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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio 
sklaidos internete prevencijos
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2018) 0640),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0405/2018),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Čekijos Respublikos Atstovų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje 
tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo 
principo,

– atsižvelgdamas į ... Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą, taip 
pat į Kultūros ir švietimo komiteto bei Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
nuomones (A8-0000/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) teroristinio turinio pateikimas (3) teroristinio turinio pateikimas 

1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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internete turi rimtų neigiamų padarinių 
vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, 
taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų 
teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų 
vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų 
teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į 
svarbų internetinių paslaugų teikėjų 
vaidmenį ir į jų turimas su teikiamomis 
paslaugomis susijusias technologines 
priemones ir pajėgumus, jiems tenka 
ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti 
savo paslaugas nuo teroristų 
piktnaudžiavimo ir padėti kovoti su 
teroristiniu turiniu, platinamu per jų tinklą;

internete turi rimtų neigiamų padarinių 
vartotojams, piliečiams ir visai visuomenei, 
taip pat tokio turinio prieglobos paslaugų 
teikėjams, nes jis menkina tų paslaugų 
vartotojų pasitikėjimą ir kenkia tų paslaugų 
teikėjų verslo modeliams. Atsižvelgiant į 
svarbų internetinių paslaugų teikėjų 
vaidmenį ir į jų turimas su teikiamomis 
paslaugomis susijusias technologines 
priemones ir pajėgumus, jiems tenka 
ypatinga socialinė atsakomybė apsaugoti 
savo paslaugas nuo teroristų 
piktnaudžiavimo ir padėti kovoti su 
teroristiniu turiniu, platinamu per jų tinklą, 
kartu turint galvoje fundamentalią teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją atviroje ir 
demokratinėje visuomenėje svarbą;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) šiuo reglamentu prisidedama prie 
visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge 
nustatomos adekvačios ir patikimos 
apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos 
įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, 
teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens 
duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą 
teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, 
įskaitant laisvę gauti ir perduoti 
informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 
demokratinėje visuomenėje būtinų, 
tinkamų ir proporcingų priemonių, 
atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją – vieno iš 
pliuralistinės ir demokratinės visuomenės 
kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, 
kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. 

(7) šiuo reglamentu prisidedama prie 
visuomenės saugumo užtikrinimo ir drauge 
nustatomos adekvačios ir patikimos 
apsaugos priemonės, kad būtų apsaugotos 
įvairios pagrindinės teisės. Tai, be kita ko, 
teisė į privatų gyvenimą, teisė į asmens 
duomenų apsaugą ir teisė į veiksmingą 
teisminę apsaugą, teisė į žodžio laisvę, 
įskaitant laisvę gauti ir perduoti 
informaciją, teisė imtis verslo ir 
nediskriminavimo principas. 
Kompetentingos institucijos ir prieglobos 
paslaugų teikėjai turėtų imtis tik 
demokratinėje visuomenėje būtinų, 
tinkamų ir proporcingų priemonių, 
atsižvelgdamos į ypatingą teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją – vieno iš 
pliuralistinės ir demokratinės visuomenės 
kertinių akmenų ir vienos iš vertybių, 
kuriomis grindžiama Sąjunga, – svarbą. 
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Priemonės, kuriomis ribojama teisė į 
žodžio laisvę ir informaciją, turėtų būti 
tikslingos, t. y. jomis turi būti užtikrinama 
teroristinio turinio sklaidos prevencija, 
tačiau nedaromas poveikis teisei teisėtais 
būdais gauti ir perduoti informaciją, 
atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų 
teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas 
ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones 
ir idėjas pagal taikomą teisę;

Kad ir kokios būtų priemonės, jomis 
turėtų būti vengiama teisės į žodžio laisvę 
ir informaciją ribojimo ir jos turėtų būti 
kuo naudingesnės užkertant kelią 
teroristinio turinio sklaidai vadovaujantis 
griežtai tikslinga strategija, tačiau tai 
neturėtų daryti poveikio teisei teisėtais 
būdais gauti ir perduoti informaciją, 
atsižvelgiant į esminį prieglobos paslaugų 
teikėjų vaidmenį skatinant viešas diskusijas 
ir skleidžiant bei gaunant faktus, nuomones 
ir idėjas pagal taikomą teisę;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) teisė į veiksmingą teisinę gynybą 
yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir 
ES pagrindinių teisių chartijos 
47 straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo turi teisę kompetentingame 
nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias 
priemones, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti 
jo teises. Ši teisė visų pirma apima 
prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų 
galimybę užginčyti nurodymą pašalinti 
turinį tos valstybės narės, kurios 
institucijos išdavė nurodymą pašalinti 
turinį, teisme;

(8) teisė į veiksmingą teisinę gynybą 
yra įtvirtinta ES sutarties 19 straipsnyje ir 
ES pagrindinių teisių chartijos 
47 straipsnyje. Bet kuris fizinis ar juridinis 
asmuo turi teisę kompetentingame 
nacionaliniame teisme apskųsti bet kokias 
priemones, kurių imtasi pagal šį 
reglamentą ir kurios gali neigiamai paveikti 
jo teises. Ši teisė – visų pirma šio 
reglamento kontekste – apima galimybę 
vartotojams užginčyti turinio pašalinimą, 
kai prieglobos paslaugų teikėjas imasi 
šiame reglamente numatytų priemonių, ir 
būti informuojamiems apie veiksmingus 
teisių gynimo būdus. Ji taip pat apima 
prieglobos paslaugų ir turinio teikėjų teisę 
veiksmingai užginčyti nurodymą pašalinti 
turinį, pritaikytas aktyvias priemones ar 
skirtas nuobaudas valstybės narės, kurios 
institucijos išdavė nurodymą pašalinti 
turinį, pritaikė aktyvias priemones ar 
skyrė nuobaudas, teisme arba valstybės 
narės, kurioje prieglobos paslaugų 
teikėjas yra įsisteigęs arba atstovaujamas, 
teisme;
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Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu;

(9) siekiant geriau išaiškinti veiksmus, 
kurių turi imtis prieglobos paslaugų teikėjai 
ir kompetentingos institucijos, kad būtų 
užkirstas kelias teroristinio turinio sklaidai 
internete, šiame reglamente prevenciniais 
tikslais turėtų būti nustatyta teroristinio 
turinio apibrėžtis, remiantis Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 
2017/5419 pateikta teroristinio nusikaltimo 
apibrėžtimi. Atsižvelgiant į poreikį iš 
interneto šalinti žalingiausią teroristinę 
propagandą, apibrėžtis turėtų apimti 
medžiagą ir informaciją, kuria kurstoma, 
skatinama ar propaguojama vykdyti 
teroristinius nusikaltimus ar prie jų 
prisidėti, teikiami nurodymai, kaip juos 
vykdyti arba skatinamas dalyvavimas 
teroristinėse grupėse. Visų pirma tokia 
informacija apima tekstą, atvaizdus, garso 
ir vaizdo įrašus. Spręsdami, ar turinys 
pagal šį reglamentą yra laikytinas 
teroristiniu, kompetentingos institucijos ir 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
medžiagos pobūdis ir formuluotė, 
kontekstas ir žalingų padarinių žmonių 
saugai ir saugumui potencialas. Faktas, kad 
medžiagą parengė į ES sąrašą įtraukta 
teroristinė organizacija ar asmenys, ta 
medžiaga yra jiems priskirtina ar platinama 
jų vardu, taip pat yra svarbus vertinimo 
veiksnys. Švietimo, žurnalistikos ar 
mokslinių tyrimų tikslais skleidžiamas 
turinys turėtų būti tinkamai apsaugotas. 
Radikalių, poleminių ar prieštaringų 
nuomonių reiškimas viešai diskutuojant 
opiais politiniais klausimais taip pat 
neturėtų būti laikomas teroristiniu turiniu. 
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Teise į šį reiškimą gali būti remiamasi 
valstybės narės, kurioje yra pagrindinė 
prieglobos paslaugų teikėjo veiklos 
vykdymo vieta arba kurioje gyvena arba 
yra įsisteigęs teisinis atstovas, prieglobos 
paslaugų teikėjo paskirtas remiantis šiuo 
reglamentu;

__________________ __________________
9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

9 2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva (ES) 2017/541 dėl 
kovos su terorizmu, pakeičianti Tarybos 
pamatinį sprendimą 2002/475/TVR ir iš 
dalies keičianti Tarybos sprendimą 
2005/671/TVR (OL L 88, 2017 3 31, p. 6).

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir trečiosioms šalims teikiama jo 
pateikta informacija, nepriklausomai nuo 
to, ar ši veikla yra vien techninio, 
automatinio ar pasyvaus pobūdžio. Tokie 
informacinės visuomenės paslaugų teikėjai 
gali būti, pavyzdžiui, socialinės 
žiniasklaidos platformos, srautinio vaizdo 
siuntimo paslaugos, dalijimosi judamo bei 
nejudamo vaizdo ir garso medžiaga 
paslaugos, keitimosi rinkmenomis ir kitos 
debesijos paslaugos, jeigu informacija 
pateikiama trečiosioms šalims, ir interneto 
svetainės, kuriose vartotojai gali rašyti 
komentarus arba skelbti apžvalgas. 
Reglamentas taip pat turėtų būti taikomas 
už Sąjungos ribų įsisteigusiems, tačiau 

(10) kad būtų apimtos tos interneto 
prieglobos paslaugos, kuriomis naudojantis 
platinamas teroristinis turinys, šis 
reglamentas turėtų būti taikomas 
informacinės visuomenės paslaugoms, 
pagal kurias paslaugos gavėjo prašymu 
laikoma ir visuomenei tiesiogiai teikiama 
jo pateikta informacija. Tokie informacinės 
visuomenės paslaugų teikėjai gali būti, 
pavyzdžiui, socialinės žiniasklaidos 
platformos, srautinio vaizdo siuntimo 
paslaugos, dalijimosi judamo bei nejudamo 
vaizdo ir garso medžiaga paslaugos, 
keitimosi rinkmenomis ir kitos debesijos 
paslaugos, neskaitant debesijos IT 
infrastruktūros paslaugų teikėjų, jeigu 
informacija pateikiama tiesiogiai 
visuomenei. Reglamentas taip pat turėtų 
būti taikomas už Sąjungos ribų 
įsisteigusiems, tačiau paslaugas Sąjungoje 
teikiantiems prieglobos paslaugų 
teikėjams, nes didelė dalis prieglobos 
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paslaugas Sąjungoje teikiantiems 
prieglobos paslaugų teikėjams, nes didelė 
dalis prieglobos paslaugų teikėjų, 
susiduriančių su teroristiniu turiniu, yra 
įsisteigę trečiosiose šalyse. Taip būtų 
užtikrinta, kad visoms skaitmeninėje 
bendrojoje rinkoje veikiančioms 
bendrovėms, nepriklausomai nuo jų 
įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie patys 
reikalavimai. Norint nustatyti, ar paslaugų 
teikėjas paslaugas siūlo Sąjungoje, reikia 
įvertinti, ar paslaugos teikėjas sudaro 
sąlygas fiziniams arba juridiniams 
asmenims naudotis savo paslaugomis 
vienoje ar daugiau valstybių narių. Tačiau 
vien prieiga prie paslaugų teikėjo interneto 
svetainės arba e. pašto adreso ar kitų 
kontaktinių duomenų vienoje arba daugiau 
valstybių narių, neatsižvelgiant į kitus 
kriterijus, neturėtų būti pakankama sąlyga 
šiam reglamentui taikyti;

paslaugų teikėjų, susiduriančių su 
teroristiniu turiniu, yra įsisteigę trečiosiose 
šalyse. Taip būtų užtikrinta, kad visoms 
skaitmeninėje bendrojoje rinkoje 
veikiančioms bendrovėms, nepriklausomai 
nuo jų įsisteigimo šalies, būtų taikomi tokie 
patys reikalavimai. Norint nustatyti, ar 
paslaugų teikėjas paslaugas siūlo 
Sąjungoje, reikia įvertinti, ar paslaugos 
teikėjas sudaro sąlygas fiziniams arba 
juridiniams asmenims naudotis savo 
paslaugomis vienoje ar daugiau valstybių 
narių. Tačiau vien prieiga prie paslaugų 
teikėjo interneto svetainės arba e. pašto 
adreso ar kitų kontaktinių duomenų vienoje 
arba daugiau valstybių narių, 
neatsižvelgiant į kitus kriterijus, neturėtų 
būti pakankama sąlyga šiam reglamentui 
taikyti;

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo 

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybės narės turėtų savo 
nuožiūra skirti šią užduotį vienai 
kompetentingai institucijai, nebent pagal 
jų konstitucinę tvarką viena institucija 
negalėtų būti atsakinga. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, per vieną valandą nuo nurodymo 
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gavimo būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

gavimo būtų pašalintas arba būtų 
panaikinta prieiga prie jo. Prieglobos 
paslaugų teikėjai gali patys spręsti, ar 
pašalinti nurodytą turinį ar Sąjungos 
vartotojams panaikinti prieigą prie jo;

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) kompetentinga institucija nurodymą 
pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai 
adresatui ar kontaktiniam centrui bet 
kokiomis elektroninėmis priemonėmis, 
kuriomis galima atgaminti rašytinį įrašą 
tokiomis sąlygomis, kuriomis paslaugų 
teikėjas galėtų nustatyti autentiškumą, 
įskaitant tikslią nurodymo išsiuntimo ir 
gavimo datą ir laiką; tai gali būti, 
pavyzdžiui, saugus e. paštas ir platformos 
arba kiti saugūs kanalai, įskaitant paslaugų 
teikėjo užtikrinamus kanalus, laikantis 
asmens duomenų apsaugos taisyklių. Šį 
reikalavimą galima patenkinti naudojantis 
kvalifikuotomis elektroninio registruoto 
pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 910/201412;

(14) kompetentinga institucija nurodymą 
pašalinti turinį turėtų perduoti tiesiogiai 
adresatui ar kontaktiniam centrui bet 
kokiomis elektroninėmis priemonėmis, 
kuriomis atgaminti rašytinį įrašą galima 
tokiomis sąlygomis, kad nurodymo 
autentiškumas būtų nustatomas paslaugų 
teikėjo neapkraunant pernelyg didele 
finansine ar kitokia našta, įskaitant tikslią 
nurodymo išsiuntimo ir gavimo datą ir 
laiką. Tai gali būti, pavyzdžiui, saugus 
e. paštas ir platformos arba kiti saugūs 
kanalai, įskaitant paslaugų teikėjo 
užtikrinamus kanalus, laikantis asmens 
duomenų apsaugos taisyklių. Šį 
reikalavimą galima patenkinti naudojantis 
kvalifikuotomis elektroninio registruoto 
pristatymo paslaugomis, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 910/201412;

__________________ __________________
12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 
257, 2014 8 28, p. 73).

12 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 910/2014 
dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių 
operacijų patikimumo užtikrinimo 
paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo 
panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL L 
257, 2014 8 28, p. 73).

Or. en
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. 
Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, 
gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo 
pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie 
jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis 
viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio 
turinio patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, 
jau esančiomis rinkoje arba parengtomis 
paties prieglobos paslaugų teikėjo. 
Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas 
apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
žmogaus atliekamos priežiūros ir 
patikrinimų pajėgumus. Vertindamos 
priemonių veiksmingumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir 
poveikį platinant teroristinį turinį 
(pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje);

(18) siekiant užtikrinti, kad prieglobos 
paslaugų teikėjai, susiduriantys su 
teroristiniu turiniu, imtųsi tinkamų 
priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią 
piktnaudžiavimui prieglobos paslaugomis, 
kompetentingos institucijos turėtų 
reikalauti, kad prieglobos paslaugų teikėjai, 
gavę galutinį nurodymą pašalinti turinį, 
praneštų, kokių aktyvių priemonių imtasi. 
Tai galėtų būti priemonės, kuriomis 
užkertamas kelias teroristinio turinio, kuris, 
gavus tokį nurodymą ar pranešimą, buvo 
pašalintas arba buvo panaikinta prieiga prie 
jo, pakartotiniam įkėlimui, naudojantis 
viešomis ar privačiomis žinomo teroristinio 
turinio patikros priemonėmis. Be to, galima 
naudotis patikimomis techninėmis naujo 
teroristinio turinio nustatymo priemonėmis, 
jau esančiomis rinkoje arba parengtomis 
paties prieglobos paslaugų teikėjo. 
Paslaugų teikėjas turėtų teikti ataskaitas 
apie taikomas specialias aktyvias 
priemones, kad kompetentinga institucija 
galėtų nuspręsti, ar tos priemonės yra 
būtinos, veiksmingos ir proporcingos ir ar 
prieglobos paslaugų teikėjas, naudojantis 
automatines priemones, turi reikiamus 
žmogaus atliekamos priežiūros ir 
patikrinimų pajėgumus. Vertindamos 
priemonių veiksmingumą, būtinumą ir 
proporcingumą, kompetentingos 
institucijos turėtų atsižvelgti į svarbius 
rodiklius, įskaitant paslaugų teikėjo gautų 
nurodymų pašalinti turinį ir pranešimų 
skaičių, jo ekonominius pajėgumus ir 
poveikį platinant teroristinį turinį 
(pavyzdžiui, į vartotojų skaičių Sąjungoje), 
taip pat apsaugos priemones, taikomas 
siekiant apsaugoti teisę į žodžio laisvę ir 
informaciją, bei incidentų, kai buvo 



PR\1174496LT.docx 13/26 PE633.042v01-00

LT

ribojamas teisėtas turinys, skaičių;

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 
prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei mano, 
kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos. 
Sprendimas, kuriuo įpareigojama imtis 
konkrečių aktyvių priemonių iš esmės 
neturėtų reikšti bendrosios stebėsenos 
prievolės, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/31/EB 15 straipsnio 1 dalyje. 
Atsižvelgiant į itin didelę riziką, susijusią 
su teroristinio turinio sklaida, 
kompetentingų institucijų remiantis šiuo 
reglamentu priimami sprendimai gali 
nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 
15 straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai 
susiję su konkrečiomis tikslinėmis 
priemonėmis, kurias būtina priimti dėl 
esminių visuomenės saugumo priežasčių. 
Tačiau prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę 
imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;

(19) gavusi prašymą, kompetentinga 
institucija turėtų užmegzti dialogą su 
prieglobos paslaugų teikėju apie aktyvias 
priemones, kurių būtina imtis. Prireikus 
kompetentinga institucija turėtų įpareigoti 
priimti tinkamas, veiksmingas ir 
proporcingas aktyvias priemones, jei mano, 
kad dabartinės priemonės yra 
nepakankamos norint išvengti rizikos. 
Kompetentinga institucija turėtų nustatyti 
tik tas aktyvias priemones, kurių atveju 
galima pagrįstai tikėtis, kad prieglobos 
paslaugų teikėjas jas įgyvendins, be kitų 
veiksnių atsižvelgiant į prieglobos 
paslaugų teikėjo finansinius ir kitus 
išteklius. Sprendimas, kuriuo įpareigojama 
imtis konkrečių aktyvių priemonių neturėtų 
reikšti bendrosios stebėsenos prievolės, 
kaip nustatyta Direktyvos 2000/31/EB 
15 straipsnio 1 dalyje. Atsižvelgiant į itin 
didelę riziką, susijusią su teroristinio 
turinio sklaida, kompetentingų institucijų 
remiantis šiuo reglamentu priimami 
sprendimai išimtinėmis aplinkybėmis gali 
nukrypti nuo Direktyvos 2000/31/EB 
15 straipsnio 1 dalies nuostatų, kiek tai 
susiję su konkrečiomis tikslinėmis 
priemonėmis, kurias būtina priimti dėl 
esminių visuomenės saugumo priežasčių. 
Tačiau prieš priimdama tokius sprendimus 
kompetentinga institucija turėtų pasiekti 
tinkamą viešojo intereso tikslų ir susijusių 
pagrindinių teisių (visų pirma įskaitant 
teisę į žodžio laisvę ir informaciją ir teisę 
imtis verslo) pusiausvyrą ir tinkamai juos 
pagrįsti;
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Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) būtina užtikrinti prieglobos 
paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu 
turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų 
jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas 
piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine 
rinka. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, 
kuriose būtų pateikiama svarbiausia 
informacija apie veiksmus, kurių imtasi 
aptinkant, nustatant ir šalinant teroristinį 
turinį;

(24) būtina užtikrinti prieglobos 
paslaugų teikėjų kovos su teroristiniu 
turiniu politikos skaidrumą, kad padidėtų 
jų atskaitomybė vartotojams ir sustiprintas 
piliečių pasitikėjimas bendrąja skaitmenine 
rinka. Prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
skelbti kasmetines skaidrumo ataskaitas, 
kuriose būtų pateikiama reikšminga 
informacija apie veiksmus, kurių imtasi 
aptinkant, nustatant ir šalinant teroristinį 
turinį, bei apie teisėto turinio apribojimo 
atvejų skaičių. Institucijos, 
kompetentingos išduoti nurodymus 
pašalinti turinį, taip pat turėtų skelbti 
kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose 
būtų pateikiama reikšminga informacija 
apie išduotų teisinių nurodymų skaičių ir 
apie turinio pašalinimo atvejų, nustatyto, 
aptikto ir pašalinto teroristinio turinio 
atvejų bei teisėto turinio apribojimo atvejų 
skaičių;

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) skundų procedūra – būtina 
priemonė apsisaugoti nuo turinio 
pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
nustatyti vartotojams patogius skundų 

(25) skundų procedūra – būtina 
priemonė apsisaugoti nuo turinio 
pašalinimo per klaidą, tai yra teisės į 
žodžio laisvę ir informaciją apsauga. Todėl 
prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
nustatyti vartotojams patogius skundų 
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mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai 
būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio 
teikėjo atžvilgiu. Reikalavimas, kad 
prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per 
klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio 
prieglobos paslaugų teikėjų galimybei 
taikyti savo pačių nustatytas sutartines 
sąlygas kitais pagrindais;

mechanizmus ir užtikrinti, kad skundai 
būtų nagrinėjami greitai ir skaidriai turinio 
teikėjo atžvilgiu, o tai turėtų apimti 
informavimą apie visas veiksmingas teisių 
gynimo galimybes, įskaitant apskundimo 
teismine tvarka būdus. Reikalavimas, kad 
prieglobos paslaugų teikėjas atkurtų per 
klaidą pašalintą turinį, nedaro poveikio 
prieglobos paslaugų teikėjų galimybei 
taikyti savo pačių nustatytas sutartines 
sąlygas kitais pagrindais;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) veiksminga teisinė apsauga pagal 
ES sutarties 19 straipsnį ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
47 straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų 
galėti išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų 
įkeltas turinys buvo pašalintas arba 
panaikinta prieiga prie jo. Šiuo tikslu 
prieglobos paslaugų teikėjas turėtų pateikti 
turinio teikėjui naudingos informacijos, 
kuri leistų turinio teikėjui užginčyti 
sprendimą. Tačiau tai nebūtinai reiškia, 
kad turinio teikėjas turi gauti pranešimą. 
Priklausomai nuo aplinkybių, prieglobos 
paslaugų teikėjai turinį, kurį jie laiko 
teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad turinys 
pašalintas ar prieiga panaikinta 
vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau 
informacijos apie pašalinimo priežastis ir 
turinio teikėjo galimybes užginčyti 
sprendimą, turėtų būti pateikta tik gavus 
tokį prašymą. Jeigu kompetentingos 
institucijos nusprendžia, kad dėl 
visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant 
tyrimo atveju, būtų netinkama ar 
nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio 
teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos 

(26) veiksminga teisinė apsauga pagal 
ES sutarties 19 straipsnį ir Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
47 straipsnį reiškia, kad asmenys turėtų 
galėti išsiaiškinti priežastis, dėl kurių jų 
įkeltas turinys buvo pašalintas arba 
panaikinta prieiga prie jo. Šiuo tikslu 
prieglobos paslaugų teikėjas turėtų pateikti 
turinio teikėjui naudingos informacijos, 
kuri leistų turinio teikėjui užginčyti 
sprendimą. Priklausomai nuo aplinkybių, 
prieglobos paslaugų teikėjai turinį, kurį jie 
laiko teroristiniu, gali pakeisti žinute, kad 
turinys pašalintas ar prieiga panaikinta 
vadovaujantis šiuo reglamentu. Daugiau 
informacijos apie pašalinimo priežastis ir 
turinio teikėjo galimybes užginčyti 
sprendimą, turėtų būti pateikta tik gavus 
tokį prašymą. Jeigu kompetentingos 
institucijos nusprendžia, kad dėl 
visuomenės saugumo priežasčių, įskaitant 
tyrimo atveju, būtų netinkama ar 
nenaudinga tiesiogiai pranešti turinio 
teikėjui apie turinio pašalinimą ar prieigos 
panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti 
prieglobos paslaugų teikėjui;
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panaikinimą, jos apie tai turėtų pranešti 
prieglobos paslaugų teikėjui;

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos turėtų būti taikomos 
tais atvejais, kai prieglobos paslaugų 
teikėjas sistemingai nešalina teroristinio 
turinio ar nepanaikina prieigos prie jo per 
vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo. Toks reikalavimų 
nesilaikymas galėtų būti sankcionuojamas 
laikantis ne bis in idem ir proporcingumo 
principų ir užtikrinant, kad būtų atsižvelgta 
į reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 
2 dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 
6 straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, 
ar taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

(38) nuobaudos yra būtinos norint 
užtikrinti, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
veiksmingai įgyvendintų pagal šį 
reglamentą nustatytas prievoles. Valstybės 
narės turėtų priimti nuobaudų taisykles ir 
prireikus nuobaudų taikymo gaires. Itin 
griežtos nuobaudos, priklausomai nuo 
prieglobos paslaugų teikėjo dydžio ir 
išteklių, turėtų būti taikomos tais atvejais, 
kai prieglobos paslaugų teikėjas 
sistemingai nešalina teroristinio turinio ar 
nepanaikina prieigos prie jo per vieną 
valandą nuo nurodymo pašalinti turinį 
gavimo. Toks reikalavimų nesilaikymas 
galėtų būti sankcionuojamas laikantis ne 
bis in idem ir proporcingumo principų ir 
užtikrinant, kad būtų atsižvelgta į 
reikalavimų nesilaikymo sistemingumą. 
Siekiant teisinio tikrumo, reglamente turėtų 
būti nustatyta, kokiu mastu galėtų būti 
baudžiama už atitinkamų įsipareigojimų 
nevykdymą. Nuobaudos už 6 straipsnio 
nuostatų nesilaikymą turėtų būti taikomos 
tik tų įpareigojimų, kurie yra susiję su 
pranešimo reikalavimu pagal 6 straipsnio 
2 dalį arba su sprendimu, kuriuo nurodoma 
imtis papildomų aktyvių priemonių pagal 
6 straipsnio 4 dalį, atžvilgiu. Sprendžiant, 
ar taikyti finansines nuobaudas, reikėtų 
tinkamai atsižvelgti į finansinius teikėjo 
išteklius. Valstybės narės turėtų užtikrinti, 
kad nuobaudomis nebūtų skatinama šalinti 
turinį, kuris nėra teroristinis;

Or. en
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
vienodos taisyklės, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią netinkamam prieglobos 
paslaugų naudojimui teroristinio turinio 
sklaidos internete tikslais. Visų pirma jame 
nustatomos:

1. Šiuo reglamentu nustatomos 
vienodos taisyklės, kuriomis siekiama 
užkirsti kelią netinkamam prieglobos 
paslaugų naudojimui teroristinio turinio 
sklaidos internete tikslais ir spręsti šią 
problemą. Visų pirma jame nustatomos:

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) priemonės, kurių turės imtis 
valstybės narės, kad nustatytų teroristinį 
turinį, kad prieglobos paslaugų teikėjai 
galėtų jį greitai pašalinti ir kad būtų 
palengvintas bendradarbiavimas su kitų 
valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis, prieglobos paslaugų 
teikėjais ir prireikus atitinkamomis 
Sąjungos įstaigomis.

b) priemonės, kurių turės imtis 
valstybės narės, kad nustatytų teroristinį 
turinį, o prieglobos paslaugų teikėjai galėtų 
jį greitai pašalinti vadovaudamiesi 
Sąjungos teisės nuostatomis, kuriomis 
numatomos tinkamos teisės į žodžio laisvę 
ir informaciją apsaugos priemonės, ir kad 
būtų palengvintas bendradarbiavimas su 
kitų valstybių narių kompetentingomis 
institucijomis, prieglobos paslaugų 
teikėjais ir prireikus atitinkamomis 
Sąjungos įstaigomis.

Or. en

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)



PE633.042v01-00 18/26 PR\1174496LT.docx

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Šiuo reglamentu nekeičiamos 
prievolės gerbti pagrindines teises ir 
pagrindinius teisės principus, įtvirtintus 
Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje.

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
trečiosioms šalims, teikėjas;

1) prieglobos paslaugų teikėjas – 
informacinės visuomenės paslaugų, kurias 
sudaro turinio teikėjo pateiktos 
informacijos saugojimas jo prašymu ir 
laikomos informacijos teikimas 
visuomenei, teikėjas;

Or. en

Pagrindimas

Į šio reglamento taikymo sritį neturėtų patekti paslaugų, kurios nėra prieinamos visuomenei, 
teikėjai, taip pat atvejai, kai pats turinys nėra prieinamas teikėjams, nes tai gali kirstis su 
privatumo principais ir neigiamai paveikti debesijos infrastruktūros paslaugų teikimą. Į šio 
reglamento taikymo sritį turėtų pateikti atvejai, kai paslaugų teikėjai padeda platinti turinį 
įvairiems galutiniams naudotojams ir visuomenei.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas trečiosioms 
šalims prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;

6) teroristinio turinio sklaida – 
teroristinio turinio skleidimas visuomenei 
prieglobos paslaugų teikėjo tinkle;
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Or. en

Pagrindimas

Į šio reglamento taikymo sritį neturėtų patekti paslaugų, kurios nėra prieinamos visuomenei, 
teikėjai, taip pat atvejai, kai pats turinys nėra prieinamas teikėjams, nes tai gali kirstis su 
privatumo principais ir neigiamai paveikti debesijos infrastruktūros paslaugų teikimą. Į šio 
reglamento taikymo sritį turėtų pateikti atvejai, kai paslaugų teikėjai padeda platinti turinį 
įvairiems galutiniams naudotojams ir visuomenei.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieglobos paslaugų teikėjai imasi 
pagal šį reglamentą tinkamų, pagrįstų ir 
proporcingų veiksmų, kuriais kovojama su 
teroristinio turinio sklaida, o vartotojai 
apsaugomi nuo teroristinio turinio. 
Imdamiesi šių veiksmų, jie veikia apdairiai, 
adekvačiai ir nediskriminuodami, taip pat 
gerbdami vartotojų pagrindines teises ir 
atsižvelgdami į didžiulę teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją svarbą atviroje ir 
demokratinėje visuomenėje.

1. Prieglobos paslaugų teikėjai imasi 
pagal šį reglamentą tinkamų, pagrįstų ir 
proporcingų veiksmų, kuriais kovojama su 
teroristinio turinio sklaida, o vartotojai 
apsaugomi nuo teroristinio turinio. 
Imdamiesi šių veiksmų, jie veikia apdairiai, 
adekvačiai ir nediskriminuodami, taip pat 
visomis aplinkybėmis gerbdami vartotojų 
pagrindines teises ir atsižvelgdami į 
didžiulę teisės į žodžio laisvę ir informaciją 
svarbą atviroje ir demokratinėje 
visuomenėje. Visų pirma šie veiksmai 
neturi prilygti bendrajai stebėsenai.

Or. en

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) prireikus sprendimas neatskleisti 
informacijos apie teroristinio turinio 
pašalinimą arba prieigos panaikinimą, kaip 
nurodyta 11 straipsnyje.

g) kai būtina ir tinkama, sprendimas 
neatskleisti informacijos apie teroristinio 
turinio pašalinimą arba prieigos 
panaikinimą, kaip nurodyta 11 straipsnyje.

Or. en
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) užginčijimo terminai prieglobos 
paslaugų teikėjui ir turinio teikėjui;

Or. en

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieglobos paslaugų teikėjai 
prireikus gali imtis aktyvių priemonių, kad 
apsisaugotų nuo teroristinio turinio 
sklaidos savo tinkle. Šios priemonės turi 
būti veiksmingos ir proporcingos, 
grindžiamos rizikos ir teroristinio turinio 
masto lygiu, vartotojų pagrindinėmis 
teisėmis, didžiule teisės į žodžio laisvę ir 
informaciją svarba atviroje ir 
demokratinėje visuomenėje.

1. Prieglobos paslaugų teikėjai 
prireikus – pirmiausia, kai teroristinio 
turinio poveikio mastas ir gautų 
nurodymų pašalinti turinį skaičius nėra 
atsitiktinis – gali imtis aktyvių priemonių, 
kad apsisaugotų nuo teroristinio turinio 
sklaidos savo tinkle. Šios priemonės turi 
būti veiksmingos, tikslingos ir 
proporcingos rizikai ir teroristinio turinio 
poveikio mastui, ypatingą dėmesį skiriant 
vartotojų pagrindinėms teisėms ir 
fundamentaliai teisės į žodžio laisvę ir 
informaciją svarbai atviroje ir 
demokratinėje visuomenėje.

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu 17 straipsnio 1 dalies 3. Jeigu 17 straipsnio 1 dalies 
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c punkte nurodyta kompetentinga 
institucija mano, kad aktyvios priemonės, 
kurių imtasi ir apie kurias pranešta 
ataskaitoje pagal 2 dalį, yra nepakankamos 
norint sumažinti ir valdyti riziką ir 
pavojaus lygį, ji gali prašyti prieglobos 
paslaugų teikėjo imtis konkrečių 
papildomų aktyvių priemonių. Šiuo tikslu 
prieglobos paslaugų teikėjas 
bendradarbiauja su 17 straipsnio 1 dalies 
c punkte nurodyta kompetentinga 
institucija, kad būtų nustatytos konkrečios 
priemonės, kurių jis turi imtis, svarbiausi 
tikslai ir jų pasiekimo rodikliai bei 
įgyvendinimo terminai.

c punkte nurodyta kompetentinga 
institucija mano, kad aktyviomis 
priemonėmis, kurių imtasi ir apie kurias 
pranešta ataskaitoje pagal 2 dalį, 
nepaisoma būtino ir proporcingumo 
principų arba jos yra nepakankamos norint 
sumažinti ir valdyti riziką ir pavojaus lygį, 
ji gali prašyti prieglobos paslaugų teikėjo iš 
naujo įvertinti būtinas priemones arba 
imtis konkrečių papildomų aktyvių 
priemonių. Šiuo tikslu prieglobos paslaugų 
teikėjas bendradarbiauja su 17 straipsnio 
1 dalies c punkte nurodyta kompetentinga 
institucija, kad būtų nustatyti pokyčiai 
arba konkrečios priemonės, kurių jis turi 
imtis, svarbiausi tikslai ir jų pasiekimo 
rodikliai bei įgyvendinimo terminai.

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu per tris mėnesius nuo 
prašymo pagal 3 dalį gavimo nepavyksta 
pasiekti sutarimo, 17 straipsnio 1 dalies 
c punkte nustatyta kompetentinga 
institucija gali priimti sprendimą, kuriuo 
nustatomos konkrečios papildomos būtinos 
ir proporcingos aktyvios priemonės. 
Sprendime visų pirma turi būti 
atsižvelgiama į ekonominius prieglobos 
paslaugų teikėjo pajėgumus ir tokių 
priemonių poveikį vartotojų pagrindinėms 
teisėms ir į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir 
informaciją svarbą. Toks sprendimas 
siunčiamas į prieglobos paslaugų teikėjo 
pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba 
prieglobos paslaugų teikėjo paskirtam 
teisiniam atstovui. Prieglobos paslaugų 
teikėjas reguliariai teikia ataskaitas apie 
tokių priemonių įgyvendinimą, kaip yra 
nustačiusi 17 straipsnio 1 dalies c punkte 

4. Jeigu per tris mėnesius nuo 
prašymo pagal 3 dalį gavimo nepavyksta 
pasiekti sutarimo, 17 straipsnio 1 dalies 
c punkte nustatyta kompetentinga 
institucija gali priimti sprendimą, kuriuo 
nustatomos konkrečios papildomos būtinos 
ir proporcingos aktyvios priemonės. 
Kompetentinga institucija nenustato 
bendrosios stebėsenos prievolės. 
Sprendime visų pirma turi būti 
atsižvelgiama į ekonominius prieglobos 
paslaugų teikėjo pajėgumus ir tokių 
priemonių poveikį vartotojų pagrindinėms 
teisėms ir į didžiulę teisės į žodžio laisvę ir 
informaciją svarbą. Toks sprendimas 
siunčiamas į prieglobos paslaugų teikėjo 
pagrindinę veiklos vykdymo vietą arba 
prieglobos paslaugų teikėjo paskirtam 
teisiniam atstovui. Prieglobos paslaugų 
teikėjas reguliariai teikia ataskaitas apie 
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nurodyta kompetentinga institucija. tokių priemonių įgyvendinimą, kaip yra 
nustačiusi 17 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodyta kompetentinga institucija.

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieglobos paslaugų teikėjai savo 
pačių nustatytose sutartinėse sąlygose 
nustato teroristinio turinio sklaidos 
prevencijos politiką, ir prireikus 
suprantamai paaiškina aktyvių priemonių, 
įskaitant automatines, veikimą.

1. Prieglobos paslaugų teikėjai savo 
pačių nustatytose sutartinėse sąlygose 
nustato teroristinio turinio sklaidos 
prevencijos politiką, įskaitant suprantamą 
aktyvių priemonių veikimo – pirmiausia 
automatinių priemonių naudojimo – 
paaiškinimą.

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieglobos paslaugų teikėjai skelbia 
kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose 
pateikiama informacija apie teroristinio 
turinio sklaidos prevencijos veiksmus.

2. Prieglobos paslaugų teikėjai ir 
institucijos, kompetentingos išduoti 
nurodymus pašalinti turinį, skelbia 
kasmetines skaidrumo ataskaitas, kuriose 
pateikiama informacija apie teroristinio 
turinio sklaidos prevencijos veiksmus.

Or. en

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skundų procedūrų apžvalga ir 
rezultatai.

d) skundų procedūrų apžvalga ir 
rezultatai, įskaitant atvejų, kuriais buvo 
nustatyta, kad turinys neteisingai 
įvardytas kaip teroristinis, skaičių.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Apsaugos priemonės, kurias visų 
pirma sudaro žmogaus atliekama priežiūra 
ir patikrinimai, taikomos atitinkamais 
atvejais ir kiekvieną kartą, kai norint 
nustatyti, ar turinys laikytinas teroristiniu, 
reikia nuodugniai įvertinti atitinkamas 
aplinkybes.

2. Apsaugos priemones visų pirma 
sudaro žmogaus atliekama sprendimo 
pašalinti turinį arba nesuteikti prieigos 
prie jo tinkamumo, ypač teisės į žodžio 
laisvę ir informaciją požiūriu, priežiūra ir 
patikrinimai. Žmogaus atliekama 
priežiūra būtina, kai norint nustatyti, ar 
turinys laikytinas teroristiniu, reikia 
nuodugniai įvertinti atitinkamas 
aplinkybes.

Or. en

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieglobos paslaugų teikėjas 
skubiai išanalizuoja kiekvieną gautą 
skundą ir tais atvejais, kai turinys 
pašalintas ar prieiga panaikinta nepagrįstai, 
nedelsdamas atkuria turinį. Jis informuoja 
skundo teikėją apie analizės išvadas.

2. Prieglobos paslaugų teikėjas 
skubiai išanalizuoja kiekvieną gautą 
skundą ir tais atvejais, kai turinys 
pašalintas ar prieiga panaikinta nepagrįstai, 
nedelsdamas atkuria turinį. Jis informuoja 
skundo teikėją apie analizės išvadas per dvi 
savaites nuo skundo gavimo.
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Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Neatsižvelgiant į 1 ir 2 dalių 
nuostatas, prieglobos paslaugų teikėjų 
skundų nagrinėjimo mechanizmas 
papildo taikomus valstybių narių 
įstatymus ir procedūras.

Or. en

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Turinio teikėjui paprašius, 
prieglobos paslaugų teikėjas informuoja 
turinio teikėją apie turinio pašalinimo ar 
prieigos panaikinimo priežastis ir 
galimybes užginčyti šį sprendimą.

2. Turinio teikėjui paprašius, 
prieglobos paslaugų teikėjas informuoja 
turinio teikėją apie turinio pašalinimo ar 
prieigos panaikinimo priežastis, įskaitant 
šių veiksmų teisinį pagrindą, ir galimybes 
užginčyti šį sprendimą.

Or. en

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 4 straipsnio 9 dalyje minimas 
užginčijimas inicijuojamas valstybės 
narės, kurioje yra pagrindinė prieglobos 
paslaugų teikėjo veiklos vykdymo vieta 
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arba kurioje gyvena arba yra įsisteigęs 
teisinis atstovas, prieglobos paslaugų 
teikėjo paskirtas remiantis 16 straipsniu;

Or. en

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
valdžios instituciją ar institucijas, 
kompetentingas:

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
valdžios instituciją, kompetentingą:

Or. en

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nustatydamos nuobaudų tipus ir 
dydį, netyčinius vėlavimus, pirmiausia 
mažųjų ir vidutinių įmonių bei startuolių 
atvejais, kompetentingos institucijos laiko 
švelninančiais veiksniais.

Or. en

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne anksčiau kaip po [treji metai nuo šio 
reglamento taikymo pradžios] Komisija 

Ne anksčiau kaip po [treji metai nuo šio 
reglamento taikymo pradžios] Komisija 
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atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
apie šio reglamento taikymą, įskaitant 
apsaugos mechanizmo veikimo 
veiksmingumą. Prireikus prie ataskaitos 
pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų. Valstybės narės 
teikia Komisijai informaciją, būtiną tai 
ataskaitai parengti.

atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
apie šio reglamento taikymą, įskaitant 
apsaugos mechanizmo veikimo 
veiksmingumą. Ataskaita turi apimti ir šio 
reglamento poveikį teisei į žodžio laisvę ir 
informaciją. Prireikus prie ataskaitos 
pridedami pasiūlymai dėl teisėkūros 
procedūra priimamų aktų. Valstybės narės 
teikia Komisijai informaciją, būtiną tai 
ataskaitai parengti.
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