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Ändringsförslag 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att säkerställa proportionalitet 
bör perioden för bevarande vara begränsad 
till sex månader så att 
innehållsleverantörerna får tillräckligt med 
tid för att inleda prövningsförfarandet och 
så att brottsbekämpande myndigheter ska 
kunna få åtkomst till relevanta data för 
utredning och lagföring av terroristbrott. 
Denna period kan dock förlängas med den 
tid som är nödvändig om 
prövningsförfaranden inleds men inte 
avslutas inom sexmånadersperioden, på 
begäran av den myndighet som genomför 
prövningen. Denna period bör vara 
tillräcklig för att de brottsbekämpande 
myndigheterna ska kunna bevara bevis 
som är nödvändiga för utredningar, 
samtidigt som balansen i förhållande till 
de berörda grundläggande rättigheterna 
säkerställs.

(22) För att säkerställa proportionalitet 
bör perioden för bevarande vara begränsad 
till sex månader så att 
innehållsleverantörerna får tillräckligt med 
tid för att inleda prövningsförfarandet och 
så att brottsbekämpande myndigheter ska 
kunna få åtkomst till relevanta data för 
utredning och lagföring av terroristbrott. 
Denna period kan dock förlängas med den 
tid som är nödvändig om 
prövningsförfaranden inleds men inte 
avslutas inom sexmånadersperioden, på 
begäran av den myndighet som genomför 
prövningen.

Or. en

Ändringsförslag 180
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att säkerställa proportionalitet 
bör perioden för bevarande vara begränsad 
till sex månader så att 
innehållsleverantörerna får tillräckligt med 
tid för att inleda prövningsförfarandet och 

(22) För att säkerställa proportionalitet 
bör perioden för bevarande vara begränsad 
till sex månader så att 
innehållsleverantörerna får tillräckligt med 
tid för att inleda prövningsförfarandet och 
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så att brottsbekämpande myndigheter ska 
kunna få åtkomst till relevanta data för 
utredning och lagföring av terroristbrott. 
Denna period kan dock förlängas med den 
tid som är nödvändig om 
prövningsförfaranden inleds men inte 
avslutas inom sexmånadersperioden, på 
begäran av den myndighet som genomför 
prövningen. Denna period bör vara 
tillräcklig för att de brottsbekämpande 
myndigheterna ska kunna bevara bevis som 
är nödvändiga för utredningar, samtidigt 
som balansen i förhållande till de berörda 
grundläggande rättigheterna säkerställs.

så att brottsbekämpande myndigheter ska 
kunna få åtkomst till relevanta data för 
utredning och lagföring av terroristbrott. 
Denna period kan dock förlängas med den 
tid som är nödvändig om 
prövningsförfaranden inleds men inte 
avslutas inom sexmånadersperioden, på 
begäran av den myndighet som genomför 
prövningen. Denna period bör vara 
tillräcklig för att de brottsbekämpande 
myndigheterna ska kunna bevara bevis som 
är nödvändiga för utredningar, samtidigt 
som balansen i förhållande till de berörda 
grundläggande rättigheterna säkerställs. 
Det innehåll och de data som bevarats ska 
avlägsnas efter utgången av denna period.

Or. en

Ändringsförslag 181
Ana Gomes

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att säkerställa proportionalitet 
bör perioden för bevarande vara begränsad 
till sex månader så att 
innehållsleverantörerna får tillräckligt med 
tid för att inleda prövningsförfarandet och 
så att brottsbekämpande myndigheter ska 
kunna få åtkomst till relevanta data för 
utredning och lagföring av terroristbrott. 
Denna period kan dock förlängas med den 
tid som är nödvändig om 
prövningsförfaranden inleds men inte 
avslutas inom sexmånadersperioden, på 
begäran av den myndighet som genomför 
prövningen. Denna period bör vara 
tillräcklig för att de brottsbekämpande 
myndigheterna ska kunna bevara bevis som 
är nödvändiga för utredningar, samtidigt 
som balansen i förhållande till de berörda 
grundläggande rättigheterna säkerställs.

(22) För att säkerställa proportionalitet 
bör perioden för bevarande vara begränsad 
till sex månader så att 
innehållsleverantörerna får tillräckligt med 
tid för att inleda prövningsförfarandet och 
så att brottsbekämpande myndigheter ska 
kunna få åtkomst till relevanta data för 
utredning och lagföring av terroristbrott. 
Denna period kan dock förlängas med den 
tid som är nödvändig om 
prövningsförfaranden inleds men inte 
avslutas inom sexmånadersperioden, på 
begäran av den myndighet som genomför 
prövningen. Denna period bör vara 
tillräcklig för att de brottsbekämpande 
myndigheterna ska kunna bevara bevis som 
är nödvändiga för utredningar, samtidigt 
som balansen i förhållande till de berörda 
grundläggande rättigheterna säkerställs. 
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Relaterade data ska avlägsnas efter denna 
sexmånadersperiod.

Or. en

Ändringsförslag 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Skäl 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(22) För att säkerställa proportionalitet 
bör perioden för bevarande vara begränsad 
till sex månader så att 
innehållsleverantörerna får tillräckligt med 
tid för att inleda prövningsförfarandet och 
så att brottsbekämpande myndigheter ska 
kunna få åtkomst till relevanta data för 
utredning och lagföring av terroristbrott. 
Denna period kan dock förlängas med den 
tid som är nödvändig om 
prövningsförfaranden inleds men inte 
avslutas inom sexmånadersperioden, på 
begäran av den myndighet som genomför 
prövningen. Denna period bör vara 
tillräcklig för att de brottsbekämpande 
myndigheterna ska kunna bevara bevis 
som är nödvändiga för utredningar, 
samtidigt som balansen i förhållande till 
de berörda grundläggande rättigheterna 
säkerställs.

(22) För att säkerställa proportionalitet 
bör perioden för bevarande vara begränsad 
till sex månader så att 
innehållsleverantörerna får tillräckligt med 
tid för att inleda prövningsförfarandet och 
så att brottsbekämpande myndigheter ska 
kunna få åtkomst till relevanta data för 
utredning och lagföring av terroristbrott. 
Denna period kan dock förlängas med den 
tid som är nödvändig om 
prövningsförfaranden inleds men inte 
avslutas inom sexmånadersperioden, på 
begäran av den myndighet som genomför 
prövningen. Efter denna tid bör berörda 
data avlägsnas i enlighet med artiklarna 7 
och 8 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 183
Ana Gomes

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(23) Denna förordning påverkar inte de 
procedurgarantier och processuella 
utredningsåtgärder som rör åtkomst till 
innehåll och relaterade data som bevarats 
för att utreda och lagföra terroristbrott, 
vilka fastställs i medlemsstaternas 
nationella lagstiftning och 
unionslagstiftningen.

(23) Denna förordning påverkar inte de 
procedurgarantier och processuella 
utredningsåtgärder som rör åtkomst till 
innehåll och relaterade data som bevarats 
för att utreda och lagföra terroristbrott, 
vilka fastställs i medlemsstaternas 
nationella lagstiftning och 
unionslagstiftningen. Medlemsstaterna bör 
fastställa tydliga och exakta regler som 
anger under vilka omständigheter och 
vilka villkor behöriga nationella 
myndigheter kan få tillgång till det 
innehåll och de relaterade data som 
bevaras, i syfte att särskilt säkerställa 
effektivt utövande av grundläggande 
rättigheter och förhindra kränkningar av 
de grundläggande rättigheterna. Tillgång 
till sådant innehåll och sådana data måste 
omfattas av en förhandskontroll av en 
domstol eller ett oberoende administrativt 
organ, utom i vederbörligen motiverade 
brådskande fall.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Denna förordning påverkar inte de 
procedurgarantier och processuella 
utredningsåtgärder som rör åtkomst till 
innehåll och relaterade data som bevarats 
för att utreda och lagföra terroristbrott, 
vilka fastställs i medlemsstaternas 
nationella lagstiftning och 
unionslagstiftningen.

(23) Denna förordning påverkar inte de 
procedurgarantier och processuella 
utredningsåtgärder som rör åtkomst till 
innehåll och relaterade data som bevarats 
för att utreda och lagföra terroristbrott, 
vilka fastställs i medlemsstaternas 
nationella lagstiftning och 
unionslagstiftningen. Tillgång till sådant 
innehåll och sådana data måste omfattas 
av en kontroll av en domstol eller ett 
oberoende administrativt organ, utom i 
brådskande fall.
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Or. en

Ändringsförslag 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Transparens i 
värdtjänstleverantörernas strategier för 
terrorisminnehåll är avgörande för att öka 
deras ansvarighet gentemot användarna 
och stärka medborgarnas förtroende för 
den digitala inre marknaden. 
Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra 
årliga transparensrapporter som innehåller 
meningsfull information om åtgärder som 
vidtagits för att upptäcka, identifiera och 
avlägsna terrorisminnehåll.

(24) Transparens i 
värdtjänstleverantörernas strategier för 
olagligt terrorisminnehåll är avgörande för 
att öka ansvarigheten gentemot 
användarna och stärka medborgarnas 
förtroende för värdtjänstleverantörer och 
behöriga myndigheter i unionen. 
Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra 
årliga transparensrapporter som innehåller 
utförlig och meningsfull information om 
åtgärder som vidtagits för att upptäcka, 
identifiera och avlägsna olagligt 
terrorisminnehåll och potentiella 
begränsningar av lagligt innehåll. På 
samma sätt bör de behöriga 
myndigheterna offentliggöra årliga 
transparensrapporter som innehåller 
utförlig och meningsfull information om 
antalet utfärdade rättsliga beslut, antalet 
avlägsnanden, antalet identifierade och 
upptäckta exempel på olagligt 
terrorisminnehåll som lett till utredning 
och lagföring av terroristbrott och antalet 
begränsningar av lagligt innehåll.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(24) Transparens i 
värdtjänstleverantörernas strategier för 
terrorisminnehåll är avgörande för att öka 
deras ansvarighet gentemot användarna 
och stärka medborgarnas förtroende för 
den digitala inre marknaden. 
Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra 
årliga transparensrapporter som innehåller 
meningsfull information om åtgärder som 
vidtagits för att upptäcka, identifiera och 
avlägsna terrorisminnehåll.

(24) Transparens i 
värdtjänstleverantörernas strategier för 
terrorisminnehåll är avgörande för att öka 
deras ansvarighet gentemot användarna 
och stärka medborgarnas förtroende för 
den digitala inre marknaden. 
Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra 
årliga transparensrapporter som innehåller 
meningsfull information om åtgärder som 
vidtagits för att upptäcka, identifiera och 
avlägsna terrorisminnehåll, samt främja 
utbyte av bästa praxis för att effektivt 
bekämpa terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Transparens i 
värdtjänstleverantörernas strategier för 
terrorisminnehåll är avgörande för att öka 
deras ansvarighet gentemot användarna 
och stärka medborgarnas förtroende för 
den digitala inre marknaden. 
Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra 
årliga transparensrapporter som innehåller 
meningsfull information om åtgärder som 
vidtagits för att upptäcka, identifiera och 
avlägsna terrorisminnehåll.

(24) Transparens i 
värdtjänstleverantörernas strategier för 
terrorisminnehåll är avgörande för att öka 
deras ansvarighet gentemot användarna. 
Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra 
årliga transparensrapporter som innehåller 
meningsfull information om åtgärder som 
vidtagits för att upptäcka, identifiera och 
avlägsna terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 188
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 24
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Transparens i 
värdtjänstleverantörernas strategier för 
terrorisminnehåll är avgörande för att öka 
deras ansvarighet gentemot användarna 
och stärka medborgarnas förtroende för 
den digitala inre marknaden. 
Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra 
årliga transparensrapporter som innehåller 
meningsfull information om åtgärder som 
vidtagits för att upptäcka, identifiera och 
avlägsna terrorisminnehåll.

(24) Transparens i 
värdtjänstleverantörernas strategier för 
terrorisminnehåll är avgörande för att öka 
deras ansvarighet gentemot användarna 
och stärka medborgarnas förtroende för 
den digitala inre marknaden. 
Värdtjänstleverantörer som utsätts för 
terrorisminnehåll bör offentliggöra årliga 
transparensrapporter som innehåller 
meningsfull information om åtgärder som 
vidtagits för att upptäcka, identifiera och 
avlägsna terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 189
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Transparens i 
värdtjänstleverantörernas strategier för 
terrorisminnehåll är avgörande för att öka 
deras ansvarighet gentemot användarna 
och stärka medborgarnas förtroende för 
den digitala inre marknaden. 
Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra 
årliga transparensrapporter som innehåller 
meningsfull information om åtgärder som 
vidtagits för att upptäcka, identifiera och 
avlägsna terrorisminnehåll.

(24) Transparens i 
värdtjänstleverantörernas strategier för 
olagligt terrorisminnehåll är avgörande för 
att öka deras ansvarighet gentemot 
användarna och stärka medborgarnas 
förtroende för den digitala inre marknaden. 
Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra 
årliga transparensrapporter som innehåller 
meningsfull information om åtgärder som 
vidtagits för att upptäcka, identifiera och 
avlägsna olagligt terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 190
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 24a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24a) Innehållsleverantörer vars 
innehåll har avlägsnats efter en 
avlägsnandeorder bör ha rätt till ett 
effektivt rättsmedel i enlighet med artikel 
19 i EU-fördraget och artikel 47 i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 191
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Klagomålsförfaranden utgör en 
nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt 
avlägsnande av innehåll som är skyddat 
genom yttrandefriheten och 
informationsfriheten. 
Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta 
användarvänliga klagomålsmekanismer 
och säkerställa att klagomål hanteras 
snabbt och med full transparens gentemot 
innehållsleverantören. Kravet på att 
värdtjänstleverantören ska återställa 
innehållet om det har avlägsnats felaktigt 
påverkar inte värdtjänstleverantörernas 
möjlighet att genomdriva sina egna 
användarvillkor på andra grunder.

(25) Klagomålsförfaranden utgör en 
nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt 
avlägsnande av innehåll som är skyddat 
genom yttrandefriheten och 
informationsfriheten. 
Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta 
användarvänliga klagomålsmekanismer 
och säkerställa att klagomål hanteras 
snabbt och med full transparens gentemot 
innehållsleverantören. Kravet på att 
värdtjänstleverantören ska återställa 
innehållet om det har avlägsnats felaktigt 
påverkar inte värdtjänstleverantörernas 
möjlighet att genomdriva sina egna 
användarvillkor på andra grunder. 
Medlemsstaterna bör också garantera att 
värdtjänstleverantörer och 
innehållsleverantörer faktiskt kan utöva 
sin rätt till rättslig prövning. Vidare bör 
innehållsleverantörer vars innehåll har 
avlägsnats efter en avlägsnandeorder ha 
rätt till ett effektivt rättsmedel i enlighet 
med artikel 19 i EU-fördraget och artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna. Effektiva 
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överklagandemekanismer bör inrättas på 
nationell nivå för att säkerställa att varje 
part som omfattas av en avlägsnandeorder 
som utfärdats av en behörig rättslig 
myndighet har rätt att överklaga till en 
rättslig instans. Överklagandeförfarandet 
bör inte påverka befogenhetsfördelningen 
inom nationella rättssystem.

Or. en

Ändringsförslag 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Klagomålsförfaranden utgör en 
nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt 
avlägsnande av innehåll som är skyddat 
genom yttrandefriheten och 
informationsfriheten. 
Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta 
användarvänliga klagomålsmekanismer 
och säkerställa att klagomål hanteras 
snabbt och med full transparens gentemot 
innehållsleverantören. Kravet på att 
värdtjänstleverantören ska återställa 
innehållet om det har avlägsnats felaktigt 
påverkar inte värdtjänstleverantörernas 
möjlighet att genomdriva sina egna 
användarvillkor på andra grunder.

(25) Klagomålsförfaranden utgör en 
nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt 
avlägsnande av innehåll som är skyddat 
genom yttrandefriheten och 
informationsfriheten. 
Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta 
användarvänliga klagomålsmekanismer 
och säkerställa att klagomål hanteras 
snabbt och med full transparens gentemot 
innehållsleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Skäl 25
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Klagomålsförfaranden utgör en 
nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt 
avlägsnande av innehåll som är skyddat 
genom yttrandefriheten och 
informationsfriheten. 
Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta 
användarvänliga klagomålsmekanismer 
och säkerställa att klagomål hanteras 
snabbt och med full transparens gentemot 
innehållsleverantören. Kravet på att 
värdtjänstleverantören ska återställa 
innehållet om det har avlägsnats felaktigt 
påverkar inte värdtjänstleverantörernas 
möjlighet att genomdriva sina egna 
användarvillkor på andra grunder.

(25) Klagomålsförfaranden utgör en 
nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt 
avlägsnande av innehåll som är skyddat 
genom yttrandefriheten och 
informationsfriheten. 
Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta 
användarvänliga klagomålsmekanismer 
och säkerställa att klagomål hanteras 
snabbt och med full transparens gentemot 
innehållsleverantören. Kravet på att 
värdtjänstleverantören ska återställa 
innehållet om det har avlägsnats felaktigt 
påverkar inte värdtjänstleverantörernas 
möjlighet att genomdriva sina egna 
användarvillkor på andra grunder. 
Värdtjänstleverantörer bör ha tillgång till 
en effektiv överklagande- och 
prövningsmekanism vid en rättslig instans 
inom medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 194
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Klagomålsförfaranden utgör en 
nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt 
avlägsnande av innehåll som är skyddat 
genom yttrandefriheten och 
informationsfriheten. 
Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta 
användarvänliga klagomålsmekanismer 
och säkerställa att klagomål hanteras 
snabbt och med full transparens gentemot 
innehållsleverantören. Kravet på att 
värdtjänstleverantören ska återställa 
innehållet om det har avlägsnats felaktigt 
påverkar inte värdtjänstleverantörernas 
möjlighet att genomdriva sina egna 

(25) Klagomålsförfaranden utgör en 
nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt 
avlägsnande av innehåll som är skyddat 
genom yttrandefriheten och friheten att ta 
emot och sprida uppgifter. 
Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta 
användarvänliga klagomålsmekanismer 
och säkerställa att klagomål hanteras 
snabbt och med full transparens gentemot 
innehållsleverantören. Kravet på att 
värdtjänstleverantören ska återställa 
innehållet om det har avlägsnats felaktigt 
påverkar inte värdtjänstleverantörernas 
möjlighet att genomdriva sina egna 
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användarvillkor på andra grunder. användarvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 195
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För ett effektivt rättsligt skydd 
enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna krävs att 
personer ska kunna utröna av vilka orsaker 
det innehåll de laddat upp har avlägsnats 
eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål 
bör värdtjänstleverantören tillhandahålla 
innehållsleverantören meningsfull 
information som gör det möjligt för 
innehållsleverantören att bestrida beslutet. 
Detta kräver dock inte nödvändigtvis en 
underrättelse till innehållsleverantören. 
Beroende på omständigheterna kan 
värdtjänstleverantörer ersätta innehåll 
som anses vara terrorisminnehåll med ett 
meddelande om att det har avlägsnats 
eller gjorts oåtkomligt i enlighet med 
denna förordning. Ytterligare information 
om orsakerna och innehållsleverantörens 
möjligheter att bestrida beslutet bör ges på 
begäran. Om de behöriga myndigheterna 
beslutar att det av hänsyn till allmän 
säkerhet, t.ex. inom ramen för en 
utredning, är olämpligt eller 
kontraproduktivt att direkt underrätta 
innehållsleverantören om att innehåll har 
avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de 
informera värdtjänstleverantören.

(26) För ett effektivt rättsligt skydd 
enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna krävs att 
personer ska kunna utröna av vilka orsaker 
det innehåll de laddat upp har avlägsnats 
eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål 
bör värdtjänstleverantören tillhandahålla 
innehållsleverantören meningsfull 
information som gör det möjligt för 
innehållsleverantören att bestrida beslutet. 
Om de behöriga myndigheterna beslutar att 
det av hänsyn till allmän säkerhet, t.ex. 
inom ramen för en utredning, är 
kontraproduktivt att direkt underrätta 
innehållsleverantören om att innehåll har 
avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de 
informera värdtjänstleverantören.

Or. en
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Ändringsförslag 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För ett effektivt rättsligt skydd 
enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna krävs att 
personer ska kunna utröna av vilka orsaker 
det innehåll de laddat upp har avlägsnats 
eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål 
bör värdtjänstleverantören tillhandahålla 
innehållsleverantören meningsfull 
information som gör det möjligt för 
innehållsleverantören att bestrida beslutet. 
Detta kräver dock inte nödvändigtvis en 
underrättelse till innehållsleverantören. 
Beroende på omständigheterna kan 
värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som 
anses vara terrorisminnehåll med ett 
meddelande om att det har avlägsnats eller 
gjorts oåtkomligt i enlighet med denna 
förordning. Ytterligare information om 
orsakerna och innehållsleverantörens 
möjligheter att bestrida beslutet bör ges på 
begäran. Om de behöriga myndigheterna 
beslutar att det av hänsyn till allmän 
säkerhet, t.ex. inom ramen för en 
utredning, är olämpligt eller 
kontraproduktivt att direkt underrätta 
innehållsleverantören om att innehåll har 
avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de 
informera värdtjänstleverantören.

(26) För ett effektivt rättsligt skydd 
enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna krävs att 
personer ska kunna utröna av vilka orsaker 
det innehåll de laddat upp har avlägsnats 
eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål 
bör värdtjänstleverantören tillhandahålla 
innehållsleverantören meningsfull 
information som gör det möjligt för 
innehållsleverantören att bestrida beslutet. 
Beroende på omständigheterna kan 
värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som 
anses vara terrorisminnehåll med ett 
meddelande om att det har avlägsnats eller 
gjorts oåtkomligt i enlighet med denna 
förordning. Ytterligare information om 
orsakerna och innehållsleverantörens 
möjligheter att bestrida beslutet bör alltid 
ges utan krav på en begäran.

Or. en

Ändringsförslag 197
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 26
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För ett effektivt rättsligt skydd 
enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna krävs att 
personer ska kunna utröna av vilka orsaker 
det innehåll de laddat upp har avlägsnats 
eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål 
bör värdtjänstleverantören tillhandahålla 
innehållsleverantören meningsfull 
information som gör det möjligt för 
innehållsleverantören att bestrida beslutet. 
Detta kräver dock inte nödvändigtvis en 
underrättelse till innehållsleverantören. 
Beroende på omständigheterna kan 
värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som 
anses vara terrorisminnehåll med ett 
meddelande om att det har avlägsnats eller 
gjorts oåtkomligt i enlighet med denna 
förordning. Ytterligare information om 
orsakerna och innehållsleverantörens 
möjligheter att bestrida beslutet bör ges på 
begäran. Om de behöriga myndigheterna 
beslutar att det av hänsyn till allmän 
säkerhet, t.ex. inom ramen för en 
utredning, är olämpligt eller 
kontraproduktivt att direkt underrätta 
innehållsleverantören om att innehåll har 
avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de 
informera värdtjänstleverantören.

(26) För ett effektivt rättsligt skydd 
enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna krävs att 
personer ska kunna utröna av vilka orsaker 
det innehåll de laddat upp har avlägsnats. 
För detta ändamål bör 
värdtjänstleverantören tillhandahålla 
innehållsleverantören meningsfull 
information som gör det möjligt för 
innehållsleverantören att bestrida beslutet. 
Vanligtvis kräver detta en tydlig 
underrättelse till innehållsleverantören. 
Under exceptionella omständigheter kan 
värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som 
anses vara olagligt terrorisminnehåll som 
ett första led med ett meddelande om att 
det har avlägsnats i enlighet med denna 
förordning. Ytterligare information om 
orsakerna till avlägsnande, en kopia på 
avlägsnandeordern och information om 
innehållsleverantörens möjligheter att 
bestrida beslutet inför domstol bör lämnas 
tillsammans med underrättelsen. Om de 
behöriga myndigheterna beslutar att det av 
hänsyn till allmän säkerhet, t.ex. inom 
ramen för en utredning då detta är 
proportionerligt och nödvändigt, är 
olämpligt eller kontraproduktivt att direkt 
underrätta innehållsleverantören om att 
innehåll har avlägsnats eller gjorts 
oåtkomligt, bör de informera 
värdtjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 198
Ana Gomes

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(26) För ett effektivt rättsligt skydd 
enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna krävs att 
personer ska kunna utröna av vilka orsaker 
det innehåll de laddat upp har avlägsnats 
eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål 
bör värdtjänstleverantören tillhandahålla 
innehållsleverantören meningsfull 
information som gör det möjligt för 
innehållsleverantören att bestrida beslutet. 
Detta kräver dock inte nödvändigtvis en 
underrättelse till innehållsleverantören. 
Beroende på omständigheterna kan 
värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som 
anses vara terrorisminnehåll med ett 
meddelande om att det har avlägsnats eller 
gjorts oåtkomligt i enlighet med denna 
förordning. Ytterligare information om 
orsakerna och innehållsleverantörens 
möjligheter att bestrida beslutet bör ges på 
begäran. Om de behöriga myndigheterna 
beslutar att det av hänsyn till allmän 
säkerhet, t.ex. inom ramen för en 
utredning, är olämpligt eller 
kontraproduktivt att direkt underrätta 
innehållsleverantören om att innehåll har 
avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de 
informera värdtjänstleverantören.

(26) För ett effektivt rättsligt skydd 
enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna krävs att 
personer ska kunna utröna av vilka orsaker 
det innehåll de laddat upp har avlägsnats 
eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål 
bör värdtjänstleverantören tillhandahålla 
innehållsleverantören meningsfull 
information som gör det möjligt för 
innehållsleverantören att bestrida beslutet. 
Detta kräver dock inte nödvändigtvis en 
underrättelse till innehållsleverantören. 
Beroende på omständigheterna kan 
värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som 
anses vara terrorisminnehåll med ett 
meddelande om att det har avlägsnats eller 
gjorts oåtkomligt i enlighet med denna 
förordning. Ytterligare information om 
orsakerna till avlägsnandet, en kopia på 
avlägsnandeordern och information om 
innehållsleverantörens möjligheter att 
bestrida beslutet bör ges på begäran. Om 
de behöriga myndigheterna beslutar att det 
av hänsyn till allmän säkerhet, t.ex. inom 
ramen för en utredning, är olämpligt eller 
kontraproduktivt att direkt underrätta 
innehållsleverantören om att innehåll har 
avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de 
informera värdtjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För ett effektivt rättsligt skydd 
enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna krävs att 
personer ska kunna utröna av vilka orsaker 

(26) För ett effektivt rättsligt skydd 
enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna krävs att 
personer ska kunna utröna av vilka orsaker 
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det innehåll de laddat upp har avlägsnats 
eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål 
bör värdtjänstleverantören tillhandahålla 
innehållsleverantören meningsfull 
information som gör det möjligt för 
innehållsleverantören att bestrida beslutet. 
Detta kräver dock inte nödvändigtvis en 
underrättelse till innehållsleverantören. 
Beroende på omständigheterna kan 
värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som 
anses vara terrorisminnehåll med ett 
meddelande om att det har avlägsnats eller 
gjorts oåtkomligt i enlighet med denna 
förordning. Ytterligare information om 
orsakerna och innehållsleverantörens 
möjligheter att bestrida beslutet bör ges på 
begäran. Om de behöriga myndigheterna 
beslutar att det av hänsyn till allmän 
säkerhet, t.ex. inom ramen för en 
utredning, är olämpligt eller 
kontraproduktivt att direkt underrätta 
innehållsleverantören om att innehåll har 
avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de 
informera värdtjänstleverantören.

det innehåll de laddat upp har avlägsnats 
eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål 
bör värdtjänstleverantören tillhandahålla 
innehållsleverantören meningsfull 
information som gör det möjligt för 
innehållsleverantören att bestrida beslutet. 
Beroende på omständigheterna kan 
värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som 
anses vara terrorisminnehåll med ett 
meddelande om att det har avlägsnats eller 
gjorts oåtkomligt i enlighet med denna 
förordning. Ytterligare information om 
orsakerna och innehållsleverantörens 
möjligheter att bestrida beslutet bör ges på 
begäran. Om de behöriga myndigheterna 
beslutar att det av hänsyn till allmän 
säkerhet, t.ex. inom ramen för en 
utredning, är olämpligt eller 
kontraproduktivt att direkt underrätta 
innehållsleverantören om att innehåll har 
avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de 
informera värdtjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att undvika dubbelarbete och 
möjlig störning av utredningar, bör de 
behöriga myndigheterna informera, 
samordna sig med och samarbeta med 
varandra och Europol, när så är lämpligt, 
när de utfärdar avlägsnandeorder eller 
anmäler innehåll till värdtjänstleverantörer. 
Vid genomförandet av bestämmelserna i 
denna förordning kan Europol 
tillhandahålla stöd i enlighet med dess 
nuvarande mandat och befintliga rättsliga 

(27) För att undvika dubbelarbete och 
möjlig störning av utredningar, bör de 
behöriga myndigheterna informera, 
samordna sig med och samarbeta med 
varandra och Europol, när så är lämpligt, 
innan de utfärdar avlägsnandeorder eller 
när de anmäler innehåll till 
värdtjänstleverantörer. När beslut fattas 
om att utfärda en avlägsnandeorder bör 
den behöriga myndigheten ta vederbörlig 
hänsyn till alla anmälningar om en 
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ram. konflikt med utredningsmässiga intressen 
(”konfliktlösning”). Om en behörig 
myndighet underrättas om en 
föreliggande avlägsnandeorder som 
utfärdats av en behörig myndighet i en 
annan medlemsstat bör den avstå från att 
utfärda en dublettorder. Vid 
genomförandet av bestämmelserna i denna 
förordning kan Europol tillhandahålla stöd 
i enlighet med dess nuvarande mandat och 
befintliga rättsliga ram.

Or. en

Ändringsförslag 201
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att undvika dubbelarbete och 
möjlig störning av utredningar, bör de 
behöriga myndigheterna informera, 
samordna sig med och samarbeta med 
varandra och Europol, när så är lämpligt, 
när de utfärdar avlägsnandeorder eller 
anmäler innehåll till 
värdtjänstleverantörer. Vid genomförandet 
av bestämmelserna i denna förordning 
kan Europol tillhandahålla stöd i enlighet 
med dess nuvarande mandat och 
befintliga rättsliga ram.

(27) För att undvika dubbelarbete och 
möjlig störning av utredningar, bör de 
behöriga myndigheterna informera, 
samordna sig med och samarbeta med 
varandra och Europol, när så är lämpligt, 
när de utfärdar avlägsnandeorder till 
värdtjänstleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 202
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 27
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att undvika dubbelarbete och 
möjlig störning av utredningar, bör de 
behöriga myndigheterna informera, 
samordna sig med och samarbeta med 
varandra och Europol, när så är lämpligt, 
när de utfärdar avlägsnandeorder eller 
anmäler innehåll till 
värdtjänstleverantörer. Vid genomförandet 
av bestämmelserna i denna förordning 
kan Europol tillhandahålla stöd i enlighet 
med dess nuvarande mandat och 
befintliga rättsliga ram.

(27) För att undvika dubbelarbete och 
möjlig störning av utredningar, bör de 
behöriga myndigheterna informera, 
samordna sig med och samarbeta med 
varandra och Europol, när så är lämpligt, 
när de utfärdar avlägsnandeorder till 
värdtjänstleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att undvika dubbelarbete och 
möjlig störning av utredningar, bör de 
behöriga myndigheterna informera, 
samordna sig med och samarbeta med 
varandra och Europol, när så är lämpligt, 
när de utfärdar avlägsnandeorder eller 
anmäler innehåll till värdtjänstleverantörer. 
Vid genomförandet av bestämmelserna i 
denna förordning kan Europol 
tillhandahålla stöd i enlighet med dess 
nuvarande mandat och befintliga rättsliga 
ram.

(27) För att undvika dubbelarbete och 
möjlig störning av utredningar, bör de 
behöriga myndigheterna informera, 
samordna sig med och samarbeta med 
varandra och Europol, när så är lämpligt, 
innan de utfärdar avlägsnandeorder eller 
anmäler innehåll till värdtjänstleverantörer. 
Vid genomförandet av bestämmelserna i 
denna förordning kan Europol 
tillhandahålla stöd i enlighet med dess 
nuvarande mandat och befintliga rättsliga 
ram.

Or. en

Ändringsförslag 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning



PE636.150v02-00 20/100 AM\1177908SV.docx

SV

Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att undvika dubbelarbete och 
möjlig störning av utredningar, bör de 
behöriga myndigheterna informera, 
samordna sig med och samarbeta med 
varandra och Europol, när så är lämpligt, 
när de utfärdar avlägsnandeorder eller 
anmäler innehåll till 
värdtjänstleverantörer. Vid genomförandet 
av bestämmelserna i denna förordning kan 
Europol tillhandahålla stöd i enlighet med 
dess nuvarande mandat och befintliga 
rättsliga ram.

(27) För att undvika dubbelarbete och 
möjlig störning av utredningar, bör de 
behöriga myndigheterna informera, 
samordna sig med och samarbeta med 
varandra och Europol, när så är lämpligt, 
när de utfärdar avlägsnandeorder till 
värdtjänstleverantörer. Vid genomförandet 
av bestämmelserna i denna förordning kan 
Europol tillhandahålla stöd i enlighet med 
dess nuvarande mandat och befintliga 
rättsliga ram.

Or. en

Ändringsförslag 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I syfte att säkerställa ett effektivt 
och tillräckligt enhetligt genomförande av 
proaktiva åtgärder bör de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna 
samarbeta med varandra i fråga om de 
diskussioner de har med 
värdtjänstleverantörerna avseende 
identifiering, genomförande och 
bedömning av specifika proaktiva 
åtgärder. Ett sådant samarbete behövs 
också i samband med antagandet av regler 
om påföljder, samt genomförandet och 
verkställandet av påföljderna.

(28) De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna bör samarbeta med 
varandra i syfte att utfärda 
avlägsnandeorder inom deras respektive 
jurisdiktion. Ett sådant samarbete behövs 
också i samband med antagandet av regler 
om påföljder, samt genomförandet och 
verkställandet av påföljderna.

Or. en

Ändringsförslag 206
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Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I syfte att säkerställa ett effektivt 
och tillräckligt enhetligt genomförande av 
proaktiva åtgärder bör de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna 
samarbeta med varandra i fråga om de 
diskussioner de har med 
värdtjänstleverantörerna avseende 
identifiering, genomförande och 
bedömning av specifika proaktiva 
åtgärder. Ett sådant samarbete behövs 
också i samband med antagandet av 
regler om påföljder, samt genomförandet 
och verkställandet av påföljderna.

(28) I syfte att säkerställa ett effektivt 
och tillräckligt enhetligt genomförande av 
antagandet av regler om påföljder, samt 
genomförandet och verkställandet av 
påföljder, bör de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna samarbeta med varandra i 
fråga om de diskussioner de har med 
värdtjänstleverantörerna.

Or. en

Ändringsförslag 207
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I syfte att säkerställa ett effektivt 
och tillräckligt enhetligt genomförande av 
proaktiva åtgärder bör de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna 
samarbeta med varandra i fråga om de 
diskussioner de har med 
värdtjänstleverantörerna avseende 
identifiering, genomförande och 
bedömning av specifika proaktiva åtgärder. 
Ett sådant samarbete behövs också i 
samband med antagandet av regler om 
påföljder, samt genomförandet och 
verkställandet av påföljderna.

(28) I syfte att säkerställa ett effektivt 
och tillräckligt enhetligt genomförande av 
åtgärder från värdtjänstleverantörernas 
sida bör de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna samarbeta med varandra i 
fråga om de diskussioner de har med 
värdtjänstleverantörerna avseende 
avlägsnandeorder samt identifiering, 
genomförande och bedömning av specifika 
ytterligare åtgärder. Ett sådant samarbete 
behövs också i samband med antagandet av 
regler om påföljder, samt genomförandet 
och verkställandet av påföljderna.

Or. en
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Ändringsförslag 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) I syfte att säkerställa ett effektivt 
och tillräckligt enhetligt genomförande av 
proaktiva åtgärder bör de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna 
samarbeta med varandra i fråga om de 
diskussioner de har med 
värdtjänstleverantörerna avseende 
identifiering, genomförande och 
bedömning av specifika proaktiva åtgärder. 
Ett sådant samarbete behövs också i 
samband med antagandet av regler om 
påföljder, samt genomförandet och 
verkställandet av påföljderna.

(28) I syfte att säkerställa ett effektivt 
och tillräckligt enhetligt genomförande av 
proaktiva åtgärder bör de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna 
upprätthålla sina förbindelser och 
samarbeta med varandra i fråga om de 
diskussioner de har med 
värdtjänstleverantörerna avseende 
identifiering, genomförande och 
bedömning av specifika proaktiva åtgärder. 
Ett sådant samarbete behövs också i 
samband med antagandet av regler om 
påföljder, samt genomförandet och 
verkställandet av påföljderna.

Or. en

Ändringsförslag 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är viktigt att den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat som är 
ansvarig för att utdöma påföljder är 
fullständigt informerad om utfärdandet av 
avlägsnandeorder och anmälningar samt 
efterföljande utbyten mellan 
värdtjänstleverantören och den relevanta 
behöriga myndigheten. För detta ändamål 
bör medlemsstaterna säkerställa lämpliga 
kommunikationskanaler och mekanismer 

(29) För detta ändamål bör 
medlemsstaterna säkerställa lämpliga 
kommunikationskanaler och mekanismer 
som gör det möjligt att dela den relevanta 
informationen i rätt tid.
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som gör det möjligt att dela den relevanta 
informationen i rätt tid.

Or. en

Ändringsförslag 210
Michał Boni

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är viktigt att den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat som är 
ansvarig för att utdöma påföljder är 
fullständigt informerad om utfärdandet av 
avlägsnandeorder och anmälningar samt 
efterföljande utbyten mellan 
värdtjänstleverantören och den relevanta 
behöriga myndigheten. För detta ändamål 
bör medlemsstaterna säkerställa lämpliga 
kommunikationskanaler och mekanismer 
som gör det möjligt att dela den relevanta 
informationen i rätt tid.

(29) Det är viktigt att den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat som är 
ansvarig för att utdöma påföljder är 
fullständigt informerad om utfärdandet av 
avlägsnandeorder och anmälningar samt 
efterföljande utbyten mellan 
värdtjänstleverantören och de relevanta 
behöriga myndigheterna i andra 
medlemsstater. För detta ändamål bör 
medlemsstaterna säkerställa lämpliga 
kommunikationskanaler och mekanismer 
som gör det möjligt att dela den relevanta 
informationen i rätt tid.

Or. en

Ändringsförslag 211
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är viktigt att den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat som är 
ansvarig för att utdöma påföljder är 
fullständigt informerad om utfärdandet av 
avlägsnandeorder och anmälningar samt 
efterföljande utbyten mellan 
värdtjänstleverantören och den relevanta 

(29) Det är viktigt att den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat som är 
ansvarig för att utdöma påföljder är 
fullständigt informerad om utfärdandet av 
avlägsnandeorder samt efterföljande 
utbyten mellan värdtjänstleverantören och 
den relevanta behöriga myndigheten. För 
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behöriga myndigheten. För detta ändamål 
bör medlemsstaterna säkerställa lämpliga 
kommunikationskanaler och mekanismer 
som gör det möjligt att dela den relevanta 
informationen i rätt tid.

detta ändamål bör medlemsstaterna 
säkerställa lämpliga och säkra 
kommunikationskanaler och mekanismer 
som gör det möjligt att dela den relevanta 
informationen i rätt tid.

Or. en

Ändringsförslag 212
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) Det är viktigt att den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat som är 
ansvarig för att utdöma påföljder är 
fullständigt informerad om utfärdandet av 
avlägsnandeorder och anmälningar samt 
efterföljande utbyten mellan 
värdtjänstleverantören och den relevanta 
behöriga myndigheten. För detta ändamål 
bör medlemsstaterna säkerställa lämpliga 
kommunikationskanaler och mekanismer 
som gör det möjligt att dela den relevanta 
informationen i rätt tid.

(29) Det är viktigt att den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat som är 
ansvarig för att utdöma påföljder är 
fullständigt informerad om utfärdandet av 
avlägsnandeorder samt efterföljande 
utbyten mellan värdtjänstleverantören och 
den relevanta behöriga myndigheten. För 
detta ändamål bör medlemsstaterna 
säkerställa lämpliga 
kommunikationskanaler och mekanismer 
som gör det möjligt att dela den relevanta 
informationen i rätt tid.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att underlätta ett snabbt utbyte 
mellan behöriga myndigheter och 
värdtjänstleverantörer, och för att undvika 
dubbelarbete, får medlemsstaterna använda 
sig av de verktyg som utvecklats av 

(30) För att underlätta ett snabbt utbyte 
mellan behöriga myndigheter och 
värdtjänstleverantörer, och för att undvika 
dubbelarbete, uppmanas medlemsstaterna 
att använda sig av de verktyg som 
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Europol, såsom den befintliga Internet 
Referral Management application (IRMa) 
eller efterföljare till detta verktyg.

utvecklats av Europol, såsom den 
befintliga Internet Referral Management 
application (IRMa) eller efterföljare till 
detta verktyg. Europol bör förses med 
nödvändiga finansiella och mänskliga 
resurser för att utveckla dessa verktyg och 
stödja medlemsstaterna i deras 
genomförande av denna förordning, och 
förbättra dem i syfte att öka 
standardiseringen av anmälningar och 
stärka samordningen av 
avlägsnandeorder på EU-nivå, samtidigt 
som man fortsätter att ge expertstöd och 
rådgivning till både medlemsstater och 
värdtjänstleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 214
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) För att underlätta ett snabbt utbyte 
mellan behöriga myndigheter och 
värdtjänstleverantörer, och för att undvika 
dubbelarbete, får medlemsstaterna använda 
sig av de verktyg som utvecklats av 
Europol, såsom den befintliga Internet 
Referral Management application (IRMa) 
eller efterföljare till detta verktyg.

(30) För att underlätta ett snabbt utbyte 
mellan behöriga myndigheter och 
värdtjänstleverantörer, och för att undvika 
dubbelarbete, får medlemsstaterna använda 
sig av de verktyg som utvecklats av 
Europol eller Eurojust.

Or. en

Ändringsförslag 215
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 31
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Med tanke på de särskilt allvarliga 
konsekvenserna av visst terrorisminnehåll, 
bör värdtjänstleverantörer omgående 
informera myndigheterna i den berörda 
medlemsstaten eller de behöriga 
myndigheterna där de är etablerade eller 
har en rättslig företrädare om förekomsten 
av bevis för terroristbrott som de får 
kännedom om. För att säkerställa 
proportionalitet är denna skyldighet 
begränsad till terroristbrott enligt 
definitionen i artikel 3.1 i direktiv (EU) 
2017/541. Informationsskyldigheten 
innebär inte att värdtjänstleverantörer är 
skyldiga att aktivt söka sådana bevis. Den 
berörda medlemsstaten är den medlemsstat 
som har jurisdiktion över utredning och 
lagföring av terroristbrott enligt direktiv 
(EU) 2017/541 på grundval av 
gärningsmannens eller det potentiella 
brottsoffrets nationalitet eller målplatsen 
för terroristdådet. I tveksamma fall får 
värdtjänstleverantörer överföra 
informationen till Europol som bör följa 
upp den i enlighet med sitt mandat, t.ex. 
genom att vidarebefordra den till de 
relevanta nationella myndigheterna.

(31) Med tanke på de särskilt allvarliga 
konsekvenserna av visst terrorisminnehåll, 
bör värdtjänstleverantörer omgående 
informera myndigheterna i den berörda 
medlemsstaten eller de behöriga 
myndigheterna där de är etablerade eller 
har en rättslig företrädare om förekomsten 
av bevis för terroristbrott som de får 
kännedom om. För att säkerställa 
proportionalitet är denna skyldighet 
begränsad till terroristbrott enligt 
definitionen i artikel 3.1 i direktiv (EU) 
2017/541. Informationsskyldigheten 
innebär inte att värdtjänstleverantörer är 
skyldiga att aktivt söka sådana bevis. Den 
berörda medlemsstaten är den medlemsstat 
som har jurisdiktion över utredning och 
lagföring av terroristbrott enligt direktiv 
(EU) 2017/541 på grundval av 
gärningsmannens eller det potentiella 
brottsoffrets nationalitet eller målplatsen 
för terroristdådet.

Or. en

Ändringsförslag 216
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna bör ha rätt att använda 
sådan information för att vidta 
utredningsåtgärder som föreskrivs i 
medlemsstaternas eller unionens 
lagstiftning, även att utfärda en europeisk 

utgår



AM\1177908SV.docx 27/100 PE636.150v02-00

SV

utlämnandeorder enligt förordningen om 
europeiska utlämnandeorder och 
bevarandeorder för elektroniska bevis i 
straffrättsliga förfaranden14.
_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Ändringsförslag 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna bör ha rätt att använda 
sådan information för att vidta 
utredningsåtgärder som föreskrivs i 
medlemsstaternas eller unionens 
lagstiftning, även att utfärda en europeisk 
utlämnandeorder enligt förordningen om 
europeiska utlämnandeorder och 
bevarandeorder för elektroniska bevis i 
straffrättsliga förfaranden14.

utgår

_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Ändringsförslag 218
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna bör ha rätt att använda 
sådan information för att vidta 

(32) De behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna bör ha rätt att använda 
sådan information för att vidta 
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utredningsåtgärder som föreskrivs i 
medlemsstaternas eller unionens 
lagstiftning, även att utfärda en europeisk 
utlämnandeorder enligt förordningen om 
europeiska utlämnandeorder och 
bevarandeorder för elektroniska bevis i 
straffrättsliga förfaranden14.

utredningsåtgärder som föreskrivs i 
medlemsstaternas eller unionens 
lagstiftning.

_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Motivering

Det finns än så länge ingen överenskommelse om förslaget om e-bevisning.

Ändringsförslag 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Både värdtjänstleverantörer och 
medlemsstaterna bör upprätta 
kontaktpunkter för att underlätta en snabb 
handläggning av avlägsnandeorder och 
anmälningar. I motsats till den rättsliga 
företrädaren tjänar kontaktpunkten 
operativa syften. Värdtjänstleverantörens 
kontaktpunkt bör bestå av någon typ av 
särskilda medel som möjliggör elektronisk 
inlämning av avlägsnandeorder och 
anmälningar och av tekniska resurser och 
personalresurser som möjliggör snabb 
handläggning av dem. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt 
måste inte vara belägen i unionen, och 
värdtjänstleverantören är fri att utse en 
befintlig kontaktpunkt, under förutsättning 
att denna kontaktpunkt klarar av att 
fullgöra de funktioner som föreskrivs i 
denna förordning. I syfte att säkerställa att 
terrorisminnehåll avlägsnas eller görs 

(33) Både värdtjänstleverantörer och 
medlemsstaterna bör upprätta 
kontaktpunkter för att underlätta en snabb 
handläggning av avlägsnandeorder och 
anmälningar. I motsats till den rättsliga 
företrädaren tjänar kontaktpunkten 
operativa syften. Värdtjänstleverantörens 
kontaktpunkt bör bestå av någon typ av 
särskilda medel som möjliggör elektronisk 
inlämning av avlägsnandeorder och 
anmälningar och av tekniska resurser och 
personalresurser som möjliggör snabb 
handläggning av dem. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt 
måste inte vara belägen i unionen, och 
värdtjänstleverantören är fri att utse en 
befintlig kontaktpunkt, under förutsättning 
att denna kontaktpunkt klarar av att 
fullgöra de funktioner som föreskrivs i 
denna förordning. I syfte att säkerställa att 
terrorisminnehåll avlägsnas eller görs 
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oåtkomligt inom en timme från 
mottagandet av en avlägsnandeorder, bör 
värdtjänstleverantörerna säkerställa att 
kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje 
dag. Informationen om kontaktpunkten bör 
inbegripa information om vilket språk 
kontaktpunkten kan kontaktas på. För att 
underlätta kommunikationen mellan 
värdtjänstleverantörerna och de behöriga 
myndigheterna, uppmuntras 
värdtjänstleverantörer att tillåta 
kommunikation på ett av unionens 
officiella språk som deras användarvillkor 
finns tillgängliga på.

oåtkomligt inom en timme från 
mottagandet av en avlägsnandeorder, bör 
värdtjänstleverantörer som utsätts för 
terrorisminnehåll säkerställa att 
kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje 
dag. Informationen om kontaktpunkten bör 
inbegripa information om vilket språk 
kontaktpunkten kan kontaktas på. För att 
underlätta kommunikationen mellan 
värdtjänstleverantörerna och de behöriga 
myndigheterna, uppmuntras 
värdtjänstleverantörer att tillåta 
kommunikation på ett av unionens 
officiella språk som deras användarvillkor 
finns tillgängliga på. 
Värdtjänstleverantörerna bör upprätta 
denna kontaktpunkt så snart de blir 
medvetna om sådant innehåll, och allra 
senast efter att de har mottagit en första 
avlägsnandeorder, utan onödigt dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 220
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Både värdtjänstleverantörer och 
medlemsstaterna bör upprätta 
kontaktpunkter för att underlätta en snabb 
handläggning av avlägsnandeorder och 
anmälningar. I motsats till den rättsliga 
företrädaren tjänar kontaktpunkten 
operativa syften. Värdtjänstleverantörens 
kontaktpunkt bör bestå av någon typ av 
särskilda medel som möjliggör elektronisk 
inlämning av avlägsnandeorder och 
anmälningar och av tekniska resurser och 
personalresurser som möjliggör snabb 
handläggning av dem. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt 
måste inte vara belägen i unionen, och 

(33) Både värdtjänstleverantörer och 
medlemsstaterna bör upprätta 
kontaktpunkter för att underlätta en snabb 
handläggning av avlägsnandeorder. I 
motsats till den rättsliga företrädaren tjänar 
kontaktpunkten operativa syften. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt bör 
bestå av någon typ av särskilda medel som 
möjliggör elektronisk inlämning av 
avlägsnandeorder och anmälningar och av 
tekniska resurser och personalresurser som 
möjliggör snabb handläggning av dem. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt 
måste inte vara belägen i unionen, och 
värdtjänstleverantören är fri att utse en 
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värdtjänstleverantören är fri att utse en 
befintlig kontaktpunkt, under förutsättning 
att denna kontaktpunkt klarar av att 
fullgöra de funktioner som föreskrivs i 
denna förordning. I syfte att säkerställa att 
terrorisminnehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt inom en timme från 
mottagandet av en avlägsnandeorder, bör 
värdtjänstleverantörerna säkerställa att 
kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje 
dag. Informationen om kontaktpunkten bör 
inbegripa information om vilket språk 
kontaktpunkten kan kontaktas på. För att 
underlätta kommunikationen mellan 
värdtjänstleverantörerna och de behöriga 
myndigheterna, uppmuntras 
värdtjänstleverantörer att tillåta 
kommunikation på ett av unionens 
officiella språk som deras användarvillkor 
finns tillgängliga på.

befintlig kontaktpunkt, under förutsättning 
att denna kontaktpunkt klarar av att 
fullgöra de funktioner som föreskrivs i 
denna förordning. Informationen om 
kontaktpunkten bör inbegripa information 
om vilket språk kontaktpunkten kan 
kontaktas på. För att underlätta 
kommunikationen mellan 
värdtjänstleverantörerna och de behöriga 
myndigheterna, uppmuntras 
värdtjänstleverantörer att tillåta 
kommunikation på ett av unionens 
officiella språk som deras användarvillkor 
finns tillgängliga på.

Or. en

Ändringsförslag 221
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Både värdtjänstleverantörer och 
medlemsstaterna bör upprätta 
kontaktpunkter för att underlätta en snabb 
handläggning av avlägsnandeorder och 
anmälningar. I motsats till den rättsliga 
företrädaren tjänar kontaktpunkten 
operativa syften. Värdtjänstleverantörens 
kontaktpunkt bör bestå av någon typ av 
särskilda medel som möjliggör elektronisk 
inlämning av avlägsnandeorder och 
anmälningar och av tekniska resurser och 
personalresurser som möjliggör snabb 
handläggning av dem. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt 
måste inte vara belägen i unionen, och 

(33) Både värdtjänstleverantörer och 
medlemsstaterna bör upprätta 
kontaktpunkter för att underlätta en snabb 
handläggning av avlägsnandeorder. I 
motsats till den rättsliga företrädaren tjänar 
kontaktpunkten operativa syften. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt bör 
bestå av någon typ av särskilda medel som 
möjliggör elektronisk inlämning av 
avlägsnandeorder och anmälningar och av 
tekniska resurser och personalresurser som 
möjliggör snabb handläggning av dem. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt 
måste inte vara belägen i unionen, och 
värdtjänstleverantören är fri att utse en 
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värdtjänstleverantören är fri att utse en 
befintlig kontaktpunkt, under förutsättning 
att denna kontaktpunkt klarar av att 
fullgöra de funktioner som föreskrivs i 
denna förordning. I syfte att säkerställa att 
terrorisminnehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt inom en timme från 
mottagandet av en avlägsnandeorder, bör 
värdtjänstleverantörerna säkerställa att 
kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje 
dag. Informationen om kontaktpunkten bör 
inbegripa information om vilket språk 
kontaktpunkten kan kontaktas på. För att 
underlätta kommunikationen mellan 
värdtjänstleverantörerna och de behöriga 
myndigheterna, uppmuntras 
värdtjänstleverantörer att tillåta 
kommunikation på ett av unionens 
officiella språk som deras användarvillkor 
finns tillgängliga på.

befintlig kontaktpunkt, under förutsättning 
att denna kontaktpunkt klarar av att 
fullgöra de funktioner som föreskrivs i 
denna förordning. Informationen om 
kontaktpunkten bör inbegripa information 
om vilket språk kontaktpunkten kan 
kontaktas på. För att underlätta 
kommunikationen mellan 
värdtjänstleverantörerna och de behöriga 
myndigheterna, uppmuntras 
värdtjänstleverantörer att tillåta 
kommunikation på ett av unionens 
officiella språk som deras användarvillkor 
finns tillgängliga på.

Or. en

Ändringsförslag 222
Michał Boni

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Både värdtjänstleverantörer och 
medlemsstaterna bör upprätta 
kontaktpunkter för att underlätta en snabb 
handläggning av avlägsnandeorder och 
anmälningar. I motsats till den rättsliga 
företrädaren tjänar kontaktpunkten 
operativa syften. Värdtjänstleverantörens 
kontaktpunkt bör bestå av någon typ av 
särskilda medel som möjliggör elektronisk 
inlämning av avlägsnandeorder och 
anmälningar och av tekniska resurser och 
personalresurser som möjliggör snabb 
handläggning av dem. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt 
måste inte vara belägen i unionen, och 

(33) Både värdtjänstleverantörer och 
medlemsstaterna bör upprätta 
kontaktpunkter för att underlätta en snabb 
handläggning av avlägsnandeorder och 
anmälningar. I motsats till den rättsliga 
företrädaren tjänar kontaktpunkten 
operativa syften. Värdtjänstleverantörens 
kontaktpunkt bör bestå av någon typ av 
särskilda medel som möjliggör elektronisk 
inlämning av avlägsnandeorder och 
anmälningar och av tekniska resurser och 
personalresurser som möjliggör snabb 
handläggning av dem. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt 
måste inte vara belägen i unionen, och 
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värdtjänstleverantören är fri att utse en 
befintlig kontaktpunkt, under förutsättning 
att denna kontaktpunkt klarar av att 
fullgöra de funktioner som föreskrivs i 
denna förordning. I syfte att säkerställa att 
terrorisminnehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt inom en timme från 
mottagandet av en avlägsnandeorder, bör 
värdtjänstleverantörerna säkerställa att 
kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje 
dag. Informationen om kontaktpunkten bör 
inbegripa information om vilket språk 
kontaktpunkten kan kontaktas på. För att 
underlätta kommunikationen mellan 
värdtjänstleverantörerna och de behöriga 
myndigheterna, uppmuntras 
värdtjänstleverantörer att tillåta 
kommunikation på ett av unionens 
officiella språk som deras användarvillkor 
finns tillgängliga på.

värdtjänstleverantören är fri att utse en 
befintlig kontaktpunkt, under förutsättning 
att denna kontaktpunkt klarar av att 
fullgöra de funktioner som föreskrivs i 
denna förordning. I syfte att säkerställa att 
terrorisminnehåll skyndsamt avlägsnas 
eller görs oåtkomligt efter mottagandet av 
en avlägsnandeorder, bör 
värdtjänstleverantörerna säkerställa att 
kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje 
dag. Informationen om kontaktpunkten bör 
inbegripa information om vilket språk 
kontaktpunkten kan kontaktas på. För att 
underlätta kommunikationen mellan 
värdtjänstleverantörerna och de behöriga 
myndigheterna, uppmuntras 
värdtjänstleverantörer att tillåta 
kommunikation på ett av unionens 
officiella språk som deras användarvillkor 
finns tillgängliga på.

Or. en

Ändringsförslag 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Både värdtjänstleverantörer och 
medlemsstaterna bör upprätta 
kontaktpunkter för att underlätta en snabb 
handläggning av avlägsnandeorder och 
anmälningar. I motsats till den rättsliga 
företrädaren tjänar kontaktpunkten 
operativa syften. Värdtjänstleverantörens 
kontaktpunkt bör bestå av någon typ av 
särskilda medel som möjliggör elektronisk 
inlämning av avlägsnandeorder och 
anmälningar och av tekniska resurser och 
personalresurser som möjliggör snabb 
handläggning av dem. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt 
måste inte vara belägen i unionen, och 

(33) Både värdtjänstleverantörer och 
medlemsstaterna bör upprätta 
kontaktpunkter för att underlätta en snabb 
handläggning av avlägsnandeorder. I 
motsats till den rättsliga företrädaren tjänar 
kontaktpunkten operativa syften. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt bör 
bestå av någon typ av särskilda medel som 
möjliggör elektronisk inlämning av 
avlägsnandeorder och anmälningar och av 
tekniska resurser och personalresurser som 
möjliggör snabb handläggning av dem. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt 
måste inte vara belägen i unionen, och 
värdtjänstleverantören är fri att utse en 
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värdtjänstleverantören är fri att utse en 
befintlig kontaktpunkt, under förutsättning 
att denna kontaktpunkt klarar av att 
fullgöra de funktioner som föreskrivs i 
denna förordning. I syfte att säkerställa att 
terrorisminnehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt inom en timme från 
mottagandet av en avlägsnandeorder, bör 
värdtjänstleverantörerna säkerställa att 
kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje 
dag. Informationen om kontaktpunkten bör 
inbegripa information om vilket språk 
kontaktpunkten kan kontaktas på. För att 
underlätta kommunikationen mellan 
värdtjänstleverantörerna och de behöriga 
myndigheterna, uppmuntras 
värdtjänstleverantörer att tillåta 
kommunikation på ett av unionens 
officiella språk som deras användarvillkor 
finns tillgängliga på.

befintlig kontaktpunkt, under förutsättning 
att denna kontaktpunkt klarar av att 
fullgöra de funktioner som föreskrivs i 
denna förordning. I syfte att säkerställa att 
terrorisminnehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt utan onödigt dröjsmål efter 
mottagandet av en avlägsnandeorder, bör 
värdtjänstleverantörerna säkerställa att 
kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje 
dag. Informationen om kontaktpunkten bör 
inbegripa information om vilket språk 
kontaktpunkten kan kontaktas på. För att 
underlätta kommunikationen mellan 
värdtjänstleverantörerna och de behöriga 
myndigheterna, uppmuntras 
värdtjänstleverantörer att tillåta 
kommunikation på ett av unionens 
officiella språk som deras användarvillkor 
finns tillgängliga på.

Or. en

Ändringsförslag 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Då det inte finns något allmänt krav 
på att tjänsteleverantörer måste säkerställa 
fysisk närvaro på unionens territorium, 
finns det ett behov av att säkerställa klarhet 
om vilken medlemsstats jurisdiktion den 
värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster 
inom unionen omfattas av. Som en allmän 
regel omfattas värdtjänstleverantören av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där den 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe 
eller där den har utsett en rättslig 
företrädare. Om en annan medlemsstat 
utfärdar en avlägsnandeorder bör det 
dock vara möjligt för dess myndigheter att 
genomdriva sin order genom att vidta 

(34) Då det inte finns något allmänt krav 
på att tjänsteleverantörer måste säkerställa 
fysisk närvaro på unionens territorium, 
finns det ett behov av att säkerställa klarhet 
om vilken medlemsstats jurisdiktion den 
värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster 
inom unionen omfattas av. Som en allmän 
regel omfattas värdtjänstleverantören av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där den 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe 
eller där den har utsett en rättslig 
företrädare. När det gäller en 
värdtjänstleverantör som inte har något 
verksamhetsställe i unionen och som inte 
utser en rättslig företrädare, bör alla 
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tvångsåtgärder av en icke-bestraffande 
karaktär, såsom vite. När det gäller en 
värdtjänstleverantör som inte har något 
verksamhetsställe i unionen och som inte 
utser en rättslig företrädare, bör alla 
medlemsstater ändå kunna utdöma 
påföljder, under förutsättning att principen 
ne bis in idem följs.

medlemsstater ändå kunna utdöma 
påföljder, under förutsättning att principen 
ne bis in idem följs.

Or. en

Ändringsförslag 225
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Då det inte finns något allmänt krav 
på att tjänsteleverantörer måste säkerställa 
fysisk närvaro på unionens territorium, 
finns det ett behov av att säkerställa klarhet 
om vilken medlemsstats jurisdiktion den 
värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster 
inom unionen omfattas av. Som en allmän 
regel omfattas värdtjänstleverantören av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där den 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe 
eller där den har utsett en rättslig 
företrädare. Om en annan medlemsstat 
utfärdar en avlägsnandeorder bör det 
dock vara möjligt för dess myndigheter att 
genomdriva sin order genom att vidta 
tvångsåtgärder av en icke-bestraffande 
karaktär, såsom vite. När det gäller en 
värdtjänstleverantör som inte har något 
verksamhetsställe i unionen och som inte 
utser en rättslig företrädare, bör alla 
medlemsstater ändå kunna utdöma 
påföljder, under förutsättning att principen 
ne bis in idem följs.

(34) Då det inte finns något allmänt krav 
på att tjänsteleverantörer måste säkerställa 
fysisk närvaro på unionens territorium, 
finns det ett behov av att säkerställa klarhet 
om vilken medlemsstats jurisdiktion den 
värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster 
inom unionen omfattas av. Som en allmän 
regel omfattas värdtjänstleverantören av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där den 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe 
eller där den har utsett en rättslig 
företrädare. När det gäller en 
värdtjänstleverantör som inte har något 
verksamhetsställe i unionen och som inte 
utser en rättslig företrädare, bör alla 
medlemsstater ändå kunna utdöma 
påföljder, under förutsättning att principen 
ne bis in idem följs.

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

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Då det inte finns något allmänt krav 
på att tjänsteleverantörer måste säkerställa 
fysisk närvaro på unionens territorium, 
finns det ett behov av att säkerställa klarhet 
om vilken medlemsstats jurisdiktion den 
värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster 
inom unionen omfattas av. Som en allmän 
regel omfattas värdtjänstleverantören av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där den 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe 
eller där den har utsett en rättslig 
företrädare. Om en annan medlemsstat 
utfärdar en avlägsnandeorder bör det 
dock vara möjligt för dess myndigheter att 
genomdriva sin order genom att vidta 
tvångsåtgärder av en icke-bestraffande 
karaktär, såsom vite. När det gäller en 
värdtjänstleverantör som inte har något 
verksamhetsställe i unionen och som inte 
utser en rättslig företrädare, bör alla 
medlemsstater ändå kunna utdöma 
påföljder, under förutsättning att principen 
ne bis in idem följs.

(34) Då det inte finns något allmänt krav 
på att tjänsteleverantörer måste säkerställa 
fysisk närvaro på unionens territorium, 
finns det ett behov av att säkerställa klarhet 
om vilken medlemsstats jurisdiktion den 
värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster 
inom unionen omfattas av. Som en allmän 
regel omfattas värdtjänstleverantören av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där den 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe 
eller där den har utsett en rättslig 
företrädare. När det gäller en 
värdtjänstleverantör som inte har något 
verksamhetsställe i unionen och som inte 
utser en rättslig företrädare, bör alla 
medlemsstater ändå kunna utdöma 
påföljder, under förutsättning att principen 
ne bis in idem följs.

Or. en

Ändringsförslag 227
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Då det inte finns något allmänt krav 
på att tjänsteleverantörer måste säkerställa 
fysisk närvaro på unionens territorium, 
finns det ett behov av att säkerställa klarhet 

(34) Då det inte finns något allmänt krav 
på att tjänsteleverantörer måste säkerställa 
fysisk närvaro på unionens territorium, 
finns det ett behov av att säkerställa klarhet 
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om vilken medlemsstats jurisdiktion den 
värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster 
inom unionen omfattas av. Som en allmän 
regel omfattas värdtjänstleverantören av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där den 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe 
eller där den har utsett en rättslig 
företrädare. Om en annan medlemsstat 
utfärdar en avlägsnandeorder bör det 
dock vara möjligt för dess myndigheter att 
genomdriva sin order genom att vidta 
tvångsåtgärder av en icke-bestraffande 
karaktär, såsom vite. När det gäller en 
värdtjänstleverantör som inte har något 
verksamhetsställe i unionen och som inte 
utser en rättslig företrädare, bör alla 
medlemsstater ändå kunna utdöma 
påföljder, under förutsättning att principen 
ne bis in idem följs.

om vilken medlemsstats jurisdiktion den 
värdtjänstleverantör som erbjuder tjänster 
inom unionen omfattas av. Som en allmän 
regel omfattas värdtjänstleverantören av 
jurisdiktionen i den medlemsstat där den 
har sitt huvudsakliga verksamhetsställe 
eller där den har utsett en rättslig 
företrädare. När det gäller en 
värdtjänstleverantör som inte har något 
verksamhetsställe i unionen och som inte 
utser en rättslig företrädare, bör alla 
medlemsstater ändå kunna utdöma 
påföljder, under förutsättning att principen 
ne bis in idem följs.

Or. en

Ändringsförslag 228
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Värdtjänstleverantörer som inte är 
etablerade i unionen bör skriftligen utse en 
rättslig företrädare för att säkerställa att 
skyldigheterna enligt denna förordning 
efterlevs och verkställs.

(35) Värdtjänstleverantörer som inte är 
etablerade i unionen bör skriftligen utse en 
rättslig företrädare för att säkerställa att 
skyldigheterna enligt denna förordning 
efterlevs och verkställs. 
Värdtjänstleverantörer kan använda sig 
av en befintlig rättslig företrädare, under 
förutsättning att denna rättsliga 
företrädare kan fullgöra de funktioner 
som anges i denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 229
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Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Medlemsstaterna bör utse behöriga 
myndigheter för tillämpningen av denna 
förordning. Kravet på att utse behöriga 
myndigheter förutsätter inte nödvändigtvis 
att nya myndigheter inrättas, utan de kan 
vara befintliga organ som ges i uppdrag att 
sköta de funktioner som anges i denna 
förordning. Denna förordning kräver att det 
utses myndigheter som ska vara behöriga 
att utfärda avlägsnandeorder och 
anmälningar, övervaka proaktiva åtgärder 
och fastställa påföljder. Det är upp till 
medlemsstaterna att bestämma hur 
många myndigheter de vill utse för dessa 
uppgifter.

(37) Medlemsstaterna bör utse behöriga 
myndigheter för tillämpningen av denna 
förordning. Kravet på att utse behöriga 
myndigheter förutsätter inte nödvändigtvis 
att nya myndigheter inrättas, utan de kan 
vara befintliga organ som ges i uppdrag att 
sköta de funktioner som anges i denna 
förordning. Denna förordning kräver att det 
utses myndigheter som ska vara behöriga 
att utfärda avlägsnandeorder, övervaka 
proaktiva åtgärder och fastställa påföljder.

Or. en

Ändringsförslag 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Medlemsstaterna bör utse behöriga 
myndigheter för tillämpningen av denna 
förordning. Kravet på att utse behöriga 
myndigheter förutsätter inte nödvändigtvis 
att nya myndigheter inrättas, utan de kan 
vara befintliga organ som ges i uppdrag att 
sköta de funktioner som anges i denna 
förordning. Denna förordning kräver att det 
utses myndigheter som ska vara behöriga 
att utfärda avlägsnandeorder och 
anmälningar, övervaka proaktiva åtgärder 
och fastställa påföljder. Det är upp till 
medlemsstaterna att bestämma hur 

(37) Medlemsstaterna bör utse en 
behörig myndighet för tillämpningen av 
denna förordning. Kravet på att utse en 
behörig myndighet förutsätter inte 
nödvändigtvis att en ny myndighet inrättas, 
utan det kan vara ett befintligt organ som 
ges i uppdrag att sköta de funktioner som 
anges i denna förordning. Denna 
förordning kräver att det utses en 
myndighet som ska vara behörig att 
utfärda avlägsnandeorder och anmälningar, 
övervaka proaktiva åtgärder och fastställa 
påföljder.
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många myndigheter de vill utse för dessa 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Medlemsstaterna bör utse behöriga 
myndigheter för tillämpningen av denna 
förordning. Kravet på att utse behöriga 
myndigheter förutsätter inte nödvändigtvis 
att nya myndigheter inrättas, utan de kan 
vara befintliga organ som ges i uppdrag att 
sköta de funktioner som anges i denna 
förordning. Denna förordning kräver att det 
utses myndigheter som ska vara behöriga 
att utfärda avlägsnandeorder och 
anmälningar, övervaka proaktiva åtgärder 
och fastställa påföljder. Det är upp till 
medlemsstaterna att bestämma hur många 
myndigheter de vill utse för dessa 
uppgifter.

(37) Medlemsstaterna bör utse 
oberoende och opartiska offentliga 
behöriga myndigheter för tillämpningen av 
denna förordning. Kravet på att utse 
behöriga myndigheter förutsätter inte 
nödvändigtvis att nya myndigheter inrättas, 
utan de kan vara befintliga organ som ges i 
uppdrag att sköta de funktioner som anges i 
denna förordning. Denna förordning kräver 
att det utses myndigheter som ska vara 
behöriga att utfärda avlägsnandeorder, 
övervaka proaktiva åtgärder och fastställa 
påföljder. Det är upp till medlemsstaterna 
att bestämma hur många myndigheter de 
vill utse för dessa uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Medlemsstaterna bör utse behöriga 
myndigheter för tillämpningen av denna 
förordning. Kravet på att utse behöriga 
myndigheter förutsätter inte nödvändigtvis 
att nya myndigheter inrättas, utan de kan 

(37) Medlemsstaterna bör utse en 
behörig myndighet i enlighet med sina 
konstitutionella begränsningar för 
tillämpningen av denna förordning. Kravet 
på att utse en behörig myndighet 
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vara befintliga organ som ges i uppdrag att 
sköta de funktioner som anges i denna 
förordning. Denna förordning kräver att det 
utses myndigheter som ska vara behöriga 
att utfärda avlägsnandeorder och 
anmälningar, övervaka proaktiva åtgärder 
och fastställa påföljder. Det är upp till 
medlemsstaterna att bestämma hur 
många myndigheter de vill utse för dessa 
uppgifter.

förutsätter inte nödvändigtvis att nya 
myndigheter inrättas, utan de kan vara 
befintliga organ som ges i uppdrag att 
sköta de funktioner som anges i denna 
förordning. Denna förordning kräver att det 
utses myndigheter som ska vara behöriga 
att utfärda avlägsnandeorder och 
anmälningar, övervaka proaktiva åtgärder 
och fastställa påföljder.

Or. en

Ändringsförslag 233
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Medlemsstaterna bör utse behöriga 
myndigheter för tillämpningen av denna 
förordning. Kravet på att utse behöriga 
myndigheter förutsätter inte nödvändigtvis 
att nya myndigheter inrättas, utan de kan 
vara befintliga organ som ges i uppdrag att 
sköta de funktioner som anges i denna 
förordning. Denna förordning kräver att det 
utses myndigheter som ska vara behöriga 
att utfärda avlägsnandeorder och 
anmälningar, övervaka proaktiva åtgärder 
och fastställa påföljder. Det är upp till 
medlemsstaterna att bestämma hur många 
myndigheter de vill utse för dessa 
uppgifter.

(37) Medlemsstaterna bör utse behöriga 
rättsliga myndigheter för tillämpningen av 
denna förordning. Kravet på att utse 
behöriga myndigheter förutsätter inte 
nödvändigtvis att nya myndigheter inrättas, 
utan de kan vara befintliga rättsliga organ 
som ges i uppdrag att sköta de funktioner 
som anges i denna förordning. Denna 
förordning kräver att det utses myndigheter 
som ska vara behöriga att utfärda 
avlägsnandeorder, övervaka ytterligare 
åtgärder och fastställa påföljder. Det är upp 
till medlemsstaterna att bestämma hur 
många myndigheter de vill utse för dessa 
uppgifter.

Or. en

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

Förslag till förordning
Skäl 37a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37a) Medlemsstaterna bör underrätta 
kommissionen om de behöriga 
myndigheter som utsetts enligt denna 
förordning, som bör offentliggöra en 
sammanställning online av respektive 
medlemsstats behöriga myndigheter. 
Onlineregistret bör vara lättillgängligt för 
att underlätta för värdtjänstleverantörer 
att snabbt kontrollera att en 
avlägsnandeorder är autentisk.

Or. en

Ändringsförslag 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas 
om värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Vid fastställande av huruvida 
böter bör föreskrivas, bör vederbörlig 
hänsyn tas till leverantörens ekonomiska 
resurser. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 



AM\1177908SV.docx 41/100 PE636.150v02-00

SV

efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering 
enligt artikel 6.2 eller ett beslut om 
införande av ytterligare proaktiva 
åtgärder enligt artikel 6.4. Vid 
fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 236
Axel Voss

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
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efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. Den 
behöriga myndigheten bör ta hänsyn till 
om värdtjänstleverantören är ett nystartat 
företag eller ett litet eller medelstort 
företag och avgöra från fall till fall om 
företaget haft förmåga att på lämpligt sätt 
följa den utfärdade ordern. I motiverade 
fall får den behöriga myndigheten besluta 
att upphäva eller mildra påföljden mot det 
nystartade företaget eller det lilla eller 
medelstora företaget. Medlemsstaterna ska 
säkerställa att påföljderna inte uppmuntrar 
till avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, som kan 
vara av administrativ eller straffrättslig 
art, och även riktlinjer för bötfällning när 
så är lämpligt. Särskilt stränga påföljder 
ska fastställas om värdtjänstleverantören 
systematiskt underlåter att avlägsna 
terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt 
inom en timme från mottagandet av en 
avlägsnandeorder. Bristande efterlevnad i 
enskilda fall kan leda till påföljder, med 
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proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

respekt för principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. När medlemsstaterna 
fastställer om en påföljd bör tillämpas bör 
de ta hänsyn till värdtjänstleverantörernas 
rapporter om de inte har kunnat 
verkställa en avlägsnandeorder i tid. 
Medlemsstaterna bör ta hänsyn till 
värdtjänstleverantörernas ekonomiska 
och tekniska kapacitet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
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värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering 
enligt artikel 6.2 eller ett beslut om 
införande av ytterligare proaktiva 
åtgärder enligt artikel 6.4. Vid 
fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Vid fastställande av huruvida 
böter bör föreskrivas, bör vederbörlig 
hänsyn tas till leverantörens ekonomiska 
resurser. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 239
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
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värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering 
enligt artikel 6.2 eller ett beslut om 
införande av ytterligare proaktiva 
åtgärder enligt artikel 6.4. Vid 
fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

värdtjänstleverantören systematiskt vägrar 
att avlägsna olagligt terrorisminnehåll utan 
onödigt dröjsmål efter mottagandet av en 
avlägsnandeorder. Bristande efterlevnad i 
enskilda fall kan leda till påföljder, med 
respekt för principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Vid fastställande av huruvida 
böter bör föreskrivas, bör vederbörlig 
hänsyn tas till leverantörens ekonomiska 
resurser. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
olagligt terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
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värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering 
enligt artikel 6.2 eller ett beslut om 
införande av ytterligare proaktiva 
åtgärder enligt artikel 6.4. Vid 
fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt utan onödigt 
dröjsmål efter mottagandet av en 
avlägsnandeorder. Bristande efterlevnad i 
enskilda fall kan leda till påföljder, med 
respekt för principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Vid fastställande av huruvida 
böter bör föreskrivas, bör vederbörlig 
hänsyn tas till leverantörens ekonomiska 
resurser. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
olagligt terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 241
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt, 
för att säkerställa att påföljderna är 
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värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

proportionella i förhållande till 
värdtjänstleverantörens storlek och medel. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
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riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll och bör bestraffa 
oskäligt avlägsnande av lagligt innehåll 
som görs med hänvisning till föreliggande 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 243
Maria Grapini

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
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denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

denna förordning, genom en enhetlig 
strategi som antas i detta avseende i hela 
EU. Medlemsstaterna bör anta 
bestämmelser om påföljder, även riktlinjer 
för bötfällning när så är lämpligt. Särskilt 
stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna bör säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

Or. ro

Ändringsförslag 244
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 

(38) Påföljder kan bidra till att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
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anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas 
om värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering 
enligt artikel 6.2 eller ett beslut om 
införande av ytterligare proaktiva 
åtgärder enligt artikel 6.4. Vid 
fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt avskräckande påföljder ska 
fastställas om värdtjänstleverantören 
systematiskt underlåter att avlägsna 
terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt 
efter mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk och löpande 
underlåtenhet, vinstintressen och andra 
faktorer som lindrar eller förvärrar 
underlåtenheten att avlägsna 
terrorisminnehåll. Sanktioner och 
eventuella påföljder får inte uppmuntra 
värdtjänstleverantörerna att godtyckligt 
avlägsna innehåll som inte är 
terrorisminnehåll. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Vid fastställande av huruvida 
böter bör föreskrivas, bör vederbörlig 
hänsyn tas till leverantörens ekonomiska 
resurser. Medlemsstaterna ska säkerställa 
att påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 

(38) Påföljder kan vara nödvändiga för 
att säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
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anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 246
Michał Boni

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
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riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt efter mottagandet 
av en avlägsnandeorder. Bristande 
efterlevnad i enskilda fall kan leda till 
påföljder, med respekt för principen ne bis 
in idem och proportionalitetsprincipen, 
samt med säkerställande av att påföljderna 
utdöms med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 247
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) För att vid behov möjliggöra 
snabba ändringar av innehållet i de mallar 
som ska användas vid tillämpningen av 
denna förordning, bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 

(40) För att vid behov möjliggöra 
snabba ändringar av innehållet i de mallar 
som ska användas vid tillämpningen av 
denna förordning, bör befogenheten att 
anta akter i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens 
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funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på ändringar av bilagorna I, 
II och III till denna förordning. För att 
kunna ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen och utvecklingen av den 
relaterade rättsliga ramen, bör 
kommissionen också ges befogenhet att 
anta delegerade akter för att komplettera 
denna förordning med tekniska krav på de 
elektroniska medel som de behöriga 
myndigheterna ska använda för att 
översända avlägsnandeorder. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, inklusive på expertnivå, och att 
dessa samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201615. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

funktionssätt delegeras till kommissionen 
med avseende på ändringar av bilagorna I, 
II och III till denna förordning. För att 
kunna ta hänsyn till den tekniska 
utvecklingen och utvecklingen av den 
relaterade rättsliga ramen, bör 
kommissionen också ges befogenhet att 
anta delegerade akter för att komplettera 
denna förordning med tekniska krav på de 
elektroniska medel som de behöriga 
myndigheterna ska använda för att 
översända avlägsnandeorder och för att 
fastställa vad som motsvarar ett betydande 
antal obestridda avlägsnandeorder enligt 
denna förordning. Det är särskilt viktigt 
att kommissionen genomför lämpliga 
samråd under sitt förberedande arbete, 
inklusive på expertnivå, och att dessa 
samråd genomförs i enlighet med 
principerna i det interinstitutionella avtalet 
om bättre lagstiftning av den 13 april 
201615. För att säkerställa lika stor 
delaktighet i förberedelsen av delegerade 
akter erhåller Europaparlamentet och rådet 
alla handlingar samtidigt som 
medlemsstaternas experter, och deras 
experter ges systematiskt tillträde till 
möten i kommissionens expertgrupper som 
arbetar med förberedelse av delegerade 
akter.

_________________ _________________
15 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1. 15 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Or. en

Motivering

Tillägg av delegerade akter i artikel 19.

Ändringsförslag 248
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 41
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) Medlemsstaterna bör samla in 
information om genomförandet av 
lagstiftningen. Ett detaljerat program för 
övervakning av denna förordnings utfall, 
resultat och effekter bör fastställas som 
underlag för en utvärdering av 
lagstiftningen.

(41) Medlemsstaterna bör samla in 
information om genomförandet av 
lagstiftningen, inbegripet information om 
antalet fall där terroristbrott med 
framgång upptäckts, utretts och lagförts 
som en följd av denna förordning. Ett 
detaljerat program för övervakning av 
denna förordnings utfall, resultat och 
effekter bör fastställas som underlag för en 
utvärdering av lagstiftningen.

Or. en

Ändringsförslag 249
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) På grundval av resultaten och 
slutsatserna i genomföranderapporten och 
resultaten av övervakningen bör 
kommissionen genomföra en utvärdering 
av denna förordning tidigast tre år efter 
dess ikraftträdande. Utvärderingen bör 
bygga på de fem kriterierna effektivitet, 
ändamålsenlighet, relevans, 
samstämmighet och mervärde för EU. 
Man kommer att bedöma hur de olika 
operativa och tekniska åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning fungerar, 
bland annat effektiviteten i de åtgärder som 
ska förbättra upptäckt, identifiering och 
avlägsnande av terrorisminnehåll, 
skyddsmekanismernas effektivitet samt 
inverkan på tredje parts potentiellt 
påverkade rättigheter och intressen, 
inklusive en översyn av kravet på att 
informera innehållsleverantörerna.

(42) På grundval av resultaten och 
slutsatserna i genomföranderapporten och 
resultaten av övervakningen bör 
kommissionen genomföra en utvärdering 
av denna förordning tre år efter dess 
ikraftträdande. Man kommer att bedöma 
hur de olika åtgärder som föreskrivs i 
denna förordning fungerar, bland annat 
effektiviteten i de åtgärder som ska 
förbättra upptäckt, identifiering och 
avlägsnande av terrorisminnehåll, 
skyddsmekanismernas effektivitet samt 
inverkan på tredje parts potentiellt 
påverkade grundläggande rättigheter, 
inklusive yttrande- och 
informationsfriheten, rätten till mediernas 
frihet och mångfald, näringsfriheten samt 
rätten till integritet och skydd av 
personuppgifter.

Or. en
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Ändringsförslag 250
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) På grundval av resultaten och 
slutsatserna i genomföranderapporten och 
resultaten av övervakningen bör 
kommissionen genomföra en utvärdering 
av denna förordning tidigast tre år efter 
dess ikraftträdande. Utvärderingen bör 
bygga på de fem kriterierna effektivitet, 
ändamålsenlighet, relevans, 
samstämmighet och mervärde för EU. Man 
kommer att bedöma hur de olika operativa 
och tekniska åtgärder som föreskrivs i 
denna förordning fungerar, bland annat 
effektiviteten i de åtgärder som ska 
förbättra upptäckt, identifiering och 
avlägsnande av terrorisminnehåll, 
skyddsmekanismernas effektivitet samt 
inverkan på tredje parts potentiellt 
påverkade rättigheter och intressen, 
inklusive en översyn av kravet på att 
informera innehållsleverantörerna.

(42) På grundval av resultaten och 
slutsatserna i genomföranderapporten och 
resultaten av övervakningen bör 
kommissionen genomföra en utvärdering 
av denna förordning tidigast tre år efter 
dess ikraftträdande. Utvärderingen bör 
bygga på de fem kriterierna nödvändighet 
och proportionalitet, ändamålsenlighet, 
relevans, samstämmighet och mervärde för 
EU. Man kommer att bedöma hur de olika 
operativa och tekniska åtgärder som 
föreskrivs i denna förordning fungerar, 
bland annat effektiviteten i avlägsnande av 
olagligt terrorisminnehåll, 
skyddsmekanismernas effektivitet samt 
inverkan på enskildas påverkade 
grundläggande rättigheter och intressen, 
inklusive en översyn av kravet på att 
informera innehållsleverantörerna.

Or. en

Ändringsförslag 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att säkerställa att 
den digitala inre marknaden fungerar 
smidigt genom att förhindra spridning av 
terrorisminnehåll online, inte i tillräcklig 

utgår
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utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför, på grund av 
begränsningens omfattning och 
verkningar, bättre kan uppnås på 
unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går denna förordning inte utöver vad som 
är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 252
Eva Joly

Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att säkerställa att den 
digitala inre marknaden fungerar smidigt 
genom att förhindra spridning av 
terrorisminnehåll online, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför, på grund av 
begränsningens omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(43) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att säkerställa att den 
digitala inre marknaden fungerar smidigt 
genom att bidra till utredning av 
terroristbrott och motverka spridning av 
terrorisminnehåll online, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför, på grund av 
begränsningens omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 253
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Skäl 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(43) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att säkerställa att den 
digitala inre marknaden fungerar smidigt 
genom att förhindra spridning av 
terrorisminnehåll online, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför, på grund av 
begränsningens omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

(43) Eftersom målet för denna 
förordning, nämligen att säkerställa att den 
digitala inre marknaden fungerar smidigt 
genom att förhindra spridning av olagligt 
terrorisminnehåll online, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna och därför, på grund av 
begränsningens omfattning och verkningar, 
bättre kan uppnås på unionsnivå, kan 
unionen vidta åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går denna förordning inte 
utöver vad som är nödvändigt för att uppnå 
detta mål.

Or. en

Ändringsförslag 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
enhetliga regler för att förhindra att 
värdtjänster missbrukas för spridning av 
terrorisminnehåll online. Här fastställs i 
synnerhet följande:

1. I denna förordning fastställs 
ändamålsenliga regler för att motverka att 
värdtjänster missbrukas av tredje part för 
spridning av olagligt terrorisminnehåll 
online. Här fastställs i synnerhet följande:

Or. en

Ändringsförslag 255
Josef Weidenholzer
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Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
enhetliga regler för att förhindra att 
värdtjänster missbrukas för spridning av 
terrorisminnehåll online. Här fastställs i 
synnerhet följande:

1. I denna förordning fastställs 
enhetliga regler för att motverka att 
värdtjänster missbrukas för spridning av 
olagligt terrorisminnehåll online. Här 
fastställs i synnerhet följande:

Or. en

Ändringsförslag 256
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
enhetliga regler för att förhindra att 
värdtjänster missbrukas för spridning av 
terrorisminnehåll online. Här fastställs i 
synnerhet följande:

1. I denna förordning fastställs 
enhetliga regler för att förhindra att 
värdtjänster missbrukas för offentlig 
spridning av terrorisminnehåll online. Här 
fastställs i synnerhet följande:

Or. en

Ändringsförslag 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
enhetliga regler för att förhindra att 
värdtjänster missbrukas för spridning av 
terrorisminnehåll online. Här fastställs i 
synnerhet följande:

1. I denna förordning fastställs 
enhetliga regler för att begränsa spridning 
av terrorisminnehåll online. Här fastställs i 
synnerhet följande:

Or. en
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Ändringsförslag 258
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
enhetliga regler för att förhindra att 
värdtjänster missbrukas för spridning av 
terrorisminnehåll online. Här fastställs i 
synnerhet följande:

1. I denna förordning fastställs 
enhetliga regler för att motverka att 
värdtjänster missbrukas för spridning av 
terrorisminnehåll online. Här fastställs i 
synnerhet följande:

Or. en

Ändringsförslag 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
enhetliga regler för att förhindra att 
värdtjänster missbrukas för spridning av 
terrorisminnehåll online. Här fastställs i 
synnerhet följande:

1. I detta direktiv fastställs enhetliga 
regler för att förhindra att värdtjänster 
missbrukas för spridning av 
terrorisminnehåll online. Här fastställs i 
synnerhet följande:

(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en

Ändringsförslag 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Regler om aktsamhetskrav som 
värdtjänstleverantörer ska iaktta för att 
förhindra spridning av terrorisminnehåll 
via deras tjänster och vid behov 
säkerställa ett snabbt avlägsnande.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Regler om aktsamhetskrav som 
värdtjänstleverantörer ska iaktta för att 
förhindra spridning av terrorisminnehåll 
via deras tjänster och vid behov säkerställa 
ett snabbt avlägsnande.

(a) Regler om rimliga och 
proportionella aktsamhetskrav som 
värdtjänstleverantörer vars tjänster är 
särskilt utsatta för olagligt 
terrorisminnehåll ska iaktta för att 
minimera spridning av terrorisminnehåll 
via deras tjänster och vid behov säkerställa 
ett snabbt avlägsnande.

Or. en

Ändringsförslag 262
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Regler om aktsamhetskrav som 
värdtjänstleverantörer ska iaktta för att 
förhindra spridning av terrorisminnehåll 
via deras tjänster och vid behov säkerställa 
ett snabbt avlägsnande.

(a) Regler om aktsamhetskrav som 
värdtjänstleverantörer ska iaktta för att 
motverka offentlig spridning av olagligt 
terrorisminnehåll via deras tjänster och 
säkerställa ett snabbt avlägsnande efter en 
avlägsnandeorder.
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Or. en

Ändringsförslag 263
Daniel Dalton

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Regler om aktsamhetskrav som 
värdtjänstleverantörer ska iaktta för att 
förhindra spridning av terrorisminnehåll 
via deras tjänster och vid behov säkerställa 
ett snabbt avlägsnande.

(a) Regler om aktsamhetskrav som 
värdtjänstleverantörer ska iaktta för att 
förhindra offentlig spridning av 
terrorisminnehåll via deras tjänster och vid 
behov säkerställa ett snabbt avlägsnande.

Or. en

Ändringsförslag 264
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Regler om aktsamhetskrav som 
värdtjänstleverantörer ska iaktta för att 
förhindra spridning av terrorisminnehåll 
via deras tjänster och vid behov säkerställa 
ett snabbt avlägsnande.

(a) Regler om aktsamhetskrav som 
värdtjänstleverantörer ska iaktta för att 
förhindra offentlig spridning av 
terrorisminnehåll via deras tjänster och vid 
behov säkerställa ett snabbt avlägsnande.

Or. en

Ändringsförslag 265
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Regler om aktsamhetskrav som (a) Regler om aktsamhetskrav som 
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värdtjänstleverantörer ska iaktta för att 
förhindra spridning av terrorisminnehåll 
via deras tjänster och vid behov säkerställa 
ett snabbt avlägsnande.

värdtjänstleverantörer som är särskilt 
utsatta för olagligt terrorisminnehåll via 
deras tjänster ska iaktta för att vid behov 
säkerställa ett avlägsnande.

Or. en

Ändringsförslag 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En rad åtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för att 
identifiera terrorisminnehåll, göra det 
möjligt för värdtjänstleverantörerna att 
snabbt avlägsna det samt underlätta 
samarbete med behöriga myndigheter i 
andra medlemsstater, med 
värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall 
med relevanta unionsorgan.

(b) En rad åtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för att 
identifiera olagligt terrorisminnehåll, göra 
det möjligt för värdtjänstleverantörerna att 
skyndsamt avlägsna det i enlighet med de 
unionsrättsliga bestämmelser som 
föreskriver lämpliga skyddsåtgärder för 
grundläggande rättigheter samt underlätta 
samarbete med behöriga rättsliga eller 
administrativa myndigheter i andra 
medlemsstater, med värdtjänstleverantörer 
och i tillämpliga fall med relevanta 
unionsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En rad åtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för att 
identifiera terrorisminnehåll, göra det 
möjligt för värdtjänstleverantörerna att 
snabbt avlägsna det samt underlätta 

(b) En rad åtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för att 
identifiera terrorisminnehåll, göra det 
möjligt för värdtjänstleverantörerna att 
avlägsna det i enlighet med de 
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samarbete med behöriga myndigheter i 
andra medlemsstater, med 
värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall 
med relevanta unionsorgan.

unionsrättsliga bestämmelser som 
föreskriver lämpliga skyddsåtgärder för 
grundläggande rättigheter samt underlätta 
samarbete med behöriga myndigheter i 
andra medlemsstater, med 
värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall 
med relevanta unionsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En rad åtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för att 
identifiera terrorisminnehåll, göra det 
möjligt för värdtjänstleverantörerna att 
snabbt avlägsna det samt underlätta 
samarbete med behöriga myndigheter i 
andra medlemsstater, med 
värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall 
med relevanta unionsorgan.

(b) En rad åtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för att 
identifiera olagligt terrorisminnehåll, göra 
det möjligt för värdtjänstleverantörerna att 
snabbt avlägsna det samt underlätta 
samarbete med behöriga rättsliga och 
oberoende administrativa myndigheter i 
andra medlemsstater, med 
värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall 
med relevanta unionsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 269
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En rad åtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för att 
identifiera terrorisminnehåll, göra det 
möjligt för värdtjänstleverantörerna att 
snabbt avlägsna det samt underlätta 

(b) En rad åtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för att 
identifiera olagligt terrorisminnehåll, göra 
det möjligt för värdtjänstleverantörerna att 
snabbt avlägsna det efter en 
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samarbete med behöriga myndigheter i 
andra medlemsstater, med 
värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall 
med relevanta unionsorgan.

avlägsnandeorder samt underlätta 
samarbete med behöriga myndigheter i 
andra medlemsstater och med 
värdtjänstleverantörer.

Or. en

Ändringsförslag 270
Auke Zijlstra

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Åtgärder som gör det omöjligt på 
förhand att publicera något på internet, 
såsom uppladdningsfilter, strider mot 
artikel 7.3 i den nederländska 
grundlagen.

Or. en

Ändringsförslag 271
Anna Hedh

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning ska inte 
medföra någon ändring i fråga om 
skyldigheten att respektera de 
grundläggande rättigheterna och de 
grundläggande rättsliga principerna i 
artikel 6 i fördraget om Europeiska 
unionen. Medlemsstaterna får fastställa 
de villkor som krävs till följd av, och i 
enlighet med, grundläggande principer 
rörande pressfrihet och mediernas frihet 
och mångfald.

Or. en
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Motivering

Pressfriheten är en grundläggande rättighet som erkänns i EU-fördragen och Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, utöver de olika konstitutionella och 
lagstadgade rättigheter till pressfrihet som finns på nationell nivå. Det är därför viktigt att 
säkerställa att alla åtgärder som vidtas inom ramen för denna förordning överensstämmer 
med de olika system som finns i medlemsstaterna för att skydda pressfriheten (t.ex. 
tillämpningen av utgivningsbevis, som finns i flera medlemsstater).

Ändringsförslag 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innehåll som sprids i 
utbildningssyfte, journalistiskt syfte, 
konstnärligt syfte eller forskningssyfte, 
eller medvetandehöjande verksamhet för 
att motverka terrorism, ska betraktas som 
innehåll med berättigat syfte och 
undantas därför från denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 273
Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning ska inte 
påverka grundläggande principer i 
europeisk och nationell lagstiftning som 
rör yttrandefrihet, pressfrihet eller 
mediernas frihet och mångfald.

Or. en
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Ändringsförslag 274
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning ska inte 
medföra någon ändring i fråga om 
skyldigheten att respektera de 
grundläggande rättigheterna och de 
grundläggande rättsliga principerna i 
artikel 6 i fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 275
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning ska inte 
tillämpas på innehåll som sprids i 
utbildningssyfte, konstnärligt syfte, 
journalistiskt syfte eller forskningssyfte, 
eller i syfte att öka medvetenheten om 
terroristverksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 276
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning ska inte 
tillämpas på innehåll som sprids i 
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utbildningssyfte, journalistiskt syfte, 
konstnärligt syfte eller forskningssyfte, 
eller medvetandehöjande verksamhet för 
att motverka terrorism.

Or. en

Ändringsförslag 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Innehåll som sprids i 
utbildningssyfte, journalistiskt syfte, 
konstnärligt syfte eller forskningssyfte, 
eller medvetandehöjande verksamhet för 
att motverka terrorism, ska undantas.

Or. en

Motivering

Se även synpunkterna från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av artiklarna 14 och 15 i 
direktiv 2000/31/EG.

Or. en

Ändringsförslag 279
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Detta direktiv ska inte medföra 
någon ändring av direktiv (EG) 2000/31.

Or. en

Ändringsförslag 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Detta direktiv ska inte medföra 
någon ändring av skyldigheten att 
respektera de grundläggande 
rättigheterna och de grundläggande 
rättsliga principerna i artikel 6 i fördraget 
om Europeiska unionen.

Or. en

Ändringsförslag 281
Anna Maria Corazza Bildt

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Denna förordning ska tillämpas i 
enlighet med yttrandefriheten och 
medlemsstaternas författningar.

Or. en
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Ändringsförslag 282
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av ansvarsordningen enligt 
direktiv 2000/31/EG.

Or. en

Ändringsförslag 283
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Denna förordning påverkar inte 
tillämpningen av skyldigheter enligt 
direktiv 2003/31/EG.

Or. en

Ändringsförslag 284
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2c. Detta direktiv ska inte påverka de 
tillämpliga reglerna för behandling av 
personuppgifter, särskilt inte förordning 
(EU) 2016/679 och direktiv (EU) 
2016/680.

Or. en
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Ändringsförslag 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Artikel 2 –stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning gäller följande 
definitioner:

I denna förordning gäller följande 
definitioner, som ska tolkas enligt 
artiklarna 5 och 7 i direktiv (EU) 
2017/541 om bekämpande av terrorism:

Or. en

Ändringsförslag 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar 
information som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för tredje part.

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster vars 
huvudsakliga affärsverksamhet består av 
att lagra och offentliggöra information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran. 
Vid tillämpningen av denna förordning 
ska mikroföretag, små och medelstora 
företag, elektroniska 
kommunikationstjänster, elektroniska 
marknadsplatser och leverantörer av 
infrastruktur som en tjänst inte betraktas 
som värdtjänstleverantörer.

Or. en

Motivering

Se även synpunkterna från byrån för grundläggande rättigheter om behovet av att ta bort 
hänvisningen till ”tredje part”.
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Ändringsförslag 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för tredje part.

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som är 
riktade till slutanvändare, som innebär att 
leverantören lagrar information som 
tillhandahållits av innehållsleverantören på 
dennas begäran och gör den lagrade 
informationen tillgänglig för allmänheten. 
Därmed undantas tillhandahållande av 
internetinfrastrukturtjänster i andra skikt 
än tillämpningsskiktet, samt elektroniska 
kommunikationstjänster i den mening 
som avses i direktiv (EU) 2018/1972.

Or. en

Ändringsförslag 288
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar 
information som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för tredje part.

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som har 
som huvudsyfte eller som ett av sina 
huvudsyften att erbjuda lagring av 
information som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för allmänheten, och som har 
allmän kontroll över och tillgång till de 
innehållsdata som lagras och behandlas.

Or. en
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Ändringsförslag 289
Michał Boni

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för tredje part.

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för tredje part.

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 291
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör (1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
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av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för tredje part.

av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för tredje part.

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 293
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar 
information som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för tredje part.

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
lagrar information som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en
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Ändringsförslag 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för tredje part.

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören och vars huvudsyfte 
är att tillgängliggöra och tillhandahålla 
innehåll till allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 295
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) innehållsleverantör: en användare 
som har tillhandahållit information som 
lagras eller har lagrats av en 
värdtjänstleverantör på användarens 
begäran.

(2) innehållsleverantör: en användare 
som har tillhandahållit innehållsdata som 
lagras eller har lagrats och gjorts 
tillgängliga för allmänheten av en 
värdtjänstleverantör på användarens 
begäran.

Or. en

Ändringsförslag 296
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(2) innehållsleverantör: en användare 
som har tillhandahållit information som 
lagras eller har lagrats av en 
värdtjänstleverantör på användarens 
begäran.

(2) innehållsleverantör: en användare 
som avsiktligt har tillhandahållit 
information som lagras eller har lagrats av 
en värdtjänstleverantör på användarens 
begäran.

Or. en

Ändringsförslag 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) innehållsleverantör: en användare 
som har tillhandahållit information som 
lagras eller har lagrats av en 
värdtjänstleverantör på användarens 
begäran.

(2) innehållsleverantör: en användare 
som avsiktligt har tillhandahållit 
information som lagras eller har lagrats av 
en värdtjänstleverantör på användarens 
begäran.

Or. en

Ändringsförslag 298
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) erbjuda tjänster i unionen: göra det 
möjligt för juridiska eller fysiska personer i 
en eller flera medlemsstater att använda de 
tjänster som erbjuds av en 
värdtjänstleverantör som har en betydande 
anknytning till den eller de 
medlemsstaterna, såsom att 
värdtjänstleverantören

(3) erbjuda tjänster i unionen: göra det 
möjligt för juridiska eller fysiska personer i 
en eller flera medlemsstater att använda de 
tjänster som erbjuds av en 
värdtjänstleverantör, oavsett om en 
betalning krävs av användaren eller inte, 
som har en betydande anknytning till den 
eller de medlemsstaterna, såsom att 
värdtjänstleverantören

Or. en
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Motivering

Anpassning till artikel 3.2 a i den allmänna dataskyddsförordningen.

Ändringsförslag 299
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) erbjuda tjänster i unionen: göra det 
möjligt för juridiska eller fysiska personer i 
en eller flera medlemsstater att använda de 
tjänster som erbjuds av en 
värdtjänstleverantör som har en betydande 
anknytning till den eller de 
medlemsstaterna, såsom att 
värdtjänstleverantören

(3) erbjuda tjänster i unionen: göra det 
möjligt för juridiska eller fysiska personer i 
en eller flera medlemsstater att använda de 
tjänster som erbjuds av en 
värdtjänstleverantör och har en betydande 
anknytning till den eller de 
medlemsstaterna, såsom att 
värdtjänstleverantören

Or. en

Ändringsförslag 300
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) riktar verksamheten till en eller 
flera medlemsstater.

(c) riktar verksamheten till användare 
i en eller flera medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) terroristbrott: brott enligt 
definitionen i artikel 3.1 i direktiv (EU) 
2017/541.

(4) terroristbrott: uppsåtliga gärningar 
som förtecknas enligt definitionen i artikel 
3.1 i direktiv (EU) 2017/541 när och i den 
mån de begås i särskilt terroristsyfte enligt 
artikel 3.2 i det direktivet. 

Or. en

Ändringsförslag 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) terroristbrott: brott enligt 
definitionen i artikel 3.1 i direktiv (EU) 
2017/541.

(4) terroristbrott: uppsåtliga gärningar 
enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 
(EU) 2017/541 som begås i ett av de syften 
som förtecknas i artikel 3.2 i direktiv (EU) 
2017/541.

Or. en

Motivering

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).

Ändringsförslag 303
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag



PE636.150v02-00 78/100 AM\1177908SV.docx

SV

(4) terroristbrott: brott enligt 
definitionen i artikel 3.1 i direktiv (EU) 
2017/541.

(4) terroristbrott: uppsåtliga gärningar 
enligt definitionen i artikel 3.1 som begås i 
ett av de syften som förtecknas i artikel 
3.2 i direktiv (EU) 2017/541.

Or. en

Ändringsförslag 304
Michał Boni

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) terroristbrott: brott enligt 
definitionen i artikel 3.1 i direktiv (EU) 
2017/541.

(4) terroristbrott: uppsåtliga gärningar 
enligt förteckningen i artikel 3.1 i direktiv 
(EU) 2017/541.

Or. en

Ändringsförslag 305
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) terroristbrott: brott enligt 
definitionen i artikel 3.1 i direktiv (EU) 
2017/541.

(4) terroristbrott: brott enligt 
definitionen i artikel 3 i direktiv (EU) 
2017/541.

Or. en

Ändringsförslag 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) terrorisminnehåll: information som (5) terrorisminnehåll: allt material som 
uttryckligen uppviglar till utförande av 
terroristbrott enligt förteckningen i artikel 
3.1 i direktiv 2017/741/EU i enlighet med 
den definition som anges i nationell 
lagstiftning, och därigenom ger upphov 
till en uppenbar och överhängande risk 
för att sådana brott begås. Material som 
sprids i utbildningssyfte, journalistiskt 
syfte och forskningssyfte samt uttryck för 
radikala, polemiska eller kontroversiella 
åsikter i den offentliga debatten om 
känsliga politiska frågor bör inte 
betraktas som terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) terrorisminnehåll: information som (5) olagligt terrorisminnehåll: alla 
brott som definieras i artiklarna 5–7 i 
direktiv 2017/541 om bekämpande av 
terrorism.

Or. en

Motivering

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) terrorisminnehåll: information som (5) terrorisminnehåll: material, 
inklusive meddelanden eller bilder, som 
utgör en offentlig uppvigling till att begå 
ett terroristbrott, vilket innefattar 
information som

Or. en

Ändringsförslag 309
Michał Boni

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) terrorisminnehåll: information som (5) terrorisminnehåll: information som 
kan bidra till utförandet av uppsåtliga 
gärningar enligt förteckningen i artikel 
3.1 i direktiv (EU) 2017/541 och

Or. en

Ändringsförslag 310
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) terrorisminnehåll: information som (5) terrorisminnehåll: uttryckligt 
olaglig information som utgör ett eller 
flera av de brott som definieras i 
artiklarna 5–7 i direktiv 2017/541 om 
bekämpande av terrorism.
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Or. en

Motivering

Anpassning av definitionerna till redan befintlig EU-lagstiftning, särskilt direktiv 2017/541 
om bekämpande av terrorism.

Ändringsförslag 311
Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) terrorisminnehåll: information som (5) olagligt terrorisminnehåll: 
information som

Or. en

Ändringsförslag 312
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) terrorisminnehåll: information som (5) olagligt terrorisminnehåll: 
information som på ett uttryckligt sätt

Or. en

Ändringsförslag 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) terrorisminnehåll: information som (5) terrorisminnehåll: information som 
på ett uttryckligt sätt
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Or. en

Ändringsförslag 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppviglar till eller förespråkar, 
även genom förhärligande, utförande av 
terroristbrott, och därigenom ger upphov 
till en risk för att sådana handlingar 
utförs, och/eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 315
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppviglar till eller förespråkar, 
även genom förhärligande, utförande av 
terroristbrott, och därigenom ger upphov 
till en risk för att sådana handlingar 
utförs, och/eller

utgår

Or. en

Motivering

Anpassning av definitionerna till redan befintlig EU-lagstiftning, särskilt direktiv 2017/541 
om bekämpande av terrorism.

Ändringsförslag 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
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Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppviglar till eller förespråkar, 
även genom förhärligande, utförande av 
terroristbrott, och därigenom ger upphov 
till en risk för att sådana handlingar 
utförs, och/eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 317
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppviglar till eller förespråkar, även 
genom förhärligande, utförande av 
terroristbrott, och därigenom ger upphov 
till en risk för att sådana handlingar 
utförs, och/eller

(a) uppsåtligen uppviglar till eller 
förespråkar utförande av terroristbrott, och 
därigenom ger upphov till en uppenbar 
risk för att ett eller flera sådana brott kan 
utföras, och/eller

Or. en

Ändringsförslag 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppviglar till eller förespråkar, även 
genom förhärligande, utförande av 
terroristbrott, och därigenom ger upphov 
till en risk för att sådana handlingar 
utförs, och/eller

(a) uppviglar till eller förespråkar, även 
genom förhärligande, utförande av 
terroristbrott, och därigenom ger upphov 
till en risk för att sådana brott kan utföras, 
och/eller

Or. en



PE636.150v02-00 84/100 AM\1177908SV.docx

SV

Ändringsförslag 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) uppviglar till eller förespråkar, även 
genom förhärligande, utförande av 
terroristbrott, och därigenom ger upphov 
till en risk för att sådana handlingar utförs, 
och/eller

(a) uppsåtligen uppviglar till eller 
förespråkar utförande av terroristbrott, och 
därigenom ger upphov till en uppenbar 
risk för att sådana handlingar utförs, 
och/eller

Or. en

Ändringsförslag 320
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) uppmuntrar bidrag till 
terroristbrott, och/eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 321
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) uppmuntrar bidrag till 
terroristbrott, och/eller

utgår

Or. en
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Motivering

Anpassning av definitionerna till redan befintlig EU-lagstiftning, särskilt direktiv 2017/541 
om bekämpande av terrorism.

Ändringsförslag 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) uppmuntrar bidrag till 
terroristbrott, och/eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) uppmuntrar bidrag till 
terroristbrott, och/eller

utgår

Or. en

Motivering

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'.
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Ändringsförslag 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) uppmuntrar bidrag till 
terroristbrott, och/eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 325
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) uppmuntrar bidrag till 
terroristbrott, och/eller

(b) främjar en terroristgrupps 
verksamhet, i synnerhet genom att 
uppvigla, värva eller övertala personer 
eller en grupp av personer till deltagande i 
en terroristgrupps verksamhet, bland 
annat genom att tillhandahålla 
information eller materiella resurser eller 
genom att på något sätt finansiera dess 
verksamhet, och/eller

Or. en

Ändringsförslag 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) uppmuntrar bidrag till (b) värvar personer eller en grupp av 
personer för att utföra eller bidra till 
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terroristbrott, och/eller terroristbrott, och/eller

Or. en

Ändringsförslag 327
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) främjar en terroristgrupps 
verksamhet, i synnerhet genom att 
uppmuntra till deltagande i eller stöd till 
en terroristgrupp i den mening som avses 
i artikel 2.3 i direktiv (EU) 2017/541, 
och/eller

utgår

Or. en

Motivering

Anpassning av definitionerna till redan befintlig EU-lagstiftning, särskilt direktiv 2017/541 
om bekämpande av terrorism.

Ändringsförslag 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) främjar en terroristgrupps 
verksamhet, i synnerhet genom att 
uppmuntra till deltagande i eller stöd till 
en terroristgrupp i den mening som avses 
i artikel 2.3 i direktiv (EU) 2017/541, 
och/eller

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) främjar en terroristgrupps 
verksamhet, i synnerhet genom att 
uppmuntra till deltagande i eller stöd till 
en terroristgrupp i den mening som avses 
i artikel 2.3 i direktiv (EU) 2017/541, 
och/eller

utgår

Or. en

Ändringsförslag 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) främjar en terroristgrupps 
verksamhet, i synnerhet genom att 
uppmuntra till deltagande i eller stöd till 
en terroristgrupp i den mening som avses i 
artikel 2.3 i direktiv (EU) 2017/541, 
och/eller

(c) avsiktligt främjar en terroristgrupps 
verksamhet som omfattas av den 
gemensamma ståndpunkten 
2001/931/Gusp, i synnerhet genom att 
uppvigla, värva eller övertala personer 
eller en grupp av personer till deltagande i 
en terroristgrupps verksamhet, bland 
annat genom att tillhandahålla 
information eller materiella resurser eller 
genom att på något sätt finansiera dess 
verksamhet, och/eller

Or. en

Motivering

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-
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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.

Ändringsförslag 331
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) främjar en terroristgrupps 
verksamhet, i synnerhet genom att 
uppmuntra till deltagande i eller stöd till 
en terroristgrupp i den mening som avses i 
artikel 2.3 i direktiv (EU) 2017/541, 
och/eller

(c) avsiktligt främjar en terroristgrupps 
verksamhet som omfattas av den 
gemensamma ståndpunkten 
2001/931/Gusp, i synnerhet genom att 
uppvigla, värva eller övertala personer 
eller en grupp av personer till deltagande i 
en terroristgrupps verksamhet, bland 
annat genom att tillhandahålla 
information eller materiella resurser eller 
genom att på något sätt finansiera dess 
verksamhet, och/eller

Or. en

Ändringsförslag 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) främjar en terroristgrupps 
verksamhet, i synnerhet genom att 
uppmuntra till deltagande i eller stöd till 
en terroristgrupp i den mening som avses i 
artikel 2.3 i direktiv (EU) 2017/541, 
och/eller

(c) främjar en terroristgrupps 
verksamhet, i synnerhet genom att värva 
personer eller en grupp personer för att 
delta i eller stödja brottslig verksamhet 
som utövas av en terroristgrupp i den 
mening som avses i artikel 2.3 i direktiv 
(EU) 2017/541, och/eller

Or. en
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Ändringsförslag 333
Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) främjar en terroristgrupps 
verksamhet, i synnerhet genom att 
uppmuntra till deltagande i eller stöd till en 
terroristgrupp i den mening som avses i 
artikel 2.3 i direktiv (EU) 2017/541, 
och/eller

(c) främjar en terroristgrupps brottsliga 
verksamhet, i synnerhet genom att 
uppmuntra till deltagande i eller stöd till en 
terroristgrupp i den mening som avses i 
artikel 2.3 i direktiv (EU) 2017/541, 
och/eller

Or. en

Ändringsförslag 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) lär ut metoder eller tekniker för att 
utföra terroristbrott.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) lär ut metoder eller tekniker för att 
utföra terroristbrott.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 336
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) lär ut metoder eller tekniker för att 
utföra terroristbrott.

utgår

Or. en

Motivering

Anpassning av definitionerna till redan befintlig EU-lagstiftning, särskilt direktiv 2017/541 
om bekämpande av terrorism.

Ändringsförslag 337
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) lär ut metoder eller tekniker för att 
utföra terroristbrott.

(d) uppsåtligen lär ut hur man 
tillverkar eller använder sprängämnen, 
skjutvapen, andra vapen eller skadliga 
eller farliga ämnen, eller andra särskilda 
metoder eller tekniker, för att utföra eller 
bidra till utförandet av terroristbrott.

Or. en

Ändringsförslag 338
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(d) lär ut metoder eller tekniker för att 
utföra terroristbrott.

(d) uppsåtligen lär ut hur man 
tillverkar eller använder sprängämnen, 
skjutvapen, andra vapen eller skadliga 
eller farliga ämnen, eller andra särskilda 
metoder eller tekniker, för att utföra eller 
bidra till utförandet av terroristbrott.

Or. en

Ändringsförslag 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) lär ut metoder eller tekniker för att 
utföra terroristbrott.

(d) ger vägledning om metoder eller 
tekniker, bland annat om hur man 
tillverkar eller använder sprängämnen, 
skjutvapen, andra vapen eller skadliga 
eller farliga ämnen samt CBRN-ämnen, 
för att utföra terroristbrott.

Or. en

Ändringsförslag 340
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) lär ut hur man tillverkar eller 
använder sprängämnen, skjutvapen, 
andra vapen eller skadliga eller farliga 
ämnen, eller andra särskilda metoder 
eller tekniker, för att utföra eller bidra till 
utförandet av terroristbrott.

Or. en
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Ändringsförslag 341
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led db (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(db) Uttryck för radikala, polemiska 
eller kontroversiella åsikter i den 
offentliga debatten om känsliga politiska 
frågor ska däremot inte betraktas som 
terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 342
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
tredje part via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

(6) spridning av olagligt 
terrorisminnehåll: att göra olagligt 
terrorisminnehåll tillgängligt för 
allmänheten via värdtjänstleverantörernas 
tjänster i uppenbart syfte att uppvigla till, 
utföra eller bidra till utförandet av ett 
terroristbrott, med undantag för spridning 
av information i utbildningssyfte, 
journalistiskt syfte, konstnärligt syfte eller 
forskningssyfte.

Or. en

Ändringsförslag 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag
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(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
tredje part via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
allmänheten via värdtjänstleverantörernas 
tjänster i uppenbart syfte att uppvigla till, 
utföra eller bidra till utförandet av ett 
terroristbrott, med undantag för spridning 
av information i utbildningssyfte, 
journalistiskt syfte, konstnärligt syfte eller 
forskningssyfte.

Or. en

Ändringsförslag 344
Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
tredje part via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

(6) spridning av olagligt 
terrorisminnehåll: att göra olagligt 
terrorisminnehåll tillgängligt för tredje part 
via värdtjänstleverantörernas tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
tredje part via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

(6) spridning av olagligt 
terrorisminnehåll: att göra olagligt 
terrorisminnehåll tillgängligt för 
allmänheten via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
tredje part via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
allmänheten via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
tredje part via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
allmänheten via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 348
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
tredje part via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
allmänheten via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

Or. en
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Ändringsförslag 349
Michał Boni

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
tredje part via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
allmänheten via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 350
Ana Gomes

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
tredje part via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
allmänheten via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
tredje part via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll offentligt 
tillgängligt via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.
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Or. en

Ändringsförslag 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) relaterade data: endast 
abonnentdata och åtkomstdata.

Or. en

Ändringsförslag 353
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) relaterade data: endast 
abonnentdata och åtkomstdata.

Or. en

Ändringsförslag 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) behörig myndighet: utsedd 
nationell rättslig myndighet i 
medlemsstaten.

Or. en
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Ändringsförslag 355
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) behörig myndighet: utsedd 
nationell rättslig myndighet i 
medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) anmälan: ett meddelande från en 
behörig myndighet, eller i tillämpliga fall 
ett relevant unionsorgan, till en 
värdtjänstleverantör om information som 
kan anses vara terrorisminnehåll, för att 
leverantören på frivillig basis ska 
överväga om innehållet är förenligt med 
dess egna användarvillkor som syftar till 
att förhindra spridning av 
terrorisminnehåll.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) anmälan: ett meddelande från en 
behörig myndighet, eller i tillämpliga fall 

utgår
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ett relevant unionsorgan, till en 
värdtjänstleverantör om information som 
kan anses vara terrorisminnehåll, för att 
leverantören på frivillig basis ska 
överväga om innehållet är förenligt med 
dess egna användarvillkor som syftar till 
att förhindra spridning av 
terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 358
Josef Weidenholzer

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) anmälan: ett meddelande från en 
behörig myndighet, eller i tillämpliga fall 
ett relevant unionsorgan, till en 
värdtjänstleverantör om information som 
kan anses vara terrorisminnehåll, för att 
leverantören på frivillig basis ska 
överväga om innehållet är förenligt med 
dess egna användarvillkor som syftar till 
att förhindra spridning av 
terrorisminnehåll.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 359
Eva Joly

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) anmälan: ett meddelande från en 
behörig myndighet, eller i tillämpliga fall 
ett relevant unionsorgan, till en 
värdtjänstleverantör om information som 

utgår
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kan anses vara terrorisminnehåll, för att 
leverantören på frivillig basis ska 
överväga om innehållet är förenligt med 
dess egna användarvillkor som syftar till 
att förhindra spridning av 
terrorisminnehåll.

Or. en


