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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter 
voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2018)0640),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C8-0405/2018),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 
Tsjechische Kamer van Afgevaardigden, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van 
wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van ... 1,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken en de adviezen van de Commissie cultuur en onderwijs en de Commissie interne 
markt en consumentenbescherming (A8-0000/2019),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

                                               
1 PB C .../Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De aanwezigheid van terroristische 
online-inhoud heeft ernstige negatieve 
gevolgen voor de gebruikers, de burgers en 
de samenleving in het algemeen alsook 
voor de aanbieders van onlinediensten die 
dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor 
het vertrouwen van hun gebruikers wordt 
ondermijnd en hun bedrijfsmodellen 
worden geschaad. Aanbieders van 
onlinediensten hebben, gezien hun centrale 
rol en de technologische middelen en 
mogelijkheden die met de door hen 
verleende diensten gepaard gaan, een 
bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om hun diensten te 
beschermen tegen misbruik door terroristen 
en om te helpen bij de bestrijding van 
terroristische inhoud die via hun diensten 
wordt verspreid.

(3) De aanwezigheid van terroristische 
online-inhoud heeft ernstige negatieve 
gevolgen voor de gebruikers, de burgers en 
de samenleving in het algemeen alsook 
voor de aanbieders van onlinediensten die 
dergelijke inhoud hosten, omdat hierdoor 
het vertrouwen van hun gebruikers wordt 
ondermijnd en hun bedrijfsmodellen 
worden geschaad. Aanbieders van 
onlinediensten hebben, gezien hun centrale 
rol en de technologische middelen en 
mogelijkheden die met de door hen 
verleende diensten gepaard gaan, een 
bijzondere maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om hun diensten te 
beschermen tegen misbruik door terroristen 
en om te helpen bij de bestrijding van 
terroristische inhoud die via hun diensten 
wordt verspreid, zonder het fundamentele 
belang van de vrijheid van meningsuiting 
en van informatie in een open, 
democratische samenleving uit het oog te 
verliezen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Deze verordening draagt bij aan de 
bescherming van de openbare veiligheid en 
creëert passende en solide waarborgen om 
de bescherming van de grondrechten in 
kwestie te garanderen. Dit omvat het recht 
op eerbiediging van het privéleven en de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming, 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
waaronder de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, de vrijheid van 

(7) Deze verordening draagt bij aan de 
bescherming van de openbare veiligheid en 
creëert passende en solide waarborgen om 
de bescherming van de grondrechten in 
kwestie te garanderen. Dit omvat het recht 
op eerbiediging van het privéleven en de 
bescherming van persoonsgegevens, het 
recht op doeltreffende rechtsbescherming, 
het recht op vrijheid van meningsuiting, 
waaronder de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie, de vrijheid van 
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ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 
alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, die één 
van de essentiële fundamenten van een 
pluralistische, democratische samenleving 
is en één van de waarden waarop de Unie 
is gegrondvest. Maatregelen die een
inmenging vormen in de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie moeten 
strikt afgebakend zijn, in die zin dat ze 
moeten dienen om de verspreiding van 
terroristische inhoud te voorkomen, maar 
zonder dat dit afbreuk doet aan het recht op 
rechtmatige wijze kennis te nemen en te 
geven van informatie, rekening houdend 
met de centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet.

ondernemerschap en het beginsel van non-
discriminatie. De bevoegde autoriteiten en 
de aanbieders van hostingdiensten mogen 
alleen maatregelen vaststellen die 
noodzakelijk, passend en evenredig zijn in 
een democratische samenleving, waarbij zij 
rekening houden met het bijzondere belang 
dat wordt gehecht aan de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, die één 
van de essentiële fundamenten van een 
pluralistische, democratische samenleving 
is en één van de waarden waarop de Unie 
is gegrondvest. Maatregelen mogen geen
inmenging vormen in de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie en moeten 
in de mate van het mogelijke dienen om de 
verspreiding van terroristische inhoud te 
voorkomen aan de hand van een strikt 
afgebakende aanpak, maar zonder dat dit 
afbreuk doet aan het recht op rechtmatige 
wijze kennis te nemen en te geven van 
informatie, rekening houdend met de 
centrale rol van aanbieders van 
hostingdiensten bij het faciliteren van het 
publieke debat en de verspreiding en 
ontvangst van feiten, meningen en ideeën 
overeenkomstig de wet.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte is vastgelegd in 
artikel 19 VEU en artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie. Elke natuurlijke of 
rechtspersoon heeft recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voor de 
bevoegde nationale rechterlijke instantie 
tegen overeenkomstig deze verordening 
genomen maatregelen die een negatief 

(8) Het recht op een doeltreffende 
voorziening in rechte is vastgelegd in 
artikel 19 VEU en artikel 47 van het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie. Elke natuurlijke of 
rechtspersoon heeft recht op een 
doeltreffende voorziening in rechte voor de 
bevoegde nationale rechterlijke instantie 
tegen overeenkomstig deze verordening 
genomen maatregelen die een negatief 
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effect kunnen hebben op de rechten van die 
persoon. Het recht omvat met name de 
mogelijkheid voor aanbieders van 
hostingdiensten en aanbieders van inhoud 
om verwijderingsbevelen daadwerkelijk te 
betwisten voor de rechterlijke instantie van 
de lidstaat waarvan de autoriteiten het 
verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd.

effect kunnen hebben op de rechten van die 
persoon. Het recht omvat in het kader van 
deze verordening met name de 
mogelijkheid voor gebruikers om de 
verwijdering van inhoud naar aanleiding 
van door aanbieders van hostingdiensten 
genomen maatregelen te betwisten, zoals 
bepaald in deze verordening, en om over 
doeltreffende rechtsmiddelen te worden 
geïnformeerd. Bovendien omvat het het 
recht voor aanbieders van hostingdiensten 
en aanbieders van inhoud om 
verwijderingsbevelen en opgelegde 
proactieve maatregelen of sancties
daadwerkelijk te betwisten voor de 
rechterlijke instantie van de lidstaat 
waarvan de autoriteiten het 
verwijderingsbevel hebben uitgevaardigd 
of de proactieve maatregelen of sancties 
hebben opgelegd, of voor de rechterlijke 
instantie van de plaats waar de 
desbetreffende aanbieder van 
hostingdiensten is gevestigd of wordt 
vertegenwoordigd.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 

(9) Om duidelijkheid te verschaffen 
over de maatregelen die zowel aanbieders 
van hostingdiensten als bevoegde 
autoriteiten moeten nemen om de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud te voorkomen, moet deze 
verordening een definitie van terroristische 
inhoud vaststellen met het oog op 
preventieve doeleinden, op basis van de 
definitie van terroristische misdrijven van 
Richtlijn (EU) 2017/541 van het Europees 
Parlement en de Raad9. Omdat de 
schadelijkste terroristische 
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onlinepropaganda moet worden aangepakt, 
moet de definitie slaan op materiaal en 
informatie die aanzetten tot het plegen van 
terroristische misdrijven of het bijdragen 
aan terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, die instructies 
geven voor het plegen van dergelijke 
misdrijven of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevorderen. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd.

onlinepropaganda moet worden aangepakt, 
moet de definitie materiaal en informatie 
dekken die aanzetten tot het plegen van 
terroristische misdrijven of het bijdragen 
aan terroristische misdrijven, of dit 
aanmoedigen of verdedigen, die instructies 
geven voor het plegen van dergelijke 
misdrijven of het deelnemen aan 
activiteiten van een terroristische 
groepering bevorderen. Dergelijke 
informatie omvat met name tekst, beelden, 
geluidsopnamen en videobestanden. Bij de 
beoordeling of inhoud terroristische inhoud 
is in de zin van deze verordening, moeten 
bevoegde autoriteiten en aanbieders van 
hostingdiensten rekening houden met 
factoren zoals de aard en de formulering 
van de verklaringen, de context waarin de 
verklaringen zijn afgelegd en hun 
potentieel om schadelijke gevolgen teweeg 
te brengen, waardoor de veiligheid van 
personen in gevaar komt. Het feit dat het 
materiaal geproduceerd is door, toe te 
rekenen is aan of verspreid is namens een 
terroristische organisatie of persoon die op 
de EU-terroristenlijst is geplaatst, is een 
belangrijke factor in de beoordeling. 
Inhoud die voor educatieve, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden wordt verspreid, 
moet adequaat worden beschermd. Voorts 
mag de uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het publieke 
debat over gevoelige politieke 
vraagstukken niet als terroristische inhoud 
worden beschouwd. Het recht op 
dergelijke meningsuiting kan worden 
ingeroepen voor het gerecht van de 
lidstaat waar de aanbieder van 
hostingdiensten zijn hoofdvestiging heeft 
of waar de wettelijke vertegenwoordiger 
die op grond van deze verordening door 
de aanbieder is aangewezen verblijft of is 
gevestigd.

__________________ __________________

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 

9 Richtlijn (EU) 2017/541 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
15 maart 2017 inzake terrorismebestrijding 
en ter vervanging van Kaderbesluit 
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2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

2002/475/JBZ van de Raad en tot wijziging 
van Besluit 2005/671/JBZ van de Raad 
(PB L 88 van 31.3.2017, blz. 6).

Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie aan derden
beschikbaar stellen, ongeacht of deze 
activiteit louter technisch, automatisch en 
passief is. Dergelijke aanbieders van 
diensten van de informatiemaatschappij 
omvatten bijvoorbeeld 
socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden, bestandsdeling en andere 
clouddiensten in zoverre daarmee de 
informatie aan derden beschikbaar wordt 
gesteld, en websites waarop gebruikers 
opmerkingen of beoordelingen kunnen 
posten. De verordening moet ook van 
toepassing zijn op aanbieders van 
hostingdiensten die buiten de Unie zijn 
gevestigd maar diensten aanbieden in de 
Unie, aangezien een aanzienlijk deel van 
de aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 

(10) Om van toepassing te zijn op 
onlinehostingdiensten waarop terroristische 
inhoud wordt verspreid, moet deze 
verordening van toepassing zijn op 
diensten van de informatiemaatschappij die 
op verzoek van een afnemer van de dienst 
door hem verstrekte informatie opslaan en 
de opgeslagen informatie rechtstreeks aan 
het publiek beschikbaar stellen. Dergelijke 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij omvatten 
bijvoorbeeld socialemediaplatforms, 
videostreamingdiensten, diensten voor het 
delen van video- en audiobestanden en 
beelden, bestandsdeling en andere 
clouddiensten, met uitzondering van 
aanbieders van cloud-
infrastructuurdiensten in zoverre daarmee 
de informatie rechtstreeks aan het publiek
beschikbaar wordt gesteld. De verordening 
moet ook van toepassing zijn op aanbieders 
van hostingdiensten die buiten de Unie zijn 
gevestigd maar diensten aanbieden in de 
Unie, aangezien een aanzienlijk deel van 
de aanbieders van hostingdiensten die aan 
terroristische inhoud op hun diensten zijn 
blootgesteld, in derde landen gevestigd 
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat alle 
ondernemingen die in de digitale 
eengemaakte markt actief zijn, dezelfde 
vereisten moeten naleven, ongeacht het 
land van vestiging. Om te bepalen of een 
dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
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dienstverlener diensten aanbiedt in de 
Unie, moet worden nagegaan of de 
dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 
gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

dienstverlener rechtspersonen of 
natuurlijke personen in een of meer 
lidstaten in staat stelt om zijn diensten te 
gebruiken. De loutere toegankelijkheid van 
de website van een dienstverlener of van 
een e-mailadres en van andere 
contactgegevens in een of meer lidstaten 
mag op zich echter niet volstaan als 
voorwaarde voor de toepassing van deze 
verordening.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De procedure en verplichtingen die 
voortvloeien uit wettelijke bevelen waarin 
aanbieders van hostingdiensten na een 
beoordeling door de bevoegde autoriteiten 
wordt gevraagd terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken, moeten worden 
geharmoniseerd. De lidstaten moeten vrij 
blijven in de keuze van de bevoegde 
autoriteiten en kunnen administratieve 
instanties, rechtshandhavingsautoriteiten 
of rechterlijke instanties met deze taak 
belasten. Gezien de snelheid waarmee 
terroristische inhoud via onlinediensten 
wordt verspreid, legt deze bepaling 
aanbieders van hostingdiensten de 
verplichting op te garanderen dat in het 
verwijderingsbevel geïdentificeerde 
terroristische inhoud binnen één uur na 
ontvangst van het verwijderingsbevel 
wordt verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt. Het zijn de 
aanbieders van hostingdiensten die 
besluiten of zij de inhoud in kwestie 
verwijderen of de toegang daartoe 

(13) De procedure en verplichtingen die 
voortvloeien uit wettelijke bevelen waarin 
aanbieders van hostingdiensten na een 
beoordeling door de bevoegde autoriteiten 
wordt gevraagd terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken, moeten worden 
geharmoniseerd. De lidstaten moeten zelf 
één bevoegde autoriteit met deze taak 
belasten, tenzij hun grondwettelijke 
regelingen niet toestaan dat één enkele 
autoriteit bevoegd is. Gezien de snelheid 
waarmee terroristische inhoud via 
onlinediensten wordt verspreid, legt deze 
bepaling aanbieders van hostingdiensten de 
verplichting op te garanderen dat in het 
verwijderingsbevel geïdentificeerde 
terroristische inhoud binnen één uur na 
ontvangst van het verwijderingsbevel 
wordt verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt. Het zijn de 
aanbieders van hostingdiensten die 
besluiten of zij de inhoud in kwestie 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk maken voor gebruikers in de 
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onmogelijk maken voor gebruikers in de 
Unie.

Unie.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De bevoegde autoriteit moet het 
verwijderingsbevel rechtstreeks aan de 
geadresseerde en het contactpunt zenden 
met elektronische middelen die een 
schriftelijk bewijs kunnen genereren op 
zodanige wijze dat de dienstverlener de 
authenticiteit kan vaststellen, met 
vermelding van de datum en het tijdstip 
van verzending en ontvangst van het bevel, 
bijvoorbeeld via beveiligde e-mail en 
platformen of andere beveiligde kanalen, 
met inbegrip van die welke door de 
dienstverlener beschikbaar worden gesteld, 
overeenkomstig de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. Dit 
vereiste kan met name worden nageleefd 
door het gebruik van gekwalificeerde 
diensten voor elektronisch aangetekende 
bezorging in de zin van Verordening (EU) 
nr. 910/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad12.

(14) De bevoegde autoriteit moet het 
verwijderingsbevel rechtstreeks aan de 
geadresseerde en het contactpunt zenden 
met elektronische middelen die een 
schriftelijk bewijs kunnen genereren op 
zodanige wijze dat de authenticiteit van het 
bevel kan worden vastgesteld zonder dat
voor de dienstverlener een onredelijke 
financiële of andere last ontstaat, met 
vermelding van de datum en het tijdstip 
van verzending en ontvangst van het bevel, 
bijvoorbeeld via beveiligde e-mail en 
platformen of andere beveiligde kanalen, 
met inbegrip van die welke door de 
dienstverlener beschikbaar worden gesteld, 
overeenkomstig de regels inzake de 
bescherming van persoonsgegevens. Dit 
vereiste kan met name worden nageleefd 
door het gebruik van gekwalificeerde 
diensten voor elektronisch aangetekende 
bezorging in de zin van Verordening (EU) 
nr. 910/2014 van het Europees Parlement 
en de Raad12.

__________________ __________________

12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 
2014 betreffende elektronische identificatie 
en vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties in de interne markt en tot 
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG 
(PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

12 Verordening (EU) nr. 910/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 
2014 betreffende elektronische identificatie 
en vertrouwensdiensten voor elektronische 
transacties in de interne markt en tot 
intrekking van Richtlijn 1999/93/EG 
(PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18) Om ervoor te zorgen dat aanbieders 
van hostingdiensten die aan terroristische 
inhoud worden blootgesteld, passende 
maatregelen nemen om misbruik van hun 
diensten te voorkomen, moeten de 
bevoegde autoriteiten aanbieders van 
hostingdiensten die een verwijderingsbevel 
hebben ontvangen dat definitief is 
geworden, verzoeken verslag uit te brengen 
over de genomen proactieve maatregelen. 
Deze kunnen bestaan uit maatregelen om te 
voorkomen dat terroristische inhoud die is 
verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt als gevolg van een 
verwijderingsbevel dat of een 
doorverwijzing die de aanbieder van 
hostingdiensten heeft ontvangen, opnieuw 
wordt geüpload, door gebruik te maken van 
publieke of particuliere instrumenten 
waarmee die inhoud kan worden 
vergeleken met bekende terroristische 
inhoud. Zij kunnen ook gebruikmaken van 
betrouwbare technische instrumenten om 
nieuwe terroristische inhoud te 
identificeren, hetzij op de markt 
beschikbare instrumenten hetzij 
instrumenten die de aanbieder van 
hostingdiensten zelf heeft ontwikkeld. De 
dienstverlener moet verslag uitbrengen 
over de specifieke proactieve maatregelen 
zodat de bevoegde autoriteit kan 
beoordelen of de maatregelen doeltreffend 
en evenredig zijn en of, indien 
automatische middelen worden gebruikt, 
de aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige capaciteiten beschikt voor 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie. Bij het beoordelen van de 
doeltreffendheid en evenredigheid van de 
maatregelen moeten de bevoegde 

(18) Om ervoor te zorgen dat aanbieders 
van hostingdiensten die aan terroristische 
inhoud worden blootgesteld, passende 
maatregelen nemen om misbruik van hun 
diensten te voorkomen, moeten de 
bevoegde autoriteiten aanbieders van 
hostingdiensten die een verwijderingsbevel 
hebben ontvangen dat definitief is 
geworden, verzoeken verslag uit te brengen 
over de genomen proactieve maatregelen. 
Deze kunnen bestaan uit maatregelen om te 
voorkomen dat terroristische inhoud die is 
verwijderd of waartoe de toegang 
onmogelijk is gemaakt als gevolg van een 
verwijderingsbevel dat of een 
doorverwijzing die de aanbieder van 
hostingdiensten heeft ontvangen, opnieuw 
wordt geüpload, door gebruik te maken van 
publieke of particuliere instrumenten 
waarmee die inhoud kan worden 
vergeleken met bekende terroristische 
inhoud. Zij kunnen ook gebruikmaken van 
betrouwbare technische instrumenten om 
nieuwe terroristische inhoud te 
identificeren, hetzij op de markt 
beschikbare instrumenten hetzij 
instrumenten die de aanbieder van 
hostingdiensten zelf heeft ontwikkeld. De 
dienstverlener moet verslag uitbrengen 
over de specifieke proactieve maatregelen 
zodat de bevoegde autoriteit kan 
beoordelen of de maatregelen nodig,
doeltreffend en evenredig zijn en of, indien 
automatische middelen worden gebruikt, 
de aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige capaciteiten beschikt voor 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie. Bij het beoordelen van de 
noodzaak, doeltreffendheid en 
evenredigheid van de maatregelen moeten 
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autoriteiten rekening houden met relevante 
parameters, waaronder het aantal aan de 
aanbieder gerichte verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen, zijn economische 
draagkracht en het effect van zijn dienst in 
de verspreiding van terroristische inhoud 
(bijvoorbeeld rekening houdend met het 
aantal gebruikers in de Unie).

de bevoegde autoriteiten rekening houden 
met relevante parameters, waaronder het 
aantal aan de aanbieder gerichte 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen, 
zijn economische draagkracht en het effect 
van zijn dienst in de verspreiding van 
terroristische inhoud (bijvoorbeeld 
rekening houdend met het aantal 
gebruikers in de Unie), alsook met de 
waarborgen die zijn vastgesteld ter 
bescherming van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, en het 
aantal incidenten met betrekking tot 
beperking van legale inhoud.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Na het verzoek moet de bevoegde 
autoriteit een dialoog aangaan met de 
aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige proactieve maatregelen die moeten 
worden genomen. Zo nodig moet de 
bevoegde autoriteit het nemen van 
passende, doeltreffende en evenredige 
proactieve maatregelen opleggen wanneer 
zij van oordeel is dat de genomen 
maatregelen niet volstaan om de risico's 
aan te pakken. Een besluit om dergelijke 
specifieke proactieve maatregelen op te 
leggen mag in beginsel niet leiden tot het 
opleggen van een algemene 
toezichtverplichting, zoals bepaald in 
artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG. 
Gezien de bijzonder ernstige risico's die 
met de verspreiding van terroristische 
inhoud gepaard gaan, kunnen de door de 
bevoegde autoriteiten op grond van deze 
verordening genomen besluiten afwijken 
van de aanpak die in artikel 15, lid 1, van 
Richtlijn 2000/31/EG is vastgesteld, wat 

(19) Na het verzoek moet de bevoegde 
autoriteit een dialoog aangaan met de 
aanbieder van hostingdiensten over de 
nodige proactieve maatregelen die moeten 
worden genomen. Zo nodig moet de 
bevoegde autoriteit het nemen van 
passende, doeltreffende en evenredige 
proactieve maatregelen opleggen wanneer 
zij van oordeel is dat de genomen 
maatregelen niet volstaan om de risico's 
aan te pakken. De bevoegde autoriteit mag 
alleen proactieve maatregelen opleggen 
die redelijkerwijs van de aanbieder van 
hostingdiensten verwacht kunnen worden, 
waarbij onder meer rekening wordt 
gehouden met de financiële en andere 
middelen van de aanbieder. Een besluit 
om dergelijke specifieke proactieve 
maatregelen op te leggen mag niet leiden 
tot het opleggen van een algemene 
toezichtverplichting, zoals bepaald in 
artikel 15, lid 1, van Richtlijn 2000/31/EG. 
Gezien de bijzonder ernstige risico's die 
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betreft bepaalde specifieke, gerichte 
maatregelen die moeten worden genomen 
om dwingende redenen van openbare 
veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te 
nemen, moet de bevoegde autoriteit een 
billijke afweging maken tussen de 
doelstellingen van openbaar belang en de 
betrokken grondrechten, waaronder met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

met de verspreiding van terroristische 
inhoud gepaard gaan, kunnen de door de 
bevoegde autoriteiten op grond van deze 
verordening genomen besluiten in 
uitzonderlijke gevallen afwijken van de 
aanpak die in artikel 15, lid 1, van Richtlijn 
2000/31/EG is vastgesteld, wat betreft 
bepaalde specifieke, gerichte maatregelen 
die moeten worden genomen om 
dwingende redenen van openbare 
veiligheid. Alvorens dergelijke besluiten te 
nemen, moet de bevoegde autoriteit een 
billijke afweging maken tussen de 
doelstellingen van openbaar belang en de 
betrokken grondrechten, waaronder met 
name de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie en de vrijheid van 
ondernemerschap, en een passende 
motivering verstrekken.

Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 
tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 
met nuttige informatie over de maatregelen 
die zijn genomen met betrekking tot de 
opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud.

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 
tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 
met nuttige informatie over de maatregelen 
die zijn genomen met betrekking tot de 
opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud, alsook over het 
aantal beperkingen van legale inhoud. De 
voor de uitvaardiging van 
verwijderingsbevelen bevoegde 
autoriteiten moeten tevens jaarlijkse 
transparantieverslagen publiceren met 
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relevante informatie over het aantal 
uitgevaardigde verwijderingsbevelen, het 
aantal verwijderingen, het aantal 
geïdentificeerde en opgespoorde gevallen 
van terroristische inhoud en het aantal 
beperkingen van legale inhoud.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Het vereiste dat de aanbieder 
van hostingdiensten de inhoud moet 
herstellen wanneer die ten onrechte is 
verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet 
dat aanbieders van hostingdiensten hun 
eigen voorwaarden op andere gronden 
handhaven.

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld, en dat daarnaast informatie 
wordt verstrekt over doeltreffende 
rechtsmiddelen, waaronder 
mogelijkheden voor het instellen van een 
hogere voorziening. Het vereiste dat de 
aanbieder van hostingdiensten de inhoud 
moet herstellen wanneer die ten onrechte is 
verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet 
dat aanbieders van hostingdiensten hun 
eigen voorwaarden op andere gronden 
handhaven.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Dit hoeft echter niet 
noodzakelijkerwijs te bestaan in een 
kennisgeving aan de aanbieder van 
inhoud. Afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen aanbieders van 
hostingdiensten inhoud die als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
vervangen door een bericht dat die inhoud 
overeenkomstig deze verordening is 
verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk is gemaakt. Op verzoek moet 
nadere informatie worden verstrekt over de 
redenen en over de mogelijkheden voor de 
aanbieder van inhoud om het besluit te 
betwisten. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten besluiten dat het om redenen 
van openbare veiligheid, waaronder in het 
kader van een onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 
inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen.

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen aanbieders van 
hostingdiensten inhoud die als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
vervangen door een bericht dat die inhoud 
overeenkomstig deze verordening is 
verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk is gemaakt. Op verzoek moet 
nadere informatie worden verstrekt over de 
redenen en over de mogelijkheden voor de 
aanbieder van inhoud om het besluit te 
betwisten. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten besluiten dat het om redenen 
van openbare veiligheid, waaronder in het 
kader van een onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 
inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel, 
afhankelijk van de grootte van de 
aanbieder en de middelen waarover deze 
beschikt. Een dergelijke niet-naleving in 
individuele gevallen kan worden bestraft 
met eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

Or. en
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Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om te voorkomen dat 
hostingdiensten worden misbruikt voor de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud. Zij stelt met name het volgende 
vast:

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om te voorkomen dat 
hostingdiensten worden misbruikt voor de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud, alsook om dergelijk misbruik 
tegen te gaan. Zij stelt met name het 
volgende vast:

Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de snelle 
verwijdering ervan door aanbieders van 
hostingdiensten mogelijk te maken en de 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders 
van hostingdiensten en, in voorkomend 
geval, betrokken organen van de Unie te 
faciliteren.

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de snelle 
verwijdering ervan door aanbieders van 
hostingdiensten overeenkomstig het recht 
van de Unie mogelijk te maken door 
passende waarborgen voor de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie te 
bieden, en de samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten in andere lidstaten, 
aanbieders van hostingdiensten en, in 
voorkomend geval, betrokken organen van 
de Unie te faciliteren.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening heeft niet tot 
gevolg dat de verplichting tot eerbiediging 
van de grondrechten en de fundamentele 
rechtsbeginselen, zoals neergelegd in 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, wordt gewijzigd.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan het publiek beschikbaar te 
stellen;

Or. en

Motivering

Aanbieders van diensten die niet aan het publiek beschikbaar worden gesteld en waarvan de 
inhoud niet voor de aanbieders toegankelijk is, mogen niet binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening vallen, aangezien dit in strijd zou kunnen zijn met beginselen op het gebied 
van privacy en de verstrekking van cloud-infrastructuurdiensten zou kunnen ondermijnen. De 
dienstverleners moeten pas binnen het toepassingsgebied vallen wanneer zij de verspreiding 
van de inhoud onder meerdere eindgebruikers en het publiek vergemakkelijken.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan het publiek beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

Or. en

Motivering

Aanbieders van diensten die niet aan het publiek beschikbaar worden gesteld en waarvan de 
inhoud niet voor de aanbieders toegankelijk is, mogen niet binnen het toepassingsgebied van 
deze verordening vallen, aangezien dit in strijd zou kunnen zijn met beginselen op het gebied 
van privacy en de verstrekking van cloud-infrastructuurdiensten zou kunnen ondermijnen. De 
dienstverleners moeten pas binnen het toepassingsgebied vallen wanneer zij de verspreiding 
van de inhoud onder meerdere eindgebruikers en het publiek vergemakkelijken.

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
treffen passende, redelijke en evenredige 
maatregelen in overeenstemming met deze 
verordening, tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud en ter bescherming 
van gebruikers tegen terroristische inhoud. 
Daarbij handelen zij op zorgvuldige, 
evenredige en niet-discriminerende wijze 
en met inachtneming van de grondrechten 
van de gebruikers, en houden zij rekening 
met het fundamentele belang van de 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie in een open en democratische 
samenleving.

1. Aanbieders van hostingdiensten 
treffen passende, redelijke en evenredige 
maatregelen in overeenstemming met deze 
verordening, tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud en ter bescherming 
van gebruikers tegen terroristische inhoud. 
Daarbij handelen zij te allen tijde op 
zorgvuldige, evenredige en niet-
discriminerende wijze en met 
inachtneming van de grondrechten van de 
gebruikers, en houden zij rekening met het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving. Deze 
maatregelen komen met name niet neer
op algemeen toezicht.

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) in voorkomend geval, het besluit 
om geen informatie openbaar te maken 
over de verwijdering van terroristische 
inhoud of het onmogelijk maken van de 
toegang daartoe, als bedoeld in artikel 11.

(g) indien noodzakelijk en passend, 
het besluit om geen informatie openbaar te 
maken over de verwijdering van illegale 
terroristische inhoud of het onmogelijk 
maken van de toegang daartoe, als bedoeld 
in artikel 11.

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) termijnen voor het instellen van 
een hogere voorziening door de aanbieder 
van hostingdiensten en de aanbieder van 
inhoud.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
nemen, waar passend, proactieve 
maatregelen om hun diensten te 
beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud. De maatregelen zijn 
doeltreffend en evenredig, rekening 
houdend met het risico en de mate van 
blootstelling aan terroristische inhoud, de 
grondrechten van de gebruikers en het 

1. Aanbieders van hostingdiensten 
kunnen waar passend, en name wanneer 
er sprake is van een niet-incidenteel 
niveau van blootstelling aan terroristische 
inhoud en ontvangst van 
verwijderingsbevelen, proactieve 
maatregelen nemen om hun diensten te 
beschermen tegen de verspreiding van 
terroristische inhoud. De maatregelen zijn 



PR\1174496NL.docx 23/29 PE633.042v01-00

NL

fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie in een 
open en democratische samenleving.

doeltreffend, gericht en evenredig met het 
risico en de mate van blootstelling aan 
terroristische inhoud, en houden met name 
rekening met de grondrechten van de 
gebruikers en het fundamentele belang van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie in een open en democratische 
samenleving.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit van 
oordeel is dat de genomen proactieve 
maatregelen waarover overeenkomstig 
lid 2 verslag is uitgebracht, niet volstaan 
om het risico en de mate van blootstelling 
te beperken en te beheersen, kan zij de 
aanbieder van hostingdiensten verzoeken 
specifieke aanvullende proactieve 
maatregelen te nemen. Daartoe werkt de 
aanbieder van hostingdiensten met de in 
artikel 17, lid 1, onder c), bedoelde 
bevoegde autoriteit samen om de door hem 
te nemen specifieke maatregelen te bepalen 
en de belangrijkste doelstellingen en 
benchmarks alsook de termijnen voor de 
uitvoering daarvan vast te stellen.

3. Wanneer de in artikel 17, lid 1, 
onder c), bedoelde bevoegde autoriteit van 
oordeel is dat de genomen proactieve 
maatregelen waarover overeenkomstig 
lid 2 verslag is uitgebracht, in strijd zijn 
met de beginselen van noodzakelijkheid 
en evenredigheid of niet volstaan om het 
risico en de mate van blootstelling te 
beperken en te beheersen, kan zij de 
aanbieder van hostingdiensten verzoeken 
de nodige maatregelen opnieuw te 
beoordelen of specifieke aanvullende 
proactieve maatregelen te nemen. Daartoe 
werkt de aanbieder van hostingdiensten 
met de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit samen om de 
door hem door te voeren wijzigingen of de 
door hem te nemen specifieke maatregelen 
te bepalen en de belangrijkste 
doelstellingen en benchmarks alsook de 
termijnen voor de uitvoering daarvan vast 
te stellen.

Or. en
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Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Indien binnen drie maanden na de 
indiening van het verzoek krachtens lid 3 
geen overeenstemming kan worden bereikt, 
kan de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit een besluit 
uitvaardigen waarbij specifieke 
aanvullende nodige en evenredige 
proactieve maatregelen worden opgelegd. 
In het besluit wordt met name rekening 
gehouden met de economische draagkracht 
van de aanbieder van hostingdiensten en 
met het effect van die maatregelen op de 
grondrechten van de gebruikers en het 
fundamentele belang van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie. Dit 
besluit wordt gezonden aan de 
hoofdvestiging van de aanbieder van 
hostingdiensten of aan de door hem 
aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. 
De aanbieder van hostingdiensten brengt 
regelmatig verslag uit over de uitvoering 
van de maatregelen zoals gespecificeerd 
door de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit.

4. Indien binnen drie maanden na de 
indiening van het verzoek krachtens lid 3 
geen overeenstemming kan worden bereikt, 
kan de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit een besluit 
uitvaardigen waarbij specifieke 
aanvullende nodige en evenredige 
proactieve maatregelen worden opgelegd. 
De bevoegde autoriteit legt geen algemene 
toezichtverplichting op. In het besluit 
wordt met name rekening gehouden met de 
economische draagkracht van de aanbieder 
van hostingdiensten en met het effect van 
die maatregelen op de grondrechten van de 
gebruikers en het fundamentele belang van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie. Dit besluit wordt gezonden aan 
de hoofdvestiging van de aanbieder van 
hostingdiensten of aan de door hem 
aangewezen wettelijke vertegenwoordiger. 
De aanbieder van hostingdiensten brengt 
regelmatig verslag uit over de uitvoering 
van de maatregelen zoals gespecificeerd 
door de in artikel 17, lid 1, onder c), 
bedoelde bevoegde autoriteit.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen in hun voorwaarden hun beleid ter 
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud vast, met inbegrip 
van, waar passend, een zinvolle toelichting 

1. Aanbieders van hostingdiensten 
stellen in hun voorwaarden hun beleid ter 
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud vast, met inbegrip van 
een zinvolle toelichting van de werking 
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van de werking van proactieve 
maatregelen, waaronder het gebruik van 
automatische instrumenten.

van proactieve maatregelen, en met name 
over het gebruik van automatische 
instrumenten.

Or. en

Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van hostingdiensten 
publiceren jaarlijkse transparantieverslagen 
over de maatregelen die zijn genomen 
tegen de verspreiding van terroristische 
inhoud.

2. Aanbieders van hostingdiensten en 
de autoriteiten die bevoegd zijn om 
verwijderingsbevelen uit te vaardigen,
publiceren jaarlijkse transparantieverslagen 
over de maatregelen die zijn genomen 
tegen de verspreiding van terroristische 
inhoud.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) overzicht van de 
klachtenprocedures en uitkomsten daarvan.

(d) overzicht van de 
klachtenprocedures en uitkomsten daarvan, 
met inbegrip van het aantal gevallen 
waarin werd vastgesteld dat inhoud ten 
onrechte als terroristische inhoud werd 
aangemerkt.

Or. en

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Waarborgen bestaan met name uit 
menselijk toezicht en menselijke 
verificatie, waar passend, en in elk geval
wanneer een gedetailleerde beoordeling 
van de relevante context nodig is om te 
bepalen of de inhoud al dan niet als 
terroristische inhoud moet worden 
beschouwd.

2. Waarborgen bestaan met name uit 
menselijk toezicht en menselijke verificatie 
van de gepastheid van het besluit om 
toegang tot inhoud in te trekken of te 
ontzeggen, met name met betrekking tot 
het recht op vrijheid van meningsuiting 
en van informatie. Er is menselijk toezicht 
vereist wanneer een gedetailleerde 
beoordeling van de relevante context nodig 
is om te bepalen of de inhoud al dan niet 
als terroristische inhoud moet worden 
beschouwd.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Aanbieders van hostingdiensten 
onderzoeken onmiddellijk elke door hen 
ontvangen klacht en herstellen de inhoud 
zonder onnodige vertraging indien die 
onterecht is verwijderd of indien de 
toegang daartoe onterecht onmogelijk is 
gemaakt. Zij stellen de klager in kennis van 
de uitkomst van het onderzoek.

2. Aanbieders van hostingdiensten 
onderzoeken onmiddellijk elke door hen 
ontvangen klacht en herstellen de inhoud 
zonder onnodige vertraging indien die 
onterecht is verwijderd of indien de 
toegang daartoe onterecht onmogelijk is 
gemaakt. Zij stellen de klager uiterlijk twee 
weken na ontvangst van de klacht in 
kennis van de uitkomst van het onderzoek.

Or. en

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Niettegenstaande de bepalingen 
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van de leden 1 en 2, vormt het 
klachtenmechanisme van aanbieders van 
hostingdiensten een aanvulling op de 
toepasselijke wetten en procedures van de 
lidstaten.

Or. en

Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanbieder van hostingdiensten 
stelt de aanbieder van inhoud op diens 
verzoek in kennis van de redenen voor de 
verwijdering of het onmogelijk maken van 
de toegang en van de mogelijkheden tot 
betwisting van het besluit.

2. De aanbieder van hostingdiensten 
stelt de aanbieder van inhoud op diens 
verzoek in kennis van de redenen voor de 
verwijdering of het onmogelijk maken van 
de toegang, alsook van de rechtsgrond 
voor deze maatregel, en van de 
mogelijkheden tot betwisting van het 
besluit.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Een hogere voorziening als 
bedoeld in artikel 4, lid 9, wordt ingesteld 
bij het gerecht van de lidstaat waar de 
aanbieder van hostingdiensten zijn 
hoofdvestiging heeft of waar de wettelijke 
vertegenwoordiger die op grond van 
artikel 16 door de aanbieder is 
aangewezen verblijft of is gevestigd.

Or. en
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Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst de bevoegde 
autoriteit of autoriteiten aan voor:

1. Elke lidstaat wijst de bevoegde 
autoriteit aan voor:

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De bevoegde autoriteiten 
beschouwen onopzettelijke vertragingen, 
met name bij kleine en middelgrote 
ondernemingen en startende 
ondernemingen, als verzachtende 
factoren bij de vaststelling van het soort 
sanctie en de hoogte ervan.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Niet eerder dan [drie jaar na de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt] verricht de Commissie een evaluatie 
van deze verordening en dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing van deze 
verordening, waarin ook wordt nagegaan 
of de waarborgmechanismen doeltreffend 
werken. Waar passend, gaat het verslag 
vergezeld van wetgevingsvoorstellen. De 

Niet eerder dan [drie jaar na de datum 
waarop deze verordening van toepassing 
wordt] verricht de Commissie een evaluatie 
van deze verordening en dient zij bij het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag in over de toepassing van deze 
verordening, waarin ook wordt nagegaan 
of de waarborgmechanismen doeltreffend 
werken. In het verslag wordt ook 
ingegaan op de gevolgen van deze 
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lidstaten verstrekken de Commissie de 
informatie die nodig is om het verslag op te 
stellen.

verordening voor de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie. Waar 
passend, gaat het verslag vergezeld van 
wetgevingsvoorstellen. De lidstaten 
verstrekken de Commissie de informatie 
die nodig is om het verslag op te stellen.

Or. en
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