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne 
parametre, vključno s številom odredb o 
odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, 
njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv 
njegovih storitev na razširjanje terorističnih 
vsebin (na primer ob upoštevanju števila 
uporabnikov v Uniji). Med dolgoročnimi 
proaktivnimi ukrepi je lahko vključitev 
medijske in informacijske pismenosti ter 
uporabe interneta v nacionalne 
izobraževalne sisteme, da bi se mladim 
državljanom zagotovila orodja za 
odgovorno uporabo interneta, s tem pa 
preprečila morebitna tveganja 
radikalizacije.

Or. en

Predlog spremembe 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki (18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
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storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih 
storitev, bi morali pristojni organi od 
ponudnikov storitev gostovanja, ki so 
prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala 
dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako 
uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za 
prepoznavanje novih terorističnih vsebin, 
bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, 
bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik 
storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi 
moral poročati o posebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko 
pristojni organ presodil, ali so ukrepi 
učinkoviti in sorazmerni ter ali ima 
ponudnik storitev gostovanja potrebne 
zmogljivosti za človeški nadzor in 
preverjanje, če se uporabljajo 
avtomatizirana sredstva. Pristojni organi 
bi morali pri ocenjevanju učinkovitosti in 
sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne 
parametre, vključno s številom odredb o 
odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, 
njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv 
njegovih storitev na razširjanje terorističnih 
vsebin (na primer ob upoštevanju števila 
uporabnikov v Uniji).

storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, zaradi narave 
storitev, ki jih zagotavljajo, sprejmejo 
ustrezne ukrepe za preprečitev zlorabe 
njihovih storitev, bi morali pristojni organi 
od teh ponudnikov storitev gostovanja, ki 
so prejeli odredbo o odstranitvi, ki je 
postala dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega pojava terorističnih vsebin, ki 
so bile odstranjene ali je bil dostop do njih 
onemogočen na podlagi prejetih odredb o 
odstranitvi ali obvestil, s preverjanjem z 
javnimi ali zasebnimi orodji, ki vsebujejo 
znane teroristične vsebine. Ponudniki 
storitev lahko prav tako uporabljajo 
zanesljiva tehnična orodja za 
prepoznavanje novih terorističnih vsebin, 
bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, 
bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik 
storitev gostovanja. Pristojni organi bi 
morali pri ocenjevanju učinkovitosti in 
sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne 
parametre, vključno s številom odredb o 
odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, 
njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv 
njegovih storitev na razširjanje terorističnih 
vsebin (na primer ob upoštevanju števila 
uporabnikov v Uniji).

Or. en

Predlog spremembe 158
Ana Gomes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih 
storitev, bi morali pristojni organi od 
ponudnikov storitev gostovanja, ki so 
prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala 
dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako 
uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za 
prepoznavanje novih terorističnih vsebin, 
bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, 
bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik 
storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi 
moral poročati o posebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko 
pristojni organ presodil, ali so ukrepi 
učinkoviti in sorazmerni ter ali ima 
ponudnik storitev gostovanja potrebne 
zmogljivosti za človeški nadzor in 
preverjanje, če se uporabljajo 
avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi 
morali pri ocenjevanju učinkovitosti in 
sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne 
parametre, vključno s številom odredb o 
odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, 
njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv 
njegovih storitev na razširjanje terorističnih 
vsebin (na primer ob upoštevanju števila 
uporabnikov v Uniji).

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih 
storitev, bi morali pristojni organi od 
ponudnikov storitev gostovanja, ki so 
prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala 
dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako 
uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za 
prepoznavanje novih terorističnih vsebin, 
bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, 
bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik 
storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi 
moral poročati o posebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko 
pristojni organ presodil, ali so ukrepi 
učinkoviti in sorazmerni ter ali ima 
ponudnik storitev gostovanja potrebne 
zmogljivosti za človeški nadzor in 
preverjanje, če se uporabljajo 
avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi 
morali pri ocenjevanju učinkovitosti in 
sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne 
parametre, vključno s številom odredb o 
odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, 
njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv 
njegovih storitev na razširjanje terorističnih 
vsebin (na primer ob upoštevanju števila 
uporabnikov v Uniji), pa tudi raven 
izpostavljenosti ponudnika storitev 
gostovanja terorističnim vsebinam.

Or. en
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Predlog spremembe 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih 
storitev, bi morali pristojni organi od 
ponudnikov storitev gostovanja, ki so 
prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala 
dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako 
uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za 
prepoznavanje novih terorističnih vsebin, 
bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, 
bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik 
storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi 
moral poročati o posebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko 
pristojni organ presodil, ali so ukrepi 
učinkoviti in sorazmerni ter ali ima 
ponudnik storitev gostovanja potrebne 
zmogljivosti za človeški nadzor in 
preverjanje, če se uporabljajo 
avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi 
morali pri ocenjevanju učinkovitosti in 
sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne 
parametre, vključno s številom odredb o 
odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, 
njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv 
njegovih storitev na razširjanje terorističnih 
vsebin (na primer ob upoštevanju števila 
uporabnikov v Uniji).

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih 
storitev, bi morali pristojni organi od 
ponudnikov storitev gostovanja, ki so 
prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala 
dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako 
uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za 
prepoznavanje novih terorističnih vsebin, 
bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, 
bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik 
storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi 
moral poročati o posebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko 
pristojni organ presodil, ali so ukrepi 
učinkoviti in sorazmerni ter ali ima 
ponudnik storitev gostovanja potrebne 
zmogljivosti za sistematični človeški 
nadzor in preverjanje pri prvi odstranitvi 
vsebine, če se uporabljajo avtomatizirana 
sredstva. Pristojni organi bi morali pri 
ocenjevanju učinkovitosti in sorazmernosti 
ukrepov upoštevati ustrezne parametre, 
vključno s številom odredb o odstranitvi in 
obvestil, izdanih ponudniku, njegovo 
gospodarsko zmogljivost ter vpliv njegovih 
storitev na razširjanje terorističnih vsebin 
(na primer ob upoštevanju števila 
uporabnikov v Uniji).
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Predlog spremembe 160
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih 
storitev, bi morali pristojni organi od 
ponudnikov storitev gostovanja, ki so 
prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala 
dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako 
uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za 
prepoznavanje novih terorističnih vsebin, 
bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, 
bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik 
storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi 
moral poročati o posebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko 
pristojni organ presodil, ali so ukrepi 
učinkoviti in sorazmerni ter ali ima 
ponudnik storitev gostovanja potrebne 
zmogljivosti za človeški nadzor in 
preverjanje, če se uporabljajo 
avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi 
morali pri ocenjevanju učinkovitosti in 
sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne 
parametre, vključno s številom odredb o 
odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, 
njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv 
njegovih storitev na razširjanje terorističnih 

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih 
storitev, bi morali pristojni organi od 
ponudnikov storitev gostovanja, ki so 
prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala 
dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako 
uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za 
prepoznavanje novih terorističnih vsebin, 
bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, 
bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik 
storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi 
moral poročati o posebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko 
pristojni organ presodil, ali so ukrepi 
učinkoviti in sorazmerni ter ali ima 
ponudnik storitev gostovanja potrebne 
zmogljivosti za človeški nadzor in 
preverjanje, če se uporabljajo 
avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi 
morali pri ocenjevanju učinkovitosti in 
sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne 
parametre, vključno s številom odredb o 
odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, 
njegovo velikost in gospodarsko 
zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na 



PE636.146v02-00 114/129 AM\1177907SL.docx

SL

vsebin (na primer ob upoštevanju števila 
uporabnikov v Uniji).

razširjanje terorističnih vsebin (na primer 
ob upoštevanju števila uporabnikov v 
Uniji).

Or. en

Predlog spremembe 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi 
bi moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede 
na tveganje ne zadoščajo. Odločitev o 
uvedbi takih posebnih proaktivnih 
ukrepov načeloma ne bi smela privesti do 
uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je 
določena v členu 15(1) Direktive 
2000/31/ES. Glede na posebno resna 
tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi 
te uredbe, odstopale od pristopa iz člena 
15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z 
nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi 
ukrepi, katerih sprejetje je potrebno 
zaradi prevladujočih razlogov javne 
varnosti. Pristojni organ bi moral pred 
sprejetjem takšne odločitve zagotoviti 
pravično ravnovesje med cilji javnega 
interesa in zadevnimi temeljnimi 
pravicami, zlasti svobodo izražanja in 
obveščanja ter svobodo gospodarske 
pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 162
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi 
bi moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede 
na tveganje ne zadoščajo. Odločitev o 
uvedbi takih posebnih proaktivnih 
ukrepov načeloma ne bi smela privesti do 
uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je 
določena v členu 15(1) Direktive 
2000/31/ES. Glede na posebno resna 
tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi 
te uredbe, odstopale od pristopa iz člena 
15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z 
nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi 
ukrepi, katerih sprejetje je potrebno 
zaradi prevladujočih razlogov javne 
varnosti. Pristojni organ bi moral pred 
sprejetjem takšne odločitve zagotoviti 
pravično ravnovesje med cilji javnega 
interesa in zadevnimi temeljnimi 
pravicami, zlasti svobodo izražanja in 
obveščanja ter svobodo gospodarske 

črtano
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pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 163
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi 
bi moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede 
na tveganje ne zadoščajo. Odločitev o 
uvedbi takih posebnih proaktivnih 
ukrepov načeloma ne bi smela privesti do 
uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je 
določena v členu 15(1) Direktive 
2000/31/ES. Glede na posebno resna 
tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi 
te uredbe, odstopale od pristopa iz člena 
15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z 
nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi 
ukrepi, katerih sprejetje je potrebno 
zaradi prevladujočih razlogov javne 
varnosti. Pristojni organ bi moral pred 
sprejetjem takšne odločitve zagotoviti 
pravično ravnovesje med cilji javnega 
interesa in zadevnimi temeljnimi 
pravicami, zlasti svobodo izražanja in 
obveščanja ter svobodo gospodarske 
pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

(19) Ukrepi, ki jih sprejme ponudnik 
storitev gostovanja, ne bi smeli privesti do 
uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je 
določena v členu 15(1) Direktive 
2000/31/ES. Pristojni organ bi moral pred 
sprejetjem takšne odločitve zagotoviti 
pravično ravnovesje med cilji javnega 
interesa in zadevnimi temeljnimi 
pravicami, zlasti svobodo izražanja in 
obveščanja ter svobodo gospodarske 
pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

Or. en
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Predlog spremembe 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi 
moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede 
na tveganje ne zadoščajo. Odločitev o 
uvedbi takih posebnih proaktivnih 
ukrepov načeloma ne bi smela privesti do 
uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je 
določena v členu 15(1) Direktive 
2000/31/ES. Glede na posebno resna 
tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi 
te uredbe, odstopale od pristopa iz člena 
15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z 
nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi 
ukrepi, katerih sprejetje je potrebno 
zaradi prevladujočih razlogov javne 
varnosti. Pristojni organ bi moral pred 
sprejetjem takšne odločitve zagotoviti 
pravično ravnovesje med cilji javnega 
interesa in zadevnimi temeljnimi 
pravicami, zlasti svobodo izražanja in 
obveščanja ter svobodo gospodarske 
pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

(19) Pristojni organ bi moral začeti 
dialog s ponudnikom storitev gostovanja o 
potrebnih proaktivnih ukrepih, ki jih je 
ponudnik sprejel. Tak dialog ne bi smel 
privesti do uvedbe splošne obveznosti 
nadzora, kot je določena v členu 15(1) 
Direktive 2000/31/ES. Pristojni organ in 
ponudnik storitev gostovanja bi morala 
zagotoviti pravično ravnovesje med cilji 
javnega interesa in zadevnimi temeljnimi 
pravicami, zlasti pravico do svobode 
izražanja in obveščanja, pravico do 
zasebnosti ter svobodo gospodarske 
pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 165
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi 
moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede 
na tveganje ne zadoščajo. Odločitev o 
uvedbi takih posebnih proaktivnih 
ukrepov načeloma ne bi smela privesti do 
uvedbe splošne obveznosti nadzora, kot je 
določena v členu 15(1) Direktive 
2000/31/ES. Glede na posebno resna 
tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi 
te uredbe, odstopale od pristopa iz člena 
15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z 
nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi 
ukrepi, katerih sprejetje je potrebno 
zaradi prevladujočih razlogov javne 
varnosti. Pristojni organ bi moral pred 
sprejetjem takšne odločitve zagotoviti 
pravično ravnovesje med cilji javnega 
interesa in zadevnimi temeljnimi 
pravicami, zlasti svobodo izražanja in 
obveščanja ter svobodo gospodarske 
pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

(19) Pristojni organ bi moral po 
priporočilu začeti dialog s ponudnikom 
storitev gostovanja o potrebnih dodatnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Taki ukrepi 
ne bi smeli privesti do uvedbe splošne 
obveznosti nadzora naložene vsebine, kot 
je določena v členu 15(1) Direktive 
2000/31/ES. Pristojni organ bi moral pred 
sprejetjem takšnih priporočil zagotoviti 
pravično ravnovesje med cilji javnega 
interesa in zadevnimi temeljnimi 
pravicami, zlasti svobodo izražanja in 
obveščanja, svobodo medijev, pravico do 
zasebnosti in varstva osebnih podatkov ter 
svobodo gospodarske pobude, ter podati 
ustrezno utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi 
moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti konstruktiven dialog s ponudnikom 
storitev gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi 
moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
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učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede 
na tveganje ne zadoščajo. Odločitev o 
uvedbi takih posebnih proaktivnih ukrepov 
načeloma ne bi smela privesti do uvedbe 
splošne obveznosti nadzora, kot je 
določena v členu 15(1) Direktive 
2000/31/ES. Glede na posebno resna 
tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi 
te uredbe, odstopale od pristopa iz člena 
15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z 
nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi 
ukrepi, katerih sprejetje je potrebno 
zaradi prevladujočih razlogov javne 
varnosti. Pristojni organ bi moral pred 
sprejetjem takšne odločitve zagotoviti 
pravično ravnovesje med cilji javnega 
interesa in zadevnimi temeljnimi 
pravicami, zlasti svobodo izražanja in 
obveščanja ter svobodo gospodarske 
pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če je na strani ponudnika storitev 
gostovanja očitno pomanjkanje 
sodelovanja. Odločitev o uvedbi takih 
posebnih proaktivnih ukrepov načeloma ne 
bi smela privesti do uvedbe splošne 
obveznosti nadzora, kot je določena v 
členu 15(1) Direktive 2000/31/ES. Pristojni 
organ bi moral pred sprejetjem takšne 
odločitve zagotoviti pravično ravnovesje 
med cilji javnega interesa in zadevnimi 
temeljnimi pravicami, zlasti svobodo 
izražanja in obveščanja ter svobodo 
gospodarske pobude in gospodarsko 
zmogljivostjo ponudnika storitev 
gostovanja, ter podati ustrezno utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 167
Andrejs Mamikins

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi 
moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede na 
tveganje ne zadoščajo. Odločitev o uvedbi 
takih posebnih proaktivnih ukrepov 
načeloma ne bi smela privesti do uvedbe 
splošne obveznosti nadzora, kot je 
določena v členu 15(1) Direktive 

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi 
moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede na 
tveganje ne zadoščajo. Pristojni organ bi 
moral predpisati le proaktivne ukrepe, pri 
katerih je mogoče razumno pričakovati, 
da jih bo ponudnik storitev gostovanja 
lahko izvedel, med drugim ob upoštevanju 
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2000/31/ES. Glede na posebno resna 
tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi te 
uredbe, odstopale od pristopa iz člena 
15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z 
nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi 
ukrepi, katerih sprejetje je potrebno zaradi 
prevladujočih razlogov javne varnosti. 
Pristojni organ bi moral pred sprejetjem 
takšne odločitve zagotoviti pravično 
ravnovesje med cilji javnega interesa in 
zadevnimi temeljnimi pravicami, zlasti 
svobodo izražanja in obveščanja ter 
svobodo gospodarske pobude, ter podati 
ustrezno utemeljitev.

njegovih razpoložljivih človeških 
virov. Odločitev o uvedbi takih posebnih 
proaktivnih ukrepov načeloma ne bi smela 
privesti do uvedbe splošne obveznosti 
nadzora, kot je določena v členu 15(1) 
Direktive 2000/31/ES. Glede na posebno 
resna tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi te 
uredbe, odstopale od pristopa iz člena 
15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z 
nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi 
ukrepi, katerih sprejetje je potrebno zaradi 
prevladujočih razlogov javne varnosti. 
Pristojni organ bi moral pred sprejetjem 
takšne odločitve zagotoviti pravično 
ravnovesje med cilji javnega interesa in 
zadevnimi temeljnimi pravicami, zlasti 
svobodo izražanja in obveščanja ter 
svobodo gospodarske pobude, ter podati 
ustrezno utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 168
Ana Gomes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi 
moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede na 
tveganje ne zadoščajo. Odločitev o uvedbi 
takih posebnih proaktivnih ukrepov 
načeloma ne bi smela privesti do uvedbe 
splošne obveznosti nadzora, kot je 
določena v členu 15(1) Direktive 
2000/31/ES. Glede na posebno resna 
tveganja, povezana z razširjanjem 

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi 
moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede na 
tveganje ne zadoščajo. Odločitev o uvedbi 
takih posebnih proaktivnih ukrepov ne bi 
smela privesti do uvedbe splošne 
obveznosti nadzora, kot je določena v 
členu 15(1) Direktive 2000/31/ES, ter 
mora zagotoviti, da ni v nasprotju z 
obstoječim pravom EU, zlasti navedeno 
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terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi te 
uredbe, odstopale od pristopa iz člena 
15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z 
nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi 
ukrepi, katerih sprejetje je potrebno zaradi 
prevladujočih razlogov javne varnosti. 
Pristojni organ bi moral pred sprejetjem 
takšne odločitve zagotoviti pravično 
ravnovesje med cilji javnega interesa in 
zadevnimi temeljnimi pravicami, zlasti 
svobodo izražanja in obveščanja ter 
svobodo gospodarske pobude, ter podati 
ustrezno utemeljitev.

direktivo o elektronskem poslovanju in 
členom 15(1) Direktive. Glede na posebno 
resna tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni pravosodni organi 
na podlagi te uredbe, odstopale od pristopa 
iz člena 15(1) Direktive 2000/31/ES v 
zvezi z nekaterimi posebnimi, ciljno 
usmerjenimi ukrepi, katerih sprejetje je 
potrebno zaradi prevladujočih razlogov 
javne varnosti. Pristojni pravosodni organ 
bi moral pred sprejetjem takšne odločitve 
zagotoviti pravično ravnovesje med cilji 
javnega interesa in zadevnimi temeljnimi 
pravicami, zlasti svobodo izražanja in 
obveščanja ter svobodo gospodarske 
pobude, ter podati ustrezno utemeljitev.

Or. en

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi 
moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede na 
tveganje ne zadoščajo. Odločitev o uvedbi 
takih posebnih proaktivnih ukrepov 
načeloma ne bi smela privesti do uvedbe 
splošne obveznosti nadzora, kot je 
določena v členu 15(1) Direktive 
2000/31/ES. Glede na posebno resna 
tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi te 
uredbe, odstopale od pristopa iz člena 
15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z 

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi 
moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede na 
tveganje ne zadoščajo, pri tem pa 
upoštevati gospodarsko in tehnično 
zmogljivost platforme. Odločitev o uvedbi 
takih posebnih proaktivnih ukrepov 
načeloma ne bi smela privesti do uvedbe 
splošne obveznosti nadzora, kot je 
določena v členu 15(1) Direktive 
2000/31/ES. Glede na posebno resna 
tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi te 
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nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi 
ukrepi, katerih sprejetje je potrebno zaradi 
prevladujočih razlogov javne varnosti. 
Pristojni organ bi moral pred sprejetjem 
takšne odločitve zagotoviti pravično 
ravnovesje med cilji javnega interesa in 
zadevnimi temeljnimi pravicami, zlasti 
svobodo izražanja in obveščanja ter 
svobodo gospodarske pobude, ter podati 
ustrezno utemeljitev.

uredbe, odstopale od pristopa iz člena 
15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z 
nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi 
ukrepi, katerih sprejetje je potrebno zaradi 
prevladujočih razlogov javne varnosti. 
Pristojni organ bi moral pred sprejetjem 
takšne odločitve zagotoviti pravično 
ravnovesje med cilji javnega interesa in 
zadevnimi temeljnimi pravicami, zlasti 
svobodo izražanja in obveščanja ter 
svobodo gospodarske pobude, ter podati 
ustrezno utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obveznost ponudnikov storitev 
gostovanja, da shranijo odstranjeno 
vsebino in s tem povezane podatke, bi 
morala biti določena za posebne namene 
in časovno omejena na potrebno obdobje. 
Zahtevo po shranjevanju je treba razširiti 
na povezane podatke, če bi se ti podatki 
sicer izgubili zaradi odstranitve zadevne 
vsebine. Povezani podatki lahko 
vključujejo podatke, kot so „podatki o 
naročnikih“, vključno zlasti s podatki, ki 
se nanašajo na identiteto ponudnika 
vsebin, in „podatki o dostopu“, vključno 
na primer s podatki o datumu in času 
uporabe s strani ponudnika vsebin, ali 
podatki o prijavi v storitev in odjavi iz nje, 
skupaj z naslovom IP, ki jo je ponudniku 
vsebin dodelil ponudnik internetnega 
dostopa.

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 171
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obveznost ponudnikov storitev 
gostovanja, da shranijo odstranjeno 
vsebino in s tem povezane podatke, bi 
morala biti določena za posebne namene 
in časovno omejena na potrebno obdobje. 
Zahtevo po shranjevanju je treba razširiti 
na povezane podatke, če bi se ti podatki 
sicer izgubili zaradi odstranitve zadevne 
vsebine. Povezani podatki lahko 
vključujejo podatke, kot so „podatki o 
naročnikih“, vključno zlasti s podatki, ki se 
nanašajo na identiteto ponudnika vsebin, in 
„podatki o dostopu“, vključno na primer s 
podatki o datumu in času uporabe s strani 
ponudnika vsebin, ali podatki o prijavi v 
storitev in odjavi iz nje, skupaj z naslovom 
IP, ki jo je ponudniku vsebin dodelil 
ponudnik internetnega dostopa.

(20) Obveznost ponudnikov storitev 
gostovanja, da shranijo odstranjeno 
vsebino in s tem povezane podatke, bi 
morala biti namenjena izključno za 
postopke upravnega ali sodnega pregleda 
in pravna sredstva ter časovno omejena na 
nujno potrebno obdobje, ki pa praviloma 
ni daljše od šestih mesecev. Če je zahtevo 
po shranjevanju utemeljeno treba razširiti 
na povezane podatke, velja le, če bi se ti 
podatki sicer izgubili zaradi odstranitve 
zadevne vsebine. Povezani podatki bi 
morali biti omejeni na „podatke o 
naročnikih“, tj. podatke, ki se nanašajo na 
identiteto ponudnika vsebin, in „podatke o 
dostopu“, tj. podatke o datumu in času 
uporabe s strani ponudnika vsebin, ali 
podatki o prijavi v storitev in odjavi iz nje, 
skupaj z naslovom IP, ki jo je ponudniku 
vsebin dodelil ponudnik internetnega 
dostopa.

Or. en

Predlog spremembe 172
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Obveznost ponudnikov storitev 
gostovanja, da shranijo odstranjeno 
vsebino in s tem povezane podatke, bi 
morala biti določena za posebne namene 
in časovno omejena na potrebno obdobje. 
Zahtevo po shranjevanju je treba razširiti 

(20) Obveznost ponudnikov storitev 
gostovanja, da shranijo odstranjeno 
vsebino in s tem povezane podatke, bi 
morala biti namenjena izključno za 
postopke upravnega ali sodnega pregleda 
in pravna sredstva ter časovno omejena na 
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na povezane podatke, če bi se ti podatki 
sicer izgubili zaradi odstranitve zadevne 
vsebine. Povezani podatki lahko 
vključujejo podatke, kot so „podatki o 
naročnikih“, vključno zlasti s podatki, ki se 
nanašajo na identiteto ponudnika vsebin, in 
„podatki o dostopu“, vključno na primer s 
podatki o datumu in času uporabe s strani 
ponudnika vsebin, ali podatki o prijavi v 
storitev in odjavi iz nje, skupaj z naslovom 
IP, ki jo je ponudniku vsebin dodelil 
ponudnik internetnega dostopa.

nujno potrebno obdobje, ki pa praviloma 
ni daljše od šestih mesecev. Če je zahtevo 
po shranjevanju utemeljeno treba razširiti 
na povezane podatke, velja le, če bi se ti 
podatki sicer izgubili zaradi odstranitve 
zadevne vsebine. Povezani podatki bi 
morali biti omejeni na „podatke o 
naročnikih“, tj. podatke, ki se nanašajo na 
identiteto ponudnika vsebin, in „podatke o 
dostopu“, tj. podatke o datumu in času 
uporabe s strani ponudnika vsebin, ali 
podatki o prijavi v storitev in odjavi iz nje, 
skupaj z naslovom IP, ki jo je ponudniku 
vsebin dodelil ponudnik internetnega 
dostopa.

Or. en

Predlog spremembe 173
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obveznost shranjevanja vsebine za 
postopke upravnega ali sodnega pregleda je 
potrebna in utemeljena, da se zagotovijo 
učinkoviti ukrepi sodnega varstva za 
ponudnika vsebin, katerega vsebina je bila 
odstranjena ali dostop do nje onemogočen, 
ter da se zagotovi ponovna objava 
navedene vsebine, kakršna je bila pred 
odstranitvijo, odvisno od izida postopka 
pregleda. Obveznost shranjevanja vsebine 
za preiskovalne namene in tožilske 
namene je upravičena in potrebna glede 
na vrednost, ki bi jo to gradivo lahko 
prineslo za motenje ali preprečevanje 
terorističnih dejavnosti. Če podjetja 
odstranijo gradivo ali onemogočijo dostop 
do njega, zlasti s pomočjo lastnih 
proaktivnih ukrepov, in o tem ne obvestijo 
zadevnega organa, ker ocenijo, da to ne 
spada na področje uporabe člena 13(4) te 

(21) Obveznost shranjevanja vsebine za 
postopke upravnega ali sodnega pregleda je 
potrebna in utemeljena, da se zagotovijo 
učinkoviti ukrepi sodnega varstva za 
ponudnika vsebin, katerega vsebina je bila 
odstranjena, ter da se zagotovi ponovna 
objava navedene vsebine, kakršna je bila 
pred odstranitvijo, odvisno od izida 
postopka pregleda.
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uredbe, se organi za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj morda ne zavedajo obstoja vsebine. 
Zato je upravičeno tudi shranjevanje 
vsebine za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih kaznivih dejanj. Za te 
namene je potrebno shranjevanje 
podatkov omejeno na podatke, ki so 
verjetno povezani s terorističnimi 
kaznivimi dejanji in lahko zato prispevajo 
k pregonu terorističnih kaznivih dejanj ali 
preprečevanju resnih tveganj za javno 
varnost.

Or. en

Predlog spremembe 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obveznost shranjevanja vsebine za 
postopke upravnega ali sodnega pregleda je 
potrebna in utemeljena, da se zagotovijo 
učinkoviti ukrepi sodnega varstva za 
ponudnika vsebin, katerega vsebina je bila 
odstranjena ali dostop do nje onemogočen, 
ter da se zagotovi ponovna objava 
navedene vsebine, kakršna je bila pred 
odstranitvijo, odvisno od izida postopka 
pregleda. Obveznost shranjevanja vsebine 
za preiskovalne namene in tožilske 
namene je upravičena in potrebna glede 
na vrednost, ki bi jo to gradivo lahko 
prineslo za motenje ali preprečevanje 
terorističnih dejavnosti. Če podjetja 
odstranijo gradivo ali onemogočijo dostop 
do njega, zlasti s pomočjo lastnih 
proaktivnih ukrepov, in o tem ne obvestijo 
zadevnega organa, ker ocenijo, da to ne 
spada na področje uporabe člena 13(4) te 
uredbe, se organi za preprečevanje, 

(21) Obveznost shranjevanja vsebine za 
postopke upravnega ali sodnega pregleda je 
potrebna in utemeljena, da se zagotovijo 
učinkoviti ukrepi sodnega varstva za 
ponudnika vsebin, katerega vsebina je bila 
odstranjena ali dostop do nje onemogočen, 
ter da se zagotovi ponovna objava 
navedene vsebine, kakršna je bila pred 
odstranitvijo, odvisno od izida postopka 
pregleda.
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odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj morda ne zavedajo obstoja vsebine. 
Zato je upravičeno tudi shranjevanje 
vsebine za namene preprečevanja, 
odkrivanja, preiskovanja in pregona 
terorističnih kaznivih dejanj. Za te 
namene je potrebno shranjevanje 
podatkov omejeno na podatke, ki so 
verjetno povezani s terorističnimi 
kaznivimi dejanji in lahko zato prispevajo 
k pregonu terorističnih kaznivih dejanj ali 
preprečevanju resnih tveganj za javno 
varnost.

Or. en

Predlog spremembe 175
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obveznost shranjevanja vsebine za 
postopke upravnega ali sodnega pregleda je 
potrebna in utemeljena, da se zagotovijo 
učinkoviti ukrepi sodnega varstva za 
ponudnika vsebin, katerega vsebina je bila 
odstranjena ali dostop do nje onemogočen, 
ter da se zagotovi ponovna objava 
navedene vsebine, kakršna je bila pred 
odstranitvijo, odvisno od izida postopka 
pregleda. Obveznost shranjevanja vsebine 
za preiskovalne namene in tožilske namene 
je upravičena in potrebna glede na 
vrednost, ki bi jo to gradivo lahko prineslo 
za motenje ali preprečevanje terorističnih 
dejavnosti. Če podjetja odstranijo gradivo 
ali onemogočijo dostop do njega, zlasti s 
pomočjo lastnih proaktivnih ukrepov, in o 
tem ne obvestijo zadevnega organa, ker 
ocenijo, da to ne spada na področje 
uporabe člena 13(4) te uredbe, se organi za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj morda ne zavedajo obstoja 

(21) Obveznost shranjevanja vsebine za 
postopke neodvisnega upravnega ali 
sodnega pregleda je potrebna in 
utemeljena, da se zagotovijo učinkoviti 
ukrepi sodnega varstva za ponudnika 
vsebin, katerega vsebina je bila odstranjena 
ali dostop do nje onemogočen, ter da se 
zagotovi ponovna objava navedene 
vsebine, kakršna je bila pred odstranitvijo, 
odvisno od izida postopka pregleda. 
Obveznost shranjevanja vsebine za 
preiskovalne namene in tožilske namene je 
upravičena in potrebna glede na vrednost, 
ki bi jo to gradivo lahko prineslo za 
motenje ali preprečevanje terorističnih 
dejavnosti. Če podjetja odstranijo gradivo 
ali onemogočijo dostop do njega, zlasti s 
pomočjo lastnih proaktivnih ukrepov, in o 
tem ne obvestijo neodvisnega upravnega 
ali pravosodnega organa, ker ocenijo, da to 
ne spada na področje uporabe člena 13(4) 
te uredbe, se organi za preprečevanje, 
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vsebine. Zato je upravičeno tudi 
shranjevanje vsebine za namene 
preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja in 
pregona terorističnih kaznivih dejanj. Za te 
namene je potrebno shranjevanje podatkov 
omejeno na podatke, ki so verjetno 
povezani s terorističnimi kaznivimi dejanji 
in lahko zato prispevajo k pregonu 
terorističnih kaznivih dejanj ali 
preprečevanju resnih tveganj za javno 
varnost.

odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj 
morda ne zavedajo obstoja vsebine. Zato je 
upravičeno tudi shranjevanje vsebine za 
namene preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih 
kaznivih dejanj. Za te namene je potrebno 
shranjevanje podatkov omejeno na 
podatke, ki so verjetno povezani s 
terorističnimi kaznivimi dejanji in lahko 
zato prispevajo k pregonu terorističnih 
kaznivih dejanj ali preprečevanju resnih 
tveganj za javno varnost.

Or. en

Predlog spremembe 176
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Obveznost shranjevanja vsebine za 
postopke upravnega ali sodnega pregleda je 
potrebna in utemeljena, da se zagotovijo 
učinkoviti ukrepi sodnega varstva za 
ponudnika vsebin, katerega vsebina je bila 
odstranjena ali dostop do nje onemogočen, 
ter da se zagotovi ponovna objava 
navedene vsebine, kakršna je bila pred 
odstranitvijo, odvisno od izida postopka 
pregleda. Obveznost shranjevanja vsebine 
za preiskovalne namene in tožilske namene 
je upravičena in potrebna glede na 
vrednost, ki bi jo to gradivo lahko prineslo 
za motenje ali preprečevanje terorističnih 
dejavnosti. Če podjetja odstranijo gradivo 
ali onemogočijo dostop do njega, zlasti s 
pomočjo lastnih proaktivnih ukrepov, in o 
tem ne obvestijo zadevnega organa, ker 
ocenijo, da to ne spada na področje 
uporabe člena 13(4) te uredbe, se organi 
za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj morda ne 
zavedajo obstoja vsebine. Zato je 

(21) Obveznost shranjevanja vsebine za 
postopke upravnega ali sodnega pregleda je 
potrebna in utemeljena, da se zagotovijo 
učinkoviti ukrepi sodnega varstva za 
ponudnika vsebin, katerega vsebina je bila 
odstranjena ali dostop do nje onemogočen, 
ter da se zagotovi ponovna objava 
navedene vsebine, kakršna je bila pred 
odstranitvijo, odvisno od izida postopka 
pregleda. Obveznost shranjevanja vsebine 
za preiskovalne namene in tožilske namene 
je upravičena in potrebna glede na 
vrednost, ki bi jo to gradivo lahko prineslo 
za motenje ali preprečevanje terorističnih 
dejavnosti ter za pregon in obsodbo 
teroristov. Če podjetja odstranijo gradivo 
ali onemogočijo dostop do njega, zlasti s 
pomočjo lastnih dodatnih ukrepov, se 
organi za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj morda ne 
zavedajo obstoja vsebine. Zato je 
upravičeno tudi shranjevanje vsebine za 
namene preprečevanja, odkrivanja, 
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upravičeno tudi shranjevanje vsebine za 
namene preprečevanja, odkrivanja, 
preiskovanja in pregona terorističnih 
kaznivih dejanj. Za te namene je potrebno 
shranjevanje podatkov omejeno na 
podatke, ki so verjetno povezani s 
terorističnimi kaznivimi dejanji in lahko 
zato prispevajo k pregonu terorističnih 
kaznivih dejanj ali preprečevanju resnih 
tveganj za javno varnost.

preiskovanja in pregona terorističnih 
kaznivih dejanj, ki bi se moralo začeti po 
tem, ko so organi obveščeni v skladu s 
členom 13(4) te uredbe. Za te namene je 
potrebno shranjevanje podatkov omejeno 
na podatke, ki so verjetno povezani s 
terorističnimi kaznivimi dejanji in lahko 
zato prispevajo k pregonu terorističnih 
kaznivih dejanj ali preprečevanju resnih 
tveganj za javno varnost.

Or. en

Predlog spremembe 177
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotovitev sorazmernosti bi 
moralo biti obdobje shranjevanja omejeno 
na šest mesecev, da se ponudnikom vsebin 
omogoči dovolj časa za začetek postopka 
pregleda in da se organom za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj ter organom kazenskega 
pregona omogoči dostop do ustreznih 
podatkov za preiskovanje in pregon 
terorističnih kaznivih dejanj. Vendar se 
lahko to obdobje na zahtevo organa, ki 
izvaja pregled, podaljša kolikor je 
potrebno, če se postopek pregleda začne, 
vendar se ne zaključi v šestih mesecih. To 
obdobje bi moralo zadostovati, da lahko 
organi za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj shranijo 
potrebne dokaze v zvezi s preiskavami, 
hkrati pa zagotovijo uravnoteženost z 
zadevnimi temeljnimi pravicami.

(22) Za zagotovitev sorazmernosti bi 
moralo biti obdobje shranjevanja omejeno 
na šest mesecev, da se ponudnikom vsebin 
omogoči dovolj časa za začetek postopka 
pregleda. Vendar se lahko to obdobje na 
zahtevo organa, ki izvaja pregled, podaljša 
kolikor je potrebno, le če se postopek 
pregleda začne, vendar se ne zaključi v 
šestih mesecih.

Or. en
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Predlog spremembe 178
Jeroen Lenaers

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotovitev sorazmernosti bi 
moralo biti obdobje shranjevanja omejeno 
na šest mesecev, da se ponudnikom vsebin 
omogoči dovolj časa za začetek postopka 
pregleda in da se organom za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj ter organom kazenskega 
pregona omogoči dostop do ustreznih 
podatkov za preiskovanje in pregon 
terorističnih kaznivih dejanj. Vendar se 
lahko to obdobje na zahtevo organa, ki 
izvaja pregled, podaljša kolikor je 
potrebno, če se postopek pregleda začne, 
vendar se ne zaključi v šestih mesecih. To 
obdobje bi moralo zadostovati, da lahko 
organi za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj shranijo 
potrebne dokaze v zvezi s preiskavami, 
hkrati pa zagotovijo uravnoteženost z 
zadevnimi temeljnimi pravicami.

(22) Za zagotovitev sorazmernosti bi 
moralo biti obdobje shranjevanja omejeno 
na eno leto, da se ponudnikom vsebin 
omogoči dovolj časa za začetek postopka 
pregleda in da se organom za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj ter organom kazenskega 
pregona omogoči dostop do ustreznih 
podatkov za preiskovanje in pregon 
terorističnih kaznivih dejanj. Vendar se 
lahko to obdobje na zahtevo organa, ki 
izvaja postopek pregleda ali preiskovanje 
in pregon terorističnih kaznivih dejanj, 
podaljša, kolikor je potrebno, če se 
postopek začne, vendar se ne zaključi v 
dveh letih. To obdobje bi moralo 
upoštevati posebno naravo odstranjene 
vsebine, ki je po oceni pristojnega organa 
že veljala za teroristično vsebino, ter bi 
zato moralo zadostovati, da lahko organi 
za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj shranijo 
potrebne dokaze, da bi lahko učinkovito 
preiskovali in izvajali pregon, hkrati pa 
zagotovijo uravnoteženost z zadevnimi 
temeljnimi pravicami.

Or. en


