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Pozmeňujúci návrh 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Aby sa zabezpečila proporcionalita, 
obdobie uchovávania by malo byť 
obmedzené na šesť mesiacov, aby 
poskytovatelia obsahu mali dostatočný čas 
na začatie procesu preskúmania a aby 
umožnili prístup orgánom presadzovania 
práva k relevantným údajom na účely 
vyšetrovania a stíhania teroristických 
trestných činov. Toto obdobie sa však na 
požiadanie orgánu vykonávajúceho 
preskúmanie môže predĺžiť o čas, ktorý je 
potrebný v prípade, že sa proces 
preskúmania po začatí neskončí do šiestich 
mesiacov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(22) Aby sa zabezpečila proporcionalita, 
obdobie uchovávania by malo byť 
obmedzené na šesť mesiacov, aby 
poskytovatelia obsahu mali dostatočný čas 
na začatie procesu preskúmania a aby 
umožnili prístup orgánom presadzovania 
práva k relevantným údajom na účely 

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

vyšetrovania a stíhania teroristických 
trestných činov. Toto obdobie sa však na 
požiadanie orgánu vykonávajúceho 
preskúmanie môže predĺžiť o čas, ktorý je 
potrebný v prípade, že sa proces 
preskúmania po začatí neskončí do šiestich 
mesiacov. Toto obdobie by malo 
postačovať na to, aby orgány 
presadzovania práva mohli uchovať 
potrebné dôkazy v súvislosti 
s vyšetrovaniami a zároveň zabezpečiť 
rovnováhu s príslušnými základnými 
právami. Uchovávaný obsah a údaje by sa 
mali na konci tohto obdobia vymazať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Aby sa zabezpečila proporcionalita, 
obdobie uchovávania by malo byť 
obmedzené na šesť mesiacov, aby 
poskytovatelia obsahu mali dostatočný čas 
na začatie procesu preskúmania a aby 
umožnili prístup orgánom presadzovania 
práva k relevantným údajom na účely 
vyšetrovania a stíhania teroristických 
trestných činov. Toto obdobie sa však na 
požiadanie orgánu vykonávajúceho 
preskúmanie môže predĺžiť o čas, ktorý je 
potrebný v prípade, že sa proces 
preskúmania po začatí neskončí do šiestich 
mesiacov. Toto obdobie by malo 
postačovať na to, aby orgány 
presadzovania práva mohli uchovať 
potrebné dôkazy v súvislosti 
s vyšetrovaniami a zároveň zabezpečiť 
rovnováhu s príslušnými základnými 
právami. Príslušné údaje by sa mali po 
týchto šiestich mesiacoch vymazať.
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Pozmeňujúci návrh 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(22) Aby sa zabezpečila proporcionalita, 
obdobie uchovávania by malo byť 
obmedzené na šesť mesiacov, aby 
poskytovatelia obsahu mali dostatočný čas 
na začatie procesu preskúmania a aby 
umožnili prístup orgánom presadzovania 
práva k relevantným údajom na účely 
vyšetrovania a stíhania teroristických 
trestných činov. Toto obdobie sa však na 
požiadanie orgánu vykonávajúceho 
preskúmanie môže predĺžiť o čas, ktorý je 
potrebný v prípade, že sa proces 
preskúmania po začatí neskončí do šiestich 
mesiacov. Po tomto období by sa príslušné 
údaje mali vymazať v súlade s článkami 7 
a 8 Charty základných práv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Týmto nariadením nie sú dotknuté 
procesné záruky ani procesné vyšetrovacie 
opatrenia týkajúce sa prístupu k obsahu 
a súvisiacim údajom, ktoré sa uchovávajú 

(23) Týmto nariadením nie sú dotknuté 
procesné záruky ani procesné vyšetrovacie 
opatrenia týkajúce sa prístupu k obsahu 
a súvisiacim údajom, ktoré sa uchovávajú 
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na účely vyšetrovania a trestného stíhania 
teroristických trestných činov v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
členských štátov a právnymi predpismi 
Únie.

na účely vyšetrovania a trestného stíhania 
teroristických trestných činov v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
členských štátov a právnymi predpismi 
Únie. Členské štáty by mali stanoviť jasné 
a presné pravidlá, ktoré určia, za akých 
okolností a podmienok môžu mať 
príslušné vnútroštátne orgány prístup 
k uchovávanému obsahu a všetkým 
príslušným údajom, s cieľom 
predovšetkým zabezpečiť účinné 
vykonávanie základných práv a 
predchádzať porušeniam základných 
práv. Prístup k takémuto obsahu a 
údajom musí byť predmetom súdneho 
preskúmania alebo preskúmania 
nezávislého správneho orgánu, okrem 
prípadov riadne odôvodnenej 
naliehavosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(23) Týmto nariadením nie sú dotknuté 
procesné záruky ani procesné vyšetrovacie 
opatrenia týkajúce sa prístupu k obsahu 
a súvisiacim údajom, ktoré sa uchovávajú 
na účely vyšetrovania a trestného stíhania 
teroristických trestných činov v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
členských štátov a právnymi predpismi 
Únie.

(23) Týmto nariadením nie sú dotknuté 
procesné záruky ani procesné vyšetrovacie 
opatrenia týkajúce sa prístupu k obsahu 
a súvisiacim údajom, ktoré sa uchovávajú 
na účely vyšetrovania a trestného stíhania 
teroristických trestných činov v súlade 
s vnútroštátnymi právnymi predpismi 
členských štátov a právnymi predpismi 
Únie. Prístup k takémuto obsahu a 
údajom musí byť predmetom súdneho 
preskúmania alebo preskúmania 
nezávislého správneho orgánu, okrem 
prípadov riadne odôvodnenej 
naliehavosti.
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Pozmeňujúci návrh 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24)  Transparentnosť politík 
poskytovateľov hostingových služieb 
v súvislosti s teroristickým obsahom je 
nevyhnutná na posilnenie ich 
zodpovednosti voči ich používateľom a na 
posilnenie dôvery občanov v jednotný 
digitálny trh. Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uverejňovať výročné 
správy na účely transparentnosti 
obsahujúce užitočné informácie 
o opatreniach prijatých v súvislosti 
s odhaľovaním, identifikáciou 
a odstraňovaním teroristického obsahu.

(24)  Transparentnosť politík 
poskytovateľov hostingových služieb 
v súvislosti s nezákonným teroristickým 
obsahom je nevyhnutná na posilnenie 
zodpovednosti voči používateľom a na 
posilnenie dôvery občanov 
v poskytovateľov hostingových služieb a 
príslušné orgány v Únii. Poskytovatelia 
hostingových služieb by mali uverejňovať 
výročné správy na účely transparentnosti 
obsahujúce podrobné a užitočné 
informácie o opatreniach prijatých 
v súvislosti s odhaľovaním, identifikáciou 
a odstraňovaním nezákonného 
teroristického obsahu a možnými 
obmedzeniami zákonného obsahu. 
Príslušné orgány by takisto mali 
uverejňovať výročné správy na účely 
transparentnosti obsahujúce podrobné a 
užitočné informácie o počte vydaných 
právnych príkazov, počte odstránení, 
počte identifikovaných a odhalených 
nezákonných teroristických obsahov, 
ktoré viedli k vyšetrovaniu a stíhaniu 
teroristických trestných činov a o počte 
obmedzení v súvislosti so zákonným 
obsahom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
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Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24)  Transparentnosť politík 
poskytovateľov hostingových služieb 
v súvislosti s teroristickým obsahom je 
nevyhnutná na posilnenie ich 
zodpovednosti voči ich používateľom a na 
posilnenie dôvery občanov v jednotný 
digitálny trh. Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uverejňovať výročné 
správy na účely transparentnosti 
obsahujúce užitočné informácie 
o opatreniach prijatých v súvislosti 
s odhaľovaním, identifikáciou 
a odstraňovaním teroristického obsahu.

(24)  Transparentnosť politík 
poskytovateľov hostingových služieb 
v súvislosti s teroristickým obsahom je 
nevyhnutná na posilnenie ich 
zodpovednosti voči ich používateľom a na 
posilnenie dôvery občanov v jednotný 
digitálny trh. Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uverejňovať výročné 
správy na účely transparentnosti 
obsahujúce užitočné informácie 
o opatreniach prijatých v súvislosti 
s odhaľovaním, identifikáciou 
a odstraňovaním teroristického obsahu a 
podporovať výmenu najlepších postupov 
na účinný boj proti teroristickému 
obsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24)  Transparentnosť politík 
poskytovateľov hostingových služieb 
v súvislosti s teroristickým obsahom je 
nevyhnutná na posilnenie ich 
zodpovednosti voči ich používateľom a na 
posilnenie dôvery občanov v jednotný 
digitálny trh. Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uverejňovať výročné 
správy na účely transparentnosti 
obsahujúce užitočné informácie 
o opatreniach prijatých v súvislosti 
s odhaľovaním, identifikáciou 
a odstraňovaním teroristického obsahu.

(24)  Transparentnosť politík 
poskytovateľov hostingových služieb 
v súvislosti s teroristickým obsahom je 
nevyhnutná na posilnenie ich 
zodpovednosti voči ich používateľom. 
Poskytovatelia hostingových služieb by 
mali uverejňovať výročné správy na účely 
transparentnosti obsahujúce užitočné 
informácie o opatreniach prijatých 
v súvislosti s odhaľovaním, identifikáciou 
a odstraňovaním teroristického obsahu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 188
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24)  Transparentnosť politík 
poskytovateľov hostingových služieb 
v súvislosti s teroristickým obsahom je 
nevyhnutná na posilnenie ich 
zodpovednosti voči ich používateľom a na 
posilnenie dôvery občanov v jednotný 
digitálny trh. Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uverejňovať výročné 
správy na účely transparentnosti 
obsahujúce užitočné informácie 
o opatreniach prijatých v súvislosti 
s odhaľovaním, identifikáciou 
a odstraňovaním teroristického obsahu.

(24)  Transparentnosť politík 
poskytovateľov hostingových služieb 
v súvislosti s teroristickým obsahom je 
nevyhnutná na posilnenie ich 
zodpovednosti voči ich používateľom a na 
posilnenie dôvery občanov v jednotný 
digitálny trh. Poskytovatelia hostingových 
služieb vystavení teroristickému obsahu 
by mali uverejňovať výročné správy na 
účely transparentnosti obsahujúce užitočné 
informácie o opatreniach prijatých 
v súvislosti s odhaľovaním, identifikáciou 
a odstraňovaním teroristického obsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24) Transparentnosť politík 
poskytovateľov hostingových služieb 
v súvislosti s teroristickým obsahom je 
nevyhnutná na posilnenie ich 
zodpovednosti voči ich používateľom a na 
posilnenie dôvery občanov v jednotný 
digitálny trh. Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uverejňovať výročné 
správy na účely transparentnosti 
obsahujúce užitočné informácie 
o opatreniach prijatých v súvislosti 

(24) Transparentnosť politík 
poskytovateľov hostingových služieb 
v súvislosti s nezákonným teroristickým 
obsahom je nevyhnutná na posilnenie ich 
zodpovednosti voči ich používateľom a na 
posilnenie dôvery občanov v jednotný 
digitálny trh. Poskytovatelia hostingových 
služieb by mali uverejňovať výročné 
správy na účely transparentnosti 
obsahujúce užitočné informácie 
o opatreniach prijatých v súvislosti 
s odhaľovaním, identifikáciou 
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s odhaľovaním, identifikáciou 
a odstraňovaním teroristického obsahu.

a odstraňovaním nezákonného 
teroristického obsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(24a) Poskytovatelia obsahu, ktorých 
obsah bol odstránený po vydaní príkazu 
na odstránenie by mali mať právo na 
účinný prostriedok nápravy v súlade s 
článkom 19 Zmluvy o EÚ a článkom 47 
Charty základných práv Európskej únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Postupy podávania sťažností 
predstavujú nevyhnutnú záruku pred 
chybným odstránením obsahu chráneného 
v rámci slobody prejavu a práva na 
informácie. Poskytovatelia hostingových 
služieb by preto mali vytvoriť ľahko 
použiteľné mechanizmy podávania 
sťažností a mali by zabezpečiť, aby sa 
sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri 
plnej transparentnosti voči poskytovateľom 
obsahu. Požiadavka, aby poskytovateľ 
hostingových služieb obnovil obsah, ak bol 
tento obsah odstránený omylom, nijak 
neovplyvňuje možnosť poskytovateľa 

(25) Postupy podávania sťažností 
predstavujú nevyhnutnú záruku pred 
chybným odstránením obsahu chráneného 
v rámci slobody prejavu a práva na 
informácie. Poskytovatelia hostingových 
služieb by preto mali vytvoriť ľahko 
použiteľné mechanizmy podávania 
sťažností a mali by zabezpečiť, aby sa 
sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri 
plnej transparentnosti voči poskytovateľom 
obsahu. Požiadavka, aby poskytovateľ 
hostingových služieb obnovil obsah, ak bol 
tento obsah odstránený omylom, nijak 
neovplyvňuje možnosť poskytovateľa 
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hostingových služieb uplatniť svoje vlastné 
podmienky z iných dôvodov.

hostingových služieb uplatniť svoje vlastné 
podmienky z iných dôvodov. Členské štáty 
by takisto mali zaručiť, aby poskytovatelia 
hostingových služieb a poskytovatelia 
obsahu mohli účinne vykonávať ich 
právo na súdny prostriedok nápravy. 
Navyše by poskytovatelia obsahu, ktorých 
obsah bol odstránený po vydaní príkazu 
na odstránenie, mali mať právo na 
účinný súdny prostriedok nápravy v 
súlade s článkom 19 Zmluvy o EÚ a 
článkom 47 Charty základných práv 
Európskej únie. Na vnútroštátnej úrovni 
by sa mali stanoviť účinné mechanizmy 
odvolania s cieľom zabezpečiť, aby mala 
strana, ktorej príslušný súdny orgán vydal 
príkaz na odstránenie, právo na odvolanie 
pred súdnym orgánom. Odvolacie konanie 
nemá vplyv na rozdelenie právomocí v 
rámci vnútroštátnych súdnych systémov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Postupy podávania sťažností 
predstavujú nevyhnutnú záruku pred 
chybným odstránením obsahu chráneného 
v rámci slobody prejavu a práva na 
informácie. Poskytovatelia hostingových 
služieb by preto mali vytvoriť ľahko 
použiteľné mechanizmy podávania 
sťažností a mali by zabezpečiť, aby sa 
sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri 
plnej transparentnosti voči poskytovateľom 
obsahu. Požiadavka, aby poskytovateľ 
hostingových služieb obnovil obsah, ak 
bol tento obsah odstránený omylom, nijak 
neovplyvňuje možnosť poskytovateľa 

(25) Postupy podávania sťažností 
predstavujú nevyhnutnú záruku pred 
chybným odstránením obsahu chráneného 
v rámci slobody prejavu a práva na 
informácie. Poskytovatelia hostingových 
služieb by preto mali vytvoriť ľahko 
použiteľné mechanizmy podávania 
sťažností a mali by zabezpečiť, aby sa 
sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri 
plnej transparentnosti voči poskytovateľom 
obsahu.
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hostingových služieb uplatniť svoje 
vlastné podmienky z iných dôvodov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(25) Postupy podávania sťažností 
predstavujú nevyhnutnú záruku pred 
chybným odstránením obsahu chráneného 
v rámci slobody prejavu a práva na 
informácie. Poskytovatelia hostingových 
služieb by preto mali vytvoriť ľahko 
použiteľné mechanizmy podávania 
sťažností a mali by zabezpečiť, aby sa 
sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri 
plnej transparentnosti voči poskytovateľom 
obsahu. Požiadavka, aby poskytovateľ 
hostingových služieb obnovil obsah, ak bol 
tento obsah odstránený omylom, nijak 
neovplyvňuje možnosť poskytovateľa 
hostingových služieb uplatniť svoje vlastné 
podmienky z iných dôvodov.

(25) Postupy podávania sťažností 
predstavujú nevyhnutnú záruku pred 
chybným odstránením obsahu chráneného 
v rámci slobody prejavu a práva na 
informácie. Poskytovatelia hostingových 
služieb by preto mali vytvoriť ľahko 
použiteľné mechanizmy podávania 
sťažností a mali by zabezpečiť, aby sa 
sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri 
plnej transparentnosti voči poskytovateľom 
obsahu. Požiadavka, aby poskytovateľ 
hostingových služieb obnovil obsah, ak bol 
tento obsah odstránený omylom, nijak 
neovplyvňuje možnosť poskytovateľa 
hostingových služieb uplatniť svoje vlastné 
podmienky z iných dôvodov. 
Poskytovatelia hostingových služieb by 
mali mať prístup k účinnému odvolaniu a 
mechanizmu nápravy pred súdnym 
orgánom v rámci členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(25) Postupy podávania sťažností 
predstavujú nevyhnutnú záruku pred 
chybným odstránením obsahu chráneného 
v rámci slobody prejavu a práva na 
informácie. Poskytovatelia hostingových 
služieb by preto mali vytvoriť ľahko 
použiteľné mechanizmy podávania 
sťažností a mali by zabezpečiť, aby sa 
sťažnosti vybavovali bezodkladne a pri 
plnej transparentnosti voči poskytovateľom 
obsahu. Požiadavka, aby poskytovateľ 
hostingových služieb obnovil obsah, ak bol 
tento obsah odstránený omylom, nijak 
neovplyvňuje možnosť poskytovateľa 
hostingových služieb uplatniť svoje vlastné 
podmienky z iných dôvodov.

(25) Postupy podávania sťažností 
predstavujú nevyhnutnú záruku pred 
chybným odstránením obsahu chráneného 
v rámci slobody prejavu a práva získavať a 
rozširovať informácie. Poskytovatelia 
hostingových služieb by preto mali 
vytvoriť ľahko použiteľné mechanizmy 
podávania sťažností a mali by zabezpečiť, 
aby sa sťažnosti vybavovali bezodkladne 
a pri plnej transparentnosti voči 
poskytovateľom obsahu. Požiadavka, aby 
poskytovateľ hostingových služieb obnovil 
obsah, ak bol tento obsah odstránený 
omylom, nijak neovplyvňuje možnosť 
poskytovateľa hostingových služieb 
uplatniť svoje vlastné podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Účinná právna ochrana podľa 
článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 
Charty základných práv Európskej únie si 
vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť 
dôvody, na základe ktorých bol obsah, 
ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe 
ktorých bol k nemu znemožnený prístup. 
Na tento účel by poskytovateľ 
hostingových služieb mal dať 
poskytovateľovi obsahu k dispozícii 
zmysluplné informácie, ktoré by 
umožňovali napadnúť príslušné 
rozhodnutie. Uvedené si však nevyhnutne 
nevyžaduje vydanie oznámenia 
poskytovateľovi obsahu. V závislosti od 
okolností môžu poskytovatelia 
hostingových služieb nahradiť obsah 
považovaný za teroristický správou, že 
tento obsah bol odstránený, resp. že 

(26) Účinná právna ochrana podľa 
článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 
Charty základných práv Európskej únie si 
vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť 
dôvody, na základe ktorých bol obsah, 
ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe 
ktorých bol k nemu znemožnený prístup. 
Na tento účel by poskytovateľ 
hostingových služieb mal dať 
poskytovateľovi obsahu k dispozícii 
zmysluplné informácie, ktoré by 
umožňovali napadnúť príslušné 
rozhodnutie. Ak príslušné orgány 
rozhodnú, že z dôvodov verejnej 
bezpečnosti, a to aj v kontexte 
vyšetrovania, sa považuje za 
kontraproduktívne, aby bol poskytovateľ 
obsahu priamo oboznámený s odstránením 
určitého obsahu, resp. so znemožnením 
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prístup k tomu obsahu bol znemožnený 
v súlade s týmto nariadením. Na 
požiadanie by sa mali poskytnúť ďalšie 
informácie o dôvodoch, ako aj 
o možnostiach, ktoré má poskytovateľ 
obsahu, pokiaľ ide o napadnutie 
príslušného rozhodnutia. Ak príslušné 
orgány rozhodnú, že z dôvodov verejnej 
bezpečnosti, a to aj v kontexte 
vyšetrovania, sa považuje za nevhodné 
alebo kontraproduktívne, aby bol 
poskytovateľ obsahu priamo oboznámený 
s odstránením určitého obsahu, resp. so 
znemožnením prístupu k nemu, mali by 
o tom informovať poskytovateľa 
hostingových služieb.

prístupu k nemu, mali by o tom informovať 
poskytovateľa hostingových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Účinná právna ochrana podľa 
článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 
Charty základných práv Európskej únie si 
vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť 
dôvody, na základe ktorých bol obsah, 
ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe 
ktorých bol k nemu znemožnený prístup. 
Na tento účel by poskytovateľ 
hostingových služieb mal dať 
poskytovateľovi obsahu k dispozícii 
zmysluplné informácie, ktoré by 
umožňovali napadnúť príslušné 
rozhodnutie. Uvedené si však nevyhnutne 
nevyžaduje vydanie oznámenia 
poskytovateľovi obsahu. V závislosti od 
okolností môžu poskytovatelia 
hostingových služieb nahradiť obsah 
považovaný za teroristický správou, že 
tento obsah bol odstránený, resp. že prístup 

(26) Účinná právna ochrana podľa 
článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 
Charty základných práv Európskej únie si 
vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť 
dôvody, na základe ktorých bol obsah, 
ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe 
ktorých bol k nemu znemožnený prístup. 
Na tento účel by poskytovateľ 
hostingových služieb mal dať 
poskytovateľovi obsahu k dispozícii 
zmysluplné informácie, ktoré by 
umožňovali napadnúť príslušné 
rozhodnutie. V závislosti od okolností 
môžu poskytovatelia hostingových služieb 
nahradiť obsah považovaný za teroristický 
správou, že tento obsah bol odstránený, 
resp. že prístup k tomu obsahu bol 
znemožnený v súlade s týmto nariadením. 
Bez toho, aby bolo potrebné podať 
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k tomu obsahu bol znemožnený v súlade 
s týmto nariadením. Na požiadanie by sa 
mali poskytnúť ďalšie informácie 
o dôvodoch, ako aj o možnostiach, ktoré 
má poskytovateľ obsahu, pokiaľ ide 
o napadnutie príslušného rozhodnutia. Ak 
príslušné orgány rozhodnú, že z dôvodov 
verejnej bezpečnosti, a to aj v kontexte 
vyšetrovania, sa považuje za nevhodné 
alebo kontraproduktívne, aby bol 
poskytovateľ obsahu priamo oboznámený 
s odstránením určitého obsahu, resp. so 
znemožnením prístupu k nemu, mali by 
o tom informovať poskytovateľa 
hostingových služieb.

žiadosť, by sa mali vždy poskytnúť ďalšie 
informácie o dôvodoch, ako aj 
o možnostiach, ktoré má poskytovateľ 
obsahu, pokiaľ ide o napadnutie 
príslušného rozhodnutia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Účinná právna ochrana podľa 
článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 
Charty základných práv Európskej únie si 
vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť 
dôvody, na základe ktorých bol obsah, 
ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe 
ktorých bol k nemu znemožnený prístup. 
Na tento účel by poskytovateľ 
hostingových služieb mal dať 
poskytovateľovi obsahu k dispozícii 
zmysluplné informácie, ktoré by 
umožňovali napadnúť príslušné 
rozhodnutie. Uvedené si však nevyhnutne 
nevyžaduje vydanie oznámenia 
poskytovateľovi obsahu. V závislosti od 
okolností môžu poskytovatelia 
hostingových služieb nahradiť obsah 
považovaný za teroristický správou, že 
tento obsah bol odstránený, resp. že prístup 
k tomu obsahu bol znemožnený v súlade 

(26) Účinná právna ochrana podľa 
článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 
Charty základných práv Európskej únie si 
vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť 
dôvody, na základe ktorých bol obsah, 
ktorý nahrali, odstránený. Na tento účel by 
poskytovateľ hostingových služieb mal dať 
poskytovateľovi obsahu k dispozícii 
zmysluplné informácie, ktoré by 
umožňovali napadnúť príslušné 
rozhodnutie. Uvedené si obvykle vyžaduje 
vydanie oznámenia poskytovateľovi 
obsahu. Za výnimočných okolností môžu 
poskytovatelia hostingových služieb 
nahradiť obsah považovaný za nezákonný 
teroristický najprv správou, že tento obsah 
bol odstránený v súlade s týmto 
nariadením. Spolu s oznámením by sa mali 
poskytnúť ďalšie informácie o dôvodoch 
odstránenia, ako aj kópia príkazu na 
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s týmto nariadením. Na požiadanie by sa 
mali poskytnúť ďalšie informácie 
o dôvodoch, ako aj o možnostiach, ktoré 
má poskytovateľ obsahu, pokiaľ ide 
o napadnutie príslušného rozhodnutia. Ak 
príslušné orgány rozhodnú, že z dôvodov 
verejnej bezpečnosti, a to aj v kontexte 
vyšetrovania, sa považuje za nevhodné 
alebo kontraproduktívne, aby bol 
poskytovateľ obsahu priamo oboznámený 
s odstránením určitého obsahu, resp. so 
znemožnením prístupu k nemu, mali by 
o tom informovať poskytovateľa 
hostingových služieb.

odstránenie a informácie o možnostiach, 
ktoré má poskytovateľ obsahu pred súdom, 
pokiaľ ide o napadnutie príslušného 
rozhodnutia. Ak príslušné orgány 
rozhodnú, že z dôvodov verejnej 
bezpečnosti, a to aj v kontexte 
vyšetrovania, keď je to primerané a 
nevyhnutné, sa považuje za nevhodné 
alebo kontraproduktívne, aby bol 
poskytovateľ obsahu priamo oboznámený 
s odstránením určitého obsahu, resp. so 
znemožnením prístupu k nemu, mali by 
o tom informovať poskytovateľa 
hostingových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Účinná právna ochrana podľa 
článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 
Charty základných práv Európskej únie si 
vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť 
dôvody, na základe ktorých bol obsah, 
ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe 
ktorých bol k nemu znemožnený prístup. 
Na tento účel by poskytovateľ 
hostingových služieb mal dať 
poskytovateľovi obsahu k dispozícii 
zmysluplné informácie, ktoré by 
umožňovali napadnúť príslušné 
rozhodnutie. Uvedené si však nevyhnutne 
nevyžaduje vydanie oznámenia 
poskytovateľovi obsahu. V závislosti od 
okolností môžu poskytovatelia 
hostingových služieb nahradiť obsah 
považovaný za teroristický správou, že 
tento obsah bol odstránený, resp. že prístup 
k tomu obsahu bol znemožnený v súlade 
s týmto nariadením. Na požiadanie by sa 

(26) Účinná právna ochrana podľa 
článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 
Charty základných práv Európskej únie si 
vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť 
dôvody, na základe ktorých bol obsah, 
ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe 
ktorých bol k nemu znemožnený prístup. 
Na tento účel by poskytovateľ 
hostingových služieb mal dať 
poskytovateľovi obsahu k dispozícii 
zmysluplné informácie, ktoré by 
umožňovali napadnúť príslušné 
rozhodnutie. Uvedené si však nevyhnutne 
nevyžaduje vydanie oznámenia 
poskytovateľovi obsahu. V závislosti od 
okolností môžu poskytovatelia 
hostingových služieb nahradiť obsah 
považovaný za teroristický správou, že 
tento obsah bol odstránený, resp. že prístup 
k tomu obsahu bol znemožnený v súlade 
s týmto nariadením. Na požiadanie by sa 
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mali poskytnúť ďalšie informácie 
o dôvodoch, ako aj o možnostiach, ktoré 
má poskytovateľ obsahu, pokiaľ ide 
o napadnutie príslušného rozhodnutia. Ak 
príslušné orgány rozhodnú, že z dôvodov 
verejnej bezpečnosti, a to aj v kontexte 
vyšetrovania, sa považuje za nevhodné 
alebo kontraproduktívne, aby bol 
poskytovateľ obsahu priamo oboznámený 
s odstránením určitého obsahu, resp. so 
znemožnením prístupu k nemu, mali by 
o tom informovať poskytovateľa 
hostingových služieb.

mali poskytnúť ďalšie informácie 
o dôvodoch odstránenia, ako aj kópia 
príkazu na odstránenie a informácie 
o možnostiach, ktoré má poskytovateľ 
obsahu, pokiaľ ide o napadnutie 
príslušného rozhodnutia. Ak príslušné 
orgány rozhodnú, že z dôvodov verejnej 
bezpečnosti, a to aj v kontexte 
vyšetrovania, sa považuje za nevhodné 
alebo kontraproduktívne, aby bol 
poskytovateľ obsahu priamo oboznámený 
s odstránením určitého obsahu, resp. so 
znemožnením prístupu k nemu, mali by 
o tom informovať poskytovateľa 
hostingových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(26) Účinná právna ochrana podľa 
článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 
Charty základných práv Európskej únie si 
vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť 
dôvody, na základe ktorých bol obsah, 
ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe 
ktorých bol k nemu znemožnený prístup. 
Na tento účel by poskytovateľ 
hostingových služieb mal dať 
poskytovateľovi obsahu k dispozícii 
zmysluplné informácie, ktoré by 
umožňovali napadnúť príslušné 
rozhodnutie. Uvedené si však nevyhnutne 
nevyžaduje vydanie oznámenia 
poskytovateľovi obsahu. V závislosti od 
okolností môžu poskytovatelia 
hostingových služieb nahradiť obsah 
považovaný za teroristický správou, že 
tento obsah bol odstránený, resp. že prístup 
k tomu obsahu bol znemožnený v súlade 

(26) Účinná právna ochrana podľa 
článku 19 Zmluvy o EÚ a článku 47 
Charty základných práv Európskej únie si 
vyžaduje, aby boli osoby schopné zistiť 
dôvody, na základe ktorých bol obsah, 
ktorý nahrali, odstránený, alebo na základe 
ktorých bol k nemu znemožnený prístup. 
Na tento účel by poskytovateľ 
hostingových služieb mal dať 
poskytovateľovi obsahu k dispozícii 
zmysluplné informácie, ktoré by 
umožňovali napadnúť príslušné 
rozhodnutie. V závislosti od okolností 
môžu poskytovatelia hostingových služieb 
nahradiť obsah považovaný za teroristický 
správou, že tento obsah bol odstránený, 
resp. že prístup k tomu obsahu bol 
znemožnený v súlade s týmto nariadením. 
Na požiadanie by sa mali poskytnúť ďalšie 
informácie o dôvodoch, ako aj 
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s týmto nariadením. Na požiadanie by sa 
mali poskytnúť ďalšie informácie 
o dôvodoch, ako aj o možnostiach, ktoré 
má poskytovateľ obsahu, pokiaľ ide 
o napadnutie príslušného rozhodnutia. Ak 
príslušné orgány rozhodnú, že z dôvodov 
verejnej bezpečnosti, a to aj v kontexte 
vyšetrovania, sa považuje za nevhodné 
alebo kontraproduktívne, aby bol 
poskytovateľ obsahu priamo oboznámený 
s odstránením určitého obsahu, resp. so 
znemožnením prístupu k nemu, mali by 
o tom informovať poskytovateľa 
hostingových služieb.

o možnostiach, ktoré má poskytovateľ 
obsahu, pokiaľ ide o napadnutie 
príslušného rozhodnutia. Ak príslušné 
orgány rozhodnú, že z dôvodov verejnej 
bezpečnosti, a to aj v kontexte 
vyšetrovania, sa považuje za nevhodné 
alebo kontraproduktívne, aby bol 
poskytovateľ obsahu priamo oboznámený 
s odstránením určitého obsahu, resp. so 
znemožnením prístupu k nemu, mali by 
o tom informovať poskytovateľa 
hostingových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom vyhnúť sa duplicite 
a možným zásahom do vyšetrovaní by sa 
príslušné orgány mali navzájom 
informovať, koordinovať a spolupracovať, 
a v príslušných prípadoch takisto aj 
s Europolom, pri vydávaní príkazov na 
odstránenie alebo zasielaní hlásení 
poskytovateľom hostingových služieb. 
Pokiaľ ide o vykonávanie ustanovení tohto 
nariadenia, Europol by mohol poskytovať 
podporu v súlade so svojim súčasným 
mandátom a existujúcim právnym rámcom.

(27) S cieľom vyhnúť sa duplicite 
a možným zásahom do vyšetrovaní by sa 
príslušné orgány mali navzájom 
informovať, koordinovať a spolupracovať, 
a v príslušných prípadoch takisto aj 
s Europolom, pred vydávaním príkazov na 
odstránenie alebo pri zasielaní hlásení 
poskytovateľom hostingových služieb. 
Príslušný orgán by pri rozhodovaní 
o vydaní príkazu na odstránenie mal 
náležite zvážiť všetky oznámenia o zásahu 
do záujmov na vyšetrovaní („odstránenie 
konfliktu“). Keď je príslušný orgán 
informovaný o existujúcom príkaze na 
odstránenie, ktorý vydal príslušný orgán 
iného členského štátu, nemal by vydávať 
duplicitný príkaz. Pokiaľ ide 
o vykonávanie ustanovení tohto nariadenia, 
Europol by mohol poskytovať podporu 
v súlade so svojim súčasným mandátom 
a existujúcim právnym rámcom.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom vyhnúť sa duplicite 
a možným zásahom do vyšetrovaní by sa 
príslušné orgány mali navzájom 
informovať, koordinovať a spolupracovať, 
a v príslušných prípadoch takisto aj 
s Europolom, pri vydávaní príkazov na 
odstránenie alebo zasielaní hlásení 
poskytovateľom hostingových služieb. 
Pokiaľ ide o vykonávanie ustanovení 
tohto nariadenia, Europol by mohol 
poskytovať podporu v súlade so svojim 
súčasným mandátom a existujúcim 
právnym rámcom.

(27) S cieľom vyhnúť sa duplicite 
a možným zásahom do vyšetrovaní by sa 
príslušné orgány mali navzájom 
informovať, koordinovať a spolupracovať, 
a v príslušných prípadoch takisto aj 
s Europolom, pri vydávaní príkazov na 
odstránenie poskytovateľom hostingových 
služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom vyhnúť sa duplicite 
a možným zásahom do vyšetrovaní by sa 
príslušné orgány mali navzájom 
informovať, koordinovať a spolupracovať, 
a v príslušných prípadoch takisto aj 
s Europolom, pri vydávaní príkazov na 
odstránenie alebo zasielaní hlásení 
poskytovateľom hostingových služieb. 
Pokiaľ ide o vykonávanie ustanovení 
tohto nariadenia, Europol by mohol 
poskytovať podporu v súlade so svojim 

(27) S cieľom vyhnúť sa duplicite 
a možným zásahom do vyšetrovaní by sa 
príslušné orgány mali navzájom 
informovať, koordinovať a spolupracovať, 
a v príslušných prípadoch takisto aj 
s Europolom, pri vydávaní príkazov na 
odstránenie poskytovateľom hostingových 
služieb.
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súčasným mandátom a existujúcim 
právnym rámcom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom vyhnúť sa duplicite 
a možným zásahom do vyšetrovaní by sa 
príslušné orgány mali navzájom 
informovať, koordinovať a spolupracovať, 
a v príslušných prípadoch takisto aj 
s Europolom, pri vydávaní príkazov na 
odstránenie alebo zasielaní hlásení 
poskytovateľom hostingových služieb. 
Pokiaľ ide o vykonávanie ustanovení tohto 
nariadenia, Europol by mohol poskytovať 
podporu v súlade so svojim súčasným 
mandátom a existujúcim právnym rámcom.

(27) S cieľom vyhnúť sa duplicite 
a možným zásahom do vyšetrovaní by sa 
príslušné orgány mali navzájom 
informovať, koordinovať a spolupracovať, 
a v príslušných prípadoch takisto aj 
s Europolom, pred vydávaním príkazov na 
odstránenie alebo zasielaním hlásení 
poskytovateľom hostingových služieb. 
Pokiaľ ide o vykonávanie ustanovení tohto 
nariadenia, Europol by mohol poskytovať 
podporu v súlade so svojim súčasným 
mandátom a existujúcim právnym rámcom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(27) S cieľom vyhnúť sa duplicite 
a možným zásahom do vyšetrovaní by sa 
príslušné orgány mali navzájom 
informovať, koordinovať a spolupracovať, 
a v príslušných prípadoch takisto aj 
s Europolom, pri vydávaní príkazov na 
odstránenie alebo zasielaní hlásení 
poskytovateľom hostingových služieb. 

(27) S cieľom vyhnúť sa duplicite 
a možným zásahom do vyšetrovaní by sa 
príslušné orgány mali navzájom 
informovať, koordinovať a spolupracovať, 
a v príslušných prípadoch takisto aj 
s Europolom, pri vydávaní príkazov na 
odstránenie poskytovateľom hostingových 
služieb. Pokiaľ ide o vykonávanie 
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Pokiaľ ide o vykonávanie ustanovení tohto 
nariadenia, Europol by mohol poskytovať 
podporu v súlade so svojim súčasným 
mandátom a existujúcim právnym rámcom.

ustanovení tohto nariadenia, Europol by 
mohol poskytovať podporu v súlade so 
svojim súčasným mandátom a existujúcim 
právnym rámcom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) S cieľom zabezpečiť účinné 
a dostatočne koherentné vykonávanie 
proaktívnych opatrení by mali príslušné 
orgány v členských štátoch navzájom 
spolupracovať, pokiaľ ide o diskusie, ktoré 
vedú s poskytovateľmi hostingových 
služieb na tému určenia, vykonávania 
a posudzovania osobitných proaktívnych 
opatrení. Takáto spolupráca je takisto 
potrebná aj v súvislosti s prijímaním 
pravidiel upravujúcich sankcie, ako aj 
v súvislosti s uplatňovaním 
a presadzovaním týchto sankcií.

(28) Príslušné orgány v členských 
štátoch by mali navzájom spolupracovať 
v záujme vydania príkazu na odstránenie 
v ich príslušnej jurisdikcii. Takáto 
spolupráca je takisto potrebná aj 
v súvislosti s prijímaním pravidiel 
upravujúcich sankcie, ako aj v súvislosti 
s uplatňovaním a presadzovaním týchto 
sankcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) S cieľom zabezpečiť účinné 
a dostatočne koherentné vykonávanie 
proaktívnych opatrení by mali príslušné 
orgány v členských štátoch navzájom 
spolupracovať, pokiaľ ide o diskusie, ktoré 

(28) S cieľom zabezpečiť účinné 
a dostatočne koherentné vykonávanie 
prijatých predpisov o sankciách, ako aj 
vykonávanie a presadzovanie sankcií, by 
mali príslušné orgány v členských štátoch 
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vedú s poskytovateľmi hostingových 
služieb na tému určenia, vykonávania 
a posudzovania osobitných proaktívnych 
opatrení. Takáto spolupráca je takisto 
potrebná aj v súvislosti s prijímaním 
pravidiel upravujúcich sankcie, ako aj 
v súvislosti s uplatňovaním 
a presadzovaním týchto sankcií.

navzájom spolupracovať, pokiaľ ide 
o diskusie, ktoré vedú s poskytovateľmi 
hostingových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) S cieľom zabezpečiť účinné 
a dostatočne koherentné vykonávanie 
proaktívnych opatrení by mali príslušné 
orgány v členských štátoch navzájom 
spolupracovať, pokiaľ ide o diskusie, ktoré 
vedú s poskytovateľmi hostingových 
služieb na tému určenia, vykonávania 
a posudzovania osobitných proaktívnych 
opatrení. Takáto spolupráca je takisto 
potrebná aj v súvislosti s prijímaním 
pravidiel upravujúcich sankcie, ako aj 
v súvislosti s uplatňovaním 
a presadzovaním týchto sankcií.

(28) S cieľom zabezpečiť účinné 
a dostatočne koherentné vykonávanie 
opatrení poskytovateľmi hostingových 
služieb by mali príslušné orgány 
v členských štátoch navzájom 
spolupracovať, pokiaľ ide o diskusie, ktoré 
vedú s poskytovateľmi hostingových 
služieb na tému príkazov na odstránenie a 
určenia, vykonávania a posudzovania 
osobitných dodatočných opatrení. Takáto 
spolupráca je takisto potrebná aj 
v súvislosti s prijímaním pravidiel 
upravujúcich sankcie, ako aj v súvislosti 
s uplatňovaním a presadzovaním týchto 
sankcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(28) S cieľom zabezpečiť účinné 
a dostatočne koherentné vykonávanie 
proaktívnych opatrení by mali príslušné 
orgány v členských štátoch navzájom 
spolupracovať, pokiaľ ide o diskusie, ktoré 
vedú s poskytovateľmi hostingových 
služieb na tému určenia, vykonávania 
a posudzovania osobitných proaktívnych 
opatrení. Takáto spolupráca je takisto 
potrebná aj v súvislosti s prijímaním 
pravidiel upravujúcich sankcie, ako aj 
v súvislosti s uplatňovaním 
a presadzovaním týchto sankcií.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Je nevyhnutné, aby bol príslušný 
orgán členského štátu, ktorý je 
zodpovedný za ukladanie týchto sankcií, 
v plnej miere informovaný o vydávaní 
príkazov na odstránenie a hláseniach, ako 
aj o následnej komunikácii medzi 
poskytovateľom hostingových služieb 
a dotknutým príslušným orgánom. Na 
tento účel by členské štáty mali zabezpečiť 
vhodné komunikačné kanály 
a mechanizmy, ktoré zaistia, aby sa 
príslušné informácie zdieľali včas.

(29) Na tento účel by členské štáty mali 
zabezpečiť vhodné komunikačné kanály 
a mechanizmy, ktoré zaistia, aby sa 
príslušné informácie zdieľali včas.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Michał Boni
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Je nevyhnutné, aby bol príslušný 
orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný 
za ukladanie týchto sankcií, v plnej miere 
informovaný o vydávaní príkazov na 
odstránenie a hláseniach, ako aj o následnej 
komunikácii medzi poskytovateľom 
hostingových služieb a dotknutým 
príslušným orgánom. Na tento účel by 
členské štáty mali zabezpečiť vhodné 
komunikačné kanály a mechanizmy, ktoré 
zaistia, aby sa príslušné informácie zdieľali 
včas.

(29) Je nevyhnutné, aby bol príslušný 
orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný 
za ukladanie týchto sankcií, v plnej miere 
informovaný o vydávaní príkazov na 
odstránenie a hláseniach, ako aj o následnej 
komunikácii medzi poskytovateľom 
hostingových služieb a dotknutými 
príslušnými orgánmi v iných členských 
štátoch. Na tento účel by členské štáty mali 
zabezpečiť vhodné komunikačné kanály 
a mechanizmy, ktoré zaistia, aby sa 
príslušné informácie zdieľali včas.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Je nevyhnutné, aby bol príslušný 
orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný 
za ukladanie týchto sankcií, v plnej miere 
informovaný o vydávaní príkazov na 
odstránenie a hláseniach, ako aj 
o následnej komunikácii medzi 
poskytovateľom hostingových služieb 
a dotknutým príslušným orgánom. Na tento 
účel by členské štáty mali zabezpečiť 
vhodné komunikačné kanály 
a mechanizmy, ktoré zaistia, aby sa 
príslušné informácie zdieľali včas.

(29) Je nevyhnutné, aby bol príslušný 
orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný 
za ukladanie týchto sankcií, v plnej miere 
informovaný o vydávaní príkazov na 
odstránenie, ako aj o následnej 
komunikácii medzi poskytovateľom 
hostingových služieb a dotknutým 
príslušným orgánom. Na tento účel by 
členské štáty mali zabezpečiť vhodné a 
zabezpečené komunikačné kanály 
a mechanizmy, ktoré zaistia, aby sa 
príslušné informácie zdieľali včas.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
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Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) Je nevyhnutné, aby bol príslušný 
orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný 
za ukladanie týchto sankcií, v plnej miere 
informovaný o vydávaní príkazov na 
odstránenie a hláseniach, ako aj 
o následnej komunikácii medzi 
poskytovateľom hostingových služieb 
a dotknutým príslušným orgánom. Na tento 
účel by členské štáty mali zabezpečiť 
vhodné komunikačné kanály 
a mechanizmy, ktoré zaistia, aby sa 
príslušné informácie zdieľali včas.

(29) Je nevyhnutné, aby bol príslušný 
orgán členského štátu, ktorý je zodpovedný 
za ukladanie týchto sankcií, v plnej miere 
informovaný o vydávaní príkazov na 
odstránenie, ako aj o následnej 
komunikácii medzi poskytovateľom 
hostingových služieb a dotknutým 
príslušným orgánom. Na tento účel by 
členské štáty mali zabezpečiť vhodné 
komunikačné kanály a mechanizmy, ktoré 
zaistia, aby sa príslušné informácie zdieľali 
včas.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) S cieľom uľahčiť rýchlu výmenu 
informácií medzi príslušnými orgánmi, ako 
aj s poskytovateľmi hostingových služieb 
a s cieľom zabrániť duplicite úsilia, môžu 
členské štáty využiť nástroje, ktoré vytvoril 
Europol, ako je súčasná aplikácia pre 
nahlasovanie internetového obsahu 
(IRMA) alebo následné nástroje.

(30) S cieľom uľahčiť rýchlu výmenu 
informácií medzi príslušnými orgánmi, ako 
aj s poskytovateľmi hostingových služieb 
a s cieľom zabrániť duplicite úsilia, sa 
členské štáty nabádajú, aby využili 
nástroje, ktoré vytvoril Europol, ako je 
súčasná aplikácia pre správu nahlasovania 
internetového obsahu (IRMA) alebo 
následné nástroje. Europol by mal získať 
potrebné finančné a ľudské zdroje na 
vývoj týchto nástrojov na podporu 
členských štátov pri vykonávaní tohto 
nariadenia, a zlepšiť ich s cieľom 
posilniť normalizáciu hlásení a posilniť 
koordináciu príkazov na odstránenie na 
úrovni EÚ, a pritom naďalej poskytovať 
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odbornú podporu a poradenstvo členským 
štátom, ako aj poskytovateľom 
hostingových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(30) S cieľom uľahčiť rýchlu výmenu 
informácií medzi príslušnými orgánmi, ako 
aj s poskytovateľmi hostingových služieb 
a s cieľom zabrániť duplicite úsilia, môžu 
členské štáty využiť nástroje, ktoré vytvoril 
Europol, ako je súčasná aplikácia pre 
nahlasovanie internetového obsahu 
(IRMA) alebo následné nástroje.

(30) S cieľom uľahčiť rýchlu výmenu 
informácií medzi príslušnými orgánmi, ako 
aj s poskytovateľmi hostingových služieb 
a s cieľom zabrániť duplicite úsilia, môžu 
členské štáty využiť nástroje, ktoré vytvoril 
Europol alebo Eurojust.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(31) Vzhľadom na konkrétne závažné 
dôsledky určitého teroristického obsahu by 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
bezodkladne informovať orgány 
v príslušnom členskom štáte alebo 
príslušné orgány, v ktorých majú sídlo, 
resp. právneho zástupcu, o existencii 
akýchkoľvek dôkazov o teroristických 
trestných činoch, o ktorých získali 
vedomosť. V záujme zabezpečenia 
proporcionality sa táto povinnosť 

(31) Vzhľadom na konkrétne závažné 
dôsledky určitého teroristického obsahu by 
poskytovatelia hostingových služieb mali 
bezodkladne informovať orgány 
v príslušnom členskom štáte alebo 
príslušné orgány, v ktorých majú sídlo, 
resp. právneho zástupcu, o existencii 
akýchkoľvek dôkazov o teroristických 
trestných činoch, o ktorých získali 
vedomosť. V záujme zabezpečenia 
proporcionality sa táto povinnosť 
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obmedzuje len na teroristické trestné činy 
vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 
(EÚ) 2017/541. Táto povinnosť 
informovať neznamená, že poskytovatelia 
hostingových služieb musia aktívne 
vyhľadávať akékoľvek takéto dôkazy. 
Dotknutý členský štát je členský štát, ktorý 
má právomoc vo veci vyšetrovania 
a stíhania teroristických trestných činov 
podľa smernice (EÚ) 2017/541 na základe 
štátnej príslušnosti páchateľa alebo možnej 
obete trestného činu alebo cieľového 
miesta teroristického činu. V prípade 
pochybností môžu poskytovatelia 
hostingových služieb postúpiť informácie 
Europolu, ktorý by mal následne konať 
v súlade so svojim mandátom, a to aj tak, 
že postúpi tieto informácie príslušným 
vnútroštátnym orgánom.

obmedzuje len na teroristické trestné činy 
vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 
(EÚ) 2017/541. Táto povinnosť 
informovať neznamená, že poskytovatelia 
hostingových služieb musia aktívne 
vyhľadávať akékoľvek takéto dôkazy. 
Dotknutý členský štát je členský štát, ktorý 
má právomoc vo veci vyšetrovania 
a stíhania teroristických trestných činov 
podľa smernice (EÚ) 2017/541 na základe 
štátnej príslušnosti páchateľa alebo možnej 
obete trestného činu alebo cieľového 
miesta teroristického činu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Príslušné orgány v členských 
štátoch by mali mať možnosť použiť tieto 
informácie na prijatie vyšetrovacích 
opatrení podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov, resp. právnych predpisov Únie, 
vrátane vydania európskeho príkazu na 
predloženie dôkazov podľa nariadenia EÚ 
o európskych príkazoch na predloženie 
a uchovanie elektronických dôkazov 
v trestných veciach14.

vypúšťa sa

_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en



PE636.150v02-00 28/101 AM\1177908SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Príslušné orgány v členských 
štátoch by mali mať možnosť použiť tieto 
informácie na prijatie vyšetrovacích 
opatrení podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov, resp. právnych predpisov Únie, 
vrátane vydania európskeho príkazu na 
predloženie dôkazov podľa nariadenia EÚ 
o európskych príkazoch na predloženie 
a uchovanie elektronických dôkazov 
v trestných veciach14.

vypúšťa sa

_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(32) Príslušné orgány v členských 
štátoch by mali mať možnosť použiť tieto 
informácie na prijatie vyšetrovacích 
opatrení podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov, resp. právnych predpisov Únie, 
vrátane vydania európskeho príkazu na 
predloženie dôkazov podľa nariadenia EÚ 
o európskych príkazoch na predloženie 
a uchovanie elektronických dôkazov 
v trestných veciach14.

(32) Príslušné orgány v členských 
štátoch by mali mať možnosť použiť tieto 
informácie na prijatie vyšetrovacích 
opatrení podľa vnútroštátnych právnych 
predpisov, resp. právnych predpisov Únie.

_________________



AM\1177908SK.docx 29/101 PE636.150v02-00

SK

14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ neexistuje žiadna dohoda o návrhu týkajúcom sa elektronických dôkazov.

Pozmeňujúci návrh 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Poskytovatelia hostingových 
služieb aj členské štáty by mali zriadiť 
kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle 
vybavenie príkazov na odstránenie 
a hlásení. Na rozdiel od právneho zástupcu 
slúži takéto kontaktné miesto na 
prevádzkové účely. Kontaktné miesto 
poskytovateľa hostingových služieb by 
malo pozostávať z akéhokoľvek 
vyhradeného prostriedku, ktorý umožní 
elektronické predkladanie príkazov na 
odstránenie a hlásení, a z technických 
a personálnych prostriedkov, ktoré 
umožnia ich rýchle spracovanie. Kontaktné 
miesto poskytovateľa hostingových služieb 
sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ 
hostingových služieb môže určiť existujúce 
kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto 
kontaktné miesto je schopné plniť funkcie 
stanovené v tomto nariadení. S cieľom 
zabezpečiť odstránenie teroristického 
obsahu, resp. znemožnenie prístupu 
k nemu, do jednej hodiny od doručenia 
príkazu na odstránenie by poskytovatelia 
hostingových služieb mali zabezpečiť, aby 
bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné 
24/7. Informácie o kontaktnom mieste by 
mali zahŕňať informácie o jazyku, 
v ktorom sa je možné na kontaktné miesto 
obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu 

(33) Poskytovatelia hostingových 
služieb aj členské štáty by mali zriadiť 
kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle 
vybavenie príkazov na odstránenie 
a hlásení. Na rozdiel od právneho zástupcu 
slúži takéto kontaktné miesto na 
prevádzkové účely. Kontaktné miesto 
poskytovateľa hostingových služieb by 
malo pozostávať z akéhokoľvek 
vyhradeného prostriedku, ktorý umožní 
elektronické predkladanie príkazov na 
odstránenie a hlásení, a z technických 
a personálnych prostriedkov, ktoré 
umožnia ich rýchle spracovanie. Kontaktné 
miesto poskytovateľa hostingových služieb 
sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ 
hostingových služieb môže určiť existujúce 
kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto 
kontaktné miesto je schopné plniť funkcie 
stanovené v tomto nariadení. S cieľom 
zabezpečiť odstránenie teroristického 
obsahu, resp. znemožnenie prístupu 
k nemu, do jednej hodiny od doručenia 
príkazu na odstránenie by poskytovatelia 
hostingových služieb vystavení 
teroristickému obsahu mali zabezpečiť, 
aby bolo toto kontaktné miesto 
dosiahnuteľné 24/7. Informácie 
o kontaktnom mieste by mali zahŕňať 
informácie o jazyku, v ktorom sa je možné 
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medzi poskytovateľmi hostingových 
služieb a príslušnými orgánmi sa 
poskytovateľom hostingových služieb 
odporúča, aby umožnili komunikáciu 
v niektorom z úradných jazykov Únie, 
v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

na kontaktné miesto obrátiť. S cieľom 
uľahčiť komunikáciu medzi 
poskytovateľmi hostingových služieb 
a príslušnými orgánmi sa poskytovateľom 
hostingových služieb odporúča, aby 
umožnili komunikáciu v niektorom 
z úradných jazykov Únie, v ktorom sú 
k dispozícii ich podmienky. Poskytovatelia 
hostingových služieb by mali vytvoriť toto 
kontaktné miesto, hneď ako sa dozvedia o 
takomto obsahu, najneskôr a bez 
zbytočného odkladu po prijatí prvého 
príkazu na odstránenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Poskytovatelia hostingových 
služieb aj členské štáty by mali zriadiť 
kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle 
vybavenie príkazov na odstránenie 
a hlásení. Na rozdiel od právneho zástupcu 
slúži takéto kontaktné miesto na 
prevádzkové účely. Kontaktné miesto 
poskytovateľa hostingových služieb by 
malo pozostávať z akéhokoľvek 
vyhradeného prostriedku, ktorý umožní 
elektronické predkladanie príkazov na 
odstránenie a hlásení, a z technických 
a personálnych prostriedkov, ktoré 
umožnia ich rýchle spracovanie. Kontaktné 
miesto poskytovateľa hostingových služieb 
sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ 
hostingových služieb môže určiť existujúce 
kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto 
kontaktné miesto je schopné plniť funkcie 
stanovené v tomto nariadení. S cieľom 
zabezpečiť odstránenie teroristického 
obsahu, resp. znemožnenie prístupu 

(33) Poskytovatelia hostingových 
služieb aj členské štáty by mali zriadiť 
kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle 
vybavenie príkazov na odstránenie. Na 
rozdiel od právneho zástupcu slúži takéto 
kontaktné miesto na prevádzkové účely. 
Kontaktné miesto poskytovateľa 
hostingových služieb by malo pozostávať 
z akéhokoľvek vyhradeného prostriedku, 
ktorý umožní elektronické predkladanie 
príkazov na odstránenie a hlásení, 
a z technických a personálnych 
prostriedkov, ktoré umožnia ich rýchle 
spracovanie. Kontaktné miesto 
poskytovateľa hostingových služieb sa 
nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ 
hostingových služieb môže určiť existujúce 
kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto 
kontaktné miesto je schopné plniť funkcie 
stanovené v tomto nariadení. Informácie 
o kontaktnom mieste by mali zahŕňať 
informácie o jazyku, v ktorom sa je možné 
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k nemu, do jednej hodiny od doručenia 
príkazu na odstránenie by poskytovatelia 
hostingových služieb mali zabezpečiť, aby 
bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné 
24/7. Informácie o kontaktnom mieste by 
mali zahŕňať informácie o jazyku, 
v ktorom sa je možné na kontaktné miesto 
obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu 
medzi poskytovateľmi hostingových 
služieb a príslušnými orgánmi sa 
poskytovateľom hostingových služieb 
odporúča, aby umožnili komunikáciu 
v niektorom z úradných jazykov Únie, 
v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

na kontaktné miesto obrátiť. S cieľom 
uľahčiť komunikáciu medzi 
poskytovateľmi hostingových služieb 
a príslušnými orgánmi sa poskytovateľom 
hostingových služieb odporúča, aby 
umožnili komunikáciu v niektorom 
z úradných jazykov Únie, v ktorom sú 
k dispozícii ich podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Poskytovatelia hostingových 
služieb aj členské štáty by mali zriadiť 
kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle 
vybavenie príkazov na odstránenie 
a hlásení. Na rozdiel od právneho zástupcu 
slúži takéto kontaktné miesto na 
prevádzkové účely. Kontaktné miesto 
poskytovateľa hostingových služieb by 
malo pozostávať z akéhokoľvek 
vyhradeného prostriedku, ktorý umožní 
elektronické predkladanie príkazov na 
odstránenie a hlásení, a z technických 
a personálnych prostriedkov, ktoré 
umožnia ich rýchle spracovanie. Kontaktné 
miesto poskytovateľa hostingových služieb 
sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ 
hostingových služieb môže určiť existujúce 
kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto 
kontaktné miesto je schopné plniť funkcie 
stanovené v tomto nariadení. S cieľom 
zabezpečiť odstránenie teroristického 

(33) Poskytovatelia hostingových 
služieb aj členské štáty by mali zriadiť 
kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle 
vybavenie príkazov na odstránenie. Na 
rozdiel od právneho zástupcu slúži takéto 
kontaktné miesto na prevádzkové účely. 
Kontaktné miesto poskytovateľa 
hostingových služieb by malo pozostávať 
z akéhokoľvek vyhradeného prostriedku, 
ktorý umožní elektronické predkladanie 
príkazov na odstránenie a hlásení, 
a z technických a personálnych 
prostriedkov, ktoré umožnia ich rýchle 
spracovanie. Kontaktné miesto 
poskytovateľa hostingových služieb sa 
nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ 
hostingových služieb môže určiť existujúce 
kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto 
kontaktné miesto je schopné plniť funkcie 
stanovené v tomto nariadení. Informácie 
o kontaktnom mieste by mali zahŕňať 
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obsahu, resp. znemožnenie prístupu 
k nemu, do jednej hodiny od doručenia 
príkazu na odstránenie by poskytovatelia 
hostingových služieb mali zabezpečiť, aby 
bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné 
24/7. Informácie o kontaktnom mieste by 
mali zahŕňať informácie o jazyku, 
v ktorom sa je možné na kontaktné miesto 
obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu 
medzi poskytovateľmi hostingových 
služieb a príslušnými orgánmi sa 
poskytovateľom hostingových služieb 
odporúča, aby umožnili komunikáciu 
v niektorom z úradných jazykov Únie, 
v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

informácie o jazyku, v ktorom sa je možné 
na kontaktné miesto obrátiť. S cieľom 
uľahčiť komunikáciu medzi 
poskytovateľmi hostingových služieb 
a príslušnými orgánmi sa poskytovateľom 
hostingových služieb odporúča, aby 
umožnili komunikáciu v niektorom 
z úradných jazykov Únie, v ktorom sú 
k dispozícii ich podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Michał Boni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Poskytovatelia hostingových 
služieb aj členské štáty by mali zriadiť 
kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle 
vybavenie príkazov na odstránenie 
a hlásení. Na rozdiel od právneho zástupcu 
slúži takéto kontaktné miesto na 
prevádzkové účely. Kontaktné miesto 
poskytovateľa hostingových služieb by 
malo pozostávať z akéhokoľvek 
vyhradeného prostriedku, ktorý umožní 
elektronické predkladanie príkazov na 
odstránenie a hlásení, a z technických 
a personálnych prostriedkov, ktoré 
umožnia ich rýchle spracovanie. Kontaktné 
miesto poskytovateľa hostingových služieb 
sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ 
hostingových služieb môže určiť existujúce 
kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto 
kontaktné miesto je schopné plniť funkcie 
stanovené v tomto nariadení. S cieľom 

(33) Poskytovatelia hostingových 
služieb aj členské štáty by mali zriadiť 
kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle 
vybavenie príkazov na odstránenie 
a hlásení. Na rozdiel od právneho zástupcu 
slúži takéto kontaktné miesto na 
prevádzkové účely. Kontaktné miesto 
poskytovateľa hostingových služieb by 
malo pozostávať z akéhokoľvek 
vyhradeného prostriedku, ktorý umožní 
elektronické predkladanie príkazov na 
odstránenie a hlásení, a z technických 
a personálnych prostriedkov, ktoré 
umožnia ich rýchle spracovanie. Kontaktné 
miesto poskytovateľa hostingových služieb 
sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ 
hostingových služieb môže určiť existujúce 
kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto 
kontaktné miesto je schopné plniť funkcie 
stanovené v tomto nariadení. S cieľom 
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zabezpečiť odstránenie teroristického 
obsahu, resp. znemožnenie prístupu 
k nemu, do jednej hodiny od doručenia 
príkazu na odstránenie by poskytovatelia 
hostingových služieb mali zabezpečiť, aby 
bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné 
24/7. Informácie o kontaktnom mieste by 
mali zahŕňať informácie o jazyku, 
v ktorom sa je možné na kontaktné miesto 
obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu 
medzi poskytovateľmi hostingových 
služieb a príslušnými orgánmi sa 
poskytovateľom hostingových služieb 
odporúča, aby umožnili komunikáciu 
v niektorom z úradných jazykov Únie, 
v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

zabezpečiť odstránenie teroristického 
obsahu, resp. znemožnenie prístupu 
k nemu, urýchlene od doručenia príkazu na 
odstránenie by poskytovatelia 
hostingových služieb mali zabezpečiť, aby 
bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné 
24/7. Informácie o kontaktnom mieste by 
mali zahŕňať informácie o jazyku, 
v ktorom sa je možné na kontaktné miesto 
obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu 
medzi poskytovateľmi hostingových 
služieb a príslušnými orgánmi sa 
poskytovateľom hostingových služieb 
odporúča, aby umožnili komunikáciu 
v niektorom z úradných jazykov Únie, 
v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(33) Poskytovatelia hostingových 
služieb aj členské štáty by mali zriadiť 
kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle 
vybavenie príkazov na odstránenie 
a hlásení. Na rozdiel od právneho zástupcu 
slúži takéto kontaktné miesto na 
prevádzkové účely. Kontaktné miesto 
poskytovateľa hostingových služieb by 
malo pozostávať z akéhokoľvek 
vyhradeného prostriedku, ktorý umožní 
elektronické predkladanie príkazov na 
odstránenie a hlásení, a z technických 
a personálnych prostriedkov, ktoré 
umožnia ich rýchle spracovanie. Kontaktné 
miesto poskytovateľa hostingových služieb 
sa nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ 
hostingových služieb môže určiť existujúce 
kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto 
kontaktné miesto je schopné plniť funkcie 

(33) Poskytovatelia hostingových 
služieb aj členské štáty by mali zriadiť 
kontaktné miesta, aby sa uľahčilo rýchle 
vybavenie príkazov na odstránenie. Na 
rozdiel od právneho zástupcu slúži takéto 
kontaktné miesto na prevádzkové účely. 
Kontaktné miesto poskytovateľa 
hostingových služieb by malo pozostávať 
z akéhokoľvek vyhradeného prostriedku, 
ktorý umožní elektronické predkladanie 
príkazov na odstránenie a hlásení, 
a z technických a personálnych 
prostriedkov, ktoré umožnia ich rýchle 
spracovanie. Kontaktné miesto 
poskytovateľa hostingových služieb sa 
nemusí nachádzať v Únii a poskytovateľ 
hostingových služieb môže určiť existujúce 
kontaktné miesto, pod podmienkou, že toto 
kontaktné miesto je schopné plniť funkcie 
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stanovené v tomto nariadení. S cieľom 
zabezpečiť odstránenie teroristického 
obsahu, resp. znemožnenie prístupu 
k nemu, do jednej hodiny od doručenia 
príkazu na odstránenie by poskytovatelia 
hostingových služieb mali zabezpečiť, aby 
bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné 
24/7. Informácie o kontaktnom mieste by 
mali zahŕňať informácie o jazyku, 
v ktorom sa je možné na kontaktné miesto 
obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu 
medzi poskytovateľmi hostingových 
služieb a príslušnými orgánmi sa 
poskytovateľom hostingových služieb 
odporúča, aby umožnili komunikáciu 
v niektorom z úradných jazykov Únie, 
v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

stanovené v tomto nariadení. S cieľom 
zabezpečiť odstránenie teroristického 
obsahu, resp. znemožnenie prístupu 
k nemu, bezodkladne od doručenia príkazu 
na odstránenie by poskytovatelia 
hostingových služieb mali zabezpečiť, aby 
bolo toto kontaktné miesto dosiahnuteľné 
24/7. Informácie o kontaktnom mieste by 
mali zahŕňať informácie o jazyku, 
v ktorom sa je možné na kontaktné miesto 
obrátiť. S cieľom uľahčiť komunikáciu 
medzi poskytovateľmi hostingových 
služieb a príslušnými orgánmi sa 
poskytovateľom hostingových služieb 
odporúča, aby umožnili komunikáciu 
v niektorom z úradných jazykov Únie, 
v ktorom sú k dispozícii ich podmienky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Keďže neexistuje všeobecná 
požiadavka, aby poskytovatelia 
hostingových služieb zabezpečili fyzickú 
prítomnosť na území Únie, je potrebné 
zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide 
o otázku, pod právomoc ktorého členského 
štátu príslušný poskytovateľ hostingových 
služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, 
patrí. Vo všeobecnosti platí, že 
poskytovateľ hostingových služieb patrí do 
právomoci toho členského štátu, v ktorom 
má svoje hlavné miesto podnikateľskej 
činnosti alebo v ktorom určil svojho 
právneho zástupcu. Ak však príkaz na 
odstránenie vydá iný členský štát, jeho 
orgány by mali mať možnosť presadzovať 
svoje príkazy prostredníctvom 
donucovacích opatrení nerepresívnej 

(34) Keďže neexistuje všeobecná 
požiadavka, aby poskytovatelia 
hostingových služieb zabezpečili fyzickú 
prítomnosť na území Únie, je potrebné 
zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide 
o otázku, pod právomoc ktorého členského 
štátu príslušný poskytovateľ hostingových 
služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, 
patrí. Vo všeobecnosti platí, že 
poskytovateľ hostingových služieb patrí do 
právomoci toho členského štátu, v ktorom 
má svoje hlavné miesto podnikateľskej 
činnosti alebo v ktorom určil svojho 
právneho zástupcu. Pokiaľ ide 
o poskytovateľa hostingových služieb, 
ktorý nemá v Únii žiadnu prevádzkareň 
a neurčil právneho zástupcu, možnosť 
uložiť sankcie by mal mať každý členský 
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povahy, ako sú napr. peňažné sankcie. 
Pokiaľ ide o poskytovateľa hostingových 
služieb, ktorý nemá v Únii žiadnu 
prevádzkareň a neurčil právneho zástupcu, 
možnosť uložiť sankcie by mal mať každý 
členský štát, pod podmienkou dodržania 
zásady ne bis in idem.

štát, pod podmienkou dodržania zásady ne 
bis in idem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Keďže neexistuje všeobecná 
požiadavka, aby poskytovatelia 
hostingových služieb zabezpečili fyzickú 
prítomnosť na území Únie, je potrebné 
zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide 
o otázku, pod právomoc ktorého členského 
štátu príslušný poskytovateľ hostingových 
služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, 
patrí. Vo všeobecnosti platí, že 
poskytovateľ hostingových služieb patrí do 
právomoci toho členského štátu, v ktorom 
má svoje hlavné miesto podnikateľskej 
činnosti alebo v ktorom určil svojho 
právneho zástupcu. Ak však príkaz na 
odstránenie vydá iný členský štát, jeho 
orgány by mali mať možnosť presadzovať 
svoje príkazy prostredníctvom 
donucovacích opatrení nerepresívnej 
povahy, ako sú napr. peňažné sankcie. 
Pokiaľ ide o poskytovateľa hostingových 
služieb, ktorý nemá v Únii žiadnu 
prevádzkareň a neurčil právneho zástupcu, 
možnosť uložiť sankcie by mal mať každý 
členský štát, pod podmienkou dodržania 
zásady ne bis in idem.

(34) Keďže neexistuje všeobecná 
požiadavka, aby poskytovatelia 
hostingových služieb zabezpečili fyzickú 
prítomnosť na území Únie, je potrebné 
zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide 
o otázku, pod právomoc ktorého členského 
štátu príslušný poskytovateľ hostingových 
služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, 
patrí. Vo všeobecnosti platí, že 
poskytovateľ hostingových služieb patrí do 
právomoci toho členského štátu, v ktorom 
má svoje hlavné miesto podnikateľskej 
činnosti alebo v ktorom určil svojho 
právneho zástupcu. Pokiaľ ide 
o poskytovateľa hostingových služieb, 
ktorý nemá v Únii žiadnu prevádzkareň 
a neurčil právneho zástupcu, možnosť 
uložiť sankcie by mal mať každý členský 
štát, pod podmienkou dodržania zásady ne 
bis in idem.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(34) Keďže neexistuje všeobecná 
požiadavka, aby poskytovatelia 
hostingových služieb zabezpečili fyzickú 
prítomnosť na území Únie, je potrebné 
zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide 
o otázku, pod právomoc ktorého členského 
štátu príslušný poskytovateľ hostingových 
služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, 
patrí. Vo všeobecnosti platí, že 
poskytovateľ hostingových služieb patrí do 
právomoci toho členského štátu, v ktorom 
má svoje hlavné miesto podnikateľskej 
činnosti alebo v ktorom určil svojho 
právneho zástupcu. Ak však príkaz na 
odstránenie vydá iný členský štát, jeho 
orgány by mali mať možnosť presadzovať 
svoje príkazy prostredníctvom 
donucovacích opatrení nerepresívnej 
povahy, ako sú napr. peňažné sankcie. 
Pokiaľ ide o poskytovateľa hostingových 
služieb, ktorý nemá v Únii žiadnu 
prevádzkareň a neurčil právneho zástupcu, 
možnosť uložiť sankcie by mal mať každý 
členský štát, pod podmienkou dodržania 
zásady ne bis in idem.

(34) Keďže neexistuje všeobecná 
požiadavka, aby poskytovatelia 
hostingových služieb zabezpečili fyzickú 
prítomnosť na území Únie, je potrebné 
zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide 
o otázku, pod právomoc ktorého členského 
štátu príslušný poskytovateľ hostingových 
služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, 
patrí. Vo všeobecnosti platí, že 
poskytovateľ hostingových služieb patrí do 
právomoci toho členského štátu, v ktorom 
má svoje hlavné miesto podnikateľskej 
činnosti alebo v ktorom určil svojho 
právneho zástupcu. Pokiaľ ide 
o poskytovateľa hostingových služieb, 
ktorý nemá v Únii žiadnu prevádzkareň 
a neurčil právneho zástupcu, možnosť 
uložiť sankcie by mal mať každý členský 
štát, pod podmienkou dodržania zásady ne 
bis in idem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(34) Keďže neexistuje všeobecná 
požiadavka, aby poskytovatelia 
hostingových služieb zabezpečili fyzickú 
prítomnosť na území Únie, je potrebné 
zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide 
o otázku, pod právomoc ktorého členského 
štátu príslušný poskytovateľ hostingových 
služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, 
patrí. Vo všeobecnosti platí, že 
poskytovateľ hostingových služieb patrí do 
právomoci toho členského štátu, v ktorom 
má svoje hlavné miesto podnikateľskej 
činnosti alebo v ktorom určil svojho 
právneho zástupcu. Ak však príkaz na 
odstránenie vydá iný členský štát, jeho 
orgány by mali mať možnosť presadzovať 
svoje príkazy prostredníctvom 
donucovacích opatrení nerepresívnej 
povahy, ako sú napr. peňažné sankcie. 
Pokiaľ ide o poskytovateľa hostingových 
služieb, ktorý nemá v Únii žiadnu 
prevádzkareň a neurčil právneho zástupcu, 
možnosť uložiť sankcie by mal mať každý 
členský štát, pod podmienkou dodržania 
zásady ne bis in idem.

(34) Keďže neexistuje všeobecná 
požiadavka, aby poskytovatelia 
hostingových služieb zabezpečili fyzickú 
prítomnosť na území Únie, je potrebné 
zabezpečiť jednoznačnosť, pokiaľ ide 
o otázku, pod právomoc ktorého členského 
štátu príslušný poskytovateľ hostingových 
služieb, ktorý ponúka služby v rámci Únie, 
patrí. Vo všeobecnosti platí, že 
poskytovateľ hostingových služieb patrí do 
právomoci toho členského štátu, v ktorom 
má svoje hlavné miesto podnikateľskej 
činnosti alebo v ktorom určil svojho 
právneho zástupcu. Pokiaľ ide 
o poskytovateľa hostingových služieb, 
ktorý nemá v Únii žiadnu prevádzkareň 
a neurčil právneho zástupcu, možnosť 
uložiť sankcie by mal mať každý členský 
štát, pod podmienkou dodržania zásady ne 
bis in idem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(35) Tí poskytovatelia hostingových 
služieb, ktorí nie sú usadení v Únii, by mali 
písomne určiť právneho zástupcu s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie a presadzovanie 
povinností podľa tohto nariadenia.

(35) Tí poskytovatelia hostingových 
služieb, ktorí nie sú usadení v Únii, by mali 
písomne určiť právneho zástupcu s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie a presadzovanie 
povinností podľa tohto nariadenia. 
Poskytovatelia hostingových služieb môžu 
využiť existujúceho zákonného zástupcu 
za predpokladu, že je tento zákonný 
zástupca schopný plniť úlohy stanovené 
v tomto nariadení.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Členské štáty by mali určiť 
príslušné orgány na účely tohto nariadenia. 
Požiadavka určiť príslušné orgány si 
nevyhnutne nevyžaduje zriadenie nových 
orgánov – úlohami stanovenými v tomto 
nariadení môžu byť poverené aj už 
existujúce orgány. V tomto nariadení sa 
vyžaduje určenie orgánov zodpovedných 
za vydávanie príkazov na odstránenie, 
hlásení a za dohľad nad proaktívnymi 
opatreniami a ukladanie sankcií. Je na 
rozhodnutí členských štátov, koľko 
orgánov poveria plnením týchto úloh.

(37) Členské štáty by mali určiť 
príslušné orgány na účely tohto nariadenia. 
Požiadavka určiť príslušné orgány si 
nevyhnutne nevyžaduje zriadenie nových 
orgánov – úlohami stanovenými v tomto 
nariadení môžu byť poverené aj už 
existujúce orgány. V tomto nariadení sa 
vyžaduje určenie orgánov zodpovedných 
za vydávanie príkazov na odstránenie, a za 
dohľad nad proaktívnymi opatreniami 
a ukladanie sankcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Členské štáty by mali určiť 
príslušné orgány na účely tohto 
nariadenia. Požiadavka určiť príslušné 
orgány si nevyhnutne nevyžaduje zriadenie 
nových orgánov – úlohami stanovenými 
v tomto nariadení môžu byť poverené aj už 
existujúce orgány. V tomto nariadení sa 
vyžaduje určenie orgánov zodpovedných 
za vydávanie príkazov na odstránenie, 
hlásení a za dohľad nad proaktívnymi 
opatreniami a ukladanie sankcií. Je na 

(37) Členské štáty by mali určiť 
príslušný orgán na účely tohto nariadenia. 
Požiadavka určiť príslušný orgán si 
nevyhnutne nevyžaduje zriadenie nového 
orgánu – úlohami stanovenými v tomto 
nariadení môže byť poverený aj už 
existujúci orgán. V tomto nariadení sa 
vyžaduje určenie orgánu zodpovedného za 
vydávanie príkazov na odstránenie, hlásení 
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rozhodnutí členských štátov, koľko 
orgánov poveria plnením týchto úloh.

a za dohľad nad proaktívnymi opatreniami 
a ukladanie sankcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Členské štáty by mali určiť 
príslušné orgány na účely tohto nariadenia. 
Požiadavka určiť príslušné orgány si 
nevyhnutne nevyžaduje zriadenie nových 
orgánov – úlohami stanovenými v tomto 
nariadení môžu byť poverené aj už 
existujúce orgány. V tomto nariadení sa 
vyžaduje určenie orgánov zodpovedných 
za vydávanie príkazov na odstránenie, 
hlásení a za dohľad nad proaktívnymi 
opatreniami a ukladanie sankcií. Je na 
rozhodnutí členských štátov, koľko 
orgánov poveria plnením týchto úloh.

(37) Členské štáty by mali určiť 
nezávislé a nestranné príslušné verejné 
orgány na účely tohto nariadenia. 
Požiadavka určiť príslušné orgány si 
nevyhnutne nevyžaduje zriadenie nových 
orgánov – úlohami stanovenými v tomto 
nariadení môžu byť poverené aj už 
existujúce orgány. V tomto nariadení sa 
vyžaduje určenie orgánov zodpovedných 
za vydávanie príkazov na odstránenie a za 
dohľad nad proaktívnymi opatreniami 
a ukladanie sankcií. Je na rozhodnutí 
členských štátov, koľko orgánov poveria 
plnením týchto úloh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Členské štáty by mali určiť 
príslušné orgány na účely tohto 
nariadenia. Požiadavka určiť príslušné 
orgány si nevyhnutne nevyžaduje zriadenie 
nových orgánov – úlohami stanovenými 
v tomto nariadení môžu byť poverené aj už 

(37) Členské štáty by mali určiť 
príslušný orgán na účely tohto nariadenia 
v súlade s ich ústavnými obmedzeniami. 
Požiadavka určiť jeden príslušný orgán si 
nevyhnutne nevyžaduje zriadenie nových 
orgánov – úlohami stanovenými v tomto 
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existujúce orgány. V tomto nariadení sa 
vyžaduje určenie orgánov zodpovedných 
za vydávanie príkazov na odstránenie, 
hlásení a za dohľad nad proaktívnymi 
opatreniami a ukladanie sankcií. Je na 
rozhodnutí členských štátov, koľko 
orgánov poveria plnením týchto úloh.

nariadení môžu byť poverené aj už 
existujúce orgány. V tomto nariadení sa 
vyžaduje určenie orgánov zodpovedných 
za vydávanie príkazov na odstránenie, 
hlásení a za dohľad nad proaktívnymi 
opatreniami a ukladanie sankcií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37) Členské štáty by mali určiť 
príslušné orgány na účely tohto nariadenia. 
Požiadavka určiť príslušné orgány si 
nevyhnutne nevyžaduje zriadenie nových 
orgánov – úlohami stanovenými v tomto 
nariadení môžu byť poverené aj už 
existujúce orgány. V tomto nariadení sa 
vyžaduje určenie orgánov zodpovedných 
za vydávanie príkazov na odstránenie, 
hlásení a za dohľad nad proaktívnymi 
opatreniami a ukladanie sankcií. Je na 
rozhodnutí členských štátov, koľko 
orgánov poveria plnením týchto úloh.

(37) Členské štáty by mali určiť 
príslušné súdne orgány na účely tohto 
nariadenia. Požiadavka určiť príslušné 
orgány si nevyhnutne nevyžaduje zriadenie 
nových orgánov – úlohami stanovenými 
v tomto nariadení môžu byť poverené aj už 
existujúce súdne orgány. V tomto 
nariadení sa vyžaduje určenie orgánov 
zodpovedných za vydávanie príkazov na 
odstránenie a za dohľad nad dodatočnými 
opatreniami a ukladanie sankcií. Je na 
rozhodnutí členských štátov, koľko 
orgánov poveria plnením týchto úloh.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 37 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(37a) Členské štáty by mali Komisii 
oznámiť príslušné orgány určené podľa 
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tohto nariadenia a tá by mala publikovať 
online dokument o príslušných orgánoch 
v každom členskom štáte. Online register 
by mal byť ľahko prístupný s cieľom 
uľahčiť poskytovateľom hostingových 
služieb rýchle overenie autenticity 
príkazov na odstránenie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Nezabezpečenie súladu v jednotlivých 
prípadoch by sa mohlo sankcionovať, 
avšak za súčasného dodržania zásady ne 
bis in idem a zásady proporcionality, ako aj 
za zabezpečenia toho, aby tieto sankcie 
zohľadňovali systematické zlyhanie. 
S cieľom zabezpečiť právnu istotu by sa 
v tomto nariadení malo stanoviť, v akom 
rozsahu môžu príslušné povinnosti 
podliehať sankciám. Pri určovaní toho, či 
by sa mali uložiť finančné sankcie, by sa 
mali náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.
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dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Axel Voss

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
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dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Príslušný orgán by mal 
navyše zohľadniť, či je poskytovateľ 
hostingových služieb startup alebo malý a 
stredný podnik a mal by v každom 
jednotlivom prípade určiť, či mohol 
primerane dodržať vydaný príkaz. 
V odôvodnených prípadoch môže 
príslušný orgán rozhodnúť o pozastavení 
sankcie voči startupom alebo malým a 
stredným podnikom alebo o jej zmiernení. 
Členské štáty zabezpečia, aby sankcie 
nepodporovali odstránenie obsahu, ktorý 
nie je teroristický.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, ktoré môžu byť 
správnej alebo trestnej povahy, a v prípade 
potreby aj usmernenia o ukladaní týchto 
sankcií. Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
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toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. Členské štáty by 
mali pri určovaní toho, či by sa mala 
uplatňovať sankcia, zohľadniť správy 
poskytovateľov hostingových služieb, keď 
neboli schopní vykonať príkaz na 
odstránenie včas. Členské štáty by mali 
zohľadniť ekonomickú a technickú 
kapacitu poskytovateľov hostingových 
služieb. S cieľom zabezpečiť právnu istotu 
by sa v tomto nariadení malo stanoviť, 
v akom rozsahu môžu príslušné povinnosti 
podliehať sankciám. Sankcie za 
nedodržiavanie článku 6 by sa mali prijať 
len v súvislosti so záväzkami 
vyplývajúcimi zo žiadosti o správu podľa 
článku 6 ods. 2 alebo s rozhodnutím, 
ktorým sa ukladajú dodatočné proaktívne 
opatrenia podľa článku 6 ods. 4. Pri 
určovaní toho, či by sa mali uložiť finančné 
sankcie, by sa mali náležite zohľadniť 
finančné zdroje poskytovateľa. Členské 
štáty zabezpečia, aby sankcie 
nepodporovali odstránenie obsahu, ktorý 
nie je teroristický.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
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služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Pri určovaní toho, či by sa mali 
uložiť finančné sankcie, by sa mali náležite 
zohľadniť finančné zdroje poskytovateľa. 
Členské štáty zabezpečia, aby sankcie 
nepodporovali odstránenie obsahu, ktorý 
nie je teroristický.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
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služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

služieb systematicky odmieta bez 
zbytočného odkladu odstrániť nezákonný 
teroristický obsah od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Pri určovaní toho, či by sa mali 
uložiť finančné sankcie, by sa mali náležite 
zohľadniť finančné zdroje poskytovateľa. 
Členské štáty zabezpečia, aby sankcie 
nepodporovali odstránenie obsahu, ktorý 
nie je nezákonným teroristickým 
obsahom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
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služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, bez 
zbytočného odkladu od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Pri určovaní toho, či by sa mali 
uložiť finančné sankcie, by sa mali náležite 
zohľadniť finančné zdroje poskytovateľa. 
Členské štáty zabezpečia, aby sankcie 
nepodporovali odstránenie obsahu, ktorý 
nie je nezákonným teroristickým 
obsahom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií s 
cieľom zabezpečiť primeranosť sankcií v 
závislosti od veľkosti a prostriedkov 
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služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

poskytovateľa hostingových služieb. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
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usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický, a mali by 
trestať účelové odstránenie zákonného 
obsahu v zmysle tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Maria Grapini

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb, 
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Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

s prijatím jednotného postupu v rámci 
Európskej únie. Členské štáty by mali 
prijať pravidlá upravujúce sankcie, 
a v prípade potreby aj usmernenia 
o ukladaní týchto sankcií. Osobitne prísne 
sankcie by sa mali ukladať, ak 
poskytovateľ hostingových služieb 
systematicky neodstraňuje teroristický 
obsah, resp. k nemu systematicky 
neznemožňuje prístup, do jednej hodiny od 
prijatia príkazu na odstránenie. 
Nezabezpečenie súladu v jednotlivých 
prípadoch by sa mohlo sankcionovať, 
avšak za súčasného dodržania zásady ne 
bis in idem a zásady proporcionality, ako aj 
za zabezpečenia toho, aby tieto sankcie 
zohľadňovali systematické zlyhanie. 
S cieľom zabezpečiť právnu istotu by sa 
v tomto nariadení malo stanoviť, v akom 
rozsahu môžu príslušné povinnosti 
podliehať sankciám. Sankcie za 
nedodržiavanie článku 6 by sa mali prijať 
len v súvislosti so záväzkami 
vyplývajúcimi zo žiadosti o správu podľa 
článku 6 ods. 2 alebo s rozhodnutím, 
ktorým sa ukladajú dodatočné proaktívne 
opatrenia podľa článku 6 ods. 4. Pri 
určovaní toho, či by sa mali uložiť finančné 
sankcie, by sa mali náležite zohľadniť 
finančné zdroje poskytovateľa. Členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby sankcie 
nepodporovali odstránenie obsahu, ktorý 
nie je teroristický.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 244
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 

(38) Sankcie môžu prispieť 
k zabezpečeniu účinného vykonávania 
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povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne odrádzajúce sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, po 
prijatí príkazu na odstránenie. 
Nezabezpečenie súladu v jednotlivých 
prípadoch by sa mohlo sankcionovať, 
avšak za súčasného dodržania zásady ne 
bis in idem a zásady proporcionality, ako aj 
za zabezpečenia toho, aby tieto sankcie 
zohľadňovali systematické a prebiehajúce 
zlyhanie, zárobkový motív a ďalšie 
faktory, ktoré poľahčujú alebo priťažujú 
neodstránenie teroristického obsahu. 
Sankcie a možné pokuty by nemali 
podporovať svojvoľné odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický, zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
S cieľom zabezpečiť právnu istotu by sa 
v tomto nariadení malo stanoviť, v akom 
rozsahu môžu príslušné povinnosti 
podliehať sankciám. Pri určovaní toho, či 
by sa mali uložiť finančné sankcie, by sa 
mali náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 

(38) Sankcie môžu byť potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
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povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Michał Boni

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 

(38) Sankcie sú potrebné na 
zabezpečenie účinného vykonávania 
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povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, do 
jednej hodiny od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

povinností podľa tohto nariadenia zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb. 
Členské štáty by mali prijať pravidlá 
upravujúce sankcie, a v prípade potreby aj 
usmernenia o ukladaní týchto sankcií. 
Osobitne prísne sankcie by sa mali 
ukladať, ak poskytovateľ hostingových 
služieb systematicky neodstraňuje 
teroristický obsah, resp. k nemu 
systematicky neznemožňuje prístup, 
urýchlene od prijatia príkazu na 
odstránenie. Nezabezpečenie súladu 
v jednotlivých prípadoch by sa mohlo 
sankcionovať, avšak za súčasného 
dodržania zásady ne bis in idem a zásady 
proporcionality, ako aj za zabezpečenia 
toho, aby tieto sankcie zohľadňovali 
systematické zlyhanie. S cieľom 
zabezpečiť právnu istotu by sa v tomto 
nariadení malo stanoviť, v akom rozsahu 
môžu príslušné povinnosti podliehať 
sankciám. Sankcie za nedodržiavanie 
článku 6 by sa mali prijať len v súvislosti 
so záväzkami vyplývajúcimi zo žiadosti 
o správu podľa článku 6 ods. 2 alebo 
s rozhodnutím, ktorým sa ukladajú 
dodatočné proaktívne opatrenia podľa 
článku 6 ods. 4. Pri určovaní toho, či by sa 
mali uložiť finančné sankcie, by sa mali 
náležite zohľadniť finančné zdroje 
poskytovateľa. Členské štáty zabezpečia, 
aby sankcie nepodporovali odstránenie 
obsahu, ktorý nie je teroristický.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) S cieľom umožniť, aby v prípade 
potreby bolo možné rýchlo zmeniť obsah 

(40) S cieľom umožniť, aby v prípade 
potreby bolo možné rýchlo zmeniť obsah 



PE636.150v02-00 54/101 AM\1177908SK.docx

SK

formulárov, ktoré sa majú používať na 
účely tohto nariadenia, by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide 
o zmenu príloh I, II a III k tomuto 
nariadeniu. S cieľom zohľadniť vývoj 
v oblasti technológií a súvisiaceho 
právneho rámca by Komisia mala byť 
splnomocnená aj na prijatie delegovaných 
aktov na doplnenie tohto nariadenia 
o technické požiadavky na elektronické 
prostriedky, ktoré majú príslušné orgány 
používať na prenos príkazov na 
odstránenie. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
viedla v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva15. 
Predovšetkým v záujme zabezpečenia 
rovnakého zastúpenia pri príprave 
delegovaných aktov sa všetky dokumenty 
doručujú Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako expertom z členských 
štátov a experti Európskeho parlamentu 
a Rady majú systematicky prístup na 
zasadnutia expertných skupín Komisie, 
ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 
aktov.

formulárov, ktoré sa majú používať na 
účely tohto nariadenia, by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide 
o zmenu príloh I, II a III k tomuto 
nariadeniu. S cieľom zohľadniť vývoj 
v oblasti technológií a súvisiaceho 
právneho rámca by Komisia mala byť 
splnomocnená aj na prijatie delegovaných 
aktov na doplnenie tohto nariadenia 
o technické požiadavky na elektronické 
prostriedky, ktoré majú príslušné orgány 
používať na prenos príkazov na 
odstránenie, a na určenie toho, čo 
zodpovedá značnému množstvu uznaných 
príkazov na odstránenie podľa tohto 
nariadenia. Je osobitne dôležité, aby 
Komisia počas prípravných prác 
uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na 
úrovni expertov, a aby tieto konzultácie 
viedla v súlade so zásadami stanovenými 
v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 
2016 o lepšej tvorbe práva15. 
Predovšetkým v záujme zabezpečenia 
rovnakého zastúpenia pri príprave 
delegovaných aktov sa všetky dokumenty 
doručujú Európskemu parlamentu a Rade 
v rovnakom čase ako expertom z členských 
štátov a experti Európskeho parlamentu 
a Rady majú systematicky prístup na 
zasadnutia expertných skupín Komisie, 
ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných 
aktov.

_________________ _________________
15 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1. 15 Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Do článku 19 sa pridal delegovaný akt.

Pozmeňujúci návrh 248
Eva Joly
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Členské štáty by mali 
zhromažďovať informácie o vykonávaní 
právnych predpisov. Na účely hodnotenia 
právnych predpisov by sa mal vypracovať 
podrobný program monitorovania 
výstupov, výsledkov a vplyvov tohto 
nariadenia.

(41) Členské štáty by mali 
zhromažďovať informácie o vykonávaní 
právnych predpisov vrátane informácií 
o počte prípadov úspešného odhalenia, 
vyšetrovania a stíhania teroristických 
trestných činov v dôsledku tohto 
nariadenia. Na účely hodnotenia právnych 
predpisov by sa mal vypracovať podrobný 
program monitorovania výstupov, 
výsledkov a vplyvov tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Na základe zistení a záverov 
v správe o vykonávaní a výsledku 
monitorovania by Komisia mala vykonať 
hodnotenie tohto nariadenia najskôr tri 
roky po nadobudnutí jeho účinnosti. 
Hodnotenie by malo vychádzať z piatich 
kritérií efektívnosti, účinnosti, 
relevantnosti, súdržnosti a pridanej 
hodnoty EÚ. V rámci tohto hodnotenia sa 
posúdi fungovanie rôznych operačných 
a technických opatrení stanovených 
v tomto nariadení vrátane účinnosti 
opatrení na posilnenie odhaľovania, 
identifikácie a odstraňovania teroristického 
obsahu, účinnosti ochranných 
mechanizmov, ako aj vplyvov na 
potenciálne dotknuté práva a záujmy 
tretích strán vrátane preskúmania 

(42) Na základe zistení a záverov 
v správe o vykonávaní a výsledku 
monitorovania by Komisia mala vykonať 
hodnotenie tohto nariadenia tri roky po 
nadobudnutí jeho účinnosti. V rámci tohto 
hodnotenia sa posúdi fungovanie rôznych 
opatrení stanovených v tomto nariadení 
vrátane účinnosti opatrení na posilnenie 
odhaľovania, identifikácie a odstraňovania 
teroristického obsahu, účinnosti 
ochranných mechanizmov, ako aj vplyvov 
na potenciálne dotknuté základné práva 
vrátane slobody prejavu a práva na 
informácie, práva na slobodu a 
pluralizmus médií, slobodu podnikania a 
práva na súkromie a ochranu osobných 
údajov.
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požiadavky informovať poskytovateľov 
obsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(42) Na základe zistení a záverov 
v správe o vykonávaní a výsledku 
monitorovania by Komisia mala vykonať 
hodnotenie tohto nariadenia najskôr tri 
roky po nadobudnutí jeho účinnosti. 
Hodnotenie by malo vychádzať z piatich 
kritérií efektívnosti, účinnosti, 
relevantnosti, súdržnosti a pridanej 
hodnoty EÚ. V rámci tohto hodnotenia sa 
posúdi fungovanie rôznych operačných 
a technických opatrení stanovených 
v tomto nariadení vrátane účinnosti 
opatrení na posilnenie odhaľovania, 
identifikácie a odstraňovania teroristického 
obsahu, účinnosti ochranných 
mechanizmov, ako aj vplyvov na 
potenciálne dotknuté práva a záujmy 
tretích strán vrátane preskúmania 
požiadavky informovať poskytovateľov 
obsahu.

(42) Na základe zistení a záverov 
v správe o vykonávaní a výsledku 
monitorovania by Komisia mala vykonať 
hodnotenie tohto nariadenia najskôr tri 
roky po nadobudnutí jeho účinnosti. 
Hodnotenie by malo vychádzať z piatich 
kritérií nevyhnutnosti a primeranosti, 
účinnosti, relevantnosti, súdržnosti 
a pridanej hodnoty EÚ. V rámci tohto 
hodnotenia sa posúdi fungovanie rôznych 
operačných a technických opatrení 
stanovených v tomto nariadení vrátane 
účinnosti odstraňovania nezákonného 
teroristického obsahu, účinnosti 
ochranných mechanizmov, ako aj vplyvov 
na dotknuté základné práva a záujmy 
jednotlivcov vrátane preskúmania 
požiadavky informovať poskytovateľov 
obsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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(43) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 
zabezpečenie hladkého fungovania 
jednotného digitálneho trhu 
prostredníctvom predchádzania šíreniu 
teroristického obsahu online, nemožno 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale z dôvodu rozsahu 
a účinkov obmedzenia je možno ho lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec toho, 
čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto 
cieľa,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Eva Joly

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 
zabezpečenie hladkého fungovania 
jednotného digitálneho trhu 
prostredníctvom predchádzania šíreniu 
teroristického obsahu online, nemožno 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov 
obmedzenia je možno ho lepšie dosiahnuť 
na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie tohto cieľa,

(43) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 
zabezpečenie hladkého fungovania 
jednotného digitálneho trhu 
prostredníctvom prispievania k 
vyšetrovaniu teroristických trestných 
činov a riešenia šírenia teroristického 
obsahu online, nemožno uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale 
z dôvodu rozsahu a účinkov obmedzenia je 
možno ho lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
môže Únia prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity podľa článku 5 
Zmluvy o Európskej únii. V súlade so 
zásadou proporcionality podľa uvedeného 
článku toto nariadenie neprekračuje rámec 
toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto 
cieľa,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 253
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(43) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 
zabezpečenie hladkého fungovania 
jednotného digitálneho trhu 
prostredníctvom predchádzania šíreniu 
teroristického obsahu online, nemožno 
uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských 
štátov, ale z dôvodu rozsahu a účinkov 
obmedzenia je možno ho lepšie dosiahnuť 
na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 
V súlade so zásadou proporcionality podľa 
uvedeného článku toto nariadenie 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie tohto cieľa,

(43) Keďže ciele tohto nariadenia, a to 
zabezpečenie hladkého fungovania 
jednotného digitálneho trhu 
prostredníctvom predchádzania šíreniu 
nezákonného teroristického obsahu online, 
nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
členských štátov, ale z dôvodu rozsahu 
a účinkov obmedzenia je možno ho lepšie 
dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia 
prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality podľa uvedeného článku 
toto nariadenie neprekračuje rámec toho, 
čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto 
cieľa,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
jednotné pravidlá na predchádzanie 
zneužívaniu hostingových služieb na 
šírenie teroristického obsahu online. 
Stanovujú sa v ňom najmä:

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
cielené pravidlá na riešenie zneužívania 
hostingových služieb tretími stranami na 
šírenie nezákonného teroristického obsahu 
online. Stanovujú sa v ňom najmä:

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 255
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
jednotné pravidlá na predchádzanie 
zneužívaniu hostingových služieb na 
šírenie teroristického obsahu online. 
Stanovujú sa v ňom najmä:

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
jednotné pravidlá na riešenie zneužívania 
hostingových služieb na šírenie 
nezákonného teroristického obsahu online. 
Stanovujú sa v ňom najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
jednotné pravidlá na predchádzanie 
zneužívaniu hostingových služieb na 
šírenie teroristického obsahu online. 
Stanovujú sa v ňom najmä:

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
jednotné pravidlá na predchádzanie 
zneužívaniu hostingových služieb na 
verejné šírenie teroristického obsahu 
online. Stanovujú sa v ňom najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
jednotné pravidlá na predchádzanie 
zneužívaniu hostingových služieb na 

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
jednotné pravidlá na obmedzenie šírenia 
teroristického obsahu online. Stanovujú sa 
v ňom najmä:
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šírenie teroristického obsahu online. 
Stanovujú sa v ňom najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
jednotné pravidlá na predchádzanie 
zneužívaniu hostingových služieb na 
šírenie teroristického obsahu online. 
Stanovujú sa v ňom najmä:

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
jednotné pravidlá na riešenie zneužívania 
hostingových služieb na šírenie 
teroristického obsahu online. Stanovujú sa 
v ňom najmä:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V tomto nariadení sa stanovujú 
jednotné pravidlá na predchádzanie 
zneužívaniu hostingových služieb na 
šírenie teroristického obsahu online. 
Stanovujú sa v ňom najmä:

1. V tejto smernici sa stanovujú 
jednotné pravidlá na predchádzanie 
zneužívaniu hostingových služieb na 
šírenie teroristického obsahu online. 
Stanovujú sa v ňom najmä:

(Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v 
celom texte. Jeho prijatie si vyžaduje 
zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pravidlá týkajúce sa povinnej 
starostlivosti, ktoré majú uplatňovať 
poskytovatelia hostingových služieb 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu prostredníctvom ich služieb 
a v prípade potreby zabezpečiť jeho rýchle 
odstránenie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pravidlá týkajúce sa povinnej 
starostlivosti, ktoré majú uplatňovať 
poskytovatelia hostingových služieb 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu prostredníctvom ich služieb 
a v prípade potreby zabezpečiť jeho rýchle 
odstránenie;

a) pravidlá týkajúce sa náležitej a 
primeranej povinnej starostlivosti, ktoré 
majú uplatňovať poskytovatelia 
hostingových služieb, ktorých služby sú 
obzvlášť vystavené nezákonnému 
teroristickému obsahu, s cieľom 
minimalizovať šírenie teroristického 
obsahu prostredníctvom ich služieb 
a v prípade potreby zabezpečiť jeho rýchle 
odstránenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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a) pravidlá týkajúce sa povinnej 
starostlivosti, ktoré majú uplatňovať 
poskytovatelia hostingových služieb 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu prostredníctvom ich služieb 
a v prípade potreby zabezpečiť jeho rýchle 
odstránenie;

a) pravidlá týkajúce sa povinnej 
starostlivosti, ktoré majú uplatňovať 
poskytovatelia hostingových služieb 
s cieľom riešiť verejné šírenie 
nezákonného teroristického obsahu 
prostredníctvom ich služieb a zabezpečiť 
jeho rýchle odstránenie po vydaní príkazu 
na odstránenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Daniel Dalton

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pravidlá týkajúce sa povinnej 
starostlivosti, ktoré majú uplatňovať 
poskytovatelia hostingových služieb 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu prostredníctvom ich služieb 
a v prípade potreby zabezpečiť jeho rýchle 
odstránenie;

a) pravidlá týkajúce sa povinnej 
starostlivosti, ktoré majú uplatňovať 
poskytovatelia hostingových služieb 
s cieľom zabrániť verejnému šíreniu 
teroristického obsahu prostredníctvom ich 
služieb a v prípade potreby zabezpečiť jeho 
rýchle odstránenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pravidlá týkajúce sa povinnej 
starostlivosti, ktoré majú uplatňovať 
poskytovatelia hostingových služieb 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu prostredníctvom ich služieb 
a v prípade potreby zabezpečiť jeho rýchle 
odstránenie;

a) pravidlá týkajúce sa povinnej 
starostlivosti, ktoré majú uplatňovať 
poskytovatelia hostingových služieb 
s cieľom zabrániť verejnému šíreniu 
teroristického obsahu prostredníctvom ich 
služieb a v prípade potreby zabezpečiť jeho 
rýchle odstránenie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) pravidlá týkajúce sa povinnej 
starostlivosti, ktoré majú uplatňovať 
poskytovatelia hostingových služieb 
s cieľom zabrániť šíreniu teroristického 
obsahu prostredníctvom ich služieb 
a v prípade potreby zabezpečiť jeho rýchle 
odstránenie;

a) pravidlá týkajúce sa povinnej 
starostlivosti, ktoré majú uplatňovať 
poskytovatelia hostingových služieb, ktorí 
sú obzvlášť vystavení teroristickému 
obsahu prostredníctvom ich služieb s 
cieľom zabezpečiť v prípade potreby jeho 
odstránenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) súbor opatrení, ktoré majú členské 
štáty zaviesť s cieľom identifikovať 
teroristický obsah, umožniť jeho rýchle 
odstránenie zo strany poskytovateľov 
hostingových služieb a uľahčiť spoluprácu 
s príslušnými orgánmi v iných členských 
štátoch, poskytovateľmi hostingových 
služieb a v prípade potreby príslušnými 
orgánmi Únie.

b) súbor opatrení, ktoré majú členské 
štáty zaviesť s cieľom identifikovať 
nezákonný teroristický obsah, umožniť 
jeho urýchlené odstránenie zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb 
v súlade s právom Únie, ktoré stanovuje 
vhodné záruky ochrany základných práv, 
a uľahčiť spoluprácu s príslušnými 
súdnymi alebo správnymi orgánmi v iných 
členských štátoch, poskytovateľmi 
hostingových služieb a v prípade potreby 
príslušnými orgánmi Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) súbor opatrení, ktoré majú členské 
štáty zaviesť s cieľom identifikovať 
teroristický obsah, umožniť jeho rýchle 
odstránenie zo strany poskytovateľov 
hostingových služieb a uľahčiť spoluprácu 
s príslušnými orgánmi v iných členských 
štátoch, poskytovateľmi hostingových 
služieb a v prípade potreby príslušnými 
orgánmi Únie.

b) súbor opatrení, ktoré majú členské 
štáty zaviesť s cieľom identifikovať 
teroristický obsah, umožniť jeho 
odstránenie zo strany poskytovateľov 
hostingových služieb v súlade s právom 
Únie, ktoré stanovuje vhodné záruky 
ochrany základných práv, a uľahčiť 
spoluprácu s príslušnými orgánmi v iných 
členských štátoch, poskytovateľmi 
hostingových služieb a v prípade potreby 
príslušnými orgánmi Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) súbor opatrení, ktoré majú členské 
štáty zaviesť s cieľom identifikovať 
teroristický obsah, umožniť jeho rýchle 
odstránenie zo strany poskytovateľov 
hostingových služieb a uľahčiť spoluprácu 
s príslušnými orgánmi v iných členských 
štátoch, poskytovateľmi hostingových 
služieb a v prípade potreby príslušnými 
orgánmi Únie.

b) súbor opatrení, ktoré majú členské 
štáty zaviesť s cieľom identifikovať 
nezákonný teroristický obsah, umožniť 
jeho rýchle odstránenie zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb 
a uľahčiť spoluprácu s príslušnými 
súdnymi a nezávislými správnymi orgánmi 
v iných členských štátoch, poskytovateľmi 
hostingových služieb a v prípade potreby 
príslušnými orgánmi Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
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Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) súbor opatrení, ktoré majú členské 
štáty zaviesť s cieľom identifikovať 
teroristický obsah, umožniť jeho rýchle 
odstránenie zo strany poskytovateľov 
hostingových služieb a uľahčiť spoluprácu 
s príslušnými orgánmi v iných členských 
štátoch, poskytovateľmi hostingových 
služieb a v prípade potreby príslušnými 
orgánmi Únie.

b) súbor opatrení, ktoré majú členské 
štáty zaviesť s cieľom identifikovať 
nezákonný teroristický obsah, umožniť 
jeho rýchle odstránenie zo strany 
poskytovateľov hostingových služieb po 
vydaní príkazu na odstránenie a uľahčiť 
spoluprácu s príslušnými orgánmi v iných 
členských štátoch a poskytovateľmi 
hostingových služieb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Auke Zijlstra

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Opatrenia, ktoré vopred umožňujú 
uverejňovanie na internete, ako sú filtre 
na ukladanie obsahu, sú v rozpore s 
článkom 7 ods. 3 holandskej ústavy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Anna Hedh

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Toto nariadenie nemá vplyv na 
zmenu povinnosti dodržiavať základné 
práva a základné právne zásady zakotvené 
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v článku 6 Zmluvy o Európskej únii. 
Členské štáty môžu stanoviť podmienky, 
ktoré vyžadujú základné zásady týkajúce 
sa slobody tlače a slobody pluralizmu 
médií, a ktoré sú s nimi v súlade.

Or. en

Odôvodnenie

Sloboda tlače je základné právo uznané v zmluvách EÚ a Charte základných práv Európskej 
únie popri rôznych ústavných a zákonných právach na slobodu tlače na vnútroštátnej úrovni. 
Je preto dôležité uistiť sa, aby boli všetky opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia v súlade 
s rôznymi systémami ochrany slobody tlače v členských štátoch (napríklad využitie osvedčení 
o uverejňovaní, ktoré existujú v niekoľkých členských štátoch).

Pozmeňujúci návrh 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Obsah šírený na vzdelávacie, 
novinárske, umelecké alebo výskumné 
účely, alebo činnosti na zvýšenie 
informovanosti o terorizme sa považujú za 
obsah na zákonné účely, a preto sú 
vylúčené z tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Toto nariadenie sa uplatňuje bez 
toho, aby boli dotknuté základné zásady 
práva Únie a vnútroštátneho práva 
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týkajúce sa slobody prejavu, slobody tlače 
a slobody pluralizmu médií.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Toto nariadenie nemá vplyv na 
zmenu povinnosti dodržiavať základné 
práva a základné právne zásady zakotvené 
v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Toto nariadenie sa neuplatňuje na 
obsah, ktorý je šírený na vzdelávacie, 
umelecké, novinárske alebo výskumné 
účely, alebo na účely zvýšenia 
informovanosti o teroristickej činnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Toto nariadenie sa neuplatňuje na 
obsah, ktorý je šírený na vzdelávacie, 
umelecké, novinárske alebo výskumné 
účely, alebo zvýšenie informovanosti o 
terorizme.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Obsah šírený na vzdelávacie, 
umelecké, novinárske alebo výskumné 
účely alebo zvýšenie informovanosti o 
terorizme je vylúčený.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri aj pripomienky Agentúry pre základné práva.

Pozmeňujúci návrh 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Týmto nariadením nie sú dotknuté 
články 14 a 15 smernice 2000/31/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Touto smernicou sa nemení 
smernica 2000/31/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Táto smernica nemá vplyv na 
zmenu povinnosti dodržiavať základné 
práva a základné právne zásady zakotvené 
v článku 6 Zmluvy o Európskej únii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Anna Maria Corazza Bildt

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Toto nariadenie sa uplatňuje v 
rámci slobody prejavu a v súlade 
s ústavami členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
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Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Toto nariadenie sa nedotýka 
režimu zodpovednosti podľa smernice 
2000/31/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Toto nariadenie sa nedotýka 
povinností podľa smernice 2000/31/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Táto smernica nemá vplyv na 
platné predpisy o spracovaní osobných 
údajov, najmä na nariadenie (EÚ) 
2016/679 a smernicu (EÚ) 2016/680.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
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Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto 
vymedzenie pojmov:

Na účely tohto nariadenia sa vymedzenie 
pojmov vykladá podľa článkov 5 a 7 
smernice (EÚ) 2017/541 o boji proti 
terorizmu a uplatňuje sa toto vymedzenie:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií tretím stranám;

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktorého hlavná 
podnikateľská činnosť pozostáva 
z uchovávania a verejného 
sprístupňovania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť. 
Na účely tohto nariadenia sa 
mikropodniky, malé a stredné podniky, 
elektronické komunikačné služby, 
internetové obchody a poskytovatelia 
infraštruktúry ako služby nepovažujúza 
poskytovateľov hostingových služieb;

Or. en

Odôvodnenie

Pozri aj pripomienky Agentúry pre ľudské práva o potrebe vypustenia odkazu na tretie strany.

Pozmeňujúci návrh 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií tretím stranám;

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií verejnosti. Toto vylučuje 
poskytovanie služieb internetovej 
infraštruktúry na inej úrovni ako je 
aplikačná úroveň, ako aj elektronické 
komunikačné služby v zmysle smernice 
(EÚ) 2018/1972;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií tretím stranám;

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktorého hlavným 
účelom alebo jedným z účelov je 
poskytovanie uchovávania informácií 
poskytnutých poskytovateľom obsahu a na 
jeho žiadosť a zo sprístupňovania 
uchovávaných informácií verejnosti a 
ktorý má všeobecnú kontrolu nad 
uchovanými a spracovanými údajmi a 
prístup k nim;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Michał Boni
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií tretím stranám;

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií tretím stranám;

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
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z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií tretím stranám;

z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií tretím stranám;

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií tretím stranám;

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktorý uchováva 
informácie poskytnuté poskytovateľom 
obsahu a na jeho žiadosť a sprístupňuje 
uchovávané informácie verejnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania informácií poskytnutých 
poskytovateľom obsahu a na jeho žiadosť 
a zo sprístupňovania uchovávaných 
informácií tretím stranám;

1. „poskytovateľ hostingových 
služieb“ je poskytovateľ služieb 
informačnej spoločnosti, ktoré pozostávajú 
z uchovávania poskytnutých informácií, 
a ktorého primárnym účelom je vytvárať a 
poskytovať obsah širokej verejnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „poskytovateľ obsahu“ je 
používateľ, ktorý poskytol informácie, 
ktoré na jeho žiadosť uchováva, resp. 
uchoval, poskytovateľ hostingových 
služieb;

2. „poskytovateľ obsahu“ je 
používateľ, ktorý poskytol obsahové údaje, 
ktoré na jeho žiadosť uchováva, resp. 
uchoval, a sprístupnil verejnosti 
poskytovateľ hostingových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „poskytovateľ obsahu“ je 
používateľ, ktorý poskytol informácie, 
ktoré na jeho žiadosť uchováva, resp. 

2. „poskytovateľ obsahu“ je 
používateľ, ktorý zámerne poskytol 
informácie, ktoré na jeho žiadosť 
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uchoval, poskytovateľ hostingových 
služieb;

uchováva, resp. uchoval, poskytovateľ 
hostingových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. „poskytovateľ obsahu“ je 
používateľ, ktorý poskytol informácie, 
ktoré na jeho žiadosť uchováva, resp. 
uchoval, poskytovateľ hostingových 
služieb;

2. „poskytovateľ obsahu“ je 
používateľ, ktorý zámerne poskytol 
informácie, ktoré na jeho žiadosť 
uchováva, resp. uchoval, poskytovateľ 
hostingových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „ponúkať služby v Únii“ je: 
umožňovať právnickým alebo fyzickým 
osobám v jednom alebo vo viacerých 
členských štátoch využívať služby 
poskytovateľa hostingových služieb, ktorý 
má podstatnú väzbu na tento členský štát 
alebo tieto členské štáty, akou je napríklad:

3. „ponúkať služby v Únii“ je: 
umožňovať právnickým alebo fyzickým 
osobám v jednom alebo vo viacerých 
členských štátoch využívať služby 
poskytovateľa hostingových služieb, bez 
ohľadu na to, či sa od používateľa 
vyžaduje alebo nevyžaduje platba, ktorý 
má podstatnú väzbu na tento členský štát 
alebo tieto členské štáty, akou je napríklad:

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s článkom 3 ods. 2 písm. a) GDPR.
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Pozmeňujúci návrh 299
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. „ponúkať služby v Únii“ je: 
umožňovať právnickým alebo fyzickým 
osobám v jednom alebo vo viacerých 
členských štátoch využívať služby 
poskytovateľa hostingových služieb, ktorý 
má podstatnú väzbu na tento členský štát 
alebo tieto členské štáty, akou je napríklad:

3. „ponúkať služby v Únii“ je: 
umožňovať právnickým alebo fyzickým 
osobám v jednom alebo vo viacerých 
členských štátoch využívať služby 
poskytovateľa hostingových služieb a mať 
podstatnú väzbu na tento členský štát alebo 
tieto členské štáty, akou je napríklad:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) zameranie činností na jeden alebo 
viac členských štátov;

c) zameranie činností na používateľov 
v jednom alebo viacerých členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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4. „teroristické trestné činy“ sú trestné 
činy vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 
(EÚ) 2017/541;

4. „teroristické trestné činy“ sú 
úmyselné činy zo zoznamu vymedzeného 
v článku 3 ods. 1 smernice (EÚ) 2017/541, 
pokiaľ sú spáchané s konkrétnym 
teroristickým cieľom vymedzeným v 
článku 3 ods. 2 tejto smernice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „teroristické trestné činy“ sú trestné 
činy vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 
(EÚ) 2017/541;

4. „teroristické trestné činy“ sú 
úmyselné činy vymedzené v článku 3 ods. 
1 smernice (EÚ) 2017/541, keď sú 
spáchané s jedným z cieľov uvedených v 
článku 3 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/541;

Or. en

Odôvodnenie

This AM seeks to align the definition of 'terrorist offences' with the one in Directive (EU) 
2017/541 (the 'Terrorism Directive'). The Terrorism Directive exhaustively lists a number of 
serious crimes that can qualify as terrorist offences WHEN AND INSOFAR AS COMMITTED 
WITH A SPECIFIC AIM , namely to seriously intimidate a population, to unduly compel a 
government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, 
or to seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or 
social structures of a country or an international organisation (compare also recital 8 
Directive (EU) 2017/541).

Pozmeňujúci návrh 303
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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4. „teroristické trestné činy“ sú trestné 
činy vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 
(EÚ) 2017/541;

4. „teroristické trestné činy“ sú 
úmyselné činy vymedzené v článku 3 ods. 
1, a pokiaľ sú spáchané s jedným z cieľov 
uvedených v článku3 ods. 2 smernice (EÚ) 
2017/541;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Michał Boni

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „teroristické trestné činy“ sú trestné 
činy vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 
(EÚ) 2017/541;

4. „teroristické trestné činy“ sú 
úmyselné činy uvedené v článku 3 ods. 1 
smernice (EÚ) 2017/541;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. „teroristické trestné činy“ sú trestné 
činy vymedzené v článku 3 ods. 1 smernice 
(EÚ) 2017/541;

4. „teroristické trestné činy“ sú trestné 
činy vymedzené v článku 3 smernice (EÚ) 
2017/541;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „teroristický obsah“ je jedna alebo 
viacero z týchto informácií:

5. „teroristický obsah“ je akýkoľvek 
materiál, ktorý zjavne podnecuje 
k spáchaniu teroristických činov 
uvedených v článku 3 ods. 1 smernice 
2017/741/EÚ v súlade s vymedzením 
uvedeným vo vnútroštátnom práve, v 
dôsledku ktorého vzniká jasné a podstatné 
nebezpečenstvo spáchania takýchto činov. 
Materiál šírený na vzdelávacie, 
novinárske a výskumné účely, ako aj 
vyjadrenie radikálnych, polemických 
alebo kontroverzných názorov vo verejnej 
diskusii o citlivých politických otázkach by 
sa nemali považovať za teroristický 
obsah;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „teroristický obsah“ je jedna alebo 
viacero z týchto informácií:

5. „nezákonný teroristický obsah“ sa 
týka všetkých trestných činov 
vymedzených v článkoch 5 a 7 smernice 
2017/541 o boji proti terorizmu;

Or. en

Odôvodnenie

See joint letter by three united Nations Special Rapporteurs 07/12/2018: "The definition as it 
stands could encompass legitimate forms of expression, such as reporting conducted by 
journalists and human rights organizations on the activities of terrorist groups and on 
counter-terrorism measures taken by authorities, in violation of the right to freedom of 
expression as protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), Article 10 of the European Convention of Human Rights (ECHR), and 
Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the EU Charter)."
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Pozmeňujúci návrh 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „teroristický obsah“ je jedna alebo 
viacero z týchto informácií:

5. „teroristický obsah“ je materiál 
vrátane správ a obrázkov, ktorý 
predstavuje verejnú provokáciu k 
spáchaniu teroristického trestného činu a 
tvorí ho jedna alebo viacero z týchto 
informácií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Michał Boni

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „teroristický obsah“ je jedna alebo 
viacero z týchto informácií:

5. „teroristický obsah“ je jedna alebo 
viacero z týchto informácií, ktoré môžu 
prispieť k spáchaniu úmyselných činov 
uvedených v článku 3 ods. 1 smernice 
(EÚ) 2017/541:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „teroristický obsah“ je jedna alebo 
viacero z týchto informácií:

5. „teroristický obsah“ je zjavne 
nezákonná informácia zodpovedajúca 
jednému alebo viacerým trestným činom 
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vymedzeným v článkoch 5 až 7 smernice 
2017/541 o boji proti terorizmu.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie vymedzení s už existujúcim právom EÚ, najmä so smernicou 2017/541 o boji 
proti terorizmu.

Pozmeňujúci návrh 311
Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „teroristický obsah“ je jedna alebo 
viacero z týchto informácií:

5. „nezákonný teroristický obsah“ je 
jedna alebo viacero z týchto informácií:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „teroristický obsah“ je jedna alebo 
viacero z týchto informácií:

5. „nezákonný teroristický obsah“ je 
informácia, ktorá zjavným spôsobom:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. „teroristický obsah“ je jedna alebo 
viacero z týchto informácií:

5. „teroristický obsah“ je informácia, 
ktorá zjavným spôsobom:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podnecovanie na spáchanie 
teroristických trestných činov, resp. ich 
obhajovanie, a to aj ich glorifikáciou, 
v dôsledku ktorého vzniká nebezpečenstvo 
spáchania týchto činov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podnecovanie na spáchanie 
teroristických trestných činov, resp. ich 
obhajovanie, a to aj ich glorifikáciou, 
v dôsledku ktorého vzniká nebezpečenstvo 
spáchania týchto činov;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie vymedzení s už existujúcim právom EÚ, najmä so smernicou 2017/541 o boji 
proti terorizmu.
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Pozmeňujúci návrh 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podnecovanie na spáchanie 
teroristických trestných činov, resp. ich 
obhajovanie, a to aj ich glorifikáciou, 
v dôsledku ktorého vzniká nebezpečenstvo 
spáchania týchto činov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podnecovanie na spáchanie 
teroristických trestných činov, resp. ich 
obhajovanie, a to aj ich glorifikáciou, 
v dôsledku ktorého vzniká nebezpečenstvo 
spáchania týchto činov;

a) úmyselne podnecuje na spáchanie 
teroristických trestných činov, resp. ich 
obhajuje, v dôsledku čoho vzniká jasné 
nebezpečenstvo, že môže dôjsť 
k spáchaniu jedného alebo viacerých 
týchto činov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podnecovanie na spáchanie 
teroristických trestných činov, resp. ich 

a) podnecovanie na spáchanie 
teroristických trestných činov, resp. ich 
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obhajovanie, a to aj ich glorifikáciou, 
v dôsledku ktorého vzniká nebezpečenstvo 
spáchania týchto činov;

obhajovanie, a to aj ich glorifikáciou, 
v dôsledku ktorého vzniká nebezpečenstvo 
možnosti spáchania týchto trestných činov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) podnecovanie na spáchanie 
teroristických trestných činov, resp. ich 
obhajovanie, a to aj ich glorifikáciou, 
v dôsledku ktorého vzniká nebezpečenstvo 
spáchania týchto činov;

a) úmyselne podnecuje na spáchanie 
teroristických trestných činov, resp. ich 
obhajuje, v dôsledku čoho vzniká jasné 
nebezpečenstvo spáchania týchto činov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora prispievania 
k teroristickým trestným činom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora prispievania 
k teroristickým trestným činom;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie vymedzení s už existujúcim právom EÚ, najmä so smernicou 2017/541 o boji 
proti terorizmu.

Pozmeňujúci návrh 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora prispievania 
k teroristickým trestným činom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora prispievania 
k teroristickým trestným činom;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
'encouraging the contribution to terrorist offences' and it not clear at all what it would entail 
in practice. There is a clear risk that this vague, undefined term broadens the concept of 
'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive'. Furthermore, the offences under the 
'Terrorism Directive' were construed for the purpose of criminal proceedings and are 
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envisaged to be further refined when the Directive is transposed into national law which is 
not the case in this Proposal. In addition, this Proposal places a great deal of responsibility 
on the hosting service provider when it comes to determining whether or not a particular 
piece of content falls indeed under the definition of 'terrorist content'. Therefore, there is no 
justification for introducing such a vague legal concept as 'encouraging the contribution to 
terrorist offences'.

Pozmeňujúci návrh 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora prispievania 
k teroristickým trestným činom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora prispievania 
k teroristickým trestným činom;

b) podpora činností teroristickej 
skupiny, najmä podnecovaním a 
nabádaním osôb alebo skupiny osôb 
k účasti na činnostiach teroristickej 
skupiny alebo ich obhajovaním, a to aj 
dodávaním informácií alebo materiálnych 
zdrojov alebo akýmkoľvek financovaním 
ich činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
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Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) podpora prispievania 
k teroristickým trestným činom;

b) podnecovanie osôb alebo skupiny 
osôb spáchať teroristické trestné činy 
alebo k nim prispieť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora činností teroristickej 
skupiny, a to najmä podporovaním účasti 
na teroristickej skupine alebo jej 
podporou v zmysle článku 2 ods. 3 
smernice (EÚ) 2017/541;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie vymedzení s už existujúcim právom EÚ, najmä so smernicou 2017/541 o boji 
proti terorizmu.

Pozmeňujúci návrh 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora činností teroristickej 
skupiny, a to najmä podporovaním účasti 
na teroristickej skupine alebo jej 
podporou v zmysle článku 2 ods. 3 
smernice (EÚ) 2017/541;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora činností teroristickej 
skupiny, a to najmä podporovaním účasti 
na teroristickej skupine alebo jej 
podporou v zmysle článku 2 ods. 3 
smernice (EÚ) 2017/541;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora činností teroristickej 
skupiny, a to najmä podporovaním účasti 
na teroristickej skupine alebo jej 
podporou v zmysle článku 2 ods. 3 
smernice (EÚ) 2017/541;

c) úmyselná podpora činnosti 
teroristickej skupiny, ktorá podlieha 
spoločnej pozícii 2001/931/CFS, najmä 
podnecovaním alebo nabádaním osôb na 
účasť na činnosti teroristickej skupiny, 
alebo jej obhajovaním, a to aj dodávaním 
informácií alebo materiálnych zdrojov, 
alebo akýmkoľvek financovaním;

Or. en

Odôvodnenie

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
and it not clear at all what it would entail in practice. There is a clear risk that this vague, 
undefined term broadens the concept of 'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive' 
and opens the door for abuse, e.g. in applying the concept of 'supporting' to content that 
appears to support the same political or other aims as those of a terrorist group (e.g. self-
determination or secession), without embracing its terrorist (violent) tactics. In addition, it 
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should be made clear which groups this Proposal refers to. Common position 2001/931/CFSP 
lays down the criteria for listing persons, groups and entities. It was last updated by Council 
Decision (CFSP) 2017/1426.

Pozmeňujúci návrh 331
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora činností teroristickej 
skupiny, a to najmä podporovaním účasti 
na teroristickej skupine alebo jej 
podporou v zmysle článku 2 ods. 3 
smernice (EÚ) 2017/541;

c) úmyselná podpora činnosti 
teroristickej skupiny, ktorá podlieha 
spoločnej pozícii 2001/931/CFS, najmä 
podnecovaním alebo nabádaním osôb na 
účasť na činnosti teroristickej skupiny, 
alebo jej obhajovaním, a to aj dodávaním 
informácií alebo materiálnych zdrojov, 
alebo akýmkoľvek financovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora činností teroristickej 
skupiny, a to najmä podporovaním účasti 
na teroristickej skupine alebo jej podporou 
v zmysle článku 2 ods. 3 smernice (EÚ) 
2017/541;

c) podpora činností teroristickej 
skupiny, a to najmä podnecovaním osôb 
alebo skupiny osôb na účasť a lebo 
podporu trestných činností teroristickej 
skupiny v zmysle článku 2 ods. 3 smernice 
(EÚ) 2017/541;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Cecilia Wikström
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podpora činností teroristickej 
skupiny, a to najmä podporovaním účasti 
na teroristickej skupine alebo jej podporou 
v zmysle článku 2 ods. 3 smernice (EÚ) 
2017/541;

c) podpora trestnej činnosti 
teroristickej skupiny, a to najmä 
podporovaním účasti na teroristickej 
skupine alebo jej podporou v zmysle 
článku 2 ods. 3 smernice (EÚ) 2017/541;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) usmerňovanie v oblasti metód 
alebo techník na účely páchania 
teroristických trestných činov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) usmerňovanie v oblasti metód 
alebo techník na účely páchania 
teroristických trestných činov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
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Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) usmerňovanie v oblasti metód 
alebo techník na účely páchania 
teroristických trestných činov;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie vymedzení s už existujúcim právom EÚ, najmä so smernicou 2017/541 o boji 
proti terorizmu.

Pozmeňujúci návrh 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) usmerňovanie v oblasti metód 
alebo techník na účely páchania 
teroristických trestných činov;

d) úmyselné poučovanie o výrobe 
alebo použití výbušnín, strelných zbraní 
alebo iných zbraní alebo škodlivých či 
nebezpečných látok, alebo o iných 
osobitných metódach alebo technikách na 
účely páchania teroristických trestných 
činov alebo prispenia k ich páchaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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d) usmerňovanie v oblasti metód 
alebo techník na účely páchania 
teroristických trestných činov;

d) úmyselné poučovanie o výrobe 
alebo použití výbušnín, strelných zbraní 
alebo iných zbraní alebo škodlivých či 
nebezpečných látok, alebo o iných 
osobitných metódach alebo technikách na 
účely páchania teroristických trestných 
činov alebo prispievania k ich páchaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) usmerňovanie v oblasti metód 
alebo techník na účely páchania 
teroristických trestných činov;

d) poskytovanie usmernenia v oblasti 
metód alebo techník vrátane výroby alebo 
použitia výbušnín, strených zbraní alebo 
iných zbraní alebo škodlivých či 
nebezpečných látok, ako aj CBRN látok 
na účely páchania teroristických trestných 
činov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) poskytovanie usmernení v oblasti 
výroby alebo použitia výbušnín, strených 
zbraní alebo iných zbraní alebo 
škodlivých či nebezpečných látok alebo 
iných metód alebo techník, alebo 
prispievanie ku spáchaniu teroristických 
trestných činov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

db) vyjadrenie radikálnych, 
polemických alebo kontroverzných 
názorov vo verejnej diskusii o citlivých 
politických otázkach sa však nepovažuje 
za teroristický obsah;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu tretím 
stranám prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

6. „šírenie nezákonného 
teroristického obsahu“ je sprístupnenie 
nezákonného teroristického obsahu 
verejnosti prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb 
s jasným úmyslom podnecovať, spáchať 
alebo prispieť ku spáchaniu 
teroristického trestného činu, pričom sa 
vylučuje šírenie informácií na 
vzdelávacie, novinárske, umelecké alebo 
výskumné účely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu tretím 
stranám prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu 
verejnosti prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb 
s jasným úmyslom podnecovať, spáchať 
alebo prispieť ku spáchaniu 
teroristického trestného činu, pričom sa 
vylučuje šírenie informácií na 
vzdelávacie, novinárske, umelecké alebo 
výskumné účely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu tretím 
stranám prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

6. „šírenie nezákonného 
teroristického obsahu“ je sprístupnenie 
nezákonného teroristického obsahu tretím 
stranám prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu tretím 

6. „šírenie nezákonného 
teroristického obsahu“ je sprístupnenie 
nezákonného teroristického obsahu 
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stranám prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

verejnosti prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu tretím 
stranám prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu širokej 
verejnosti prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu tretím 
stranám prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu 
verejnosti prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu tretím 
stranám prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu 
verejnosti prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Michał Boni

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu tretím 
stranám prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu 
verejnosti prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Ana Gomes

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu tretím 
stranám prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu 
verejnosti prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
sprístupnenie teroristického obsahu tretím 
stranám prostredníctvom služieb 
poskytovateľov hostingových služieb;

6. „šírenie teroristického obsahu“ je 
verejné sprístupnenie teroristického obsahu 
prostredníctvom služieb poskytovateľov 
hostingových služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „príslušné údaje“ sú len údaje o 
predplatiteľoch a prístupové údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. „príslušné údaje“ sú len údaje 
o predplatiteľoch a prístupové údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
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Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. „príslušný orgán“ je určený 
vnútroštátny súdny orgán v členskom 
štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7a. „príslušný orgán“ je určený 
vnútroštátny súdny orgán v členskom 
štáte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „hlásenie“ je oznámenie vydané 
príslušným orgánom alebo prípadne 
príslušným subjektom Únie 
poskytovateľovi hostingových služieb 
o informáciách, ktoré možno považovať 
za teroristický obsah, aby poskytovateľ 
mohol dobrovoľne posúdiť ich 
zlučiteľnosť so svojimi vlastnými 
podmienkami zameranými na 
predchádzanie šíreniu teroristického 
obsahu;

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „hlásenie“ je oznámenie vydané 
príslušným orgánom alebo prípadne 
príslušným subjektom Únie 
poskytovateľovi hostingových služieb 
o informáciách, ktoré možno považovať 
za teroristický obsah, aby poskytovateľ 
mohol dobrovoľne posúdiť ich 
zlučiteľnosť so svojimi vlastnými 
podmienkami zameranými na 
predchádzanie šíreniu teroristického 
obsahu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Josef Weidenholzer

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „hlásenie“ je oznámenie vydané 
príslušným orgánom alebo prípadne 
príslušným subjektom Únie 
poskytovateľovi hostingových služieb 
o informáciách, ktoré možno považovať 
za teroristický obsah, aby poskytovateľ 
mohol dobrovoľne posúdiť ich 
zlučiteľnosť so svojimi vlastnými 
podmienkami zameranými na 
predchádzanie šíreniu teroristického 
obsahu;

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 359
Eva Joly

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. „hlásenie“ je oznámenie vydané 
príslušným orgánom alebo prípadne 
príslušným subjektom Únie 
poskytovateľovi hostingových služieb 
o informáciách, ktoré možno považovať 
za teroristický obsah, aby poskytovateľ 
mohol dobrovoľne posúdiť ich 
zlučiteľnosť so svojimi vlastnými 
podmienkami zameranými na 
predchádzanie šíreniu teroristického 
obsahu;

vypúšťa sa

Or. en


