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Predlog spremembe 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(22) Za zagotovitev sorazmernosti bi 
moralo biti obdobje shranjevanja omejeno 
na šest mesecev, da se ponudnikom vsebin 
omogoči dovolj časa za začetek postopka 
pregleda in da se organom za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj ter organom kazenskega 
pregona omogoči dostop do ustreznih 
podatkov za preiskovanje in pregon 
terorističnih kaznivih dejanj. Vendar se 
lahko to obdobje na zahtevo organa, ki 
izvaja pregled, podaljša kolikor je 
potrebno, če se postopek pregleda začne, 
vendar se ne zaključi v šestih mesecih.

Or. en

Predlog spremembe 180
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Za zagotovitev sorazmernosti bi 
moralo biti obdobje shranjevanja omejeno 
na šest mesecev, da se ponudnikom vsebin 
omogoči dovolj časa za začetek postopka 
pregleda in da se organom za 

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

preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj ter organom kazenskega 
pregona omogoči dostop do ustreznih 
podatkov za preiskovanje in pregon 
terorističnih kaznivih dejanj. Vendar se 
lahko to obdobje na zahtevo organa, ki 
izvaja pregled, podaljša kolikor je 
potrebno, če se postopek pregleda začne, 
vendar se ne zaključi v šestih mesecih. To 
obdobje bi moralo zadostovati, da lahko 
organi za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj shranijo 
potrebne dokaze v zvezi s preiskavami, 
hkrati pa zagotovijo uravnoteženost z 
zadevnimi temeljnimi pravicami. Po koncu 
tega obdobja bi bilo treba shranjeno 
vsebino in podatke izbrisati.

Or. en

Predlog spremembe 181
Ana Gomes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

hkrati pa zagotovijo uravnoteženost z 
zadevnimi temeljnimi pravicami. S tem 
povezane podatke bi bilo treba po preteku 
tega šestmesečnega obdobja izbrisati.

Or. en

Predlog spremembe 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(22) Za zagotovitev sorazmernosti bi 
moralo biti obdobje shranjevanja omejeno 
na šest mesecev, da se ponudnikom vsebin 
omogoči dovolj časa za začetek postopka 
pregleda in da se organom za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj ter organom kazenskega 
pregona omogoči dostop do ustreznih 
podatkov za preiskovanje in pregon 
terorističnih kaznivih dejanj. Vendar se 
lahko to obdobje na zahtevo organa, ki 
izvaja pregled, podaljša kolikor je 
potrebno, če se postopek pregleda začne, 
vendar se ne zaključi v šestih mesecih. Po 
tem času bi bilo treba zadevne podatke 
izbrisati v skladu s členoma 7 in 8 Listine 
o temeljnih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 183
Ana Gomes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ta uredba ne vpliva na 
postopkovna jamstva in postopkovne 
preiskovalne ukrepe, povezane z dostopom 
do vsebine in povezanih podatkov, ki se 
hranijo za namene preiskovanja in pregona 
terorističnih kaznivih dejanj, kot jih ureja 
nacionalno pravo držav članic, in v skladu 
z zakonodajo Unije.

(23) Ta uredba ne vpliva na 
postopkovna jamstva in postopkovne 
preiskovalne ukrepe, povezane z dostopom 
do vsebine in povezanih podatkov, ki se 
hranijo za namene preiskovanja in pregona 
terorističnih kaznivih dejanj, kot jih ureja 
nacionalno pravo držav članic, in v skladu 
z zakonodajo Unije. Države članice bi 
morale določiti jasna in natančna pravila, 
ki bi določala, v katerih okoliščinah in 
pod kakšnimi pogoji lahko pristojni 
nacionalni organi dostopajo do shranjene 
vsebine in vseh s tem povezanih podatkov, 
zlasti z namenom zagotavljanja 
učinkovitega izvrševanja temeljnih pravic 
in preprečevanja kršitev temeljnih pravic. 
Dostop do teh vsebin in podatkov mora 
predhodno oceniti sodišče ali neodvisni 
upravni organ, razen v zanesljivo 
ugotovljenih nujnih primerih.

Or. en

Predlog spremembe 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ta uredba ne vpliva na 
postopkovna jamstva in postopkovne 
preiskovalne ukrepe, povezane z dostopom 
do vsebine in povezanih podatkov, ki se 
hranijo za namene preiskovanja in pregona 
terorističnih kaznivih dejanj, kot jih ureja 
nacionalno pravo držav članic, in v skladu 
z zakonodajo Unije.

(23) Ta uredba ne vpliva na 
postopkovna jamstva in postopkovne 
preiskovalne ukrepe, povezane z dostopom 
do vsebine in povezanih podatkov, ki se 
hranijo za namene preiskovanja in pregona 
terorističnih kaznivih dejanj, kot jih ureja 
nacionalno pravo držav članic, in v skladu 
z zakonodajo Unije. Dostop do teh vsebin 
in podatkov mora oceniti sodišče ali 
neodvisni upravni organ, razen v nujnih 
primerih.
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Or. en

Predlog spremembe 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Preglednost politik ponudnikov 
storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi 
vsebinami je bistvenega pomena, da se 
poveča njihova odgovornost do 
uporabnikov in okrepi zaupanje 
državljanov v enotni digitalni trg. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
objaviti letna poročila o preglednosti, ki 
vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, 
sprejetih v zvezi z odkrivanjem, 
prepoznavanjem in odstranjevanjem 
terorističnih vsebin.

(24) Preglednost politik ponudnikov 
storitev gostovanja v zvezi s nezakonitimi 
terorističnimi vsebinami je bistvenega 
pomena, da se poveča njihova odgovornost 
do uporabnikov in okrepi zaupanje 
državljanov v ponudnike storitev 
gostovanja in pristojne organe v Uniji. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
objaviti letna poročila o preglednosti, ki 
vsebujejo podrobne in smiselne 
informacije o ukrepih, sprejetih v zvezi z 
odkrivanjem, prepoznavanjem in 
odstranjevanjem nezakonitih terorističnih 
vsebin in morebitnimi omejitvami 
zakonitih vsebin. Pristojni organi bi 
morali objaviti tudi letna poročila o 
preglednosti, ki bi vsebovala podrobne in 
smiselne informacije o številu izdanih 
sodnih odredb, številu odstranitev, številu 
prepoznanih in odkritih nezakonitih 
terorističnih vsebin, ki so privedle do 
preiskav in pregona terorističnih kaznivih 
dejanj, ter številu omejitev zakonitih 
vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(24) Preglednost politik ponudnikov 
storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi 
vsebinami je bistvenega pomena, da se 
poveča njihova odgovornost do 
uporabnikov in okrepi zaupanje 
državljanov v enotni digitalni trg. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
objaviti letna poročila o preglednosti, ki 
vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, 
sprejetih v zvezi z odkrivanjem, 
prepoznavanjem in odstranjevanjem 
terorističnih vsebin.

(24) Preglednost politik ponudnikov 
storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi 
vsebinami je bistvenega pomena, da se 
poveča njihova odgovornost do 
uporabnikov in okrepi zaupanje 
državljanov v enotni digitalni trg. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
objaviti letna poročila o preglednosti, ki 
vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, 
sprejetih v zvezi z odkrivanjem, 
prepoznavanjem in odstranjevanjem 
terorističnih vsebin, in spodbujati 
izmenjavo najboljših praks v boju proti 
terorističnim vsebinam.

Or. en

Predlog spremembe 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Preglednost politik ponudnikov 
storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi 
vsebinami je bistvenega pomena, da se 
poveča njihova odgovornost do 
uporabnikov in okrepi zaupanje 
državljanov v enotni digitalni trg. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
objaviti letna poročila o preglednosti, ki 
vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, 
sprejetih v zvezi z odkrivanjem, 
prepoznavanjem in odstranjevanjem 
terorističnih vsebin.

(24) Preglednost politik ponudnikov 
storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi 
vsebinami je bistvenega pomena, da se 
poveča njihova odgovornost do 
uporabnikov. Ponudniki storitev 
gostovanja bi morali objaviti letna poročila 
o preglednosti, ki vsebujejo smiselne 
informacije o ukrepih, sprejetih v zvezi z 
odkrivanjem, prepoznavanjem in 
odstranjevanjem terorističnih vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 188
Eva Joly

Predlog uredbe
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Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Preglednost politik ponudnikov 
storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi 
vsebinami je bistvenega pomena, da se 
poveča njihova odgovornost do 
uporabnikov in okrepi zaupanje 
državljanov v enotni digitalni trg. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
objaviti letna poročila o preglednosti, ki 
vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, 
sprejetih v zvezi z odkrivanjem, 
prepoznavanjem in odstranjevanjem 
terorističnih vsebin.

(24) Preglednost politik ponudnikov 
storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi 
vsebinami je bistvenega pomena, da se 
poveča njihova odgovornost do 
uporabnikov in okrepi zaupanje 
državljanov v enotni digitalni trg. 
Ponudniki storitev gostovanja, ki so 
izpostavljeni nezakonitim terorističnim 
vsebinam, bi morali objaviti letna poročila 
o preglednosti, ki vsebujejo smiselne 
informacije o ukrepih, sprejetih v zvezi z 
odkrivanjem, prepoznavanjem in 
odstranjevanjem terorističnih vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 189
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Preglednost politik ponudnikov 
storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi 
vsebinami je bistvenega pomena, da se 
poveča njihova odgovornost do 
uporabnikov in okrepi zaupanje 
državljanov v enotni digitalni trg. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
objaviti letna poročila o preglednosti, ki 
vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, 
sprejetih v zvezi z odkrivanjem, 
prepoznavanjem in odstranjevanjem 
terorističnih vsebin.

(24) Preglednost politik ponudnikov 
storitev gostovanja v zvezi z nezakonitimi 
terorističnimi vsebinami je bistvenega 
pomena, da se poveča njihova odgovornost 
do uporabnikov in okrepi zaupanje 
državljanov v enotni digitalni trg. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
objaviti letna poročila o preglednosti, ki 
vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, 
sprejetih v zvezi z odkrivanjem, 
prepoznavanjem in odstranjevanjem 
nezakonitih terorističnih vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 190
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Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) Ponudniki vsebin, katerih vsebina 
je bila odstranjena na podlagi odredbe o 
odstranitvi, bi morali imeti pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva v skladu s 
členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

Or. en

Predlog spremembe 191
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Pritožbeni postopki so potreben 
zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo 
vsebine, zaščitene na podlagi svobode 
izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev 
gostovanja bi zato morali vzpostaviti 
uporabniku prijazne pritožbene mehanizme 
in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo 
hitro in popolnoma pregledno v odnosu do 
ponudnika vsebin. Zahteva, da mora 
ponudnik storitev gostovanja ponovno 
objaviti vsebino, če je bila zmotno 
odstranjena, ne vpliva na možnost, da 
ponudniki storitev gostovanja uveljavijo 
svoje pogoje iz drugih razlogov.

(25) Pritožbeni postopki so potreben 
zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo 
vsebine, zaščitene na podlagi svobode 
izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev 
gostovanja bi zato morali vzpostaviti 
uporabniku prijazne pritožbene mehanizme 
in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo 
hitro in popolnoma pregledno v odnosu do 
ponudnika vsebin. Zahteva, da mora 
ponudnik storitev gostovanja ponovno 
objaviti vsebino, če je bila zmotno 
odstranjena, ne vpliva na možnost, da 
ponudniki storitev gostovanja uveljavijo 
svoje pogoje iz drugih razlogov. Države 
članice bi morale tudi zagotoviti, da lahko 
ponudniki storitev gostovanja in 
ponudniki vsebin učinkovito uveljavljajo 
svojo pravico do sodnega varstva. Poleg 
tega bi morali ponudniki vsebin, katerih 
vsebina je bila odstranjena na podlagi 
odredbe o odstranitvi, imeti pravico do 
učinkovitega pravnega sredstva v skladu s 
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členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah. Na 
nacionalni ravni bi bilo treba vzpostaviti 
učinkovite pritožbene mehanizme, da se 
vsem osebam, ki prejmejo odredbo o 
odstranitvi, ki jo izda pristojni sodni 
organ, zagotovi pravica do pritožbe pri 
sodnem organu. Postopek pritožbe ne 
posega v delitev pristojnosti znotraj 
nacionalnih pravosodnih sistemov.

Or. en

Predlog spremembe 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Pritožbeni postopki so potreben 
zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo 
vsebine, zaščitene na podlagi svobode 
izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev 
gostovanja bi zato morali vzpostaviti 
uporabniku prijazne pritožbene mehanizme 
in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo 
hitro in popolnoma pregledno v odnosu do 
ponudnika vsebin. Zahteva, da mora 
ponudnik storitev gostovanja ponovno 
objaviti vsebino, če je bila zmotno 
odstranjena, ne vpliva na možnost, da 
ponudniki storitev gostovanja uveljavijo 
svoje pogoje iz drugih razlogov.

(25) Pritožbeni postopki so potreben 
zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo 
vsebine, zaščitene na podlagi svobode 
izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev 
gostovanja bi zato morali vzpostaviti 
uporabniku prijazne pritožbene mehanizme 
in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo 
hitro in popolnoma pregledno v odnosu do 
ponudnika vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Pritožbeni postopki so potreben 
zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo 
vsebine, zaščitene na podlagi svobode 
izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev 
gostovanja bi zato morali vzpostaviti 
uporabniku prijazne pritožbene mehanizme 
in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo 
hitro in popolnoma pregledno v odnosu do 
ponudnika vsebin. Zahteva, da mora 
ponudnik storitev gostovanja ponovno 
objaviti vsebino, če je bila zmotno 
odstranjena, ne vpliva na možnost, da 
ponudniki storitev gostovanja uveljavijo 
svoje pogoje iz drugih razlogov.

(25) Pritožbeni postopki so potreben 
zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo 
vsebine, zaščitene na podlagi svobode 
izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev 
gostovanja bi zato morali vzpostaviti 
uporabniku prijazne pritožbene mehanizme 
in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo 
hitro in popolnoma pregledno v odnosu do 
ponudnika vsebin. Zahteva, da mora 
ponudnik storitev gostovanja ponovno 
objaviti vsebino, če je bila zmotno 
odstranjena, ne vpliva na možnost, da 
ponudniki storitev gostovanja uveljavijo 
svoje pogoje iz drugih razlogov. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
imeti dostop do učinkovitega mehanizma 
za pritožbe in odškodnine pred sodnimi 
organi v državah članicah.

Or. en

Predlog spremembe 194
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Pritožbeni postopki so potreben 
zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo 
vsebine, zaščitene na podlagi svobode 
izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev 
gostovanja bi zato morali vzpostaviti 
uporabniku prijazne pritožbene mehanizme 
in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo 
hitro in popolnoma pregledno v odnosu do 
ponudnika vsebin. Zahteva, da mora 
ponudnik storitev gostovanja ponovno 
objaviti vsebino, če je bila zmotno 
odstranjena, ne vpliva na možnost, da 
ponudniki storitev gostovanja uveljavijo 
svoje pogoje iz drugih razlogov.

(25) Pritožbeni postopki so potreben 
zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo 
vsebine, zaščitene na podlagi svobode 
izražanja ter svobode prejemanja in širitve 
informacij. Ponudniki storitev gostovanja 
bi zato morali vzpostaviti uporabniku 
prijazne pritožbene mehanizme in 
zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo hitro 
in popolnoma pregledno v odnosu do 
ponudnika vsebin. Zahteva, da mora 
ponudnik storitev gostovanja ponovno 
objaviti vsebino, če je bila zmotno 
odstranjena, ne vpliva na možnost, da 
ponudniki storitev gostovanja uveljavijo 
svoje pogoje.
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Predlog spremembe 195
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Učinkovito pravno varstvo v skladu 
s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
zahteva, da morajo imeti osebe možnost, 
da preverijo razloge, zaradi katerih je bila 
odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je 
bil onemogočen dostop do nje. V ta namen 
bi moral dati ponudnik storitev gostovanja 
ponudniku vsebin na voljo smiselne 
informacije, ki mu omogočajo, da 
izpodbija odločitev. Vendar za to ni nujno 
potrebno uradno obvestilo, namenjeno 
ponudniku vsebin. Odvisno od okoliščin 
lahko ponudniki storitev gostovanja 
vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, 
nadomestijo s sporočilom, da je bila 
vsebina odstranjena ali dostop do nje 
onemogočen v skladu s to uredbo. 
Dodatne informacije o razlogih in 
možnostih, ki jih ima ponudnik vsebin za 
izpodbijanje odločitve, bi bilo treba 
zagotoviti na zahtevo. Če pristojni organi 
odločijo, da je zaradi javne varnosti, tudi v 
okviru preiskave, neprimerno ali 
neproduktivno neposredno obvestiti 
ponudnika vsebin o odstranitvi ali o 
onemogočenju dostopa do vsebine, bi 
morali o tem obvestiti ponudnika storitev 
gostovanja.

(26) Učinkovito pravno varstvo v skladu 
s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
zahteva, da morajo imeti osebe možnost, 
da preverijo razloge, zaradi katerih je bila 
odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je 
bil onemogočen dostop do nje. V ta namen 
bi moral dati ponudnik storitev gostovanja 
ponudniku vsebin na voljo smiselne 
informacije, ki mu omogočajo, da 
izpodbija odločitev. Če pristojni organi 
odločijo, da je zaradi javne varnosti, tudi v 
okviru preiskave, neproduktivno 
neposredno obvestiti ponudnika vsebin o 
odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do 
vsebine, bi morali o tem obvestiti 
ponudnika storitev gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Učinkovito pravno varstvo v skladu 
s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
zahteva, da morajo imeti osebe možnost, 
da preverijo razloge, zaradi katerih je bila 
odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je 
bil onemogočen dostop do nje. V ta namen 
bi moral dati ponudnik storitev gostovanja 
ponudniku vsebin na voljo smiselne 
informacije, ki mu omogočajo, da 
izpodbija odločitev. Vendar za to ni nujno 
potrebno uradno obvestilo, namenjeno 
ponudniku vsebin. Odvisno od okoliščin 
lahko ponudniki storitev gostovanja 
vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, 
nadomestijo s sporočilom, da je bila 
vsebina odstranjena ali dostop do nje 
onemogočen v skladu s to uredbo. Dodatne 
informacije o razlogih in možnostih, ki jih 
ima ponudnik vsebin za izpodbijanje 
odločitve, bi bilo treba zagotoviti na 
zahtevo. Če pristojni organi odločijo, da je 
zaradi javne varnosti, tudi v okviru 
preiskave, neprimerno ali neproduktivno 
neposredno obvestiti ponudnika vsebin o 
odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do 
vsebine, bi morali o tem obvestiti 
ponudnika storitev gostovanja.

(26) Učinkovito pravno varstvo v skladu 
s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
zahteva, da morajo imeti osebe možnost, 
da preverijo razloge, zaradi katerih je bila 
odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je 
bil onemogočen dostop do nje. V ta namen 
bi moral dati ponudnik storitev gostovanja 
ponudniku vsebin na voljo smiselne 
informacije, ki mu omogočajo, da 
izpodbija odločitev. Odvisno od okoliščin 
lahko ponudniki storitev gostovanja 
vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, 
nadomestijo s sporočilom, da je bila 
vsebina odstranjena ali dostop do nje 
onemogočen v skladu s to uredbo. Dodatne 
informacije o razlogih in možnostih, ki jih 
ima ponudnik vsebin za izpodbijanje 
odločitve, bi bilo treba vedno zagotoviti, ne 
da bi jih bilo treba zahtevati.

Or. en

Predlog spremembe 197
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Učinkovito pravno varstvo v skladu (26) Učinkovito pravno varstvo v skladu 
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s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
zahteva, da morajo imeti osebe možnost, 
da preverijo razloge, zaradi katerih je bila 
odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je 
bil onemogočen dostop do nje. V ta namen 
bi moral dati ponudnik storitev gostovanja 
ponudniku vsebin na voljo smiselne 
informacije, ki mu omogočajo, da 
izpodbija odločitev. Vendar za to ni nujno 
potrebno uradno obvestilo, namenjeno 
ponudniku vsebin. Odvisno od okoliščin 
lahko ponudniki storitev gostovanja 
vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, 
nadomestijo s sporočilom, da je bila 
vsebina odstranjena ali dostop do nje 
onemogočen v skladu s to uredbo. Dodatne 
informacije o razlogih in možnostih, ki jih 
ima ponudnik vsebin za izpodbijanje 
odločitve, bi bilo treba zagotoviti na 
zahtevo. Če pristojni organi odločijo, da je 
zaradi javne varnosti, tudi v okviru 
preiskave, neprimerno ali neproduktivno 
neposredno obvestiti ponudnika vsebin o 
odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do 
vsebine, bi morali o tem obvestiti 
ponudnika storitev gostovanja.

s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
zahteva, da morajo imeti osebe možnost, 
da preverijo razloge, zaradi katerih je bila 
odstranjena vsebina, ki so jo naložili. V ta 
namen bi moral dati ponudnik storitev 
gostovanja ponudniku vsebin na voljo 
smiselne informacije, ki mu omogočajo, da 
izpodbija odločitev. Navadno je za to 
potrebno uradno obvestilo, namenjeno 
ponudniku vsebin. V izjemnih okoliščinah 
lahko ponudniki storitev gostovanja 
vsebino, ki se šteje za nezakonito 
teroristično vsebino, nadomestijo najprej s 
sporočilom, da je bila vsebina odstranjena 
v skladu s to uredbo. Ob vročitvi bi bilo 
treba zagotoviti dodatne informacije o 
razlogih za odstranitev in izvod odredbe o 
odstranitvi ter informacije o možnostih, ki 
jih ima ponudnik vsebin za izpodbijanje 
odločitve pred sodiščem. Če pristojni 
organi, ko je to sorazmerno in potrebno, 
odločijo, da je zaradi javne varnosti, tudi v 
okviru preiskave, neprimerno ali 
neproduktivno neposredno obvestiti 
ponudnika vsebin o odstranitvi ali o 
onemogočenju dostopa do vsebine, bi 
morali o tem obvestiti ponudnika storitev 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 198
Ana Gomes

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Učinkovito pravno varstvo v skladu 
s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
zahteva, da morajo imeti osebe možnost, 
da preverijo razloge, zaradi katerih je bila 
odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je 

(26) Učinkovito pravno varstvo v skladu 
s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
zahteva, da morajo imeti osebe možnost, 
da preverijo razloge, zaradi katerih je bila 
odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je 
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bil onemogočen dostop do nje. V ta namen 
bi moral dati ponudnik storitev gostovanja 
ponudniku vsebin na voljo smiselne 
informacije, ki mu omogočajo, da 
izpodbija odločitev. Vendar za to ni nujno 
potrebno uradno obvestilo, namenjeno 
ponudniku vsebin. Odvisno od okoliščin 
lahko ponudniki storitev gostovanja 
vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, 
nadomestijo s sporočilom, da je bila 
vsebina odstranjena ali dostop do nje 
onemogočen v skladu s to uredbo. Dodatne 
informacije o razlogih in možnostih, ki jih 
ima ponudnik vsebin za izpodbijanje 
odločitve, bi bilo treba zagotoviti na 
zahtevo. Če pristojni organi odločijo, da je 
zaradi javne varnosti, tudi v okviru 
preiskave, neprimerno ali neproduktivno 
neposredno obvestiti ponudnika vsebin o 
odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do 
vsebine, bi morali o tem obvestiti 
ponudnika storitev gostovanja.

bil onemogočen dostop do nje. V ta namen 
bi moral dati ponudnik storitev gostovanja 
ponudniku vsebin na voljo smiselne 
informacije, ki mu omogočajo, da 
izpodbija odločitev. Vendar za to ni nujno 
potrebno uradno obvestilo, namenjeno 
ponudniku vsebin. Odvisno od okoliščin 
lahko ponudniki storitev gostovanja 
vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, 
nadomestijo s sporočilom, da je bila 
vsebina odstranjena ali dostop do nje 
onemogočen v skladu s to uredbo. Dodatne 
informacije o razlogih za odstranitev in 
izvod odredbe o ostranitvi ter informacije 
o možnostih, ki jih ima ponudnik vsebin za 
izpodbijanje odločitve, bi bilo treba 
zagotoviti na zahtevo. Če pristojni organi 
odločijo, da je zaradi javne varnosti, tudi v 
okviru preiskave, neprimerno ali 
neproduktivno neposredno obvestiti 
ponudnika vsebin o odstranitvi ali o 
onemogočenju dostopa do vsebine, bi 
morali o tem obvestiti ponudnika storitev 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Učinkovito pravno varstvo v skladu 
s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
zahteva, da morajo imeti osebe možnost, 
da preverijo razloge, zaradi katerih je bila 
odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je 
bil onemogočen dostop do nje. V ta namen 
bi moral dati ponudnik storitev gostovanja 
ponudniku vsebin na voljo smiselne 
informacije, ki mu omogočajo, da 
izpodbija odločitev. Vendar za to ni nujno 

(26) Učinkovito pravno varstvo v skladu 
s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
zahteva, da morajo imeti osebe možnost, 
da preverijo razloge, zaradi katerih je bila 
odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je 
bil onemogočen dostop do nje. V ta namen 
bi moral dati ponudnik storitev gostovanja 
ponudniku vsebin na voljo smiselne 
informacije, ki mu omogočajo, da 
izpodbija odločitev. Odvisno od okoliščin 
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potrebno uradno obvestilo, namenjeno 
ponudniku vsebin. Odvisno od okoliščin 
lahko ponudniki storitev gostovanja 
vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, 
nadomestijo s sporočilom, da je bila 
vsebina odstranjena ali dostop do nje 
onemogočen v skladu s to uredbo. Dodatne 
informacije o razlogih in možnostih, ki jih 
ima ponudnik vsebin za izpodbijanje 
odločitve, bi bilo treba zagotoviti na 
zahtevo. Če pristojni organi odločijo, da je 
zaradi javne varnosti, tudi v okviru 
preiskave, neprimerno ali neproduktivno 
neposredno obvestiti ponudnika vsebin o 
odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do 
vsebine, bi morali o tem obvestiti 
ponudnika storitev gostovanja.

lahko ponudniki storitev gostovanja 
vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, 
nadomestijo s sporočilom, da je bila 
vsebina odstranjena ali dostop do nje 
onemogočen v skladu s to uredbo. Dodatne 
informacije o razlogih in možnostih, ki jih 
ima ponudnik vsebin za izpodbijanje 
odločitve, bi bilo treba zagotoviti na 
zahtevo. Če pristojni organi odločijo, da je 
zaradi javne varnosti, tudi v okviru 
preiskave, neprimerno ali neproduktivno 
neposredno obvestiti ponudnika vsebin o 
odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do 
vsebine, bi morali o tem obvestiti 
ponudnika storitev gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da bi preprečili podvajanje in 
morebitno poseganje v preiskave, bi se 
morali pristojni organi medsebojno 
obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar 
je to primerno tudi z Europolom, ko izdajo 
odredbo o odstranitvi ali pošljejo obvestilo 
ponudnikom storitev gostovanja. Pri 
izvajanju določb te uredbe bi lahko 
Europol zagotovil podporo v skladu s 
svojim sedanjim mandatom in veljavnim 
pravnim okvirom.

(27) Da bi preprečili podvajanje in 
morebitno poseganje v preiskave, bi se 
morali pristojni organi medsebojno 
obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar 
je to primerno tudi z Europolom, preden 
izdajo odredbo o odstranitvi ali ko pošljejo 
obvestilo ponudnikom storitev gostovanja. 
Pristojni organ bi moral pri odločanju o 
izdaji odredbe o odstranitvi ustrezno 
upoštevati morebitna uradna obvestila o 
poseganju v interese preiskave 
(„dekonflikcija“). Če je pristojni organ 
obveščen o odredbi o odstranitvi, ki jo je 
že izdal pristojni organ druge države 
članice, ne bi smel tudi sam izdati 
odredbe. Pri izvajanju določb te uredbe bi 
lahko Europol zagotovil podporo v skladu 
s svojim sedanjim mandatom in veljavnim 
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pravnim okvirom.

Or. en

Predlog spremembe 201
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da bi preprečili podvajanje in 
morebitno poseganje v preiskave, bi se 
morali pristojni organi medsebojno 
obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar 
je to primerno tudi z Europolom, ko izdajo 
odredbo o odstranitvi ali pošljejo obvestilo 
ponudnikom storitev gostovanja. Pri 
izvajanju določb te uredbe bi lahko 
Europol zagotovil podporo v skladu s 
svojim sedanjim mandatom in veljavnim 
pravnim okvirom.

(27) Da bi preprečili podvajanje in 
morebitno poseganje v preiskave, bi se 
morali pristojni organi medsebojno 
obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar 
je to primerno tudi z Europolom, ko izdajo 
odredbo o odstranitvi ponudnikom storitev 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 202
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da bi preprečili podvajanje in 
morebitno poseganje v preiskave, bi se 
morali pristojni organi medsebojno 
obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar 
je to primerno tudi z Europolom, ko izdajo 
odredbo o odstranitvi ali pošljejo obvestilo 
ponudnikom storitev gostovanja. Pri 
izvajanju določb te uredbe bi lahko 
Europol zagotovil podporo v skladu s 
svojim sedanjim mandatom in veljavnim 

(27) Da bi preprečili podvajanje in 
morebitno poseganje v preiskave, bi se 
morali pristojni organi medsebojno 
obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar 
je to primerno tudi z Europolom, ko izdajo 
odredbo o odstranitvi ponudnikom storitev 
gostovanja.
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pravnim okvirom.

Or. en

Predlog spremembe 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da bi preprečili podvajanje in 
morebitno poseganje v preiskave, bi se 
morali pristojni organi medsebojno 
obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar 
je to primerno tudi z Europolom, ko izdajo 
odredbo o odstranitvi ali pošljejo obvestilo 
ponudnikom storitev gostovanja. Pri 
izvajanju določb te uredbe bi lahko 
Europol zagotovil podporo v skladu s 
svojim sedanjim mandatom in veljavnim 
pravnim okvirom.

(27) Da bi preprečili podvajanje in 
morebitno poseganje v preiskave, bi se 
morali pristojni organi medsebojno 
obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar 
je to primerno tudi z Europolom, preden 
izdajo odredbo o odstranitvi ali pošljejo 
obvestilo ponudnikom storitev gostovanja. 
Pri izvajanju določb te uredbe bi lahko 
Europol zagotovil podporo v skladu s 
svojim sedanjim mandatom in veljavnim 
pravnim okvirom.

Or. en

Predlog spremembe 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Da bi preprečili podvajanje in 
morebitno poseganje v preiskave, bi se 
morali pristojni organi medsebojno 
obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar 
je to primerno tudi z Europolom, ko izdajo 
odredbo o odstranitvi ali pošljejo obvestilo 
ponudnikom storitev gostovanja. Pri 
izvajanju določb te uredbe bi lahko 
Europol zagotovil podporo v skladu s 
svojim sedanjim mandatom in veljavnim 

(27) Da bi preprečili podvajanje in 
morebitno poseganje v preiskave, bi se 
morali pristojni organi medsebojno 
obveščati, usklajevati in sodelovati, kadar 
je to primerno tudi z Europolom, ko izdajo 
odredbo o odstranitvi ponudnikom storitev 
gostovanja. Pri izvajanju določb te uredbe 
bi lahko Europol zagotovil podporo v 
skladu s svojim sedanjim mandatom in 
veljavnim pravnim okvirom.
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pravnim okvirom.

Or. en

Predlog spremembe 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Da bi zagotovili učinkovito in 
dovolj usklajeno izvajanje proaktivnih 
ukrepov, bi se morali pristojni organi v 
državah članicah medsebojno povezati 
glede razprav, ki jih imajo s ponudniki 
storitev gostovanja v zvezi z določitvijo, 
izvajanjem in ocenjevanjem posebnih 
proaktivnih ukrepov. Podobno je takšno 
sodelovanje potrebno tudi v zvezi s 
sprejemanjem pravil o kaznih ter 
izvajanjem in izvrševanjem kazni.

(28) Pristojni organi v državah 
članicah bi se morali medsebojno 
povezati, da bi v svojih jurisdikcijah izdali 
odredbo o odstranitvi. Takšno sodelovanje 
je potrebno tudi v zvezi s sprejemanjem 
pravil o kaznih ter izvajanjem in 
izvrševanjem kazni.

Or. en

Predlog spremembe 206
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Da bi zagotovili učinkovito in 
dovolj usklajeno izvajanje proaktivnih 
ukrepov, bi se morali pristojni organi v 
državah članicah medsebojno povezati 
glede razprav, ki jih imajo s ponudniki 
storitev gostovanja v zvezi z določitvijo, 
izvajanjem in ocenjevanjem posebnih 
proaktivnih ukrepov. Podobno je takšno 
sodelovanje potrebno tudi v zvezi s 
sprejemanjem pravil o kaznih ter 

(28) Da bi zagotovili učinkovito in 
dovolj usklajeno izvajanje pravil o kaznih 
ter izvajanje in izvrševanje samih kazni, bi 
se morali pristojni organi v državah 
članicah medsebojno povezati in 
sodelovati glede razprav, ki jih imajo s 
ponudniki storitev gostovanja.
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izvajanjem in izvrševanjem kazni.

Or. en

Predlog spremembe 207
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Da bi zagotovili učinkovito in 
dovolj usklajeno izvajanje proaktivnih 
ukrepov, bi se morali pristojni organi v 
državah članicah medsebojno povezati 
glede razprav, ki jih imajo s ponudniki 
storitev gostovanja v zvezi z določitvijo, 
izvajanjem in ocenjevanjem posebnih 
proaktivnih ukrepov. Podobno je takšno 
sodelovanje potrebno tudi v zvezi s 
sprejemanjem pravil o kaznih ter 
izvajanjem in izvrševanjem kazni.

(28) Da bi zagotovili učinkovito in 
dovolj usklajeno izvajanje ukrepov, ki jih 
sprejmejo ponudniki storitev gostovanja, 
bi se morali pristojni organi v državah 
članicah medsebojno povezati glede 
razprav, ki jih imajo s ponudniki storitev 
gostovanja v zvezi z odredbami o 
odstranitvi in z določitvijo, izvajanjem in 
ocenjevanjem posebnih dodatnih ukrepov. 
Takšno sodelovanje je potrebno tudi v 
zvezi s sprejemanjem pravil o kaznih ter 
izvajanjem in izvrševanjem kazni.

Or. en

Predlog spremembe 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Da bi zagotovili učinkovito in 
dovolj usklajeno izvajanje proaktivnih 
ukrepov, bi se morali pristojni organi v 
državah članicah medsebojno povezati 
glede razprav, ki jih imajo s ponudniki 
storitev gostovanja v zvezi z določitvijo, 
izvajanjem in ocenjevanjem posebnih 
proaktivnih ukrepov. Podobno je takšno 

(28) Da bi zagotovili učinkovito in 
dovolj usklajeno izvajanje proaktivnih 
ukrepov, bi se morali pristojni organi v 
državah članicah medsebojno povezati in 
sodelovati glede razprav, ki jih imajo s 
ponudniki storitev gostovanja v zvezi z 
določitvijo, izvajanjem in ocenjevanjem 
posebnih proaktivnih ukrepov. Podobno je 
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sodelovanje potrebno tudi v zvezi s 
sprejemanjem pravil o kaznih ter 
izvajanjem in izvrševanjem kazni.

takšno sodelovanje potrebno tudi v zvezi s 
sprejemanjem pravil o kaznih ter 
izvajanjem in izvrševanjem kazni.

Or. en

Predlog spremembe 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Ključnega pomena je, da je 
pristojni organ v državi članici, ki je 
odgovoren za nalaganje kazni, v celoti 
obveščen o izdaji odredb o odstranitvi in 
obvestil ter o naknadnih izmenjavah med 
ponudnikom storitev gostovanja in 
zadevnim pristojnim organom. V ta namen 
bi morale države članice zagotoviti 
ustrezne komunikacijske kanale in 
mehanizme, ki omogočajo pravočasno 
izmenjavo relevantnih informacij.

(29) V ta namen bi morale države 
članice zagotoviti ustrezne komunikacijske 
kanale in mehanizme, ki omogočajo 
pravočasno izmenjavo relevantnih 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 210
Michał Boni

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Ključnega pomena je, da je 
pristojni organ v državi članici, ki je 
odgovoren za nalaganje kazni, v celoti 
obveščen o izdaji odredb o odstranitvi in 
obvestil ter o naknadnih izmenjavah med 
ponudnikom storitev gostovanja in 
zadevnim pristojnim organom. V ta namen 
bi morale države članice zagotoviti 

(29) Ključnega pomena je, da je 
pristojni organ v državi članici, ki je 
odgovoren za nalaganje kazni, v celoti 
obveščen o izdaji odredb o odstranitvi in 
obvestil ter o naknadnih izmenjavah med 
ponudnikom storitev gostovanja in 
zadevnim pristojnim organom v drugih 
državah članicah. V ta namen bi morale 
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ustrezne komunikacijske kanale in 
mehanizme, ki omogočajo pravočasno 
izmenjavo relevantnih informacij.

države članice zagotoviti ustrezne 
komunikacijske kanale in mehanizme, ki 
omogočajo pravočasno izmenjavo 
relevantnih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 211
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Ključnega pomena je, da je 
pristojni organ v državi članici, ki je 
odgovoren za nalaganje kazni, v celoti 
obveščen o izdaji odredb o odstranitvi in 
obvestil ter o naknadnih izmenjavah med 
ponudnikom storitev gostovanja in 
zadevnim pristojnim organom. V ta namen 
bi morale države članice zagotoviti 
ustrezne komunikacijske kanale in 
mehanizme, ki omogočajo pravočasno 
izmenjavo relevantnih informacij.

(29) Ključnega pomena je, da je 
pristojni organ v državi članici, ki je 
odgovoren za nalaganje kazni, v celoti 
obveščen o izdaji odredb o odstranitvi ter o 
naknadnih izmenjavah med ponudnikom 
storitev gostovanja in zadevnim pristojnim 
organom. V ta namen bi morale države 
članice zagotoviti ustrezne in varne 
komunikacijske kanale in mehanizme, ki 
omogočajo pravočasno izmenjavo 
relevantnih informacij.

Or. en

Predlog spremembe 212
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Ključnega pomena je, da je 
pristojni organ v državi članici, ki je 
odgovoren za nalaganje kazni, v celoti 
obveščen o izdaji odredb o odstranitvi in 
obvestil ter o naknadnih izmenjavah med 
ponudnikom storitev gostovanja in 
zadevnim pristojnim organom. V ta namen 

(29) Ključnega pomena je, da je 
pristojni organ v državi članici, ki je 
odgovoren za nalaganje kazni, v celoti 
obveščen o izdaji odredb o odstranitvi ter o 
naknadnih izmenjavah med ponudnikom 
storitev gostovanja in zadevnim pristojnim 
organom. V ta namen bi morale države 
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bi morale države članice zagotoviti 
ustrezne komunikacijske kanale in 
mehanizme, ki omogočajo pravočasno 
izmenjavo relevantnih informacij.

članice zagotoviti ustrezne komunikacijske 
kanale in mehanizme, ki omogočajo 
pravočasno izmenjavo relevantnih 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da bi se olajšala hitra izmenjava 
med pristojnimi organi ter med pristojnimi 
organi in ponudniki storitev gostovanja ter 
da bi se preprečilo podvajanje prizadevanj, 
lahko države članice uporabijo orodja, ki 
jih je razvil Europol, kot so sedanja 
aplikacija za upravljanje obvestil o spletnih 
vsebinah (Internet Referral Management 
application – IRMa) ali orodja, ki jo bodo 
nasledila.

(30) Da bi se olajšala hitra izmenjava 
med pristojnimi organi ter med pristojnimi 
organi in ponudniki storitev gostovanja ter 
da bi se preprečilo podvajanje prizadevanj, 
se države članice spodbujajo, da uporabijo 
orodja, ki jih je razvil Europol, kot so 
sedanja aplikacija za upravljanje obvestil o 
spletnih vsebinah (Internet Referral 
Management application – IRMa) ali 
orodja, ki jo bodo nasledila. Europolu bi 
bilo treba zagotoviti potrebne finančne in 
človeške vire, da bi razvili ta orodja, s 
katerimi bi podprli države članice pri 
izvajanju te uredbe, ter jih izboljšali, da bi 
izboljšali standardizacijo prijav in okrepili 
usklajevanje odredb o odstranitvi na ravni 
EU, hkrati pa še naprej zagotavljali 
strokovno podporo in svetovanje državam 
članicam in ponudnikom storitev 
gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 214
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Da bi se olajšala hitra izmenjava 
med pristojnimi organi ter med pristojnimi 
organi in ponudniki storitev gostovanja ter 
da bi se preprečilo podvajanje prizadevanj, 
lahko države članice uporabijo orodja, ki 
jih je razvil Europol, kot so sedanja 
aplikacija za upravljanje obvestil o spletnih 
vsebinah (Internet Referral Management 
application – IRMa) ali orodja, ki jo bodo 
nasledila.

(30) To facilitate the swift exchanges 
between competent authorities as well as 
with hosting service providers, and to 
avoid duplication of effort, Member States 
may make use of tools developed by 
Europol or Eurojust.

Or. en

Predlog spremembe 215
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Zaradi še posebej hudih posledic 
nekaterih terorističnih vsebin bi morali 
ponudniki storitev gostovanja nemudoma 
obvestiti organe v zadevni državi članici ali 
pristojne organe v državi, v kateri imajo 
sedež ali pravnega zastopnika, o vsakem 
dokazu glede terorističnih kaznivih dejanj, 
s katerim se seznanijo. Za zagotovitev 
sorazmernosti je ta obveznost omejena na 
teroristična kazniva dejanja, kot so 
opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 
2017/541. Obveznost obveščanja ne 
pomeni, da morajo ponudniki storitev 
gostovanja aktivno iskati takšne dokaze. 
Zadevna država članica je tista država 
članica, ki ima sodno pristojnost za 
preiskovanje in pregon terorističnih 
kaznivih dejanj v skladu z Direktivo (EU) 
2017/541 na podlagi državljanstva storilca 
kaznivega dejanja ali potencialne žrtve 
kaznivega dejanja ali ciljne lokacije 
terorističnega dejanja. V primeru dvoma 
lahko ponudniki storitev gostovanja 

(31) Zaradi še posebej hudih posledic 
nekaterih terorističnih vsebin bi morali 
ponudniki storitev gostovanja nemudoma 
obvestiti organe v zadevni državi članici ali 
pristojne organe v državi, v kateri imajo 
sedež ali pravnega zastopnika, o vsakem 
dokazu glede terorističnih kaznivih dejanj, 
s katerim se seznanijo. Za zagotovitev 
sorazmernosti je ta obveznost omejena na 
teroristična kazniva dejanja, kot so 
opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 
2017/541. Obveznost obveščanja ne 
pomeni, da morajo ponudniki storitev 
gostovanja aktivno iskati takšne dokaze. 
Zadevna država članica je tista država 
članica, ki ima sodno pristojnost za 
preiskovanje in pregon terorističnih 
kaznivih dejanj v skladu z Direktivo (EU) 
2017/541 na podlagi državljanstva storilca 
kaznivega dejanja ali potencialne žrtve 
kaznivega dejanja ali ciljne lokacije 
terorističnega dejanja.
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informacije posredujejo Europolu, ki bi 
nato moral ukrepati v skladu s svojim 
mandatom, med drugim tudi tako, da 
informacije posreduje ustreznim 
nacionalnim organom.

Or. en

Predlog spremembe 216
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Pristojnim organom v državah 
članicah bi bilo treba dovoliti, da take 
informacije uporabljajo za uvedbo 
preiskovalnih ukrepov, ki so na voljo v 
okviru zakonodaje držav članic ali Unije, 
vključno z izdajo evropskega naloga za 
predložitev dokazov v skladu z Uredbo o 
evropskem nalogu za predložitev in 
evropskem nalogu za zavarovanje 
elektronskih dokazov v kazenskih 
zadevah14.

črtano

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Predlog spremembe 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Pristojnim organom v državah 
članicah bi bilo treba dovoliti, da take 
informacije uporabljajo za uvedbo 

črtano
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preiskovalnih ukrepov, ki so na voljo v 
okviru zakonodaje držav članic ali Unije, 
vključno z izdajo evropskega naloga za 
predložitev dokazov v skladu z Uredbo o 
evropskem nalogu za predložitev in 
evropskem nalogu za zavarovanje 
elektronskih dokazov v kazenskih 
zadevah14.

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Predlog spremembe 218
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Pristojnim organom v državah 
članicah bi bilo treba dovoliti, da take 
informacije uporabljajo za uvedbo 
preiskovalnih ukrepov, ki so na voljo v 
okviru zakonodaje držav članic ali Unije, 
vključno z izdajo evropskega naloga za 
predložitev dokazov v skladu z Uredbo o 
evropskem nalogu za predložitev in 
evropskem nalogu za zavarovanje 
elektronskih dokazov v kazenskih 
zadevah14.

(32) The competent authorities in the 
Member States should be allowed to use 
such information to take investigatory 
measures available under Member State or 
Union law.

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Obrazložitev

There is no agreement yet on the e-evidence proposal.

Predlog spremembe 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Ponudniki storitev gostovanja in 
države članice bi morali vzpostaviti 
kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro 
obravnavanje odredb o odstranitvi in 
obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s 
pravnim zastopnikom služi operativnim 
namenom. Kontaktno točko ponudnika 
storitev gostovanja bi morala sestavljati 
namenska sredstva, ki omogočajo 
elektronsko predložitev odredb o 
odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva 
in osebje, ki omogočajo njihovo hitro 
obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka 
ponudnika storitev gostovanja fizično 
nahaja v Uniji, in ponudnik storitev 
gostovanja lahko v ta namen imenuje 
katero koli obstoječo kontaktno točko, pod 
pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, 
določene v tej uredbi. Da se zagotovi 
odstranitev teroristične vsebine ali 
onemogoči dostop do nje v eni uri od 
prejema odredbe o odstranitvi, bi morali 
ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, 
da je kontaktna točka dosegljiva 24 ur na 
dan sedem dni v tednu. Informacije o 
kontaktni točki bi morale vključevati 
informacije o jeziku, v katerem se lahko 
naslovi. Za lažjo komunikacijo med 
ponudniki storitev gostovanja in 
pristojnimi organi se ponudnike storitev 
gostovanja spodbuja, da omogočajo 
komunikacijo v enem od uradnih jezikov 
Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji 
uporabe.

(33) Ponudniki storitev gostovanja in 
države članice bi morali vzpostaviti 
kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro 
obravnavanje odredb o odstranitvi in 
obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s 
pravnim zastopnikom služi operativnim 
namenom. Kontaktno točko ponudnika 
storitev gostovanja bi morala sestavljati 
namenska sredstva, ki omogočajo 
elektronsko predložitev odredb o 
odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva 
in osebje, ki omogočajo njihovo hitro 
obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka 
ponudnika storitev gostovanja fizično 
nahaja v Uniji, in ponudnik storitev 
gostovanja lahko v ta namen imenuje 
katero koli obstoječo kontaktno točko, pod 
pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, 
določene v tej uredbi. With a view to 
ensure that terrorist content is removed or 
access to it is disabled within one hour 
from the receipt of a removal order, 
hosting service providers exposed to 
terrorist content should ensure that the 
point of contact is reachable 24/7. 
Informacije o kontaktni točki bi morale 
vključevati informacije o jeziku, v katerem 
se lahko naslovi. Za lažjo komunikacijo 
med ponudniki storitev gostovanja in 
pristojnimi organi se ponudnike storitev 
gostovanja spodbuja, da omogočajo 
komunikacijo v enem od uradnih jezikov 
Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji 
uporabe. Hosting service providers should 
establish this contact point as soon as they 
become aware of such content, at the 
latest without undue delay after they have 
received a first removal order.

Or. en
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Predlog spremembe 220
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Ponudniki storitev gostovanja in 
države članice bi morali vzpostaviti 
kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro 
obravnavanje odredb o odstranitvi in 
obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s 
pravnim zastopnikom služi operativnim 
namenom. Kontaktno točko ponudnika 
storitev gostovanja bi morala sestavljati 
namenska sredstva, ki omogočajo 
elektronsko predložitev odredb o 
odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva 
in osebje, ki omogočajo njihovo hitro 
obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka 
ponudnika storitev gostovanja fizično 
nahaja v Uniji, in ponudnik storitev 
gostovanja lahko v ta namen imenuje 
katero koli obstoječo kontaktno točko, pod 
pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, 
določene v tej uredbi. Da se zagotovi 
odstranitev teroristične vsebine ali 
onemogoči dostop do nje v eni uri od 
prejema odredbe o odstranitvi, bi morali 
ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, 
da je kontaktna točka dosegljiva 24 ur na 
dan sedem dni v tednu. Informacije o 
kontaktni točki bi morale vključevati 
informacije o jeziku, v katerem se lahko 
naslovi. Za lažjo komunikacijo med 
ponudniki storitev gostovanja in 
pristojnimi organi se ponudnike storitev 
gostovanja spodbuja, da omogočajo 
komunikacijo v enem od uradnih jezikov 
Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji 
uporabe.

(33) Both hosting service providers and 
Member States should establish points of 
contact to facilitate the swift handling of 
removal orders. Kontaktna točka v 
nasprotju s pravnim zastopnikom služi 
operativnim namenom. Kontaktno točko 
ponudnika storitev gostovanja bi morala 
sestavljati namenska sredstva, ki 
omogočajo elektronsko predložitev odredb 
o odstranitvi in obvestil, ter tehnična 
sredstva in osebje, ki omogočajo njihovo 
hitro obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna 
točka ponudnika storitev gostovanja 
fizično nahaja v Uniji, in ponudnik storitev 
gostovanja lahko v ta namen imenuje 
katero koli obstoječo kontaktno točko, pod 
pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, 
določene v tej uredbi. Informacije o 
kontaktni točki bi morale vključevati 
informacije o jeziku, v katerem se lahko 
naslovi. Za lažjo komunikacijo med 
ponudniki storitev gostovanja in 
pristojnimi organi se ponudnike storitev 
gostovanja spodbuja, da omogočajo 
komunikacijo v enem od uradnih jezikov 
Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji 
uporabe.
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Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Ponudniki storitev gostovanja in 
države članice bi morali vzpostaviti 
kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro 
obravnavanje odredb o odstranitvi in 
obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s 
pravnim zastopnikom služi operativnim 
namenom. Kontaktno točko ponudnika 
storitev gostovanja bi morala sestavljati 
namenska sredstva, ki omogočajo 
elektronsko predložitev odredb o 
odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva 
in osebje, ki omogočajo njihovo hitro 
obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka 
ponudnika storitev gostovanja fizično 
nahaja v Uniji, in ponudnik storitev 
gostovanja lahko v ta namen imenuje 
katero koli obstoječo kontaktno točko, pod 
pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, 
določene v tej uredbi. Da se zagotovi 
odstranitev teroristične vsebine ali 
onemogoči dostop do nje v eni uri od 
prejema odredbe o odstranitvi, bi morali 
ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, 
da je kontaktna točka dosegljiva 24 ur na 
dan sedem dni v tednu. Informacije o 
kontaktni točki bi morale vključevati 
informacije o jeziku, v katerem se lahko 
naslovi. Za lažjo komunikacijo med 
ponudniki storitev gostovanja in 
pristojnimi organi se ponudnike storitev 
gostovanja spodbuja, da omogočajo 
komunikacijo v enem od uradnih jezikov 
Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji 
uporabe.

(33) Both hosting service providers and 
Member States should establish points of 
contact to facilitate the swift handling of 
removal orders. Kontaktna točka v 
nasprotju s pravnim zastopnikom služi 
operativnim namenom. Kontaktno točko 
ponudnika storitev gostovanja bi morala 
sestavljati namenska sredstva, ki 
omogočajo elektronsko predložitev odredb 
o odstranitvi in obvestil, ter tehnična 
sredstva in osebje, ki omogočajo njihovo 
hitro obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna 
točka ponudnika storitev gostovanja 
fizično nahaja v Uniji, in ponudnik storitev 
gostovanja lahko v ta namen imenuje 
katero koli obstoječo kontaktno točko, pod 
pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, 
določene v tej uredbi. Informacije o 
kontaktni točki bi morale vključevati 
informacije o jeziku, v katerem se lahko 
naslovi. Za lažjo komunikacijo med 
ponudniki storitev gostovanja in 
pristojnimi organi se ponudnike storitev 
gostovanja spodbuja, da omogočajo 
komunikacijo v enem od uradnih jezikov 
Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji 
uporabe.
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Ponudniki storitev gostovanja in 
države članice bi morali vzpostaviti 
kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro 
obravnavanje odredb o odstranitvi in 
obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s 
pravnim zastopnikom služi operativnim 
namenom. Kontaktno točko ponudnika 
storitev gostovanja bi morala sestavljati 
namenska sredstva, ki omogočajo 
elektronsko predložitev odredb o 
odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva 
in osebje, ki omogočajo njihovo hitro 
obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka 
ponudnika storitev gostovanja fizično 
nahaja v Uniji, in ponudnik storitev 
gostovanja lahko v ta namen imenuje 
katero koli obstoječo kontaktno točko, pod 
pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, 
določene v tej uredbi. Da se zagotovi 
odstranitev teroristične vsebine ali 
onemogoči dostop do nje v eni uri od 
prejema odredbe o odstranitvi, bi morali 
ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, 
da je kontaktna točka dosegljiva 24 ur na 
dan sedem dni v tednu. Informacije o 
kontaktni točki bi morale vključevati 
informacije o jeziku, v katerem se lahko 
naslovi. Za lažjo komunikacijo med 
ponudniki storitev gostovanja in 
pristojnimi organi se ponudnike storitev 
gostovanja spodbuja, da omogočajo 
komunikacijo v enem od uradnih jezikov 
Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji 
uporabe.

(33) Ponudniki storitev gostovanja in 
države članice bi morali vzpostaviti 
kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro 
obravnavanje odredb o odstranitvi in 
obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s 
pravnim zastopnikom služi operativnim 
namenom. Kontaktno točko ponudnika 
storitev gostovanja bi morala sestavljati 
namenska sredstva, ki omogočajo 
elektronsko predložitev odredb o 
odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva 
in osebje, ki omogočajo njihovo hitro 
obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka 
ponudnika storitev gostovanja fizično 
nahaja v Uniji, in ponudnik storitev 
gostovanja lahko v ta namen imenuje 
katero koli obstoječo kontaktno točko, pod 
pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, 
določene v tej uredbi. With a view to 
ensure that terrorist content is removed or 
access to it is disabled expeditiously from 
the receipt of a removal order, hosting 
service providers should ensure that the 
point of contact is reachable 24/7. 
Informacije o kontaktni točki bi morale 
vključevati informacije o jeziku, v katerem 
se lahko naslovi. Za lažjo komunikacijo 
med ponudniki storitev gostovanja in 
pristojnimi organi se ponudnike storitev 
gostovanja spodbuja, da omogočajo 
komunikacijo v enem od uradnih jezikov 
Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji 
uporabe.
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Ponudniki storitev gostovanja in 
države članice bi morali vzpostaviti 
kontaktne točke, da bi se olajšalo hitro 
obravnavanje odredb o odstranitvi in 
obvestil. Kontaktna točka v nasprotju s 
pravnim zastopnikom služi operativnim 
namenom. Kontaktno točko ponudnika 
storitev gostovanja bi morala sestavljati 
namenska sredstva, ki omogočajo 
elektronsko predložitev odredb o 
odstranitvi in obvestil, ter tehnična sredstva 
in osebje, ki omogočajo njihovo hitro 
obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna točka 
ponudnika storitev gostovanja fizično 
nahaja v Uniji, in ponudnik storitev 
gostovanja lahko v ta namen imenuje 
katero koli obstoječo kontaktno točko, pod 
pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, 
določene v tej uredbi. Da se zagotovi 
odstranitev teroristične vsebine ali 
onemogoči dostop do nje v eni uri od 
prejema odredbe o odstranitvi, bi morali 
ponudniki storitev gostovanja zagotoviti, 
da je kontaktna točka dosegljiva 24 ur na 
dan sedem dni v tednu. Informacije o 
kontaktni točki bi morale vključevati 
informacije o jeziku, v katerem se lahko 
naslovi. Za lažjo komunikacijo med 
ponudniki storitev gostovanja in 
pristojnimi organi se ponudnike storitev 
gostovanja spodbuja, da omogočajo 
komunikacijo v enem od uradnih jezikov 
Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji 
uporabe.

(33) Both hosting service providers and 
Member States should establish points of 
contact to facilitate the swift handling of 
removal orders. Kontaktna točka v 
nasprotju s pravnim zastopnikom služi 
operativnim namenom. Kontaktno točko 
ponudnika storitev gostovanja bi morala 
sestavljati namenska sredstva, ki 
omogočajo elektronsko predložitev odredb 
o odstranitvi in obvestil, ter tehnična 
sredstva in osebje, ki omogočajo njihovo 
hitro obdelavo. Ni nujno, da se kontaktna 
točka ponudnika storitev gostovanja 
fizično nahaja v Uniji, in ponudnik storitev 
gostovanja lahko v ta namen imenuje 
katero koli obstoječo kontaktno točko, pod 
pogojem, da lahko ta izpolnjuje naloge, 
določene v tej uredbi. With a view to 
ensure that terrorist content is removed or 
access to it is disabled without undue 
delay from the receipt of a removal order, 
hosting service providers should ensure 
that the point of contact is reachable 24/7. 
Informacije o kontaktni točki bi morale 
vključevati informacije o jeziku, v katerem 
se lahko naslovi. Za lažjo komunikacijo 
med ponudniki storitev gostovanja in 
pristojnimi organi se ponudnike storitev 
gostovanja spodbuja, da omogočajo 
komunikacijo v enem od uradnih jezikov 
Unije, v katerem so na voljo njihovi pogoji 
uporabe.
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Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Ker ni splošne zahteve, da 
ponudniki storitev zagotovijo fizično 
prisotnost na ozemlju Unije, je treba 
zagotoviti, da je jasno, katera država 
članica ima sodno pristojnost nad 
ponudnikom, ki zagotavlja storitve 
gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik 
storitev gostovanja spada pod sodno 
pristojnost države članice, v kateri ima 
glavni sedež ali v kateri je imenoval 
pravnega zastopnika. Ne glede na to pa bi 
moralo biti v primeru, ko je odredbo o 
odstranitvi izdala druga država članica, 
njenim pristojnim organom omogočeno, 
da to odredbo izvršijo z uporabo prisilnih 
ukrepov nekaznovalne narave, kot so 
plačila kazni. Kar zadeva ponudnika 
storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji 
in ne imenuje pravnega zastopnika, bi 
morala imeti vsaka država članica kljub 
temu možnost izreči kazni, pod pogojem, 
da se spoštuje načelo ne bis in idem.

(34) Ker ni splošne zahteve, da 
ponudniki storitev zagotovijo fizično 
prisotnost na ozemlju Unije, je treba 
zagotoviti, da je jasno, katera država 
članica ima sodno pristojnost nad 
ponudnikom, ki zagotavlja storitve 
gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik 
storitev gostovanja spada pod sodno 
pristojnost države članice, v kateri ima 
glavni sedež ali v kateri je imenoval 
pravnega zastopnika. Kar zadeva 
ponudnika storitev gostovanja, ki nima 
sedeža v Uniji in ne imenuje pravnega 
zastopnika, bi morala imeti vsaka država 
članica kljub temu možnost izreči kazni, 
pod pogojem, da se spoštuje načelo ne bis 
in idem.
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Ker ni splošne zahteve, da 
ponudniki storitev zagotovijo fizično 
prisotnost na ozemlju Unije, je treba 
zagotoviti, da je jasno, katera država 
članica ima sodno pristojnost nad 
ponudnikom, ki zagotavlja storitve 
gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik 
storitev gostovanja spada pod sodno 
pristojnost države članice, v kateri ima 

(34) Ker ni splošne zahteve, da 
ponudniki storitev zagotovijo fizično 
prisotnost na ozemlju Unije, je treba 
zagotoviti, da je jasno, katera država 
članica ima sodno pristojnost nad 
ponudnikom, ki zagotavlja storitve 
gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik 
storitev gostovanja spada pod sodno 
pristojnost države članice, v kateri ima 
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glavni sedež ali v kateri je imenoval 
pravnega zastopnika. Ne glede na to pa bi 
moralo biti v primeru, ko je odredbo o 
odstranitvi izdala druga država članica, 
njenim pristojnim organom omogočeno, 
da to odredbo izvršijo z uporabo prisilnih 
ukrepov nekaznovalne narave, kot so 
plačila kazni. Kar zadeva ponudnika 
storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji 
in ne imenuje pravnega zastopnika, bi 
morala imeti vsaka država članica kljub 
temu možnost izreči kazni, pod pogojem, 
da se spoštuje načelo ne bis in idem.

glavni sedež ali v kateri je imenoval 
pravnega zastopnika. Kar zadeva 
ponudnika storitev gostovanja, ki nima 
sedeža v Uniji in ne imenuje pravnega 
zastopnika, bi morala imeti vsaka država 
članica kljub temu možnost izreči kazni, 
pod pogojem, da se spoštuje načelo ne bis 
in idem.
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Ker ni splošne zahteve, da 
ponudniki storitev zagotovijo fizično 
prisotnost na ozemlju Unije, je treba 
zagotoviti, da je jasno, katera država 
članica ima sodno pristojnost nad 
ponudnikom, ki zagotavlja storitve 
gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik 
storitev gostovanja spada pod sodno 
pristojnost države članice, v kateri ima 
glavni sedež ali v kateri je imenoval 
pravnega zastopnika. Ne glede na to pa bi 
moralo biti v primeru, ko je odredbo o 
odstranitvi izdala druga država članica, 
njenim pristojnim organom omogočeno, 
da to odredbo izvršijo z uporabo prisilnih 
ukrepov nekaznovalne narave, kot so 
plačila kazni. Kar zadeva ponudnika 
storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji 
in ne imenuje pravnega zastopnika, bi 
morala imeti vsaka država članica kljub 
temu možnost izreči kazni, pod pogojem, 
da se spoštuje načelo ne bis in idem.

(34) Ker ni splošne zahteve, da 
ponudniki storitev zagotovijo fizično 
prisotnost na ozemlju Unije, je treba 
zagotoviti, da je jasno, katera država 
članica ima sodno pristojnost nad 
ponudnikom, ki zagotavlja storitve 
gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik 
storitev gostovanja spada pod sodno 
pristojnost države članice, v kateri ima 
glavni sedež ali v kateri je imenoval 
pravnega zastopnika. Kar zadeva 
ponudnika storitev gostovanja, ki nima 
sedeža v Uniji in ne imenuje pravnega 
zastopnika, bi morala imeti vsaka država 
članica kljub temu možnost izreči kazni, 
pod pogojem, da se spoštuje načelo ne bis 
in idem.
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Predlog spremembe 227
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Ker ni splošne zahteve, da 
ponudniki storitev zagotovijo fizično 
prisotnost na ozemlju Unije, je treba 
zagotoviti, da je jasno, katera država 
članica ima sodno pristojnost nad 
ponudnikom, ki zagotavlja storitve 
gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik 
storitev gostovanja spada pod sodno 
pristojnost države članice, v kateri ima 
glavni sedež ali v kateri je imenoval 
pravnega zastopnika. Ne glede na to pa bi 
moralo biti v primeru, ko je odredbo o 
odstranitvi izdala druga država članica, 
njenim pristojnim organom omogočeno, 
da to odredbo izvršijo z uporabo prisilnih 
ukrepov nekaznovalne narave, kot so 
plačila kazni. Kar zadeva ponudnika 
storitev gostovanja, ki nima sedeža v Uniji 
in ne imenuje pravnega zastopnika, bi 
morala imeti vsaka država članica kljub 
temu možnost izreči kazni, pod pogojem, 
da se spoštuje načelo ne bis in idem.

(34) Ker ni splošne zahteve, da 
ponudniki storitev zagotovijo fizično 
prisotnost na ozemlju Unije, je treba 
zagotoviti, da je jasno, katera država 
članica ima sodno pristojnost nad 
ponudnikom, ki zagotavlja storitve 
gostovanja v Uniji. Praviloma ponudnik 
storitev gostovanja spada pod sodno 
pristojnost države članice, v kateri ima 
glavni sedež ali v kateri je imenoval 
pravnega zastopnika. Kar zadeva 
ponudnika storitev gostovanja, ki nima 
sedeža v Uniji in ne imenuje pravnega 
zastopnika, bi morala imeti vsaka država 
članica kljub temu možnost izreči kazni, 
pod pogojem, da se spoštuje načelo ne bis 
in idem.
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Tisti ponudniki storitev gostovanja, 
ki nimajo sedeža v Uniji, bi morali pisno 
imenovati pravnega zastopnika, da se 

(35) Tisti ponudniki storitev gostovanja, 
ki nimajo sedeža v Uniji, bi morali pisno 
imenovati pravnega zastopnika, da se 
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zagotovi skladnost z obveznostmi iz te 
uredbe in njihovo izvrševanje.

zagotovi skladnost z obveznostmi iz te 
uredbe in njihovo izvrševanje. Ponudniki 
storitev gostovanja se lahko odločijo tudi, 
da jih bo zastopal obstoječi pravni 
zastopnik, če lahko izpolni naloge iz te 
uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 229
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Za namene te uredbe bi morale 
države članice imenovati pristojne organe. 
Zahteva za imenovanje pristojnih organov 
ne pomeni nujno ustanovitve novih 
organov, ampak so lahko v ta namen 
imenovana že obstoječa telesa, ki se 
zadolžijo za izvajanje nalog iz te uredbe. 
Ta uredba zahteva imenovanje organov, ki 
bodo pristojni za izdajo odredb o 
odstranitvi in obvestil, nadzor nad 
proaktivnimi ukrepi ter izrekanje kazni. 
Države članice odločijo, koliko organov 
želijo imenovati za te naloge.

(37) Za namene te uredbe bi morale 
države članice imenovati pristojne organe. 
Zahteva za imenovanje pristojnih organov 
ne pomeni nujno ustanovitve novih 
organov, ampak so lahko v ta namen 
imenovana že obstoječa telesa, ki se 
zadolžijo za izvajanje nalog iz te uredbe. 
Ta uredba zahteva imenovanje organov, ki 
bodo pristojni za izdajo odredb o 
odstranitvi, nadzor nad proaktivnimi ukrepi 
ter izrekanje kazni.

Or. en

Predlog spremembe 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Za namene te uredbe bi morale 
države članice imenovati pristojne organe. 
Zahteva za imenovanje pristojnih organov 

(37) Za namene te uredbe bi morale 
države članice imenovati pristojni organ. 
Zahteva za imenovanje pristojnega organa 
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ne pomeni nujno ustanovitve novih 
organov, ampak so lahko v ta namen 
imenovana že obstoječa telesa, ki se 
zadolžijo za izvajanje nalog iz te uredbe. 
Ta uredba zahteva imenovanje organov, ki 
bodo pristojni za izdajo odredb o 
odstranitvi in obvestil, nadzor nad 
proaktivnimi ukrepi ter izrekanje kazni. 
Države članice odločijo, koliko organov 
želijo imenovati za te naloge.

ne pomeni nujno ustanovitve novega 
organa, ampak se lahko v ta namen 
imenuje že obstoječe telo, ki se zadolži za 
izvajanje nalog iz te uredbe. Ta uredba 
zahteva imenovanje organa, ki bo 
pristojen za izdajo odredb o odstranitvi in 
obvestil, nadzor nad proaktivnimi ukrepi 
ter izrekanje kazni.

Or. en

Predlog spremembe 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Za namene te uredbe bi morale 
države članice imenovati pristojne organe. 
Zahteva za imenovanje pristojnih organov 
ne pomeni nujno ustanovitve novih 
organov, ampak so lahko v ta namen 
imenovana že obstoječa telesa, ki se 
zadolžijo za izvajanje nalog iz te uredbe. 
Ta uredba zahteva imenovanje organov, ki 
bodo pristojni za izdajo odredb o 
odstranitvi in obvestil, nadzor nad 
proaktivnimi ukrepi ter izrekanje kazni. 
Države članice odločijo, koliko organov 
želijo imenovati za te naloge.

(37) Za namene te uredbe bi morale 
države članice imenovati neodvisne in 
nepristranske javne pristojne organe. 
Zahteva za imenovanje pristojnih organov 
ne pomeni nujno ustanovitve novih 
organov, ampak so lahko v ta namen 
imenovana že obstoječa telesa, ki se 
zadolžijo za izvajanje nalog iz te uredbe. 
Ta uredba zahteva imenovanje organov, ki 
bodo pristojni za izdajo odredb o 
odstranitvi, nadzor nad proaktivnimi ukrepi 
ter izrekanje kazni. Države članice 
odločijo, koliko organov želijo imenovati 
za te naloge.

Or. en

Predlog spremembe 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Za namene te uredbe bi morale 
države članice imenovati pristojne organe. 
Zahteva za imenovanje pristojnih organov 
ne pomeni nujno ustanovitve novih 
organov, ampak so lahko v ta namen 
imenovana že obstoječa telesa, ki se 
zadolžijo za izvajanje nalog iz te uredbe. 
Ta uredba zahteva imenovanje organov, ki 
bodo pristojni za izdajo odredb o 
odstranitvi in obvestil, nadzor nad 
proaktivnimi ukrepi ter izrekanje kazni. 
Države članice odločijo, koliko organov 
želijo imenovati za te naloge.

(37) Za namene te uredbe bi morale 
države članice imenovati pristojni organ v 
skladu s svojimi ustavnimi omejitvami. 
Zahteva za imenovanje pristojnega organa 
ne pomeni nujno ustanovitve novih 
organov, ampak so lahko v ta namen 
imenovana že obstoječa telesa, ki se 
zadolžijo za izvajanje nalog iz te uredbe. 
Ta uredba zahteva imenovanje organov, ki 
bodo pristojni za izdajo odredb o 
odstranitvi in obvestil, nadzor nad 
proaktivnimi ukrepi ter izrekanje kazni.

Or. en

Predlog spremembe 233
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Za namene te uredbe bi morale 
države članice imenovati pristojne organe. 
Zahteva za imenovanje pristojnih organov 
ne pomeni nujno ustanovitve novih 
organov, ampak so lahko v ta namen 
imenovana že obstoječa telesa, ki se 
zadolžijo za izvajanje nalog iz te uredbe. 
Ta uredba zahteva imenovanje organov, ki 
bodo pristojni za izdajo odredb o 
odstranitvi in obvestil, nadzor nad 
proaktivnimi ukrepi ter izrekanje kazni. 
Države članice odločijo, koliko organov 
želijo imenovati za te naloge.

(37) Za namene te uredbe bi morale 
države članice imenovati pristojne sodne 
organe. Zahteva za imenovanje pristojnih 
organov ne pomeni nujno ustanovitve 
novih organov, ampak so lahko v ta namen 
imenovana že obstoječa sodna telesa, ki se 
zadolžijo za izvajanje nalog iz te uredbe. 
Ta uredba zahteva imenovanje organov, ki 
bodo pristojni za izdajo odredb o 
odstranitvi, nadzor nad dodatnimi ukrepi 
ter izrekanje kazni. Države članice 
odločijo, koliko organov želijo imenovati 
za te naloge.

Or. en

Predlog spremembe 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) Države članice bi morale o 
pristojnih organih, imenovanih v skladu s 
to uredbo, obvestiti Komisijo, ki bi morala 
na spletu objaviti zbirko pristojnih 
organov za vsako državo članico. Spletni 
register bi moral biti zlahka dostopen, da 
bi omogočili hitro preverjanje pristnosti 
odredb o odstranitvi s strani ponudnikov 
storitev gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Nespoštovanje roka v 
posameznih primerih se lahko sankcionira, 
in sicer ob upoštevanju načel ne bis in 
idem in sorazmernosti, pri čemer se 
zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Pri odločanju o tem, 
ali bi bilo treba naložiti denarne kazni, je 
treba ustrezno upoštevati finančna sredstva 
ponudnika. Države članice zagotovijo, da 
kazni ne spodbujajo odstranjevanja vsebin, 
ki niso teroristične.
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neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

Or. en

Predlog spremembe 236
Axel Voss

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
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odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Poleg tega bi 
moral pristojni organ upoštevati, ali je 
ponudnik storitev gostovanja zagonsko, 
malo ali srednje podjetje, ter bi moral za 
vsak primer posebej določiti, ali je lahko 
ustrezno ravnal v skladu z izdano 
odredbo. V utemeljenih primerih se lahko 
pristojni organ odloči za zadržanje ali 
zmanjšanje kazni za zagonsko, malo ali 
srednje podjetje. Države članice 
zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

Or. en

Predlog spremembe 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, ki so lahko upravne ali 
kazenske, po potrebi tudi smernice za 
določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Pri določanju, ali bi se morala 
uporabiti kazen, bi morale države članice 
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zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

v primerih, kadar ponudniki gostovanja 
ne morejo pravočasno izvesti odredbe o 
odstranitvi, upoštevati njihova poročila. 
Države članice bi morale upoštevati 
gospodarsko in tehnično zmogljivost 
ponudnikov storitev gostovanja. Za 
zagotovitev pravne varnosti bi bilo treba v 
uredbi določiti, v kolikšnem obsegu se 
lahko kaznuje neizpolnjevanje zadevnih 
obveznosti. Kazni za neizpolnjevanje 
obveznosti iz člena 6 bi bilo treba sprejeti 
samo v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz 
zahteve po poročanju v skladu s členom 
6(2) ali odločitve o uvedbi dodatnih 
proaktivnih ukrepov v skladu s členom 
6(4). Pri odločanju o tem, ali bi bilo treba 
naložiti denarne kazni, je treba ustrezno 
upoštevati finančna sredstva ponudnika. 
Države članice zagotovijo, da kazni ne 
spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso 
teroristične.

Or. en

Predlog spremembe 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
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se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Pri odločanju o tem, 
ali bi bilo treba naložiti denarne kazni, je 
treba ustrezno upoštevati finančna sredstva 
ponudnika. Države članice zagotovijo, da 
kazni ne spodbujajo odstranjevanja vsebin, 
ki niso teroristične.

Or. en

Predlog spremembe 239
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično zavrača 
odstranjevanje nezakonitih terorističnih 
vsebin brez nepotrebnega odlašanja od 
prejema odredbe o odstranitvi. 
Nespoštovanje roka v posameznih primerih 
se lahko sankcionira, in sicer ob 
upoštevanju načel ne bis in idem in 
sorazmernosti, pri čemer se zagotovi, da se 
pri takšnih sankcijah upošteva sistematično 
neizpolnjevanje obveznosti. Za zagotovitev 
pravne varnosti bi bilo treba v uredbi 
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obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

določiti, v kolikšnem obsegu se lahko 
kaznuje neizpolnjevanje zadevnih 
obveznosti. Pri odločanju o tem, ali bi bilo 
treba naložiti denarne kazni, je treba 
ustrezno upoštevati finančna sredstva 
ponudnika. Države članice zagotovijo, da 
kazni ne spodbujajo odstranjevanja vsebin, 
ki niso nezakonite teroristične vsebine.

Or. en

Predlog spremembe 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih brez nepotrebnega 
odlašanja od prejema odredbe o 
odstranitvi. Nespoštovanje roka v 
posameznih primerih se lahko sankcionira, 
in sicer ob upoštevanju načel ne bis in 
idem in sorazmernosti, pri čemer se 
zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Pri odločanju o tem, 
ali bi bilo treba naložiti denarne kazni, je 



AM\1177908SL.docx 45/93 PE636.150v02-00

SL

obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

treba ustrezno upoštevati finančna sredstva 
ponudnika. Države članice zagotovijo, da 
kazni ne spodbujajo odstranjevanja vsebin, 
ki niso nezakonite teroristične vsebine.

Or. en

Predlog spremembe 241
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob, da bi zagotovile 
sorazmernost kazni glede na velikost in 
sredstva ponudnika storitev gostovanja. 
Posebno stroge kazni se določijo v 
primeru, ko ponudnik storitev gostovanja 
sistematično ne odstranjuje terorističnih 
vsebin ali ne onemogoča dostopa do njih v 
eni uri od prejema odredbe o odstranitvi. 
Nespoštovanje roka v posameznih primerih 
se lahko sankcionira, in sicer ob 
upoštevanju načel ne bis in idem in 
sorazmernosti, pri čemer se zagotovi, da se 
pri takšnih sankcijah upošteva sistematično 
neizpolnjevanje obveznosti. Za zagotovitev 
pravne varnosti bi bilo treba v uredbi 
določiti, v kolikšnem obsegu se lahko 
kaznuje neizpolnjevanje zadevnih 
obveznosti. Kazni za neizpolnjevanje 
obveznosti iz člena 6 bi bilo treba sprejeti 
samo v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz 
zahteve po poročanju v skladu s členom 
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odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

6(2) ali odločitve o uvedbi dodatnih 
proaktivnih ukrepov v skladu s členom 
6(4). Pri odločanju o tem, ali bi bilo treba 
naložiti denarne kazni, je treba ustrezno 
upoštevati finančna sredstva ponudnika. 
Države članice zagotovijo, da kazni ne 
spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso 
teroristične.

Or. en

Predlog spremembe 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
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denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične, 
in kaznujejo zlorabe, ko se na podlagi te 
uredbe odstranijo zakonite vsebine.

Or. en

Predlog spremembe 243
Maria Grapini

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo ter da se v tem smislu za vso 
Evropsko unijo uporablja enoten pristop. 
Države članice bi morale sprejeti pravila o 
kaznih, po potrebi tudi smernice za 
določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
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članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice bi morale zagotoviti, da kazni ne 
spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso 
teroristične.

Or. ro

Predlog spremembe 244
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

(38) Kazni lahko prispevajo k temu, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno odvračilne 
kazni se določijo v primeru, ko ponudnik 
storitev gostovanja sistematično ne 
odstranjuje terorističnih vsebin ali ne 
onemogoča dostopa do njih po prejemu 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti ter 
zagotavljanju, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično in trajno 
neizpolnjevanje odstranjevanja 
teroristične vsebine ter pridobitniški 
interes in drugi blažilni ali bremenilni 
dejavniki ob neodstranitvi teroristične 
vsebine. Sankcije in morebitne kazni ne bi 
smele spodbujati arbitrarnega 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične, 
s strani ponudnikov storitev gostovanja. 
Za zagotovitev pravne varnosti bi bilo 
treba v uredbi določiti, v kolikšnem obsegu 
se lahko kaznuje neizpolnjevanje zadevnih 
obveznosti. Pri odločanju o tem, ali bi bilo 
treba naložiti denarne kazni, je treba 
ustrezno upoštevati finančna sredstva 
ponudnika. Države članice zagotovijo, da 
kazni ne spodbujajo odstranjevanja vsebin, 
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ki niso teroristične.

Or. en

Predlog spremembe 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

(38) Kazni so lahko nujne, da se 
zagotovi, da ponudniki storitev gostovanja 
učinkovito izvajajo svoje obveznosti v 
skladu s to uredbo. Države članice bi 
morale sprejeti pravila o kaznih, po potrebi 
tudi smernice za določanje glob. Posebno 
stroge kazni se določijo v primeru, ko 
ponudnik storitev gostovanja sistematično 
ne odstranjuje terorističnih vsebin ali ne 
onemogoča dostopa do njih v eni uri od 
prejema odredbe o odstranitvi. 
Nespoštovanje roka v posameznih primerih 
se lahko sankcionira, in sicer ob 
upoštevanju načel ne bis in idem in 
sorazmernosti, pri čemer se zagotovi, da se 
pri takšnih sankcijah upošteva sistematično 
neizpolnjevanje obveznosti. Za zagotovitev 
pravne varnosti bi bilo treba v uredbi 
določiti, v kolikšnem obsegu se lahko 
kaznuje neizpolnjevanje zadevnih 
obveznosti. Kazni za neizpolnjevanje 
obveznosti iz člena 6 bi bilo treba sprejeti 
samo v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz 
zahteve po poročanju v skladu s členom 
6(2) ali odločitve o uvedbi dodatnih 
proaktivnih ukrepov v skladu s členom 
6(4). Pri odločanju o tem, ali bi bilo treba 
naložiti denarne kazni, je treba ustrezno 
upoštevati finančna sredstva ponudnika. 
Države članice zagotovijo, da kazni ne 
spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso 
teroristične.

Or. en
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Predlog spremembe 246
Michał Boni

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih takoj po prejemu odredbe 
o odstranitvi. Nespoštovanje roka v 
posameznih primerih se lahko sankcionira, 
in sicer ob upoštevanju načel ne bis in 
idem in sorazmernosti, pri čemer se 
zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

Or. en

Predlog spremembe 247
Eva Joly



AM\1177908SL.docx 51/93 PE636.150v02-00

SL

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Da se po potrebi omogoči hitra 
sprememba vsebine predlog, ki se 
uporabljajo za namene te uredbe, bi bilo 
treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije za 
spremembo prilog I, II in III k tej uredbi. 
Da bi lahko Komisija upoštevala razvoj 
tehnologije in povezanega pravnega okvira, 
bi morala biti pooblaščena tudi za 
sprejemanje delegiranih aktov za 
dopolnitev te uredbe s tehničnimi 
zahtevami za elektronska sredstva, ki jih 
uporabljajo pristojni organi za pošiljanje 
odredb o odstranitvi. Zlasti je pomembno, 
da se Komisija pri svojem pripravljalnem 
delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje15. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet prejmeta vse dokumente sočasno s 
strokovnjaki iz držav članic, njuni 
strokovnjaki pa se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

(40) Da se po potrebi omogoči hitra 
sprememba vsebine predlog, ki se 
uporabljajo za namene te uredbe, bi bilo 
treba na Komisijo prenesti pooblastilo za 
sprejemanje aktov v skladu s členom 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije za 
spremembo prilog I, II in III k tej uredbi. 
Da bi lahko Komisija upoštevala razvoj 
tehnologije in povezanega pravnega okvira, 
bi morala biti pooblaščena tudi za 
sprejemanje delegiranih aktov za 
dopolnitev te uredbe s tehničnimi 
zahtevami za elektronska sredstva, ki jih 
uporabljajo pristojni organi za pošiljanje 
odredb o odstranitvi in za določanje, kaj 
ustreza znatnemu številu nespornih 
odredb o odstranitvi v skladu s to uredbo. 
Zlasti je pomembno, da se Komisija pri 
svojem pripravljalnem delu ustrezno 
posvetuje, vključno na ravni 
strokovnjakov, in da se ta posvetovanja 
izvedejo v skladu z načeli, določenimi v 
Medinstitucionalnem sporazumu z dne 
13. aprila 2016 o boljši pripravi 
zakonodaje15. Za zagotovitev 
enakopravnega sodelovanja pri pripravi 
delegiranih aktov Evropski parlament in 
Svet prejmeta vse dokumente sočasno s 
strokovnjaki iz držav članic, njuni 
strokovnjaki pa se sistematično lahko 
udeležujejo sestankov strokovnih skupin 
Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih 
aktov.

_________________ _________________
15 UL L 123, 12.5.2016, str. 1. 15 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

Delegirani akt, dodan v členu 19.
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Predlog spremembe 248
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Države članice bi morale zbirati 
informacije o izvajanju zakonodaje. Za 
pridobivanje podatkov, potrebnih za oceno 
izvajanja zakonodaje, bi bilo treba 
pripraviti podroben program za spremljanje 
dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe.

(41) Države članice bi morale zbirati 
informacije o izvajanju zakonodaje, 
vključno z informacijami o številu 
primerov uspešnega odkritja, preiskave in 
pregona terorističnega kaznivega dejanja 
na podlagi te uredbe. Za pridobivanje 
podatkov, potrebnih za oceno izvajanja 
zakonodaje, bi bilo treba pripraviti 
podroben program za spremljanje 
dosežkov, rezultatov in učinkov te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 249
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Komisija bi morala na podlagi 
ugotovitev in zaključkov iz poročila o 
izvajanju ter rezultatov spremljanja izvesti 
oceno izvajanja te uredbe ne prej kot tri 
leta po začetku njene veljavnosti. Ocena bi 
morala temeljiti na petih merilih, in sicer 
učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti, 
skladnosti in dodani vrednosti EU. 
Ocenila bo delovanje različnih operativnih 
in tehničnih ukrepov, predvidenih v 
Uredbi, vključno z uspešnostjo ukrepov za 
izboljšanje odkrivanja, prepoznavanja in 
odstranjevanja terorističnih vsebin, 
uspešnostjo zaščitnih mehanizmov ter 
učinki na potencialno prizadete pravice in 

(42) Komisija bi morala na podlagi 
ugotovitev in zaključkov iz poročila o 
izvajanju ter rezultatov spremljanja izvesti 
oceno izvajanja te uredbe tri leta po 
začetku njene veljavnosti. Ocenila bo 
delovanje različnih ukrepov, predvidenih v 
Uredbi, vključno z uspešnostjo ukrepov za 
izboljšanje odkrivanja, prepoznavanja in 
odstranjevanja terorističnih vsebin, 
uspešnostjo zaščitnih mehanizmov ter 
učinki na potencialno prizadete temeljne 
pravice, vključno s svobodo izražanja in 
obveščanja, svobodo in pluralnostjo 
medijev, svobodo gospodarske pobude ter 
pravico do zasebnosti in varstva osebnih 
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interese tretjih oseb, vključno s pregledom 
zahteve po obveščanju ponudnikov vsebin.

podatkov.

Or. en

Predlog spremembe 250
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(42) Komisija bi morala na podlagi 
ugotovitev in zaključkov iz poročila o 
izvajanju ter rezultatov spremljanja izvesti 
oceno izvajanja te uredbe ne prej kot tri 
leta po začetku njene veljavnosti. Ocena bi 
morala temeljiti na petih merilih, in sicer 
učinkovitosti, uspešnosti, ustreznosti, 
skladnosti in dodani vrednosti EU. Ocenila 
bo delovanje različnih operativnih in 
tehničnih ukrepov, predvidenih v Uredbi, 
vključno z uspešnostjo ukrepov za 
izboljšanje odkrivanja, prepoznavanja in 
odstranjevanja terorističnih vsebin, 
uspešnostjo zaščitnih mehanizmov ter 
učinki na potencialno prizadete pravice in 
interese tretjih oseb, vključno s pregledom 
zahteve po obveščanju ponudnikov vsebin.

(42) Komisija bi morala na podlagi 
ugotovitev in zaključkov iz poročila o 
izvajanju ter rezultatov spremljanja izvesti 
oceno izvajanja te uredbe ne prej kot tri 
leta po začetku njene veljavnosti. Ocena bi 
morala temeljiti na petih merilih, in sicer 
nujnosti in sorazmernosti,  uspešnosti, 
ustreznosti, skladnosti in dodani vrednosti 
EU. Ocenila bo delovanje različnih 
operativnih in tehničnih ukrepov, 
predvidenih v Uredbi, vključno z 
uspešnostjo odstranjevanja nezakonitih 
terorističnih vsebin, uspešnostjo zaščitnih 
mehanizmov ter učinki na prizadete 
temeljne pravice in interese posameznikov, 
vključno s pregledom zahteve po 
obveščanju ponudnikov vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Ker cilja te uredbe, tj. 
zagotavljanja nemotenega delovanja 
enotnega digitalnega trga s 

črtano
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preprečevanjem širjenja terorističnih 
spletnih vsebin, države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči, temveč se zaradi 
obsega in učinkov omejitve lažje doseže 
na ravni Unije, lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti 
iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V 
skladu z načelom sorazmernosti iz 
navedenega člena ta uredba ne presega 
tistega, kar je potrebno za doseganje 
navedenega cilja –

Or. en

Predlog spremembe 252
Eva Joly

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Ker cilja te uredbe, tj. zagotavljanja 
nemotenega delovanja enotnega 
digitalnega trga s preprečevanjem širjenja 
terorističnih spletnih vsebin, države članice 
ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se 
zaradi obsega in učinkov omejitve lažje 
doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja –

(43) Ker države članice cilja te uredbe, 
tj. zagotavljanja nemotenega delovanja 
enotnega digitalnega trga s prispevanjem k 
preiskovanju terorističnih kaznivih dejanj 
in obravnavanjem širjenja terorističnih 
spletnih vsebin, ne morejo zadovoljivo 
doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov 
omejitve lažje doseže na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja –

Or. en

Predlog spremembe 253
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 43
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(43) Ker cilja te uredbe, tj. zagotavljanja 
nemotenega delovanja enotnega 
digitalnega trga s preprečevanjem širjenja 
terorističnih spletnih vsebin, države članice 
ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se 
zaradi obsega in učinkov omejitve lažje 
doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme 
ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz 
člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu 
z načelom sorazmernosti iz navedenega 
člena ta uredba ne presega tistega, kar je 
potrebno za doseganje navedenega cilja –

(43) Ker cilja te uredbe, tj. zagotavljanja 
nemotenega delovanja enotnega 
digitalnega trga s preprečevanjem širjenja 
nezakonitih terorističnih spletnih vsebin, 
države članice ne morejo zadovoljivo 
doseči, temveč se zaradi obsega in učinkov 
omejitve lažje doseže na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja –

Or. en

Predlog spremembe 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa enotna pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. 
Določa zlasti:

1. Ta uredba določa ciljno usmerjena 
pravila za obravnavo zlorabe storitev 
gostovanja s strani tretjih oseb za 
razširjanje nezakonitih terorističnih 
spletnih vsebin. Določa zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 255
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa enotna pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 

1. Ta uredba določa enotna pravila za 
obravnavo zlorabe storitev gostovanja za 
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za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. 
Določa zlasti:

razširjanje nezakonitih terorističnih 
spletnih vsebin. Določa zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 256
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa enotna pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. 
Določa zlasti:

1. Ta uredba določa enotna pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za javno razširjanje terorističnih spletnih 
vsebin. Določa zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa enotna pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. 
Določa zlasti:

1. Ta uredba določa enotna pravila za 
omejevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin. Določa zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 258
Eva Joly

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa enotna pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. 
Določa zlasti:

1. Ta uredba določa enotna pravila za 
obravnavanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. 
Določa zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa enotna pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. 
Določa zlasti:

1. Ta direktiva določa enotna pravila 
za preprečevanje zlorabe storitev 
gostovanja za razširjanje terorističnih 
spletnih vsebin. Določa zlasti:

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

Or. en

Predlog spremembe 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pravila o dolžnostih skrbnega 
ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev 
gostovanja, da preprečijo razširjanje 
terorističnih vsebin prek svojih storitev in 
po potrebi zagotovijo njihovo hitro 
odstranitev;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pravila o dolžnostih skrbnega 
ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev 
gostovanja, da preprečijo razširjanje 
terorističnih vsebin prek svojih storitev in 
po potrebi zagotovijo njihovo hitro 
odstranitev;

(a) pravila o razumnih in sorazmernih 
dolžnostih skrbnega ravnanja, ki veljajo za 
ponudnike storitev gostovanja, katerih 
storitve so posebej izpostavljene 
nezakonitim terorističnim vsebinam, da 
čim bolj zmanjšajo razširjanje terorističnih 
vsebin prek svojih storitev in po potrebi 
zagotovijo njihovo hitro odstranitev;

Or. en

Predlog spremembe 262
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pravila o dolžnostih skrbnega 
ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev 
gostovanja, da preprečijo razširjanje 
terorističnih vsebin prek svojih storitev in 
po potrebi zagotovijo njihovo hitro 
odstranitev;

(a) pravila o dolžnostih skrbnega 
ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev 
gostovanja, da obravnavajo javno 
razširjanje nezakonitih terorističnih vsebin 
prek svojih storitev in zagotovijo njihovo 
hitro odstranitev na podlagi odredbe;

Or. en

Predlog spremembe 263
Daniel Dalton

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pravila o dolžnostih skrbnega 
ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev 
gostovanja, da preprečijo razširjanje 
terorističnih vsebin prek svojih storitev in 
po potrebi zagotovijo njihovo hitro 
odstranitev;

(a) pravila o dolžnostih skrbnega 
ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev 
gostovanja, da preprečijo javno razširjanje 
terorističnih vsebin prek svojih storitev in 
po potrebi zagotovijo njihovo hitro 
odstranitev;

Or. en

Predlog spremembe 264
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pravila o dolžnostih skrbnega 
ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev 
gostovanja, da preprečijo razširjanje 
terorističnih vsebin prek svojih storitev in 
po potrebi zagotovijo njihovo hitro 
odstranitev;

(a) pravila o dolžnostih skrbnega 
ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev 
gostovanja, da preprečijo javno razširjanje 
terorističnih vsebin prek svojih storitev in 
po potrebi zagotovijo njihovo hitro 
odstranitev;

Or. en

Predlog spremembe 265
Eva Joly

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pravila o dolžnostih skrbnega 
ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev 
gostovanja, da preprečijo razširjanje 
terorističnih vsebin prek svojih storitev in 
po potrebi zagotovijo njihovo hitro 
odstranitev;

(a) pravila o dolžnostih skrbnega 
ravnanja, ki veljajo za ponudnike storitev 
gostovanja, ki so še posebej izpostavljeni 
terorističnim vsebinam, prek svojih 
storitev, da po potrebi zagotovijo njihovo 
odstranitev;

Or. en
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Predlog spremembe 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti 
države članice za prepoznavanje 
terorističnih vsebin, omogočanje njihove 
hitre odstranitve s strani ponudnikov 
storitev gostovanja ter olajšanje 
sodelovanja s pristojnimi organi v drugih 
državah članicah, ponudniki storitev 
gostovanja in po potrebi ustreznimi organi 
Unije.

(b) sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti 
države članice za prepoznavanje 
nezakonitih terorističnih vsebin, 
omogočanje njihove hitre odstranitve s 
strani ponudnikov storitev gostovanja v 
skladu s pravom Unije, ki določa ustrezne 
zaščitne ukrepe za temeljne pravice, ter 
olajšanje sodelovanja s pristojnimi sodnimi 
ali upravnimi organi v drugih državah 
članicah, ponudniki storitev gostovanja in 
po potrebi ustreznimi organi Unije.

Or. en

Predlog spremembe 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti 
države članice za prepoznavanje 
terorističnih vsebin, omogočanje njihove 
hitre odstranitve s strani ponudnikov 
storitev gostovanja ter olajšanje 
sodelovanja s pristojnimi organi v drugih 
državah članicah, ponudniki storitev 
gostovanja in po potrebi ustreznimi organi 
Unije.

(b) sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti 
države članice za prepoznavanje 
terorističnih vsebin, omogočanje njihove 
odstranitve s strani ponudnikov storitev 
gostovanja v skladu s pravom Unije, ki 
določa ustrezne zaščitne ukrepe za 
temeljne pravice, ter olajšanje sodelovanja 
s pristojnimi organi v drugih državah 
članicah, ponudniki storitev gostovanja in 
po potrebi ustreznimi organi Unije.

Or. en
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Predlog spremembe 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti 
države članice za prepoznavanje 
terorističnih vsebin, omogočanje njihove 
hitre odstranitve s strani ponudnikov 
storitev gostovanja ter olajšanje 
sodelovanja s pristojnimi organi v drugih 
državah članicah, ponudniki storitev 
gostovanja in po potrebi ustreznimi organi 
Unije.

(b) sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti 
države članice za prepoznavanje 
nezakonitih terorističnih vsebin, 
omogočanje njihove hitre odstranitve s 
strani ponudnikov storitev gostovanja ter 
olajšanje sodelovanja s pristojnimi sodnimi 
in neodvisnimi upravnimi organi v drugih 
državah članicah, ponudniki storitev 
gostovanja in po potrebi ustreznimi organi 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 269
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti 
države članice za prepoznavanje 
terorističnih vsebin, omogočanje njihove 
hitre odstranitve s strani ponudnikov 
storitev gostovanja ter olajšanje 
sodelovanja s pristojnimi organi v drugih 
državah članicah, ponudniki storitev 
gostovanja in po potrebi ustreznimi organi 
Unije.

(b) sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti 
države članice za prepoznavanje 
nezakonitih terorističnih vsebin, 
omogočanje njihove hitre odstranitve s 
strani ponudnikov storitev gostovanja na 
podlagi odredbe za odstranitev ter 
olajšanje sodelovanja s pristojnimi organi v 
drugih državah članicah in ponudniki 
storitev gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 270
Auke Zijlstra
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Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ukrepi za predhodno 
onemogočanje objave na internetu, kot so 
filtri pri nalaganju, so v nasprotju s 
členom 7(3) nizozemske ustave.

Or. en

Predlog spremembe 271
Anna Hedh

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba ne spreminja 
obveznosti, ki izhajajo iz spoštovanja 
temeljnih pravic in temeljnih pravnih 
načel iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji. 
Države članice lahko določijo pogoje, ki 
temeljijo na temeljnih načelih, ki veljajo 
za svobodo tiska ter svobodo in pluralnost 
medijev, in so skladni z njimi.

Or. en

Obrazložitev

Svoboda tiska je temeljna pravica, priznana v pogodbah EU in Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah, poleg različnih ustavnih in zakonskih pravic do svobode tiska na 
nacionalni ravni. Zato je pomembno zagotoviti, da se bodo vsi ukrepi, sprejeti v skladu s to 
uredbo, uskladili z različnimi sistemi varstva svobode tiska v državah članicah (na primer 
uporaba certifikatov za objavo, ki obstajajo v več državah članicah).

Predlog spremembe 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsebine, ki se razširjajo v 
izobraževalne, novinarske, umetniške ali 
raziskovalne namene, ali dejavnosti 
ozaveščanja proti terorizmu, se štejejo za 
vsebine za zakonite namene in so zato 
izključene iz te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 273
Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba se uporablja brez 
poseganja v temeljna načela prava EU in 
nacionalnega prava v zvezi s svobodo 
govora, svobodo tiska in svobodo ter 
pluralnostjo medijev.

Or. en

Predlog spremembe 274
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba ne spreminja 
obveznosti, ki izhajajo iz spoštovanja 
temeljnih pravic in temeljnih pravnih 
načel iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji.

Or. en
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Predlog spremembe 275
Eva Joly

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba se ne uporablja za 
vsebine, ki se razširjajo za izobraževalne, 
umetniške, novinarske ali raziskovalne 
namene, ali za namene ozaveščanja proti 
terorističnim dejavnostim.

Or. en

Predlog spremembe 276
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba se ne uporablja za 
vsebine, ki se razširjajo v izobraževalne, 
novinarske, umetniške ali raziskovalne 
namene, ali za dejavnosti ozaveščanja 
proti terorizmu.

Or. en

Predlog spremembe 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vsebine, ki se razširjajo v 
izobraževalne, novinarske, umetniške ali 
raziskovalne namene ali dejavnosti 
ozaveščanja proti terorizmu, so izvzete.
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Or. en

Obrazložitev

Glej tudi pripombe Agencije za temeljne pravice.

Predlog spremembe 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba ne posega v člena 14 in 
15 Direktive 2000/31/ES.

Or. en

Predlog spremembe 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva ne spreminja 
Direktive 2000/31/ES.

Or. en

Predlog spremembe 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Ta direktiva ne spreminja 
obveznosti, ki izhajajo iz spoštovanja 
temeljnih pravic in temeljnih pravnih 
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načel iz člena 6 Pogodbe o Evropski uniji.

Or. en

Predlog spremembe 281
Anna Maria Corazza Bildt

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Ta uredba se uporablja ob 
spoštovanju svobode izražanja in v skladu 
z ustavo države članice.

Or. en

Predlog spremembe 282
Eva Joly

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Ta uredba ne posega v sistem 
odgovornosti iz Direktive 2000/31/ES.

Or. en

Predlog spremembe 283
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2b. Ta uredba ne posega v obveznosti 
iz Direktive 2003/31/ES.
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Or. en

Predlog spremembe 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2c. Ta direktiva ne vpliva na veljavna 
pravila o obdelavi osebnih podatkov, zlasti 
Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 
(EU) 2016/680.

Or. en

Predlog spremembe 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V tej uredbi se uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov:

V tej uredbi se uporabljajo naslednje 
opredelitve pojmov, ki se razlagajo v 
skladu s členoma 5 in 7 Direktive 
(EU) 2017/541 o boju proti terorizmu:

Or. en

Predlog spremembe 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, katerega glavna poslovna 
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informacij, ki jih zagotovi ponudnik 
vsebin in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam;

dejavnost je shranjevanje in omogočanje 
javnega dostopa do informacij, ki jih 
zagotovi ponudnik vsebin in na njegovo 
zahtevo. V tej uredbi se mikro, mala in 
srednja podjetja, elektronske 
komunikacijske storitve, spletne tržnice in 
ponudniki infrastrukture kot storitve ne 
štejejo za ponudnike storitev gostovanja.

Or. en

Obrazložitev

Glej tudi pripombe Agencije za temeljne pravice, da je treba odpraviti sklicevanje na „tretje 
osebe“.

Predlog spremembe 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam;

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, namenjenih končnemu 
uporabniku, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo javnosti. To 
izključuje zagotavljanje storitev internetne 
infrastrukture v plasteh, ki niso 
aplikacijska plast, in elektronskih 
komunikacijskih storitev v smislu 
Direktive (EU) 2018/1972;

Or. en

Predlog spremembe 288
Eva Joly

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam;

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, katerega glavni ali eden od 
glavnih ciljev je shranjevanje informacij, 
ki jih zagotovi ponudnik vsebin in na 
njegovo zahtevo, ter dajanje shranjenih 
informacij na voljo javnosti in ki ima 
splošni nadzor nad shranjenimi in 
obdelovanimi podatki o vsebini in dostop 
do njih;

Or. en

Predlog spremembe 289
Michał Boni

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam;

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
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informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam;

informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 291
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam;

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam;

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo javnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 293
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik 
vsebin in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam;

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki shranjuje informacije, ki jih 
zagotovi ponudnik vsebin in na njegovo 
zahtevo, ter daje shranjene informacij na 
voljo javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam;

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik 
vsebin, katerega glavni cilj je dajanje in 
zagotavljanje vsebin na voljo splošni 
javnosti;

Or. en

Predlog spremembe 295
Eva Joly

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „ponudnik vsebin“ pomeni (2) „ponudnik vsebin“ pomeni 
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uporabnika, ki je zagotovil informacije, ki 
jih ponudnik storitev gostovanja hrani ali 
jih je hranil na zahtevo uporabnika;

uporabnika, ki je zagotovil podatke o 
vsebini, ki jih ponudnik storitev gostovanja 
hrani ali jih je hranil in jih daje na voljo 
javnosti na zahtevo uporabnika;

Or. en

Predlog spremembe 296
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „ponudnik vsebin“ pomeni 
uporabnika, ki je zagotovil informacije, ki 
jih ponudnik storitev gostovanja hrani ali 
jih je hranil na zahtevo uporabnika;

(2) „ponudnik vsebin“ pomeni 
uporabnika, ki je namerno zagotovil 
informacije, ki jih ponudnik storitev 
gostovanja hrani ali jih je hranil na zahtevo 
uporabnika;

Or. en

Predlog spremembe 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) „ponudnik vsebin“ pomeni 
uporabnika, ki je zagotovil informacije, ki 
jih ponudnik storitev gostovanja hrani ali 
jih je hranil na zahtevo uporabnika;

(2) „ponudnik vsebin“ pomeni 
uporabnika, ki je namerno zagotovil 
informacije, ki jih ponudnik storitev 
gostovanja hrani ali jih je hranil na zahtevo 
uporabnika;

Or. en

Predlog spremembe 298
Eva Joly
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „ponujati storitve v Uniji“ pomeni: 
omogočati pravnim ali fizičnim osebam v 
eni ali več državah članicah, da uporabljajo 
storitve ponudnika storitev gostovanja, ki 
je močno povezan z zadevno državo 
članico ali državami članicami, na 
naslednje načine:

(3) „ponujati storitve v Uniji“ pomeni: 
omogočati pravnim ali fizičnim osebam v 
eni ali več državah članicah, da ne glede 
na to, ali se zahteva plačilo uporabnika, 
uporabljajo storitve ponudnika storitev 
gostovanja, ki je močno povezan z zadevno 
državo članico ali državami članicami, na 
naslednje načine:

Or. en

Obrazložitev

Usklajeno s členom 3(2)(a) splošne uredbe o varstvu podatkov.

Predlog spremembe 299
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) „ponujati storitve v Uniji“ pomeni: 
omogočati pravnim ali fizičnim osebam v 
eni ali več državah članicah, da uporabljajo 
storitve ponudnika storitev gostovanja, ki 
je močno povezan z zadevno državo 
članico ali državami članicami, na 
naslednje načine:

(3) „ponujati storitve v Uniji“ pomeni 
omogočati pravnim ali fizičnim osebam v 
eni ali več državah članicah, da uporabljajo 
storitve ponudnika storitev gostovanja, in 
biti močno povezan z zadevno državo 
članico ali državami članicami, na 
naslednje načine:

Or. en

Predlog spremembe 300
Eva Joly

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 3 – točka c
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ciljno usmerjanje dejavnosti v eno 
ali več držav članic;

(c) ciljno usmerjanje dejavnosti k 
uporabnikom v eni ali več državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „teroristična kazniva dejanja“ 
pomenijo kazniva dejanja, kot so 
opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 
2017/541;

(4) „teroristična kazniva dejanja“ 
pomenijo naklepna dejanja, kot so 
opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 
2017/541, če in v kolikor so storjena s 
posebnim terorističnim ciljem, 
opredeljenim v členu 3(2) navedene 
direktive; ;

Or. en

Predlog spremembe 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „teroristična kazniva dejanja“ 
pomenijo kazniva dejanja, kot so 
opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 
2017/541;

(4) „teroristična kazniva dejanja“ 
pomenijo naklepna dejanja, kot so 
opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 
2017/541, če so storjena z enim od ciljev, 
navedenih v členu 3(2) Direktive (EU) 
2017/541;

Or. en
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Obrazložitev

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).

Predlog spremembe 303
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „teroristična kazniva dejanja“ 
pomenijo kazniva dejanja, kot so 
opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 
2017/541;

(4) „teroristična kazniva dejanja“ 
pomenijo naklepna dejanja, kot so 
opredeljena v členu 3(1) in če so storjena z 
enim od ciljev, navedenih v členu 3(2) 
Direktive (EU) 2017/541;

Or. en

Predlog spremembe 304
Michał Boni

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „teroristična kazniva dejanja“ 
pomenijo kazniva dejanja, kot so 
opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 
2017/541;

(4) „teroristična kazniva dejanja“ 
pomenijo naklepna dejanja, navedena v 
členu 3(1) Direktive (EU) 2017/541;

Or. en

Predlog spremembe 305
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Eva Joly

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) „teroristična kazniva dejanja“ 
pomenijo kazniva dejanja, kot so 
opredeljena v členu 3(1) Direktive (EU) 
2017/541;

(4) „teroristična kazniva dejanja“ 
pomenijo kazniva dejanja, kot so 
opredeljena v členu 3 Direktive (EU) 
2017/541;

Or. en

Predlog spremembe 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „teroristična vsebina“ pomeni eno 
ali več naslednjih informacij:

(5) „teroristična vsebina“ pomeni vse 
gradivo, ki očitno napeljuje k storitvi 
terorističnih kaznivih dejanj, navedenih v 
členu 3(1) Direktive (EU) 2017/741, v 
skladu z opredelitvijo iz nacionalne 
zakonodaje, in s tem povzroči jasno in 
znatno nevarnost, da bodo ta dejanja 
storjena. Gradivo, ki se razširja za 
izobraževalne, novinarske in raziskovalne 
namene, ter izražanje radikalnih, 
polemičnih ali kontroverznih stališč v 
javni razpravi o občutljivih političnih 
vprašanjih se ne bi smelo šteti za 
teroristično vsebino;

Or. en

Predlog spremembe 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „teroristična vsebina“ pomeni eno 
ali več naslednjih informacij:

(5) „nezakonita teroristična vsebina“ 
se nanaša na katero koli kaznivo dejanje, 
opredeljeno v členih od 5 do 7 Direktive 
2017/541 o boju proti terorizmu;

Or. en

Obrazložitev

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)."

Predlog spremembe 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „teroristična vsebina“ pomeni eno 
ali več naslednjih informacij:

(5) „teroristična vsebina“ pomeni 
gradivo, vključno s sporočili ali slikami, 
pri katerem gre za javno ščuvanje k 
storitvi terorističnega kaznivega dejanja 
in ki vsebuje eno ali več naslednjih 
informacij:

Or. en

Predlog spremembe 309
Michał Boni

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(5) „teroristična vsebina“ pomeni eno 
ali več naslednjih informacij:

(5) „teroristična vsebina“ pomeni eno 
ali več naslednjih informacij, ki lahko 
prispevajo k storitvi naklepnih dejanj iz 
člena 3(1) Direktive (EU) 2017/541;

Or. en

Predlog spremembe 310
Eva Joly

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „teroristična vsebina“ pomeni eno 
ali več naslednjih informacij:

(5) „teroristična vsebina“ pomeni 
očitno nezakonite informacije, pri katerih 
gre za eno ali več kaznivih dejanj, 
opredeljenih v členih od 5 do 7 Direktive 
2017/541 o boju proti terorizmu.

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev opredelitev z že obstoječo zakonodajo EU, zlasti Direktivo 2017/541 o boju proti 
terorizmu.

Predlog spremembe 311
Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „teroristična vsebina“ pomeni eno 
ali več naslednjih informacij:

(5) „nezakonita teroristična vsebina“ 
pomeni eno ali več naslednjih informacij:

Or. en

Predlog spremembe 312
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Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „teroristična vsebina“ pomeni eno 
ali več naslednjih informacij:

(5) „nezakonita teroristična vsebina“ 
pomeni informacije, s katerimi se očitno:

Or. en

Predlog spremembe 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) „teroristična vsebina“ pomeni eno 
ali več naslednjih informacij:

(5) „teroristična vsebina“ pomeni 
informacije, s katerimi se očitno:

Or. en

Predlog spremembe 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) napeljevanje k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj in njihovo zagovarjanje, 
tudi s poveličevanjem, s čimer se povzroči 
nevarnost storitve takih dejanj;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 315
Eva Joly
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) napeljevanje k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj in njihovo zagovarjanje, 
tudi s poveličevanjem, s čimer se povzroči 
nevarnost storitve takih dejanj;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev opredelitev z že obstoječo zakonodajo EU, zlasti Direktivo 2017/541 o boju proti 
terorizmu.

Predlog spremembe 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) napeljevanje k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj in njihovo zagovarjanje, 
tudi s poveličevanjem, s čimer se povzroči 
nevarnost storitve takih dejanj;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 317
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) napeljevanje k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj in njihovo zagovarjanje, 
tudi s poveličevanjem, s čimer se povzroči 

(a) naklepno napeljuje k storitvi 
terorističnih kaznivih dejanj ali se jih 
zagovarja, s čimer se povzroči jasna 
nevarnost storitve enega ali več takih 
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nevarnost storitve takih dejanj; dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) napeljevanje k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj in njihovo zagovarjanje, 
tudi s poveličevanjem, s čimer se povzroči 
nevarnost storitve takih dejanj;

(a) napeljevanje k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj in njihovo zagovarjanje, 
tudi s poveličevanjem, s čimer se povzroči 
nevarnost storitve takih kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) napeljevanje k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj in njihovo zagovarjanje, 
tudi s poveličevanjem, s čimer se povzroči 
nevarnost storitve takih dejanj;

(a) naklepno napeljuje k storitvi 
terorističnih kaznivih dejanj ali se jih 
zagovarja, s čimer se povzroči jasna 
nevarnost storitve takih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 320
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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(b) spodbujanje prispevanja k 
terorističnim kaznivim dejanjem;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 321
Eva Joly

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje prispevanja k 
terorističnim kaznivim dejanjem;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev opredelitev z že obstoječo zakonodajo EU, zlasti Direktivo 2017/541 o boju proti 
terorizmu.

Predlog spremembe 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje prispevanja k 
terorističnim kaznivim dejanjem;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje prispevanja k 
terorističnim kaznivim dejanjem;

črtano

Or. en

Obrazložitev

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 
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'.

Predlog spremembe 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje prispevanja k 
terorističnim kaznivim dejanjem;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 325
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje prispevanja k 
terorističnim kaznivim dejanjem;

(b) promoviranje dejavnosti 
teroristične skupine, zlasti z 
napeljevanjem, nagovarjanjem ali 
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zagovarjanjem oseb ali skupine oseb, da 
sodelujejo pri dejavnostih teroristične 
skupine, pa tudi z zagotavljanjem 
informacij ali materialnih virov ali s 
kakršnim koli financiranjem njenih 
dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spodbujanje prispevanja k 
terorističnim kaznivim dejanjem;

(b) nagovarjanje oseb ali skupine 
oseb, da storijo ali prispevajo k storitvi 
terorističnih kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 327
Eva Joly

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) promoviranje dejavnosti 
teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem 
udeležbe v teroristični skupini ali podpore 
teroristični skupini v smislu člena 2(3) 
Direktive (EU) 2017/541;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev opredelitev z že obstoječo zakonodajo EU, zlasti Direktivo 2017/541 o boju proti 
terorizmu.
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Predlog spremembe 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) promoviranje dejavnosti 
teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem 
udeležbe v teroristični skupini ali podpore 
teroristični skupini v smislu člena 2(3) 
Direktive (EU) 2017/541;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) promoviranje dejavnosti 
teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem 
udeležbe v teroristični skupini ali podpore 
teroristični skupini v smislu člena 2(3) 
Direktive (EU) 2017/541;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) promoviranje dejavnosti 
teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem 
udeležbe v teroristični skupini ali podpore 

(c) naklepno promovirajo dejavnosti 
teroristične skupine v skladu s Skupnim 
stališčem 2001/931/SZVP, zlasti z 
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teroristični skupini v smislu člena 2(3) 
Direktive (EU) 2017/541;

napeljevanjem, nagovarjanjem ali 
zagovarjanjem oseb ali skupine oseb, da 
sodelujejo pri dejavnostih teroristične 
skupine, tudi z zagotavljanjem informacij 
ali materialnih virov ali s kakršnim koli 
financiranjem njenih dejavnosti;

Or. en

Obrazložitev

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 
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.

Predlog spremembe 331
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) promoviranje dejavnosti 
teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem 
udeležbe v teroristični skupini ali podpore 
teroristični skupini v smislu člena 2(3) 
Direktive (EU) 2017/541;

(c) naklepno promovirajo dejavnosti 
teroristične skupine v skladu s Skupnim 
stališčem 2001/931/SZVP, zlasti z 
napeljevanjem, nagovarjanjem ali 
zagovarjanjem oseb ali skupin oseb, da 
sodelujejo pri dejavnostih teroristične 
skupine, tudi z zagotavljanjem informacij 
ali materialnih virov ali s kakršnim koli 
financiranjem njenih dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) promoviranje dejavnosti 
teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem 
udeležbe v teroristični skupini ali podpore 
teroristični skupini v smislu člena 2(3) 
Direktive (EU) 2017/541;

(c) promoviranje dejavnosti 
teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem 
oseb ali skupine oseb, da sodelujejo pri 
kriminalnih dejavnostih teroristične 
skupine v smislu člena 2(3) Direktive (EU) 
2017/541 ali da jih podpirajo;

Or. en

Predlog spremembe 333
Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) promoviranje dejavnosti 
teroristične skupine, zlasti s spodbujanjem 
udeležbe v teroristični skupini ali podpore 
teroristični skupini v smislu člena 2(3) 
Direktive (EU) 2017/541;

(c) promoviranje kriminalnih 
dejavnosti teroristične skupine, zlasti s 
spodbujanjem udeležbe v teroristični 
skupini ali podpore teroristični skupini v 
smislu člena 2(3) Direktive (EU) 2017/541;

Or. en

Predlog spremembe 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dajanje navodil o metodah ali 
tehnikah, ki se uporabljajo za storitev 
terorističnih kaznivih dejanj;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dajanje navodil o metodah ali 
tehnikah, ki se uporabljajo za storitev 
terorističnih kaznivih dejanj;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 336
Eva Joly

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dajanje navodil o metodah ali 
tehnikah, ki se uporabljajo za storitev 
terorističnih kaznivih dejanj;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Uskladitev opredelitev z že obstoječo zakonodajo EU, zlasti Direktivo 2017/541 o boju proti 
terorizmu.

Predlog spremembe 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dajanje navodil o metodah ali 
tehnikah, ki se uporabljajo za storitev 

(d) naklepno dajejo navodila o 
izdelavi ali uporabi razstreliv, strelnega ali 
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terorističnih kaznivih dejanj; drugega orožja oziroma zdravju škodljivih 
ali nevarnih snovi ali o drugih posebnih 
metodah ali tehnikah za namene storitve 
ali prispevanja k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 338
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dajanje navodil o metodah ali 
tehnikah, ki se uporabljajo za storitev 
terorističnih kaznivih dejanj;

(d) naklepno dajejo navodila o 
izdelavi ali uporabi razstreliv, strelnega ali 
drugega orožja oziroma zdravju škodljivih 
ali nevarnih snovi ali o drugih posebnih 
metodah ali tehnikah za namene storitve 
ali prispevanja k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) dajanje navodil o metodah ali 
tehnikah, ki se uporabljajo za storitev 
terorističnih kaznivih dejanj;

(d) zagotavljanje smernic o metodah 
ali tehnikah, pa tudi o izdelavi ali uporabi 
razstreliv, strelnega ali drugega orožja 
oziroma zdravju škodljivih ali nevarnih 
snovi ter kemičnih, bioloških, radioloških 
in jedrskih snovi, ki se uporabljajo za 
storitev terorističnih kaznivih dejanj;

Or. en
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Predlog spremembe 340
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) dajejo navodila o izdelavi ali 
uporabi razstreliv, strelnega ali drugega 
orožja oziroma zdravju škodljivih ali 
nevarnih snovi ali o drugih posebnih 
metodah ali tehnikah za namen storitve 
ali prispevanja k storitvi terorističnih 
kaznivih dejanj.

Or. en

Predlog spremembe 341
Ana Gomes

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 5 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) Vendar se izražanje radikalnih, 
polemičnih ali kontroverznih stališč v 
javni razpravi o občutljivih političnih 
vprašanjih ne šteje za teroristično vsebino.

Or. en

Predlog spremembe 342
Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „razširjanje terorističnih vsebin“ 
pomeni omogočanje dostopa do 

(6) „razširjanje nezakonitih 
terorističnih vsebin“ pomeni omogočanje 
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terorističnih vsebin tretjim osebam prek 
storitev ponudnikov storitev gostovanja;

dostopa do nezakonitih terorističnih vsebin 
javnosti prek storitev ponudnikov storitev 
gostovanja z jasnim namenom 
napeljevanja k storitvi, storitve ali 
prispevanja k storitvi terorističnega 
kaznivega dejanja, razen razširjanja 
informacij za izobraževalne, novinarske, 
umetniške ali raziskovalne namene;

Or. en

Predlog spremembe 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „razširjanje terorističnih vsebin“ 
pomeni omogočanje dostopa do 
terorističnih vsebin tretjim osebam prek 
storitev ponudnikov storitev gostovanja;

(6) „razširjanje terorističnih vsebin“ 
pomeni omogočanje dostopa do 
terorističnih vsebin javnosti prek storitev 
ponudnikov storitev gostovanja z jasnim 
namenom napeljevanja k storitvi, storitve 
ali prispevanja k storitvi terorističnega 
kaznivega dejanja, razen razširjanja 
informacij za izobraževalne, novinarske, 
umetniške ali raziskovalne namene;

Or. en

Predlog spremembe 344
Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „razširjanje terorističnih vsebin“ 
pomeni omogočanje dostopa do 
terorističnih vsebin tretjim osebam prek 
storitev ponudnikov storitev gostovanja;

(6) „razširjanje nezakonitih 
terorističnih vsebin“ pomeni omogočanje 
dostopa do nezakonitih terorističnih vsebin 
tretjim osebam prek storitev ponudnikov 
storitev gostovanja;
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Or. en

Predlog spremembe 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „razširjanje terorističnih vsebin“ 
pomeni omogočanje dostopa do 
terorističnih vsebin tretjim osebam prek 
storitev ponudnikov storitev gostovanja;

(6) „razširjanje nezakonitih 
terorističnih vsebin“ pomeni omogočanje 
dostopa do nezakonitih terorističnih vsebin 
javnosti prek storitev ponudnikov storitev 
gostovanja;

Or. en

Predlog spremembe 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „razširjanje terorističnih vsebin“ 
pomeni omogočanje dostopa do 
terorističnih vsebin tretjim osebam prek 
storitev ponudnikov storitev gostovanja;

(6) „razširjanje terorističnih vsebin“ 
pomeni omogočanje dostopa do 
terorističnih vsebin širši javnosti prek 
storitev ponudnikov storitev gostovanja;

Or. en

Predlog spremembe 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „razširjanje terorističnih vsebin“ 
pomeni omogočanje dostopa do 

(6) „razširjanje terorističnih vsebin“ 
pomeni omogočanje dostopa do 
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terorističnih vsebin tretjim osebam prek 
storitev ponudnikov storitev gostovanja;

terorističnih vsebin javnosti prek storitev 
ponudnikov storitev gostovanja;

Or. en


