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PR_COD_1amCom

Oznake postupaka

* Postupak savjetovanja
*** Postupak suglasnosti

***I Redovni zakonodavni postupak (prvo čitanje)
***II Redovni zakonodavni postupak (drugo čitanje)

***III Redovni zakonodavni postupak (treće čitanje)

(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Izmjene nacrta akta

Amandmani Parlamenta u obliku dvaju stupaca

Brisanja su označena podebljanim kurzivom u lijevom stupcu. Izmjene su 
označene podebljanim kurzivom u obama stupcima. Novi tekst označen je 
podebljanim kurzivom u desnom stupcu.

U prvom i drugom retku zaglavlja svakog amandmana naznačen je predmetni 
odlomak iz nacrta akta koji se razmatra. Ako se amandman odnosi na 
postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom akta, zaglavlje sadrži i treći redak 
u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u kojem se navodi odredba 
akta na koju se izmjena odnosi. 

Amandmani Parlamenta u obliku pročišćenog teksta

Novi dijelovi teksta označuju se podebljanim kurzivom. Brisani dijelovi 
teksta označuju se oznakom ▌ ili su precrtani. Izmjene se naznačuju tako da 
se novi tekst označi podebljanim kurzivom, a da se zamijenjeni tekst izbriše 
ili precrta. 
Iznimno, izmjene strogo tehničke prirode koje unesu nadležne službe 
prilikom izrade konačnog teksta ne označuju se.
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NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih 
sadržaja na internetu
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

– uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću 
(COM(2018)0640),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-
0405/2018),

– uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

– uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje češkog Zastupničkog doma podneseno u okviru 
protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se 
izjavljuje da Nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

– uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od ... 1,

– uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove 
i mišljenja Odbora za kulturu i obrazovanje i Odbora za unutarnje tržište i zaštitu 
potrošača (A8-0000/2019),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili 
namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i 
nacionalnim parlamentima.

Amandman 1

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(3) Prisutnost terorističkih sadržaja na (3) Prisutnost terorističkih sadržaja na 

                                               
1 SL C ... / Još nije objavljeno u Službenom listu.
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internetu ima ozbiljne negativne posljedice 
za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i 
na pružatelje internetskih usluga na čijim 
se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to 
narušava povjerenje njihovih korisnika i 
nanosi štetu njihovim poslovnim 
modelima. Zbog svoje središnje uloge te 
tehnoloških sredstava i kapaciteta 
povezanih s uslugama koje nude pružatelji 
internetskih usluga snose posebnu 
društvenu odgovornost da zaštite svoje 
usluge od terorističke zloupotrebe te da 
pomognu u suzbijanju terorističkih 
sadržaja koji se šire putem njihovih usluga.

internetu ima ozbiljne negativne posljedice 
za korisnike, građane i društvo u cjelini, a i 
na pružatelje internetskih usluga na čijim 
se poslužiteljima nalazi takav sadržaj jer to 
narušava povjerenje njihovih korisnika i 
nanosi štetu njihovim poslovnim 
modelima. Zbog svoje središnje uloge te 
tehnoloških sredstava i kapaciteta 
povezanih s uslugama koje nude pružatelji 
internetskih usluga snose posebnu 
društvenu odgovornost da zaštite svoje 
usluge od terorističke zloupotrebe te da 
pomognu u suzbijanju terorističkih 
sadržaja koji se šire u sklopu njihovih 
usluga, uzimajući pritom u obzir ključnu 
važnost slobode izražavanja i 
informiranja u otvorenom i 
demokratskom društvu.

Or. en

Amandman 2

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(7) Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti 
javne sigurnosti te se utvrđuju 
odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za 
zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona 
obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog 
života i na zaštitu osobnih podataka, pravo 
na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na 
slobodu izražavanja, uključujući slobodu 
primanja i prenošenja informacija, slobodu 
poduzetništva, i načelo nediskriminacije. 
Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi isključivo donositi 
mjere koje su potrebne, primjerene i 
razmjerne u demokratskom društvu, 
uzimajući u obzir posebnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja, koja predstavlja 
jednu od važnih temelja pluralističkog, 
demokratskog društva i jedna je od 
vrijednosti na kojima počiva Unija. Mjere 

(7) Ovom se Uredbom doprinosi zaštiti 
javne sigurnosti te se utvrđuju 
odgovarajuće i pouzdane zaštitne mjere za 
zaštitu relevantnih temeljnih prava. Ona 
obuhvaćaju prava na poštovanje privatnog 
života i na zaštitu osobnih podataka, pravo 
na djelotvornu sudsku zaštitu, pravo na 
slobodu izražavanja, uključujući slobodu 
primanja i prenošenja informacija, slobodu 
poduzetništva, i načelo nediskriminacije. 
Nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju trebali bi isključivo donositi 
mjere koje su potrebne, primjerene i 
razmjerne u demokratskom društvu, 
uzimajući u obzir posebnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja, koja predstavlja 
jednu od važnih temelja pluralističkog, 
demokratskog društva i jedna je od 
vrijednosti na kojima počiva Unija. 
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kojima se zadire u slobodu izražavanja i 
informiranja trebale bi biti strogo 
usmjerene, odnosno njima se mora 
spriječiti širenje terorističkih sadržaja, ali 
se pri tom ne smije ugroziti pravo na 
zakonito primanje i prenošenje informacija, 
uzimajući u obzir središnju ulogu koju 
pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
imaju u olakšavanju javne rasprave te u 
primanju i distribuciji činjenica, mišljenja i 
ideja u skladu sa zakonom.

Nijednom mjerom ne bi se smjelo zadirati
u slobodu izražavanja i informiranja te se 
njima, koliko je to moguće, mora spriječiti 
širenje terorističkih sadržaja strogo 
ciljanim pristupom, ali se pri tom ne smije 
ugroziti pravo na zakonito primanje i 
prenošenje informacija, uzimajući u obzir 
središnju ulogu koju pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju imaju u 
olakšavanju javne rasprave te u primanju i 
distribuciji činjenica, mišljenja i ideja u 
skladu sa zakonom.

Or. en

Amandman 3

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(8) Pravo na učinkovit pravni lijek 
utvrđeno je člankom 19. UEU-a i 
člankom 47. Povelje o temeljnim pravima 
Europske unije. Svaka fizička ili pravna 
osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek 
pred nadležnim nacionalnim sudom protiv 
bilo koje od mjera poduzetih u skladu s 
ovom Uredbom koje mogu negativno 
utjecati na prava te osobe. Navedeno pravo 
osobito uključuje mogućnost da pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju i pružatelji 
sadržaja osporavaju naloge za uklanjanje 
pred sudom države članice čija su tijela 
izdala te naloge za uklanjanje.

(8) Pravo na učinkovit pravni lijek 
utvrđeno je člankom 19. UEU-a i 
člankom 47. Povelje o temeljnim pravima 
Europske unije. Svaka fizička ili pravna 
osoba ima pravo na djelotvoran pravni lijek 
pred nadležnim nacionalnim sudom protiv 
bilo koje od mjera poduzetih u skladu s 
ovom Uredbom koje mogu negativno 
utjecati na prava te osobe. Navedeno 
pravo, u kontekstu ove Uredbe, osobito 
uključuje mogućnost da korisnici ospore 
uklanjanje sadržaja proizašlo iz mjera 
koje je poduzeo pružatelj usluga smještaja 
na poslužitelju, kako je predviđeno ovom 
Uredbom, i da budu obaviješteni o 
učinkovitom pravnom lijeku. Isto tako 
obuhvaća pravo da pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i pružatelji 
sadržaja osporavaju naloge za uklanjanje,
nametnute proaktivne mjere ili kazne pred 
sudom države članice čija su tijela izdala 
nalog za uklanjanje i nametnule 
proaktivne mjere ili kazne, ili pred sudom 
države članice u kojoj pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju ima poslovni 
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nastan ili zastupnika.

Or. en

Amandman 4

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom u preventivne svrhe trebala 
utvrditi definicija terorističkog sadržaja na 
temelju definicije kaznenih djela terorizma 
iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je 
potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku 
propagandu na internetu, definicija bi 
trebala uključivati materijal i informacije 
kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara 
počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih 
djela terorizma, daju upute za počinjenje 
takvih djela ili promiče sudjelovanje u 
aktivnostima terorističke skupine. Takve 
informacije prvenstveno uključuju tekst, 
slike, zvučne zapise i videozapise. Kad 
nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj 
obilježja terorističkog sadržaja u smislu 
ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir 
čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, 
kontekst u kojem su izjave iznesene i 
mogućnost da prouzroče štetne posljedice i 
time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. 
Ako je neki materijal proizvela teroristička 
organizacija ili terorist s EU-ova popisa, 
ako se taj materijal može pripisati takvoj 
organizaciji ili teroristu ili ako se taj 
materijal širi u ime takve organizacije ili 
terorista, to je važan čimbenik u procjeni. 
Sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske 
ili istraživačke svrhe trebalo bi primjereno 

(9) Kako bi se pružila jasnoća u 
pogledu mjera koje bi pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju i nadležna tijela 
trebali poduzeti radi sprečavanja širenja 
terorističkih sadržaja na internetu, ovom bi 
se Uredbom u preventivne svrhe trebala 
utvrditi definicija terorističkog sadržaja na 
temelju definicije kaznenih djela terorizma 
iz Direktive (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća9. S obzirom na to da je 
potrebno obuhvatiti najštetniju terorističku 
propagandu na internetu, definicija bi 
trebala uključivati materijal i informacije 
kojima se potiče, ohrabruje ili zagovara 
počinjenje ili doprinos počinjenju kaznenih 
djela terorizma, daju upute za počinjenje 
takvih djela ili promiče sudjelovanje u 
aktivnostima terorističke skupine. Takve 
informacije prvenstveno uključuju tekst, 
slike, zvučne zapise i videozapise. Kad 
nadležna tijela i pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju procjenjuju ima li sadržaj 
obilježja terorističkog sadržaja u smislu 
ove Uredbe, trebali bi uzeti u obzir 
čimbenike kao što su priroda i tekst izjava, 
kontekst u kojem su izjave iznesene i 
mogućnost da prouzroče štetne posljedice i 
time utječu na zaštitu i sigurnost osoba. 
Ako je neki materijal proizvela teroristička 
organizacija ili terorist s EU-ova popisa, 
ako se taj materijal može pripisati takvoj 
organizaciji ili teroristu ili ako se taj 
materijal širi u ime takve organizacije ili 
terorista, to je važan čimbenik u procjeni. 
Sadržaj koji se širi u obrazovne, novinarske 
ili istraživačke svrhe trebalo bi primjereno 



PR\1174496HR.docx 9/26 PE633.042v01-00

HR

zaštititi. Nadalje, izražavanje radikalnih, 
polemičkih ili kontroverznih stajališta u 
okviru javne rasprave o osjetljivim 
političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati 
terorističkim sadržajem.

zaštititi. Nadalje, izražavanje radikalnih, 
polemičkih ili kontroverznih stajališta u 
okviru javne rasprave o osjetljivim 
političkim pitanjima ne bi trebalo smatrati 
terorističkim sadržajem. Na pravo na 
takvo izražavanje može se pozvati pred 
sudom države članice u kojoj pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ima 
glavni poslovni nastan ili u kojoj u skladu 
s ovom Uredbom boravište ili poslovni 
nastan ima pravni zastupnik kojeg je 
imenovao.

__________________ __________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o 
suzbijanju terorizma i zamjeni Okvirne 
odluke Vijeća 2002/475/PUP i o izmjeni 
Odluke Vijeća 2005/671/PUP (SL L 88, 
31.3.2017., str. 6.).

Or. en

Amandman 5

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(10) Kako bi obuhvaćala usluge 
smještaja na internetskom poslužitelju 
putem kojih se šire teroristički sadržaji, 
ova bi se Uredba trebala primjenjivati na 
usluge informacijskog društva u okviru 
kojih se, na zahtjev primatelja usluge, 
pohranjuju informacije koje je pružio te se 
te pohranjene informacije stavljaju na 
raspolaganje trećim stranama, neovisno je 
li ta aktivnost samo tehničke, automatske i 
pasivne naravi. Na primjer, takvi pružatelji 
usluga informacijskog društva uključuju 
platforme društvenih medija, usluge 
videoprijenosa, usluge razmjene 
videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge 
razmjene datoteka i druge usluge u oblaku 
u mjeri u kojoj ti pružatelji informacije 

(10) Kako bi obuhvaćala usluge 
smještaja na internetskom poslužitelju 
kojima se šire teroristički sadržaji, ova bi 
se Uredba trebala primjenjivati na usluge 
informacijskog društva u okviru kojih se, 
na zahtjev primatelja usluge, pohranjuju 
informacije koje je pružio te se te 
pohranjene informacije izravno stavljaju na 
raspolaganje javnosti. Na primjer, takvi 
pružatelji usluga informacijskog društva 
uključuju platforme društvenih medija, 
usluge videoprijenosa, usluge razmjene 
videozapisa, zvučnih zapisa i slika, usluge 
razmjene datoteka i druge usluge u oblaku, 
s izuzetkom pružatelja usluga 
informatičke infrastrukture u oblaku, u 
mjeri u kojoj ti pružatelji informacije 
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stavljaju na raspolaganje trećim stranama 
te internetske stranice na kojima korisnici 
mogu ostavljati komentare ili objavljivati 
recenzije. Uredba bi se trebala 
primjenjivati i na pružatelje usluga 
smještaja na poslužitelju koji imaju 
poslovni nastan izvan Unije ali pružaju 
usluge unutar Unije jer velik udio 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
koji su preko svojih usluga izloženi 
terorističkim sadržajima ima poslovni 
nastan u trećim zemljama. Tako bi se 
trebalo osigurati da sva poduzeća koja 
djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu 
ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji 
poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo 
pruža li pružatelj usluga svoje usluge u 
Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li 
pružatelj usluga korištenje tih usluga 
pravnim ili fizičkim osobama u jednoj 
državi članici ili više država članica. Ipak, 
dostupnost internetskih stranica pružatelja 
usluga ili adrese elektroničke pošte ili 
drugih kontaktnih podataka u jednoj državi 
članici ili više država članica sama po sebi 
ne bi trebala biti dovoljan uvjet za 
primjenu ove Uredbe.

stavljaju na izravno raspolaganje javnosti. 
Uredba bi se trebala primjenjivati i na 
pružatelje usluga smještaja na poslužitelju 
koji imaju poslovni nastan izvan Unije ali 
pružaju usluge unutar Unije jer velik udio 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
koji su preko svojih usluga izloženi 
terorističkim sadržajima ima poslovni 
nastan u trećim zemljama. Tako bi se 
trebalo osigurati da sva poduzeća koja 
djeluju na jedinstvenom digitalnom tržištu 
ispunjavaju iste zahtjeve, neovisno o zemlji 
poslovnog nastana. Kako bi se utvrdilo 
pruža li pružatelj usluga svoje usluge u 
Uniji, potrebno je procijeniti omogućuje li 
pružatelj usluga korištenje tih usluga 
pravnim ili fizičkim osobama u jednoj 
državi članici ili više država članica. Ipak, 
dostupnost internetskih stranica pružatelja 
usluga ili adrese elektroničke pošte ili 
drugih kontaktnih podataka u jednoj državi 
članici ili više država članica sama po sebi 
ne bi trebala biti dovoljan uvjet za 
primjenu ove Uredbe.

Or. en

Amandman 6

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi i dalje imati slobodu 
izbora nadležnih tijela, koja im 
omogućuje da za taj zadatak odrede 
upravna tijela, tijela za izvršavanje 

(13) Trebalo bi uskladiti postupke i 
obveze koji proizlaze iz pravnih naloga 
kojima se od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju zahtijeva da, nakon procjene 
nadležnih tijela, uklone teroristički sadržaj 
ili da mu onemoguće pristup. Države 
članice trebale bi za obavljanje te zadaće 
imenovati jedinstveno nadležno tijelo, 
osim ako se njihovim ustavnim 
odredbama onemogućuje da jedinstveno 
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zakonodavstva ili pravosudna tijela. S 
obzirom na brzinu širenja terorističkih 
sadržaja preko internetskih usluga, ovom 
se odredbom pružateljima usluga smještaja 
na poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li 
predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li 
korisnicima u Uniji onemogućiti pristup 
tom sadržaju.

tijelo bude za to nadležno. S obzirom na 
brzinu širenja terorističkih sadržaja preko 
internetskih usluga, ovom se odredbom 
pružateljima usluga smještaja na 
poslužitelju nameće obveza prema kojoj 
moraju osigurati da se teroristički sadržaj 
identificiran u nalogu za uklanjanje ukloni, 
odnosno da se tom sadržaju onemogući 
pristup u roku od jednog sata od primanja 
naloga za uklanjanje. Pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju odlučuju hoće li 
predmetni sadržaj ukloniti ili hoće li 
korisnicima u Uniji onemogućiti pristup 
tom sadržaju.

Or. en

Amandman 7

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(14) Nadležno tijelo trebalo bi nalog za 
uklanjanje proslijediti izravno adresatu i 
točki za kontakt bilo kojim elektroničkim 
putem koji omogućuje pisani zapis pod 
uvjetima koji pružatelju usluga 
omogućuju da utvrdi njegovu 
vjerodostojnost, uključujući točnost 
datuma i vremena slanja i primitka naloga, 
na primjer putem zaštićene e-poruke i 
sigurnih platformi ili drugih sigurnih 
kanala, uključujući one koje je na 
raspolaganje stavio pružatelj usluga, u 
skladu s pravilima o zaštiti osobnih 
podataka. Taj se zahtjev može ispuniti 
putem kvalificirane usluge elektroničke 
preporučene dostave, kako je predviđeno 
Uredbom (EU) 910/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća12.

(14) Nadležno tijelo trebalo bi nalog za 
uklanjanje proslijediti izravno adresatu i
točki za kontakt bilo kojim elektroničkim 
sredstvom koje omogućuje pisani zapis pod 
uvjetima koji omogućuju utvrđivanje 
njegove vjerodostojnosti bez nepotrebnog 
financijskog ili drugačijeg opterećenja 
pružatelja usluga, uključujući točnost 
datuma i vremena slanja i primitka naloga, 
na primjer zaštićenom e-porukom, 
sigurnim platformama ili drugim 
sigurnim kanalima, uključujući one koje 
je na raspolaganje stavio pružatelj usluga, u 
skladu s pravilima o zaštiti osobnih 
podataka. Taj se zahtjev može ispuniti 
kvalificiranom uslugom elektroničke 
preporučene dostave, kako je predviđeno 
Uredbom (EU) 910/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća12.

__________________ __________________

12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o 

12 Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o 
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elektroničkoj identifikaciji i uslugama 
povjerenja za elektroničke transakcije na 
unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage 
Direktive 1999/93/EZ (SL L 247, 
28.8.2014, str. 73).

elektroničkoj identifikaciji i uslugama 
povjerenja za elektroničke transakcije na 
unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage 
Direktive 1999/93/EZ (SL L 247, 
28.8.2014, str. 73).

Or. en

Amandman 8

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(18) Kako bi se osiguralo da pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju koji su 
izloženi terorističkom sadržaju poduzmu 
odgovarajuće mjere za sprečavanje 
zloupotrebe svojih usluga, nadležna tijela 
trebala bi od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju koji su zaprimili nalog za 
uklanjanje, a koji je postao konačan, 
zatražiti da izvijeste o poduzetim 
proaktivnim mjerama. One bi mogle 
obuhvaćati mjere za sprečavanje ponovnog 
postavljanja terorističkog sadržaja koji je 
uklonjen ili kojem je onemogućen pristup 
na temelju primljenog naloga za uklanjanje 
ili primljenih prijava, npr. provjerom u 
javnim ili privatnim alatima koji 
sadržavaju poznati teroristički sadržaj. 
Mogu uključivati i upotrebu pouzdanih 
tehničkih alata za identificiranje novog 
terorističkog sadržaja, bilo da je riječ o 
upotrebi alata dostupnih na tržištu ili onih 
koje je razvio pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju. Pružatelj usluga trebao bi 
izvijestiti o uvođenju konkretnih 
proaktivnih mjera kako bi nadležno tijelo 
moglo prosuditi jesu li te mjere djelotvorne 
i razmjerne te, ako je riječ o upotrebi 
automatiziranih sredstava, ima li pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju potrebne 
sposobnosti za ljudski nadzor i procjenu. 
Pri procjeni djelotvornosti i razmjernosti 
mjera nadležna tijela trebala bi uzeti u 

(18) Kako bi se osiguralo da pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju koji su 
izloženi terorističkom sadržaju poduzmu 
odgovarajuće mjere za sprečavanje 
zloupotrebe svojih usluga, nadležna tijela 
trebala bi od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju koji su zaprimili nalog za 
uklanjanje, a koji je postao konačan, 
zatražiti da izvijeste o poduzetim 
proaktivnim mjerama. One bi mogle 
obuhvaćati mjere za sprečavanje ponovnog 
postavljanja terorističkog sadržaja koji je 
uklonjen ili kojem je onemogućen pristup 
na temelju primljenog naloga za uklanjanje 
ili primljenih prijava, npr. provjerom u 
javnim ili privatnim alatima koji 
sadržavaju poznati teroristički sadržaj. 
Mogu uključivati i upotrebu pouzdanih 
tehničkih alata za identificiranje novog 
terorističkog sadržaja, bilo da je riječ o 
upotrebi alata dostupnih na tržištu ili onih 
koje je razvio pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju. Pružatelj usluga trebao bi 
izvijestiti o uvođenju konkretnih 
proaktivnih mjera kako bi nadležno tijelo 
moglo prosuditi jesu li te mjere potrebne, 
djelotvorne i razmjerne te, ako je riječ o 
upotrebi automatiziranih sredstava, ima li 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
potrebne sposobnosti za ljudski nadzor i 
procjenu. Pri procjeni djelotvornosti, 
nužnosti i razmjernosti mjera nadležna 
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obzir relevantne parametre, među ostalim 
broj naloga za uklanjanje i broj prijava 
upućenih pružatelju usluga, njegove 
ekonomske kapacitete i utjecaj njegove 
usluge u širenju terorističkog sadržaja (na 
primjer, uzimajući u obzir broj korisnika u 
Uniji).

tijela trebala bi uzeti u obzir relevantne 
parametre, među ostalim broj naloga za 
uklanjanje i broj prijava upućenih 
pružatelju usluga, njegove ekonomske 
kapacitete i utjecaj njegove usluge u 
širenju terorističkog sadržaja (na primjer, 
uzimajući u obzir broj korisnika u Uniji), 
kao i zaštitne mjere uvedene kako bi se 
zaštitila sloboda izražavanja i 
informiranja te broj slučajeva s 
ograničavanjem legalnog sadržaja.

Or. en

Amandman 9

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(19) Nakon zahtjeva nadležno tijelo 
trebalo bi započeti dijalog s pružateljem 
usluga smještaja na poslužitelju o uspostavi 
potrebnih proaktivnih mjera. Ako je to 
potrebno, nadležno tijelo trebalo bi naložiti 
donošenje odgovarajućih, djelotvornih i 
razmjernih proaktivnih mjera ako smatra 
da poduzete mjere nisu dovoljne za 
prevladavanje rizika. Odluka o nalaganju 
takvih konkretnih proaktivnih mjera u 
načelu ne bi trebala dovesti do uvođenja 
opće obveze praćenja, kako je propisano 
člankom 15. stavkom 1. Direktive
2001/31/EZ. Imajući u vidu posebno 
ozbiljne rizike povezane sa širenjem 
terorističkog sadržaja, odluke koje donesu 
nadležna tijela na temelju ove Uredbe 
mogle bi odstupati od pristupa utvrđenog 
člankom 15. stavkom 1. Direktive 
2000/31/EZ u pogledu određenih posebnih, 
ciljanih mjera koje je potrebno donijeti iz 
prevladavajućih razloga javne sigurnosti. 
Prije donošenja takvih odluka nadležno 
tijelo trebalo bi postići pravednu ravnotežu 
između ciljeva od javnog interesa i 
povezanih temeljnih prava, posebno 

(19) Nakon zahtjeva nadležno tijelo 
trebalo bi započeti dijalog s pružateljem 
usluga smještaja na poslužitelju o uspostavi 
potrebnih proaktivnih mjera. Ako je to 
potrebno, nadležno tijelo trebalo bi naložiti 
donošenje odgovarajućih, djelotvornih i 
razmjernih proaktivnih mjera ako smatra 
da poduzete mjere nisu dovoljne za 
prevladavanje rizika. Nadležno tijelo 
trebalo bi naložiti proaktivne mjere za 
koje je razumno očekivati da ih pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju može 
provesti, uzimajući u obzir, među ostalim, 
financijska i druga sredstva pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju. Odluka o 
nalaganju takvih konkretnih proaktivnih 
mjera ne bi trebala dovesti do uvođenja 
opće obveze praćenja, kako je propisano 
člankom 15. stavkom 1. 
Direktive 2000/31/EZ. Imajući u vidu 
posebno ozbiljne rizike povezane sa 
širenjem terorističkog sadržaja, odluke koje 
donesu nadležna tijela na temelju ove 
Uredbe mogle bi, u iznimnim okolnostima,
odstupati od pristupa utvrđenog 
člankom 15. stavkom 1. Direktive 
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slobode izražavanja i informiranja i 
slobode poduzetništva, te dati 
odgovarajuće obrazloženje.

2000/31/EZ u pogledu određenih posebnih, 
ciljanih mjera koje je potrebno donijeti iz 
prevladavajućih razloga javne sigurnosti. 
Prije donošenja takvih odluka nadležno 
tijelo trebalo bi postići pravednu ravnotežu 
između ciljeva od javnog interesa i 
povezanih temeljnih prava, posebno 
slobode izražavanja i informiranja i 
slobode poduzetništva, te dati 
odgovarajuće obrazloženje.

Or. en

Amandman 10

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(24) Transparentnost politika pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju u vezi s 
terorističkim sadržajem ključna je za 
povećanje njihove odgovornosti prema 
svojim korisnicima te za jačanje povjerenja 
građana u jedinstveno digitalno tržište. 
Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi objavljivati godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti koja sadržavaju 
smislene informacije o mjerama 
poduzetima u vezi s otkrivanjem, 
identificiranjem i uklanjanjem terorističkog 
sadržaja.

(24) Transparentnost politika pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju u vezi s 
terorističkim sadržajem ključna je za 
povećanje njihove odgovornosti prema 
svojim korisnicima te za jačanje povjerenja 
građana u jedinstveno digitalno tržište. 
Pružatelji usluga smještaja na poslužitelju 
trebali bi objavljivati godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti koja sadržavaju 
smislene informacije o mjerama 
poduzetima u vezi s otkrivanjem, 
identificiranjem i uklanjanjem terorističkog 
sadržaja, kao i broj slučajeva u kojima se 
ograničio legalni sadržaj. Institucije 
nadležne za izdavanje naloga za 
uklanjanje sadržaja trebale bi objavljivati 
godišnja izvješća za potrebe 
transparentnosti koja sadržavaju smislene 
informacije o broju izdanih naloga, 
uklanjanja, identificiranih i otkrivenih 
terorističkih sadržaja te ograničenja 
legalnog sadržaja.

Or. en
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Amandman 11

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(25) Postupci za podnošenje pritužbi 
neophodna su zaštitna mjera usmjerena 
protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja 
zaštićenog na temelju slobode izražavanja i 
informiranja. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti 
mehanizme za podnošenje pritužbi koji su 
jednostavni za korištenje i osigurati da se 
pritužbe rješavaju brzo i potpuno 
transparentno u odnosu na pružatelja 
sadržaja. Zahtjev da pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju vrati sadržaj koji 
je bio greškom uklonjen ne utječe na 
mogućnost da pružatelji usluga smještaja 
na poslužitelju postupe u skladu sa svojim 
uvjetima iz drugih razloga.

(25) Postupci za podnošenje pritužbi 
neophodna su zaštitna mjera usmjerena 
protiv pogrešnog uklanjanja sadržaja 
zaštićenog na temelju slobode izražavanja i 
informiranja. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju trebali bi stoga uspostaviti 
mehanizme za podnošenje pritužbi koji su 
jednostavni za korištenje i osigurati da se 
pritužbe rješavaju brzo i potpuno 
transparentno za pružatelja sadržaja, što bi 
trebalo uključivati informacije o svim 
učinkovitim pravnim lijekovima, među 
ostalim putevima pravne zaštite. Zahtjev 
da pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju vrati sadržaj koji je bio 
greškom uklonjen ne utječe na mogućnost 
da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju postupe u skladu sa svojim 
uvjetima iz drugih razloga.

Or. en

Amandman 12

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(26) Djelotvorna pravna zaštita u skladu 
s člankom 19. UEU-a i člankom 47. 
Povelje o temeljnim pravima Europske 
unije predviđa da osobe moraju znati 
razloge zbog kojih je sadržaj koji su 
postavile uklonjen ili zbog kojih je tom
sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
pružatelju sadržaja na raspolaganje trebao 
staviti smislene informacije koje bi 
pružatelju sadržaja omogućile da ospori 

(26) Djelotvorna pravna zaštita u skladu 
s člankom 19. UEU-a i člankom 47. 
Povelje o temeljnim pravima Europske 
unije predviđa da osobe moraju znati 
razloge zbog kojih je sadržaj koji su 
postavile uklonjen ili zbog kojih je tom 
sadržaju onemogućen pristup. U tu bi svrhu 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
pružatelju sadržaja na raspolaganje trebao 
staviti smislene informacije koje bi 
pružatelju sadržaja omogućile da ospori 



PE633.042v01-00 16/26 PR\1174496HR.docx

HR

odluku. Međutim, to ne znači nužno da je 
potrebno obavijestiti pružatelja sadržaja.
Ovisno o okolnostima, pružatelji usluga 
smještaja na poslužitelju mogu sadržaj koji 
se smatra terorističkim sadržajem 
zamijeniti porukom da je sadržaj uklonjen 
ili da je sadržaju onemogućen pristup u 
skladu s ovom Uredbom. Na zahtjev bi 
trebalo pružiti dodatne informacije o 
razlozima i načinima na koje pružatelj 
sadržaja može osporavati odluku. Ako 
nadležna tijela odluče da se zbog javne 
sigurnosti, uključujući u kontekstu istrage, 
izravno obavješćivanje pružatelja sadržaja 
o uklanjanju sadržaja ili onemogućavanju 
pristupa tom sadržaju smatra 
neprimjerenim ili kontraproduktivnim, 
trebala bi o tome obavijestiti pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju.

odluku. Ovisno o okolnostima, pružatelji 
usluga smještaja na poslužitelju mogu 
sadržaj koji se smatra terorističkim 
sadržajem zamijeniti porukom da je sadržaj 
uklonjen ili da je sadržaju onemogućen 
pristup u skladu s ovom Uredbom. Na 
zahtjev bi trebalo pružiti dodatne 
informacije o razlozima i načinima na koje 
pružatelj sadržaja može osporavati odluku. 
Ako nadležna tijela odluče da se zbog 
javne sigurnosti, uključujući u kontekstu 
istrage, izravno obavješćivanje pružatelja 
sadržaja o uklanjanju sadržaja ili 
onemogućavanju pristupa tom sadržaju 
smatra neprimjerenim ili 
kontraproduktivnim, trebala bi o tome 
obavijestiti pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju.

Or. en

Amandman 13

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(38) Kazne su potrebne kako bi se 
osiguralo da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju doista ispunjavaju svoje 
obveze na temelju ove Uredbe. Države 
članice trebale bi donijeti pravila o 
kaznama, uključujući, prema potrebi, 
smjernice za izricanje kazni. Posebno 
visoke kazne odredit će se za slučajeve kad 
se sustavno ponavlja da određeni pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni 
teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup 
tom sadržaju u roku od sat vremena od 
primitka naloga za uklanjanje. 
Neispunjavanje obveza u pojedinačnim 
slučajevima moglo bi se kazniti na temelju 
načela ne bis in idem i načela 
proporcionalnosti i uz osiguravanje da se u 
takvim kaznama uzme u obzir sustavno 

(38) Kazne su potrebne kako bi se 
osiguralo da pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju doista ispunjavaju svoje 
obveze na temelju ove Uredbe. Države 
članice trebale bi donijeti pravila o 
kaznama, uključujući, prema potrebi, 
smjernice za izricanje kazni. Posebno 
visoke kazne odredit će se za slučajeve kad 
se sustavno ponavlja da određeni pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju ne ukloni 
teroristički sadržaj ili ne onemogući pristup 
tom sadržaju u roku od sat vremena od 
primitka naloga za uklanjanje, ovisno o 
veličini i financijskoj moći pružatelja 
usluga smještaja na poslužitelju. 
Neispunjavanje obveza u pojedinačnim 
slučajevima moglo bi se kazniti na temelju 
načela ne bis in idem i načela 
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neispunjavanje obveza. Radi jamčenja 
pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo 
utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze 
mogu podlijegati kaznama. Kazne za 
neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo 
bi donijeti samo u odnosu na obveze koje 
proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u 
skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke 
kojom se nameću dodatne proaktivne mjere 
u skladu s člankom 6. stavkom 4. U 
donošenju odluke o tome treba li izreći 
novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir 
financijska sredstva pružatelja usluga. 
Države članice dužne su se pobrinuti da se 
kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji 
nije teroristički sadržaj.

proporcionalnosti i uz osiguravanje da se u 
takvim kaznama uzme u obzir sustavno 
neispunjavanje obveza. Radi jamčenja 
pravne sigurnosti Uredbom bi trebalo 
utvrditi u kojoj mjeri relevantne obveze 
mogu podlijegati kaznama. Kazne za 
neispunjavanje obveza iz članka 6. trebalo 
bi donijeti samo u odnosu na obveze koje
proizlaze iz zahtjeva za izvješćivanje u 
skladu s člankom 6. stavkom 2. ili odluke 
kojom se nameću dodatne proaktivne mjere 
u skladu s člankom 6. stavkom 4. U 
donošenju odluke o tome treba li izreći 
novčanu kaznu, trebalo bi uzeti u obzir 
financijska sredstva pružatelja usluga. 
Države članice dužne su se pobrinuti da se 
kaznama ne potiče uklanjanje sadržaja koji 
nije teroristički sadržaj.

Or. en

Amandman 14

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Ovom se Uredbom utvrđuju 
jedinstvena pravila kako bi se spriječilo da 
se usluge smještaja na poslužitelju
zloupotrebljavaju za širenje terorističkih 
sadržaja na internetu. Njome se posebno 
utvrđuju:

1. Ovom se Uredbom utvrđuju 
jedinstvena pravila kako bi se spriječila 
zloupotreba usluge smještaja na 
poslužitelju za širenje terorističkih sadržaja 
na internetu te s njom uhvatilo u koštac. 
Njome se posebno utvrđuju:

Or. en

Amandman 15

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(b) niz mjera koje su države članice (b) niz mjera koje su države članice 
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dužne uvesti u cilju identificiranja 
terorističkog sadržaja, u cilju 
omogućavanja pružateljima usluga 
smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj 
sadržaj te u cilju olakšavanja suradnje s 
nadležnim tijelima u drugim državama 
članicama, pružateljima usluga smještaja 
na poslužitelju i, prema potrebi, 
odgovarajućim tijelima Unije.

dužne uvesti u cilju identificiranja 
terorističkog sadržaja, u cilju 
omogućavanja pružateljima usluga 
smještaja na poslužitelju da brzo uklone taj 
sadržaj u skladu s pravom Unije kojim se 
omogućuju mjere zaštite slobode 
izražavanja i informiranja te u cilju 
olakšavanja suradnje s nadležnim tijelima u 
drugim državama članicama, pružateljima 
usluga smještaja na poslužitelju i, prema 
potrebi, odgovarajućim tijelima Unije.

Or. en

Amandman 16

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2 a. Ovom Uredbom ne mijenja se 
obveza poštovanja temeljnih prava i 
temeljnih pravnih načela sadržanih u 
članku 6. Ugovora o Europskoj uniji.

Or. en

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(1) „pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja informacija koje je dostavio 
pružatelj sadržaja, a koje se pruža na 
zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od 
stavljanja pohranjenih informacija na 
raspolaganje trećim stranama;

(1) „pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju” znači pružatelj usluga 
informacijskog društva koje se sastoje od 
pohranjivanja informacija koje je dostavio 
pružatelj sadržaja, a koje se pruža na 
zahtjev tog pružatelja sadržaja, te od 
stavljanja pohranjenih informacija na 
raspolaganje javnosti;

Or. en
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Obrazloženje

Pružatelji usluga koje nisu stavljene na raspolaganje javnosti i kod kojih sam sadržaj nije 
dostupan pružateljima ne bi trebali biti obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe jer bi to 
moglo biti u suprotnosti s načelima privatnosti i dovesti u pitanje odredbu o uslugama 
infrastrukture u oblaku. Pružatelji usluga trebali bi biti obuhvaćeni Uredbom u slučajevima u 
kojima pomažu širenju sadržaja višestrukom broju krajnjih korisnika.

Amandman 18

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(6) „širenje terorističkog sadržaja” 
znači stavljanje terorističkog sadržaja na 
raspolaganje trećim stranama putem 
usluga pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju;

(6) „širenje terorističkog sadržaja” 
znači stavljanje terorističkog sadržaja na 
raspolaganje javnosti u okviru usluga 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju;

Or. en

Obrazloženje

Pružatelji usluga koje nisu stavljene na raspolaganje javnosti i kod kojih sam sadržaj nije 
dostupan pružateljima ne bi trebali biti obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe jer bi to 
moglo biti u suprotnosti s načelima privatnosti i dovesti u pitanje odredbu o uslugama 
infrastrukture u oblaku. Pružatelji usluga trebali bi biti obuhvaćeni Uredbom u slučajevima u 
kojima pomažu širenju sadržaja višestrukom broju krajnjih korisnika.

Amandman 19

Prijedlog uredbe
Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su poduzimati 
primjerene, razumne i razmjerne mjere u 
skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali 
širenje terorističkih sadržaja i štitili 
korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te 
obveze oni su dužni postupati savjesno, 
razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući 
u obzir temeljna prava korisnika i temeljnu 

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su poduzimati 
primjerene, razumne i razmjerne mjere u 
skladu s ovom Uredbom kako bi sprečavali 
širenje terorističkih sadržaja i štitili 
korisnike od tih sadržaja. U izvršavanju te 
obveze oni su dužni postupati savjesno, 
razmjerno i nediskriminirajuće, uzimajući 
u obzir temeljna prava korisnika u svim 
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važnost slobode izražavanja i informiranja 
u otvorenom i demokratskom društvu.

okolnostima i temeljnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja u otvorenom i 
demokratskom društvu. Takvo postupanje 
osobito ne smije uključivati opći nadzor.

Or. en

Amandman 20

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(g) prema potrebi, odluku o 
neobavješćivanju o uklanjanju terorističkih 
sadržaja ili onemogućivanju pristupa tom 
sadržaju u skladu s člankom 11.

(g) ako je to potrebno i prikladno, 
odluku o neobavješćivanju o uklanjanju 
terorističkih sadržaja ili onemogućivanju 
pristupa tom sadržaju u skladu s člankom 
11.

Or. en

Amandman 21

Prijedlog uredbe
Članak 4. – stavak 3. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(g a) rokove za žalbe za pružatelja 
usluga smještaja.

Or. en

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju prema potrebi poduzimaju

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju mogu, prema potrebi, a 
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proaktivne mjere kako bi zaštitili svoje 
usluge od širenja terorističkih sadržaja. Te 
mjere moraju biti djelotvorne i razmjerne, 
a u njima se moraju uzeti u obzir rizik od i 
razina izloženosti terorističkom sadržaju, 
temeljna prava korisnika i temeljna
važnost slobode izražavanja i informiranja 
u otvorenom i demokratskom društvu.

osobito kod namjernog širenja 
terorističkih sadržaja i zaprimanja naloga 
o uklanjanju, poduzimati proaktivne mjere 
kako bi zaštitili svoje usluge od širenja 
terorističkih sadržaja. Te mjere moraju biti 
djelotvorne, ciljane i razmjerne riziku od i 
razini izloženosti terorističkom sadržaju, 
osobito uzimajući u obzir temeljna prava 
korisnika i temeljnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja u otvorenom i 
demokratskom društvu.

Or. en

Amandman 23

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3. Ako nadležno tijelo iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) smatra da proaktivne 
mjere poduzete i prijavljene na temelju 
stavka 2. nisu dovoljne za ublažavanje 
rizika od i razine izloženosti te za 
upravljanje rizikom od i razinom 
izloženosti, to tijelo može zatražiti od 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
poduzimanje konkretnih dodatnih 
proaktivnih mjera. U tu svrhu pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju surađuje s 
nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. 
točke (c) radi utvrđivanja konkretnih mjera 
koje je pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju dužan uvesti, pri čemu se u 
pogledu tih mjera određuju glavni ciljevi, 
mjerila i provedbeni rokovi.

3. Ako nadležno tijelo iz članka 17. 
stavka 1. točke (c) smatra da se 
proaktivnim mjerama poduzetima i 
prijavljenima na temelju stavka 2. ne 
poštuju načela nužnosti i 
proporcionalnosti ili da te mjere nisu 
dovoljne za ublažavanje rizika od i razine 
izloženosti te za upravljanje rizikom od i 
razinom izloženosti, to tijelo može zatražiti 
od pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju ponovnu procjenu potrebnih 
mjera ili poduzimanje konkretnih dodatnih 
proaktivnih mjera. U tu svrhu pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju surađuje s 
nadležnim tijelom iz članka 17. stavka 1. 
točke (c) radi utvrđivanja promjena ili
konkretnih mjera koje je pružatelj usluga 
smještaja na poslužitelju dužan uvesti, pri 
čemu se u pogledu tih mjera određuju 
glavni ciljevi, mjerila i provedbeni rokovi.

Or. en
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Amandman 24

Prijedlog uredbe
Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4. Ako se u roku od tri mjeseca od 
podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. 
ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz 
članka 17. stavka 1. točke (c) može donijeti 
odluku kojom se nameću konkretne 
dodatne nužne i razmjerne proaktivne 
mjere. U odluci se osobito uzimaju u obzir 
ekonomski kapaciteti pružatelja usluga 
smještaja na poslužitelju i učinak tih mjera 
na temeljna prava korisnika i temeljnu 
važnost slobode izražavanja i informiranja. 
Ta se odluka šalje glavnom poslovnom 
nastanu pružatelja usluga smještaja na 
poslužitelju ili pravnom zastupniku kojeg 
je pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
imenovao. Pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju dužan je redovito izvješćivati o 
provedbi takvih mjera kako je odredilo 
nadležno tijelo iz članka 17. stavka 1. točke 
(c).

4. Ako se u roku od tri mjeseca od 
podnošenja zahtjeva na temelju stavka 3. 
ne može postići dogovor, nadležno tijelo iz 
članka 17. stavka 1. točke (c) može donijeti 
odluku kojom se nameću konkretne 
dodatne nužne i razmjerne proaktivne 
mjere. Nadležno tijelo ne smije uvesti 
obvezu općeg nadzora. U odluci se osobito 
uzimaju u obzir ekonomski kapaciteti 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju i 
učinak tih mjera na temeljna prava 
korisnika i temeljnu važnost slobode 
izražavanja i informiranja. Ta se odluka 
šalje glavnom poslovnom nastanu 
pružatelja usluga smještaja na poslužitelju 
ili pravnom zastupniku kojeg je pružatelj 
usluga smještaja na poslužitelju imenovao. 
Pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
dužan je redovito izvješćivati o provedbi 
takvih mjera kako je odredilo nadležno 
tijelo iz članka 17. stavka 1. točke (c).

Or. en

Amandman 25

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svojim uvjetima 
utvrditi politiku za sprečavanje širenja 
terorističkog sadržaja, uključujući prema 
potrebi smisleno objašnjenje rada
proaktivnih mjera, što uključuje 
objašnjenje korištenja automatiziranih 
alata.

1. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su u svojim uvjetima 
utvrditi politiku za sprečavanje širenja 
terorističkog sadržaja, uključujući smisleno 
objašnjenje funkcioniranja proaktivnih 
mjera, osobito kod korištenja 
automatiziranih alata.
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Or. en

Amandman 26

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju objavljuju godišnja izvješća za 
potrebe transparentnosti o mjerama 
poduzetima protiv širenja terorističkog 
sadržaja.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju i institucije nadležne za 
izdavanje naloga za uklanjanje objavljuju 
godišnja izvješća za potrebe 
transparentnosti o mjerama poduzetima 
protiv širenja terorističkog sadržaja.

Or. en

Amandman 27

Prijedlog uredbe
Članak 8. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

(d) pregled i ishod postupaka za 
podnošenje pritužbi.

(d) pregled i ishod postupaka za 
podnošenje pritužbi, uključujući broj 
slučajeva u kojima je utvrđeno da je 
sadržaj pogrešno prepoznat kao 
teroristički sadržaj.

Or. en

Amandman 28

Prijedlog uredbe
Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju 
ljudski nadzor i provjere kad je to 
primjereno i uvijek kad je potrebna 
detaljna procjena relevantnog konteksta 

2. Zaštitne mjere osobito obuhvaćaju 
ljudski nadzor i provjere primjerenosti 
odluke da se ukloni ili zabrani pristup 
sadržaju, osobito uzimajući u obzir pravo 
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kako bi se utvrdilo treba li se određeni 
sadržaj smatrati terorističkim sadržajem.

slobode izražavanja i informiranja. 
Ljudski nadzor nužan je u slučajevima
kad je potrebna detaljna procjena 
relevantnog konteksta kako bi se utvrdilo 
treba li se određeni sadržaj smatrati 
terorističkim sadržajem.

Or. en

Amandman 29

Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su odmah obraditi svaku 
primljenu pritužbu i vratiti sadržaj bez 
suvišnog odgađanja ako je uklanjanje ili 
onemogućavanje pristupa bilo 
neopravdano. Dužni su obavijestiti 
podnositelja pritužbe o ishodu obrade 
pritužbe.

2. Pružatelji usluga smještaja na 
poslužitelju dužni su odmah obraditi svaku 
primljenu pritužbu i vratiti sadržaj bez 
suvišnog odgađanja ako je uklanjanje ili 
onemogućavanje pristupa bilo 
neopravdano. Dužni su obavijestiti 
podnositelja pritužbe o ishodu obrade 
pritužbe u roku od dva tjedna od primitka 
pritužbe.

Or. en

Amandman 30

Prijedlog uredbe
Članak 10. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2 a. Ne dovodeći u pitanje odredbe 
stavka 1. i stavka 2., mehanizam za 
podnošenje pritužbi pružatelju usluga 
smještaja na poslužitelju dopuna je 
mjerodavnim zakonima i postupcima 
država članica.

Or. en
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Amandman 31

Prijedlog uredbe
Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

2. Na zahtjev pružatelja sadržaja 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
obavješćuje pružatelja sadržaja o razlozima 
za uklanjanje ili onemogućavanje pristupa i 
o mogućnostima za osporavanje odluke.

2. Na zahtjev pružatelja sadržaja 
pružatelj usluga smještaja na poslužitelju 
obavješćuje pružatelja sadržaja o razlozima 
za uklanjanje ili onemogućavanje pristupa, 
uključujući pravnu osnovu za tu radnju, i 
o mogućnostima za osporavanje odluke.

Or. en

Amandman 32

Prijedlog uredbe
Članak 15. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

3 a. Žalbu iz članka 4. stavka 9. 
podnosi se pred sudom države članice u 
kojoj pružatelj usluga smještaja na 
poslužitelju ima svoj glavni poslovni 
nastan ili gdje sukladno članku 16 boravi 
ili ima poslovni nastan pravni zastupnik 
kojeg je imenovao.

Or. en

Amandman 33

Prijedlog uredbe
Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

1. Svaka država članica imenuje tijelo 
ili tijela odgovorna za:

1. Svaka država članica imenuje tijelo 
odgovorno za:

Or. en
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Amandman 34

Prijedlog uredbe
Članak 18. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

4 a. Kao olakšavajuće okolnosti pri 
utvrđivanju vrste i veličine kazne 
nadležna tijela smatraju nenamjerna 
kašnjenja, osobito kad je riječ o malim, 
srednjim i novoosnovanim poduzećima.

Or. en

Amandman 35

Prijedlog uredbe
Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija Izmjena

Najkasnije [tri godine od datuma primjene 
ove Uredbe] Komisija provodi evaluaciju 
ove Uredbe i podnosi Europskom 
parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni 
ove Uredbe, koje obuhvaća funkcioniranje 
i djelotvornost zaštitnih mjera. Uz izvješće 
se prema potrebi prilažu zakonodavni 
prijedlozi. Države članice dostavljaju 
Komisiji sve potrebne informacije za 
pripremu tog izvješća.

Najkasnije [tri godine od datuma primjene 
ove Uredbe] Komisija provodi evaluaciju 
ove Uredbe i podnosi Europskom 
parlamentu i Vijeću izvješće o primjeni 
ove Uredbe, koje obuhvaća funkcioniranje 
i djelotvornost zaštitnih mjera. Izvješćem 
se obuhvaća i učinak ove Uredbe na 
slobodu izražavanja i informiranja. Uz 
izvješće se prema potrebi prilažu 
zakonodavni prijedlozi. Države članice 
dostavljaju Komisiji sve potrebne 
informacije za pripremu tog izvješća.

Or. en
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