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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci šíření teroristického 
obsahu online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0640),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0405/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu 
České republiky v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality 
uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne ... 1,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a 
stanoviska Výboru pro kulturu a vzdělávání a Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů (A8-0000/2019),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, pokud návrh nahradí, podstatně 
jej změní nebo bude mít v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Přítomnost teroristického obsahu 
online má závažné negativní dopady na 

(3) Přítomnost teroristického obsahu 
online má závažné negativní dopady na 

                                               
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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uživatele, občany a celou společnost, ale 
také na poskytovatele internetových služeb, 
na jejichž platformách se takový obsah 
nachází, neboť se tím narušuje důvěra
jejich uživatelů a dochází poškozování 
jejich obchodních modelů. Vzhledem k 
tomu, že poskytovatelé online služeb hrají 
ústřední úlohu a mají k dispozici 
technologické prostředky a kapacity 
související s poskytovanými službami, 
nesou zvláštní společenskou odpovědnost 
za ochranu svých služeb před zneužitím 
teroristy a za boj proti teroristickému 
obsahu šířenému prostřednictvím jejich 
služeb.

uživatele, občany a celou společnost, ale 
také na poskytovatele internetových služeb, 
na jejichž platformách se takový obsah 
nachází, neboť se tím narušuje důvěra 
jejich uživatelů a dochází poškozování 
jejich obchodních modelů. Vzhledem k 
tomu, že poskytovatelé online služeb hrají 
ústřední úlohu a mají k dispozici 
technologické prostředky a kapacity 
související s poskytovanými službami, 
nesou zvláštní společenskou odpovědnost 
za ochranu svých služeb před zneužitím 
teroristy a za boj proti teroristickému 
obsahu šířenému prostřednictvím jejich 
služeb, přičemž musí zohledňovat zásadní 
význam svobody projevu a informací v 
rámci svobodné a demokratické 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem 
zajistit ochranu dotčených základních práv. 
Ta zahrnují práva na ochranu soukromí 
a osobních údajů, právo na účinnou soudní 
ochranu, právo na svobodu projevu, a to 
včetně práva přijímat a rozšiřovat 
informace, práva na svobodu podnikání 
a zásady zákazu diskriminace. Příslušné 
orgány a poskytovatelé hostingových 
služeb musí přijímat pouze taková 
opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody 
projevu a informací, která představuje 
jeden ze základních pilířů pluralitní 
demokratické společnost a je jednou 
z hodnot, na kterých byla Unie založena. 

(7) Toto nařízení přispívá k ochraně 
veřejné bezpečnosti a současně stanoví 
náležitá a účinná ochranná opatření s cílem 
zajistit ochranu dotčených základních práv. 
Ta zahrnují práva na ochranu soukromí 
a osobních údajů, právo na účinnou soudní 
ochranu, právo na svobodu projevu, a to 
včetně práva přijímat a rozšiřovat 
informace, práva na svobodu podnikání 
a zásady zákazu diskriminace. Příslušné 
orgány a poskytovatelé hostingových 
služeb musí přijímat pouze taková 
opatření, která jsou nutná, vhodná 
a přiměřená v demokratické společnosti, 
a to s ohledem na velký význam svobody 
projevu a informací, která představuje 
jeden ze základních pilířů pluralitní 
demokratické společnost a je jednou 
z hodnot, na kterých byla Unie založena. 
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Je nutné přísně zacílit na opatření, která
by představovala zasahování do svobody 
projevu a informací, a to v tom smyslu, že
musí sloužit k prevenci šíření 
teroristického obsahu, ovšem aniž by tím 
ovlivňovala právo přijímat a rozšiřovat 
informace, a zohlednit též ústřední úlohu, 
kterou poskytovatelé hostingových služeb 
hrají při zprostředkování veřejné diskuse, 
šíření a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem.

Žádná opatření by neměla zasahovat do 
svobody projevu a informací a veškerá 
opatření by v co největší míře měla sloužit 
k prevenci šíření teroristického obsahu na 
základě důsledně cíleného přístupu, 
ovšem aniž by tím ovlivňovala právo 
přijímat a rozšiřovat informace, a zohlednit 
též ústřední úlohu, kterou poskytovatelé 
hostingových služeb hrají při 
zprostředkování veřejné diskuse, šíření 
a přijímání faktů, názorů a myšlenek 
v souladu se zákonem.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Právo na účinnou právní ochranu je 
zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU 
a článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Každá fyzická nebo 
právnická osoba má právo u příslušného 
vnitrostátního soudu na účinnou právní 
ochranu před opatřeními přijatými dle 
tohoto nařízení, která mají negativní 
dopady na práva takové osoby. Toto právo 
zahrnuje zejména možnost poskytovatelů 
hostingových služeb a poskytovatelů 
obsahu se účinně bránit proti příkazům 
k odstranění obsahu u soudu členského 
státu, ve kterém orgány příkaz 
k odstranění obsahu vydaly.

(8) Právo na účinnou právní ochranu je 
zakotveno v článku 19 Smlouvy o EU 
a článku 47 Listiny základních práv 
Evropské unie. Každá fyzická nebo 
právnická osoba má právo u příslušného 
vnitrostátního soudu na účinnou právní 
ochranu před opatřeními přijatými dle 
tohoto nařízení, která mají negativní 
dopady na práva takové osoby. Toto právo 
zahrnuje zejména v souvislosti s tímto 
nařízením možnost uživatelů napadnout 
odstranění obsahu v důsledku opatření 
přijatých poskytovatelem hostingových 
služeb, jak stanoví toto nařízení, a to, aby 
byli uživatelé informováni o účinných 
prostředcích nápravy.  Zahrnuje také 
právo poskytovatelů hostingových služeb 
a poskytovatelů obsahu se účinně bránit 
proti příkazům k odstranění obsahu, 
uloženým proaktivním opatřením nebo 
sankcím u soudu členského státu, ve 
kterém orgány vydaly příkaz k odstranění 
obsah, uložily proaktivní opatření nebo 
sankce, nebo u soudu v místě, kde je 
poskytovatel hostingových služeb usazen 
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nebo zastoupen.   

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní 
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by mělo být za teroristický obsah 

(9) Aby se vyjasnilo, jaká opatření mají 
poskytovatelé hostingových služeb 
a příslušné orgány přijmout za účelem 
prevence šíření teroristického obsahu 
online, musí toto nařízení stanovit definici 
teroristického obsahu pro preventivní
účely, která bude čerpat z definice 
teroristických trestných činů uvedené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/5419. S ohledem na nutnost řešit 
nejškodlivější teroristickou propagandu na 
internetu musí definice postihovat materiál 
a informace, které podněcují, podporují 
a obhajují páchání teroristických trestných 
činů nebo podílení se na nich, uvádějí 
pokyny k páchání takových trestných činů 
nebo propagují účast na činnostech 
teroristické skupiny. Takové informace 
zahrnují zejména text, obrázky, zvukové 
nahrávky a videa. Při posuzování, zda je 
obsah teroristický ve smyslu tohoto 
nařízení, musí příslušné orgány 
i poskytovatelé hostingových služeb 
zohlednit faktory jako např. povahu a znění 
příslušného výroku či projevu, kontext, ve 
kterém byl učiněn, a jeho potenciál přivodit 
škodlivé důsledky, které by měly vliv na 
bezpečnost osob. Skutečnost, že byl 
materiál vytvořen teroristickou organizací 
nebo osobou uvedenou na příslušných 
seznamech EU, lze jej takové organizaci 
přičítat nebo je šířen jejím jménem, je při 
posouzení důležitým faktorem. Obsah 
šířený pro vzdělávací, žurnalistické či 
výzkumné účely je třeba náležitě chránit. 
Navíc by mělo být za teroristický obsah 
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považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách.

považováno vyjadřování radikálních, 
polemických či kontroverzních názorů ve 
veřejné diskuzi o citlivých politických 
otázkách. Práva na takovéto vyjádření se 
lze dovolávat u soudu  členského státu, v 
němž má poskytovatel hostingových 
služeb své hlavní sídlo nebo v němž  
provozuje svou činnost nebo v němž sídlí 
právní zástupce určený poskytovatelem 
hostingových služeb podle tohoto nařízení. 

__________________ __________________

9 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

9  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 
o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje 
rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV 
a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV 
(Úř. věst. L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace zpřístupňují třetím stranám bez 
ohledu na to, zda je taková činnost pouze 
technické, automatické a pasivní povahy. 
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace třetím stranám a webům, kde 

(10) Má-li se toto opatření vztahovat 
také na online hostingové služby, ve 
kterých je šířen teroristický obsah, mělo by 
toto nařízení upravovat služby informační 
společnosti, které uchovávají informace 
poskytované příjemcem služby na jeho 
žádost a které takové uchovávané 
informace přímo zpřístupňují veřejnosti.  
Takoví poskytovatelé služeb informační 
společnosti například zahrnují platformy 
sociálních médií, služby audiovizuálního 
přenosu prostřednictvím internetu (tzv. 
video streaming), služby sdílení videa, 
obrazového a zvukového materiálu, služby 
sdílení souborů a jiné cloudové služby 
v rozsahu, ve kterém zpřístupňují 
informace třetím stranám a webům, kde 
mohou uživatelé vkládat komentáře nebo 
recenze. Nařízení by se mělo také 
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mohou uživatelé vkládat komentáře nebo 
recenze. Nařízení by se mělo také 
vztahovat na poskytovatele hostingových 
služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

vztahovat na poskytovatele hostingových 
služeb s provozovnou mimo Unii, kteří 
ovšem nabízejí služby v rámci Unie, 
protože velká část poskytovatelů 
hostingových služeb vystavených v rámci 
svých služeb teroristickému obsahu online 
sídlí ve třetích zemích. To by mělo zajistit, 
že všechny společnosti působící na 
jednotném digitálním trhu splňují stejné 
požadavky, a to bez ohledu na zemi, kde 
mají provozovnu. K určení, zda 
poskytovatel služeb nabízí služby v Unii, je 
nutné posoudit, zda poskytovatel služeb 
umožňuje právnickým nebo fyzickým 
osobám v jednom či více členských státech 
využívat jeho služby. Avšak pouhá 
dostupnost webové stránky, e-mailové 
adresy a jiných kontaktních údajů 
poskytovatele služeb v jednom nebo více 
členských státech, posuzovaných odděleně, 
by neměla být dostatečnou podmínkou pro 
použití tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy budou mít volnost, co se týče 
výběru příslušných orgánů, a tento úkol 
budou moci uložit správním, donucovacím 
či soudním orgánům. S ohledem na 
rychlost šíření teroristického obsahu napříč 
online službami ukládá toto ustanovení 
poskytovatelům hostingových služeb 

(13) Je nutné harmonizovat postup 
a povinnosti vyplývající ze zákonných 
příkazů, které po posouzení příslušnými 
orgány, vyžadují po poskytovatelích 
hostingových služeb odstranit teroristický 
obsah nebo zamezit přístupu k němu. 
Členské státy by měly svobodně určit 
jediný příslušný orgán, kterému tento 
úkol svěří, s výjimkou případů, kdy jejich 
ústavní uspořádání nedovoluje, aby byl 
tímto úkolem pověřen jediný orgán.
S ohledem na rychlost šíření teroristického 
obsahu napříč online službami ukládá toto 



PR\1174496CS.docx 11/26 PE633.042v01-00

CS

povinnost zajistit, aby byl teroristický 
obsah uvedený v příkazu k odstranění 
obsahu odstraněn nebo přístup k němu 
zamezen od jedné hodiny od přijetí příkazu 
k odstranění obsahu. Rozhodnutí, zda 
dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

ustanovení poskytovatelům hostingových 
služeb povinnost zajistit, aby byl 
teroristický obsah uvedený v příkazu 
k odstranění obsahu odstraněn nebo přístup 
k němu zamezen od jedné hodiny od přijetí 
příkazu k odstranění obsahu. Rozhodnutí, 
zda dotyčný obsah odstranit nebo k němu 
zamezit přístup uživatelům v Unii, je na 
poskytovateli hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Příslušný orgán by měl příkaz 
k odstranění obsahu předat přímo 
adresátovi a kontaktnímu místu 
elektronickými prostředky umožňujícími 
vyhotovení písemného záznamu za 
podmínek, jež poskytovateli služeb 
umožňují ověřit pravost, včetně přesnosti 
data a času odeslání a přijetí příkazu, např. 
zabezpečenou e-mailovou poštou 
a prostřednictvím platforem nebo jiných 
zabezpečených kanálů, včetně těch, které 
dá k dispozici poskytovatel služeb, a to 
v souladu s pravidly pro ochranu osobních 
údajů. Tento požadavek lze uspokojit 
zejména využitím kvalifikovaných služeb 
elektronického doporučeného doručování, 
jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412.

(14) Příslušný orgán by měl příkaz 
k odstranění obsahu předat přímo 
adresátovi a kontaktnímu místu
elektronickými prostředky umožňujícími 
vyhotovení písemného záznamu za 
podmínek, jež ověří pravost příkazu bez 
nepřiměřené finanční nebo jiné zátěže pro 
poskytovatele služeb, včetně přesnosti data 
a času odeslání a přijetí příkazu, např. 
zabezpečenou e-mailovou poštou 
a prostřednictvím platforem nebo jiných 
zabezpečených kanálů, včetně těch, které 
dá k dispozici poskytovatel služeb, a to 
v souladu s pravidly pro ochranu osobních 
údajů. Tento požadavek lze uspokojit 
zejména využitím kvalifikovaných služeb 
elektronického doporučeného doručování, 
jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 910/201412.

__________________ __________________

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, str. 73).

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 
o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce na vnitřním trhu a o zrušení 
směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 
28.8.2014, str. 73).
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Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického obsahu, 
odstranění obsahu nebo zamezení přístupu 
k němu v důsledku přijatého příkazu 
k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za 
využití veřejných či soukromých nástrojů 
obsahujících známý teroristický obsah. 
Využívat mohou také spolehlivé technické 
nástroje určené k odhalování nového 
teroristického obsahu, ať už pomocí 
nástrojů dostupných na trhu nebo 
vyvinutých samotným poskytovatelem 
hostingových služeb. Poskytovatel služeb 
musí hlásit konkrétní uplatňovaná 
proaktivní opatření, aby mohl příslušný 
orgán posoudit, zda jsou opatření účinná 
a přiměřená a zda, jsou-li využívány 
automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 
dohledu a kontroly. Při posuzování 
účinnosti a proporcionality opatření musí
příslušný orgán zohlednit relevantní 
parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie).

(18) Abychom zajistili, že poskytovatelé 
hostingových služeb vystavení 
teroristickému obsahu uplatňují náležitá 
opatření za účelem prevence zneužívání 
jejich služeb, příslušné orgány musí 
poskytovatele hostingových služeb, kteří 
obdrželi pravomocný příkaz k odstranění 
obsahu, žádat, aby oznámili proaktivní 
opatření, která uplatnili. Ta mohou 
spočívat v opatřeních za účelem prevence 
opětovného nahrání teroristického obsahu, 
odstranění obsahu nebo zamezení přístupu 
k němu v důsledku přijatého příkazu 
k odstranění obsahu nebo hlášení, a to za 
využití veřejných či soukromých nástrojů 
obsahujících známý teroristický obsah. 
Využívat mohou také spolehlivé technické 
nástroje určené k odhalování nového 
teroristického obsahu, ať už pomocí 
nástrojů dostupných na trhu nebo 
vyvinutých samotným poskytovatelem 
hostingových služeb. Poskytovatel služeb 
musí hlásit konkrétní uplatňovaná 
proaktivní opatření, aby mohl příslušný 
orgán posoudit, zda jsou opatření nezbytná, 
účinná a přiměřená a zda, jsou-li využívány 
automatizované prostředky, má 
poskytovatel hostingových služeb 
k dispozici nezbytné schopnosti lidského 
dohledu a kontroly. Při posuzování  
nezbytnosti, účinnosti a proporcionality 
opatření musí příslušný orgán zohlednit 
relevantní parametry včetně počtu příkazů 
k odstranění obsahu a hlášení vydaných 
poskytovatelem, jeho ekonomické 
možnosti a dopady jeho služeb na šíření 
teroristického obsahu (např. zohlednění 
počtu uživatelů v rámci Unie), a záruk, 
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které byly vytvořeny na ochranu svobody 
projevu a informací, a počtu případů, kdy 
došlo k omezení zákonného obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. 
Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí v zásadě vést 
k uložení obecné povinnosti dohledu, jak je 
stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na 
základě tohoto nařízení odchýlit od 
přístupu stanoveného v článku 15 odst. 1 
směrnice 2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 
zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

(19) V návaznosti na žádost musí 
příslušný orgán zahájit s poskytovatelem 
hostingových služeb dialog o nezbytných 
proaktivních opatřeních, která je třeba 
přijmout. V nezbytných případech by měl 
příslušný orgán uložit přijetí náležitých, 
účinných a přiměřených proaktivních 
opatření, považuje-li vzhledem k rizikům 
přijatá opatření za nedostatečná. Příslušný 
orgán by měly stanovit pouze taková 
proaktivní opatření, u nichž lze  důvodně 
předpokládat, že je bude poskytovatel 
hostingových služeb moci provést, přičemž 
zohledňuje mimo jiné finanční i jiné 
zdroje poskytovatelů hostingových služeb. 
Rozhodnutí uložit taková konkrétní 
proaktivní opatření nesmí vést k uložení 
obecné povinnosti dohledu, jak je 
stanoveno v článku 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES. S ohledem na obzvláště 
závažná rizika související s šířením 
teroristického obsahu by se mohla 
rozhodnutí přijatá příslušnými úřady na 
základě tohoto nařízení ve výjimečných 
případech odchýlit od přístupu 
stanoveného v článku 15 odst. 1 směrnice 
2000/31/ES, co se týče určitých 
konkrétních, cílených opatření, jejichž 
přijetí je nezbytné z důvodů nadřazených 
zájmů v oblasti veřejné bezpečnosti. Před 
přijetím takových rozhodnutí musí 
příslušný orgán dosáhnout přiměřené 
rovnováhy mezi cíli veřejného zájmu 
a dotčenými základními právy, a to 
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zejména co se týče svobody projevu 
a informací a svobody podnikání, a uvést 
patřičné odůvodnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Transparentnost pravidel 
poskytovatelů hostingových služeb ve 
vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná 
pro posílení jejich odpovědnosti vůči 
uživatelům a důvěry občanů v jednotný 
digitální trh. Poskytovatelé hostingových 
služeb by měli zveřejňovat jednou za rok 
zprávy o transparentnosti, které budou 
obsahovat smysluplné informace 
o opatřeních přijatých v souvislosti 
s odhalováním, identifikací 
a odstraňováním teroristického obsahu.

(24) Transparentnost pravidel 
poskytovatelů hostingových služeb ve 
vztahu k teroristickému obsahu je nezbytná 
pro posílení jejich odpovědnosti vůči 
uživatelům a důvěry občanů v jednotný 
digitální trh. Poskytovatelé hostingových 
služeb by měli zveřejňovat jednou za rok 
zprávy o transparentnosti, které budou 
obsahovat smysluplné informace 
o opatřeních přijatých v souvislosti 
s odhalováním, identifikací 
a odstraňováním teroristického obsahu a o 
počtu omezení zákonného obsahu. 
Orgány příslušné k vydávání příkazů k 
odstranění obsahu by měly také každý rok 
zveřejňovat zprávy o transparentnosti 
obsahující důležité informace o počtu 
vydaných soudních příkazů, počtu 
odstranění obsahu, počtu odstranění 
odhaleného a identifikovaného 
teroristického obsahu a o počtu případů 
omezení zákonného obsahu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25



PR\1174496CS.docx 15/26 PE633.042v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Postupy řešení stížností představují 
nezbytné ochranné opatření proti 
chybnému odstranění obsahu chráněného 
právem svobody projevu a informací. 
Poskytovatelé hostingových služeb proto 
musí zřídit uživatelsky vstřícné 
mechanismy pro podání stížností a zajistit, 
aby byly stížnosti řešeny neprodleně 
a zcela transparentně ve vztahu 
k poskytovateli obsahu. Požadavkem, aby 
poskytovatelé hostingových služeb 
obnovili obsah, který byl chybně 
odstraněn, není dotčena možnost 
prosazování vlastních podmínek 
poskytovatelů hostingových služeb na 
základě jiných důvodů.

(25) Postupy řešení stížností představují 
nezbytné ochranné opatření proti 
chybnému odstranění obsahu chráněného 
právem svobody projevu a informací. 
Poskytovatelé hostingových služeb proto 
musí zřídit uživatelsky vstřícné 
mechanismy pro podání stížností a zajistit, 
aby byly stížnosti řešeny neprodleně 
a zcela transparentně ve vztahu 
k poskytovateli obsahu; tyto mechanismy 
by měly zahrnovat informace o veškerých 
účinných možnostech nápravy, včetně 
možných způsobů soudní nápravy. 
Požadavkem, aby poskytovatelé 
hostingových služeb obnovili obsah, který 
byl chybně odstraněn, není dotčena 
možnost prosazování vlastních podmínek 
poskytovatelů hostingových služeb na 
základě jiných důvodů.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Účinná právní ochrana dle 
článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie 
vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit 
důvody, na základě kterých byl jimi 
nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl 
zamezen přístup. Pro tento účel musí 
poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit.
Toto ovšem nemusí nutně vyžadovat 
hlášení učiněné vůči poskytovateli 
obsahu. V závislosti na okolnostech 
mohou poskytovatelé hostingových služeb 

(26) Účinná právní ochrana dle 
článku 19 Smlouvy o EU a článku 47 
Listiny základních práv Evropské unie 
vyžaduje, aby byly osoby schopny zjistit 
důvody, na základě kterých byl jimi 
nahraný obsah odstraněn nebo k němu byl 
zamezen přístup. Pro tento účel musí 
poskytovatel hostingových služeb 
poskytovateli obsahu zpřístupnit 
smysluplné informace, které poskytovateli 
obsahu umožní rozhodnutí zpochybnit. 
V závislosti na okolnostech mohou 
poskytovatelé hostingových služeb 
nahradit obsah, který je považován za 
teroristický obsah, sdělením, že byl obsah 
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nahradit obsah, který je považován za 
teroristický obsah, sdělením, že byl obsah 
odstraněn nebo k němu zamezen přístup 
v souladu s tímto nařízením. Další 
informace o důvodech a možnostech 
zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem 
obsahu budou předány na vyžádání. 
Rozhodnou-li se příslušné orgány, že 
z důvodu veřejné bezpečnosti, a to 
i v kontextu vyšetřování, je považováno za 
nevhodné či kontraproduktivní informovat 
o odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu přímo poskytovatele 
služeb, pak musí informovat poskytovatele 
hostingových služeb.

odstraněn nebo k němu zamezen přístup 
v souladu s tímto nařízením. Další 
informace o důvodech a možnostech 
zpochybnění rozhodnutí poskytovatelem 
obsahu budou předány na vyžádání. 
Rozhodnou-li se příslušné orgány, že 
z důvodu veřejné bezpečnosti, a to 
i v kontextu vyšetřování, je považováno za 
nevhodné či kontraproduktivní informovat 
o odstranění obsahu nebo zamezení 
přístupu k němu přímo poskytovatele 
služeb, pak musí informovat poskytovatele 
hostingových služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu. 
Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 

(38) Sankce jsou nezbytné k zajištění 
účinného provádění povinností dle tohoto 
nařízení poskytovateli hostingových 
služeb. Členské státy musí přijmout 
pravidla pro sankce, a to v příslušných 
případech včetně pokynů pro stanovení 
pokut. Obzvláště přísné sankce je třeba 
uplatňovat v případě, že poskytovatel 
hostingových služeb systematicky neplní 
povinnost odstraňovat teroristický obsah či 
zamezit přístupu k němu do jedné hodiny 
od přijetí příkazu k odstranění obsahu, a to 
v závislosti na velikosti a prostředcích 
daného poskytovatele hostingových 
služeb. Neplnění povinností v jednotlivých 
případech lze postihovat s ohledem na 
zásadu ne bis in idem a zásadu 
proporcionality a zajistit, že takové sankce 
zohledňují soustavné nedostatky. Za 
účelem zajištění právní jistoty musí 
nařízení stanovit, v jakém rozsahu mohou 
podléhat relevantní povinnosti sankcím. 
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vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších 
proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. 
Při stanovení, zda uložit finanční postihy, 
je třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem.

Sankce za neplnění článku 6 by měly být 
uplatněny ve vztahu k povinnostem 
vyplývajícím z žádosti o zprávu dle článku 
6 odst. 2 nebo rozhodnutí o uložení dalších 
proaktivních opatření dle článku 6 odst. 4. 
Při stanovení, zda uložit finanční postihy, 
je třeba náležitým způsobem zjistit finanční 
situaci poskytovatele. Členské státy musí 
zajistit, aby sankce nemotivovaly 
k odstraňování obsahu, který není 
teroristickým obsahem.

Or. en

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení stanoví jednotná 
pravidla pro prevenci zneužití 
hostingových služeb k šíření teroristického 
obsahu online. Stanoví zejména:

1. Toto nařízení stanoví jednotná 
pravidla pro prevenci a řešení případů 
zneužití hostingových služeb k šíření 
teroristického obsahu online. Stanoví 
zejména:

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) soubor opatření, která mají členské 
státy zavést s cílem identifikovat 
teroristický obsah, umožnit, aby tento 
obsah poskytovatelé hostingových služeb 
rychle odstranili, a usnadnit spolupráci s 
příslušnými orgány v jiných členských 
státech, s poskytovateli hostingových 
služeb a případně s příslušnými subjekty 
Unie.

b) soubor opatření, která mají členské 
státy zavést s cílem identifikovat 
teroristický obsah, umožnit, aby tento 
obsah poskytovatelé hostingových služeb v 
souladu s právem Unie, jež poskytuje 
dostatečné záruky pro svobodu projevu a 
informací, rychle odstranili, a usnadnit 
spolupráci s příslušnými orgány v jiných 
členských státech, s poskytovateli 
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hostingových služeb a případně s 
příslušnými subjekty Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tímto nařízením není dotčena 
povinnost dodržovat základní práva 
a obecné právní zásady zakotvené 
v článku 6 Smlouvy o Evropské unii.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací třetím stranám;

1) „poskytovatelem hostingových 
služeb“ poskytovatel služeb informační 
společnosti spočívajících v uchovávání 
informací poskytovaných poskytovatelem 
obsahu a na jeho žádost a ve 
zpřístupňování informací veřejnosti;

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé služeb, které jsou zpřístupněny veřejnosti, a v případě, kdy samotný obsah není 
přístupný poskytovatelům, by neměli spadat do působnosti tohoto nařízení, neboť by to mohlo 
vést ke střetu se zásadami soukromí a oslabit ustanovení týkající se infrastruktury cloudových 
služeb.  Do působnosti tohoto nařízení by měli spadat poskytovatelé služeb, kteří usnadňují 
šíření obsahu vícero koncovým uživatelům a veřejnosti. 
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu třetím 
stranám prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

6) „šířením teroristického obsahu“ 
zpřístupnění teroristického obsahu 
veřejnosti prostřednictvím poskytovatelů 
hostingových služeb;

Or. en

Odůvodnění

Poskytovatelé služeb, které jsou zpřístupněny veřejnosti, a v případě, kdy samotný obsah není 
přístupný poskytovatelům, by neměli spadat do působnosti tohoto nařízení, neboť by to mohlo 
vést ke střetu se zásadami soukromí a oslabit ustanovení týkající se infrastruktury cloudových 
služeb. Do působnosti tohoto nařízení by měli spadat poskytovatelé služeb, kteří usnadňují 
šíření obsahu vícero koncovým uživatelům a veřejnosti.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé hostingových služeb 
přijímají v souladu s tímto nařízením 
vhodná, rozumná a přiměřená opatření, 
jejichž cílem je bojovat proti šíření 
teroristického obsahu a chránit před tímto 
obsahem uživatele. Přitom jednají řádně, 
přiměřeným a nediskriminačním způsobem 
a s patřičným ohledem na základní práva 
uživatelů a berou v úvahu zásadní význam 
svobody projevu a informací v otevřené 
a demokratické společnosti.

1. Poskytovatelé hostingových služeb 
přijímají v souladu s tímto nařízením 
vhodná, rozumná a přiměřená opatření, 
jejichž cílem je bojovat proti šíření 
teroristického obsahu a chránit před tímto 
obsahem uživatele. Přitom jednají řádně, 
přiměřeným a nediskriminačním způsobem 
a vždy s patřičným ohledem na základní 
práva uživatelů a berou v úvahu zásadní 
význam svobody projevu a informací 
v otevřené a demokratické společnosti. 
Zejména tato opatření nesmí vést k 
obecnému dohledu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) rozhodnutí nezveřejnit informace 
o odstranění teroristického obsahu nebo 
o znemožnění přístupu k němu podle 
článku 11, je-li to relevantní.

g) rozhodnutí nezveřejnit informace 
o odstranění teroristického obsahu nebo 
o znemožnění přístupu k němu podle 
článku 11, je-li to nezbytné a vhodné.

Or. en

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) lhůty pro odvolání pro 
poskytovatele hostingových služeb 
a poskytovatele obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé hostingových služeb 
v případě potřeby přijmou proaktivní 
opatření na ochranu svých služeb proti 
šíření teroristického obsahu. Opatření musí 
být účinná a přiměřená s ohledem na riziko 
a míru expozice vůči teroristickému 
obsahu, základní práva uživatelů a zásadní 
význam svobody projevu a informací 
v otevřené a demokratické společnosti.

1. Poskytovatelé hostingových služeb 
mohou v případě potřeby a zejména v 
případě, kdy existuje nenáhodná míra 
expozice vůči teroristickému obsahu a  
byly přijaty příkazy k odstranění obsahu, 
přijmout proaktivní opatření na ochranu 
svých služeb proti šíření teroristického 
obsahu. Opatření musí být účinná, cílená
a přiměřená riziku a míře expozice vůči 
teroristickému obsahu, přičemž musí 
zohledňovat především základní práva 
uživatelů a zásadní význam svobody 
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projevu a informací v otevřené 
a demokratické společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže se příslušný orgán uvedený 
v čl. 17 odst. 1 písm. c) domnívá, 
že proaktivní opatření přijatá a nahlášená 
podle odstavce 2 nejsou dostatečná pro 
zmírnění a řízení rizika a úrovně expozice, 
může poskytovatele hostingových služeb 
požádat, aby přijal zvláštní dodatečná 
proaktivní opatření. Za tímto účelem 
spolupracuje poskytovatel hostingových 
služeb s příslušným orgánem uvedeným 
v čl. 17 odst. 1 písm. c) s cílem určit 
konkrétní opatření, která poskytovatel 
hostingových služeb zavede, a stanovit 
hlavní cíle a referenční hodnoty, jakož 
i lhůty pro jejich provedení.

3. Jestliže se příslušný orgán uvedený 
v čl. 17 odst. 1 písm. c) domnívá, 
že proaktivní opatření přijatá a nahlášená 
podle odstavce 2 nejsou v souladu se 
zásadami nezbytnosti a proporcionality 
nebo nejsou dostatečná pro zmírnění 
a řízení rizika a úrovně expozice, může 
poskytovatele hostingových služeb 
požádat, aby potřebná opatření 
přehodnotil nebo přijal zvláštní dodatečná 
proaktivní opatření. Za tímto účelem 
spolupracuje poskytovatel hostingových 
služeb s příslušným orgánem uvedeným 
v čl. 17 odst. 1 písm. c) s cílem určit  
změny nebo konkrétní opatření, která 
poskytovatel hostingových služeb zavede, 
a stanovit hlavní cíle a referenční hodnoty, 
jakož i lhůty pro jejich provedení.

Or. en

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud do tří měsíců od podání 
žádosti podle odstavce 3 nelze dosáhnout 
dohody, může příslušný orgán uvedený 
v čl. 17 odst. 1 písm. c) vydat rozhodnutí, 
kterým se ukládají zvláštní dodatečná 

4. Pokud do tří měsíců od podání 
žádosti podle odstavce 3 nelze dosáhnout 
dohody, může příslušný orgán uvedený 
v čl. 17 odst. 1 písm. c) vydat rozhodnutí, 
kterým se ukládají zvláštní dodatečná 



PE633.042v01-00 22/26 PR\1174496CS.docx

CS

nezbytná a přiměřená proaktivní opatření. 
Rozhodnutí zohlední zejména finanční 
možnosti poskytovatele hostingových 
služeb a účinek takových opatření 
na základní práva uživatelů a zásadní 
význam svobody projevu a informací. Toto 
rozhodnutí musí být zasláno do hlavní 
provozovny poskytovatele hostingových 
služeb nebo zákonnému zástupci určenému 
poskytovatelem služeb. Poskytovatel 
hostingových služeb o provádění těchto 
opatření stanovených příslušným orgánem 
uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. c) 
pravidelně podává zprávy.

nezbytná a přiměřená proaktivní opatření. 
Příslušný orgán neukládá obecnou 
povinnost dohledu. Rozhodnutí zohlední 
zejména finanční možnosti poskytovatele 
hostingových služeb a účinek takových 
opatření na základní práva uživatelů 
a zásadní význam svobody projevu 
a informací. Toto rozhodnutí musí být 
zasláno do hlavní provozovny 
poskytovatele hostingových služeb nebo 
zákonnému zástupci určenému 
poskytovatelem služeb. Poskytovatel 
hostingových služeb o provádění těchto 
opatření stanovených příslušným orgánem 
uvedeným v čl. 17 odst. 1 písm. c) 
pravidelně podává zprávy.

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poskytovatelé hostingových služeb 
vymezí ve svých podmínkách svou politiku 
týkající se prevence šíření teroristického 
obsahu, včetně případného smysluplného 
vysvětlení fungování aktivních opatření, 
včetně používání automatizovaných 
nástrojů.

1. Poskytovatelé hostingových služeb 
vymezí ve svých podmínkách svou politiku 
týkající se prevence šíření teroristického 
obsahu, včetně případného smysluplného 
vysvětlení fungování aktivních opatření, 
zejména pokud jde o používání 
automatizovaných nástrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé hostingových služeb 
zveřejňují výroční zprávy 

2. Poskytovatelé hostingových služeb 
a orgány příslušné k vydávání příkazů k 
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o transparentnosti, pokud jde o opatření 
přijatá proti šíření teroristického obsahu.

odstranění obsahu zveřejňují výroční 
zprávy o transparentnosti, pokud jde 
o opatření přijatá proti šíření teroristického 
obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přehled a výsledky řízení o 
stížnostech.

d) přehled a výsledky řízení o 
stížnostech, včetně počtu případů, kdy bylo 
zjištěno, že byl obsah nesprávně označen 
za teroristický.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Záruky sestávají zejména z 
lidského dohledu a kontroly v případě 
potřeby a v každém případě tehdy, pokud 
je podrobné posouzení příslušného 
kontextu nutné k tomu, aby se stanovilo, 
má-li se obsah považovat za teroristický.

2. Záruky sestávají zejména z 
lidského dohledu a kontroly přiměřenosti 
rozhodnutí o odstranění nebo zamítnutí 
přístupu k obsahu, zejména s ohledem na 
svobodu projevu a informací.   Lidský 
dohled bude vyžadován tehdy, pokud je 
podrobné posouzení příslušného kontextu 
nutné k tomu, aby se stanovilo, má-li se 
obsah považovat za teroristický.

Or. en
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatelé hostingových služeb 
neprodleně prošetří všechny stížnosti, které 
obdrží, a bez zbytečného prodlení obsah 
obnoví v případech, kdy je jeho odstranění 
či znemožnění přístupu k němu 
neoprávněné. O výsledku šetření informují 
stěžovatele.

2. Poskytovatelé hostingových služeb 
neprodleně prošetří všechny stížnosti, které 
obdrží, a bez zbytečného prodlení obsah 
obnoví v případech, kdy je jeho odstranění 
či znemožnění přístupu k němu 
neoprávněné. O výsledku šetření informují 
stěžovatele, a to do dvou týdnů od 
obdržení stížnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Bez ohledu na ustanovení odstavce 
1 a 2 doplňuje mechanismus stížností pro 
poskytovatele hostingových služeb platné 
právní předpisy a postupy členských států. 

Or. en

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poskytovatel hostingových služeb 
poskytovatele obsahu na jeho žádost 
informuje o důvodech pro odstranění či 
znemožnění přístupu, jakož i o možnostech 
napadení tohoto rozhodnutí.

2. Poskytovatel hostingových služeb 
poskytovatele obsahu na jeho žádost 
informuje o důvodech pro odstranění či 
znemožnění přístupu, včetně právního 
základu tohoto rozhodnutí, jakož i o 
možnostech napadení tohoto rozhodnutí.
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Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odvolání uvedené v čl. 4 odst. 9 
bude podáno u soudu  členského státu, v 
němž má poskytovatel hostingových 
služeb své hlavní sídlo nebo v němž 
pobývá nebo sídlí právní zástupce 
stanovený poskytovatelem hostingových 
služeb podle článku 16.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí příslušný 
orgán nebo orgány k:

1. Každý členský stát určí příslušný 
orgán k:

Or. en

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Příslušné orgány považují 
neúmyslná zpoždění, zejména v případě 
malých a středních podniků a začínajících 
podniků, za polehčující okolnost při 
stanovování typů a výše sankcí. 
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejdříve [tři roky ode dne použitelnosti 
tohoto nařízení] provede Komise 
hodnocení tohoto nařízení a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o jeho uplatňování, včetně fungování 
účinnosti ochranných mechanismů. V 
případě potřeby ke zprávě připojí 
legislativní návrhy. Členské státy 
poskytnou Komisi informace, které jsou 
pro vypracování zprávy nezbytné.

Nejdříve [tři roky ode dne použitelnosti 
tohoto nařízení] provede Komise 
hodnocení tohoto nařízení a předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o jeho uplatňování, včetně fungování 
účinnosti ochranných mechanismů. Zpráva 
se rovněž zabývá dopadem tohoto nařízení 
na svobodu projevu a informací.  V 
případě potřeby ke zprávě připojí 
legislativní návrhy. Členské státy 
poskytnou Komisi informace, které jsou 
pro vypracování zprávy nezbytné.

Or. en
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