
PR\1174496SL.docx PE633.042v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

Evropski parlament
2014-2019

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

2018/0331(COD)

21.1.2019

***I
OSNUTEK POROČILA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja 
terorističnih spletnih vsebin
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Daniel Dalton

Pripravljavka mnenja (*):
Julie Ward, Odbor za kulturo in izobraževanje

(*) Postopek s pridruženim odborom – člen 54 Poslovnika



PE633.042v01-00 2/26 PR\1174496SL.docx

SL

PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja 
terorističnih spletnih vsebin
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2018)0640),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0405/2018),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju obrazloženega mnenja češke poslanske zbornice v okviru Protokola št. 2 
o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek 
zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ... 1,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 
zadeve in mnenj Odbora za kulturo in izobraževanje in Odbora za mednarodno trgovino 
(A8-0000/2019),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Prisotnost terorističnih vsebin na 
spletu ima resne negativne posledice za 

(3) Prisotnost terorističnih vsebin na 
spletu ima resne negativne posledice za 

                                               
1 UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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uporabnike, državljane in širšo družbo ter 
ponudnike spletnih storitev, ki gostijo 
takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje 
njihovih uporabnikov in škoduje njihovim 
poslovnim modelom. Glede na osrednjo 
vlogo ponudnikov spletnih storitev ter 
tehnološka sredstva in zmogljivosti, 
povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, 
imajo ti ponudniki posebno družbeno 
odgovornost, da svoje storitve zaščitijo 
pred zlorabo s strani teroristov ter 
pomagajo pri boju proti terorističnim 
vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih 
storitev.

uporabnike, državljane in širšo družbo ter 
ponudnike spletnih storitev, ki gostijo 
takšne vsebine, saj zmanjšuje zaupanje 
njihovih uporabnikov in škoduje njihovim 
poslovnim modelom. Glede na osrednjo 
vlogo ponudnikov spletnih storitev ter 
tehnološka sredstva in zmogljivosti, 
povezane s storitvami, ki jih zagotavljajo, 
imajo ti ponudniki posebno družbeno 
odgovornost, da svoje storitve zaščitijo 
pred zlorabo s strani teroristov ter 
pomagajo pri boju proti terorističnim 
vsebinam, ki se razširjajo prek njihovih 
storitev, ob upoštevanju temeljnega 
pomena svobode izražanja in obveščanja v 
odprti in demokratični družbi.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in 
zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev 
varstva zadevnih temeljnih pravic. To 
vključuje pravici do spoštovanja zasebnega 
življenja in varstva osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega sodnega varstva, 
pravico do svobode izražanja, vključno s 
svobodo prejemanja in širjenja informacij, 
svobodo gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja in obveščanja, ki je eden od 
bistvenih temeljev pluralistične in 
demokratične družbe ter ena od vrednot, na 
katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne razprave 

(7) Ta uredba prispeva k zaščiti javne 
varnosti ter obenem vzpostavlja ustrezne in 
zanesljive zaščitne ukrepe za zagotovitev 
varstva zadevnih temeljnih pravic. To 
vključuje pravici do spoštovanja zasebnega 
življenja in varstva osebnih podatkov, 
pravico do učinkovitega sodnega varstva, 
pravico do svobode izražanja, vključno s 
svobodo prejemanja in širjenja informacij,
svobodo gospodarske pobude in načelo 
nediskriminacije. Pristojni organi in 
ponudniki storitev gostovanja bi morali 
sprejeti le ukrepe, ki so potrebni, ustrezni 
in sorazmerni v demokratični družbi, pri 
tem pa upoštevati poseben pomen svobode 
izražanja in obveščanja, ki je eden od 
bistvenih temeljev pluralistične in 
demokratične družbe ter ena od vrednot, na 
katerih temelji Unija. Ob upoštevanju 
osrednje vloge ponudnikov storitev 
gostovanja pri omogočanju javne razprave 
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ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in 
zamisli v skladu z zakonom bi morali biti 
ukrepi, ki pomenijo poseganje v svobodo 
izražanja in obveščanja, strogo ciljno 
usmerjeni; služiti bi namreč morali 
preprečevanju razširjanja terorističnih 
vsebin, ne da bi vplivali na pravico do 
zakonitega prejemanja in širjenja 
informacij.

ter širjenja in prejemanja dejstev, mnenj in 
zamisli v skladu z zakonom bi se bilo treba 
pri vseh ukrepih izogibati poseganju v 
svobodo izražanja in obveščanja, z njimi 
pa bi se moralo po strogo ciljno 
usmerjenem pristopu, kolikor je mogoče, 
preprečevati razširjanje terorističnih 
vsebin, ne da bi vplivali na pravico do 
zakonitega prejemanja in širjenja 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva je določena v členu 19 PEU in 
členu 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali 
pravna oseba ima pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva pred pristojnim 
nacionalnim sodiščem zoper kateri koli 
ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki 
lahko negativno vpliva na pravice te osebe. 
Ta pravica vključuje zlasti možnost, da 
lahko ponudniki storitev gostovanja in 
ponudniki vsebin učinkovito izpodbijajo 
odredbe o odstranitvi pred sodiščem države 
članice, katere organi so izdali odredbo o 
odstranitvi.

(8) Pravica do učinkovitega pravnega 
sredstva je določena v členu 19 PEU in 
členu 47 Listine Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Vsaka fizična ali 
pravna oseba ima pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva pred pristojnim 
nacionalnim sodiščem zoper kateri koli 
ukrep, sprejet v skladu s to uredbo, ki 
lahko negativno vpliva na pravice te osebe. 
Ta pravica zlasti v okviru te uredbe 
vključuje možnost, da uporabniki 
izpodbijajo odstranitev vsebine, ki je 
posledica ukrepov, ki jih sprejme 
ponudnik storitev gostovanja, kot je 
določeno v tej uredbi, in da so obveščeni o 
učinkovitih pravnih sredstvih. Vključuje 
tudi pravico ponudnikov storitev 
gostovanja in ponudnikov vsebin, da
učinkovito izpodbijajo odredbe o 
odstranitvi, naložene proaktivne ukrepe ali 
kazni pred sodiščem države članice, katere 
organi so izdali odredbo o odstranitvi, 
naložili proaktivne ukrepe ali kazni, ali 
pred sodiščem kraja, v katerem ima 
ponudnik storitev gostovanja sedež ali je 
zastopan.
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Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 

(9) Da bi se zagotovila jasnost glede 
ukrepov, ki bi jih morali sprejeti ponudniki 
storitev gostovanja in pristojni organi za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
spletnih vsebin, bi bilo treba v tej uredbi 
določiti opredelitev terorističnih vsebin za 
namene njihovega preprečevanja, ki temelji 
na opredelitvi terorističnih kaznivih dejanj 
iz Direktive (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta9. Glede na to, da je 
treba obravnavati najbolj škodljivo 
teroristično propagando na spletu, bi 
morala opredelitev zajemati gradivo in 
informacije, s katerimi se spodbuja ali 
zagovarja storitev terorističnih kaznivih 
dejanj ali prispevanje k njim ali napeljuje k 
storitvi terorističnih kaznivih dejanj ali 
prispevanju k njim, dajejo navodila za 
storitev takšnih kaznivih dejanj ali 
spodbuja udeležba pri dejavnostih 
teroristične skupine. Takšne informacije 
vključujejo zlasti besedilo, slike, zvočne 
posnetke in videoposnetke. Pristojni organi 
in ponudniki storitev gostovanja bi morali 
pri ocenjevanju, ali vsebina prestavlja 
teroristično vsebino v smislu te uredbe, 
upoštevati dejavnike, kot so narava in 
ubeseditev izjav, okoliščine, v katerih so 
bile izjave dane, in možnost, da privedejo 
do škodljivih posledic za varnost in zaščito 
oseb. Pomemben dejavnik pri tej oceni je 
dejstvo, da je gradivo pripravila 
teroristična organizacija ali oseba, ki jo je 
EU uvrstila na seznam terorističnih 
organizacij in oseb, da je gradivo mogoče 
pripisati takšni organizaciji ali osebi ali da 
je bilo gradivo razširjeno v njenem imenu. 
Vsebino, ki se razširja za izobraževalne, 
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novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih.

novinarske ali raziskovalne namene, bi bilo 
treba ustrezno zaščititi. Prav tako se ne bi 
smelo šteti kot teroristična vsebina 
izražanje radikalnih, polemičnih ali 
kontroverznih stališč v javni razpravi o 
občutljivih političnih vprašanjih. Na 
pravico do tega izražanja se je mogoče 
sklicevati pred sodiščem države članice, v 
kateri ima ponudnik storitev gostovanja 
glavni sedež ali v kateri ima zakoniti 
zastopnik, ki ga imenuje ponudnik storitev 
gostovanja v skladu s to uredbo, 
prebivališče ali sedež.

__________________ __________________

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

9 Direktiva (EU) 2017/541 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2017 
o boju proti terorizmu in nadomestitvi 
Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ ter 
o spremembi Sklepa Sveta 2005/671/PNZ 
(UL L 88, 31.3.2017, str. 6).

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam, tudi če je ta dejavnost zgolj 
tehnična, samodejna in pasivna. Takšni 
ponudniki storitev informacijske družbe so 
na primer platforme družbenih medijev, 
storitve pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, če omogočajo 

(10) Da bi se zajele tiste spletne storitve 
gostovanja, prek katerih se širijo 
teroristične vsebine, bi se morala ta uredba 
uporabljati za storitve informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi prejemnik 
storitev, na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij neposredno na voljo 
javnosti. Takšni ponudniki storitev 
informacijske družbe so na primer 
platforme družbenih medijev, storitve 
pretakanja videovsebin, storitve za 
izmenjavo videoposnetkov, slik in zvočnih 
posnetkov, storitve za izmenjavo datotek in 
druge storitve v oblaku, brez ponudnikov 
infrastrukturnih storitev IT v oblaku, če 
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dostop do informacij tretjim osebam, in 
spletna mesta, na katerih lahko 
uporabniki podajajo komentarje ali 
objavljajo ocene. Uredba bi se morala 
uporabljati tudi za ponudnike storitev 
gostovanja s sedežem zunaj Unije, ki 
ponujajo storitve v Uniji, saj ima velik 
delež ponudnikov storitev gostovanja, 
katerih storitve so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sedež v tretjih 
državah. S tem bi se moralo zagotoviti, da 
vse podjetja, ki delujejo na enotnem 
digitalnem trgu, izpolnjujejo iste zahteve, 
ne glede na državo, v kateri imajo sedež. 
Za določitev, ali ponudnik storitev ponuja 
storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

dajejo informacije neposredno na voljo 
javnosti. Uredba bi se morala uporabljati 
tudi za ponudnike storitev gostovanja s 
sedežem zunaj Unije, ki ponujajo storitve v 
Uniji, saj ima velik delež ponudnikov 
storitev gostovanja, katerih storitve so 
izpostavljene terorističnim vsebinam, sedež 
v tretjih državah. S tem bi se moralo
zagotoviti, da vse podjetja, ki delujejo na 
enotnem digitalnem trgu, izpolnjujejo iste 
zahteve, ne glede na državo, v kateri imajo 
sedež. Za določitev, ali ponudnik storitev 
ponuja storitve v Uniji, je treba oceniti, ali 
ponudnik storitev pravnim ali fizičnim 
osebam v eni ali več državah članicah 
omogoča uporabo svojih storitev. Vendar 
pa zgolj dostopnost spletnega mesta 
ponudnika storitev ali njegovega 
elektronskega naslova in drugih kontaktnih 
podatkov v eni ali več državah članicah 
sama po sebi ne bi smela biti zadosten 
pogoj za uporabo te uredbe.

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke pri izbiri 
pristojnih organov in bi jim bilo treba 
omogočiti, da za to nalogo imenujejo 
upravne organe, organe za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj ali pravosodne organe. Glede na 

(13) Postopek in obveznosti na podlagi 
pravnih odredb, ki od ponudnikov storitev 
gostovanja zahtevajo, da na podlagi ocene 
pristojnih organov odstranijo teroristično 
vsebino ali onemogočijo dostop do nje, bi 
bilo treba uskladiti. Države članice bi 
morale imeti proste roke, da za to nalogo 
zadolžijo enotni pristojni organ, razen če 
ustavna ureditev preprečuje, da bi bil za to 
pristojen enotni organ. Glede na hitrost, s 
katero se teroristične vsebine razširjajo 
prek spletnih storitev, ta določba 
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hitrost, s katero se teroristične vsebine 
razširjajo prek spletnih storitev, ta določba 
ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja 
odločijo, ali bodo zadevno vsebino 
odstranili ali onemogočili dostop do nje za 
uporabnike v Uniji.

ponudnikom storitev gostovanja nalaga 
obveznost, da zagotovijo, da se teroristična 
vsebina, opredeljena v odredbi o 
odstranitvi, odstrani ali da se onemogoči 
dostop do nje v eni uri od prejema odredbe 
o odstranitvi. Ponudniki storitev gostovanja 
odločijo, ali bodo zadevno vsebino 
odstranili ali onemogočili dostop do nje za 
uporabnike v Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Pristojni organ bi moral odredbo o 
odstranitvi posredovati neposredno 
naslovniku in kontaktni točki z 
elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni 
zapis na tak način, da ponudniku storitev 
omogočijo ugotavljanje pristnosti, 
vključno s točnostjo datuma in časa 
pošiljanja in prejema odredbe, kot so varna 
elektronska pošta in platforme ali drugi 
varni načini, vključno s tistimi, ki jih da na 
voljo ponudnik storitev, v skladu s pravili o 
varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se 
lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih 
storitev elektronske priporočene dostave iz 
Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta12.

(14) Pristojni organ bi moral odredbo o 
odstranitvi posredovati neposredno 
naslovniku in kontaktni točki z 
elektronskimi sredstvi, ki ustvarijo pisni 
zapis na tak način, da se pristnost odredbe 
ugotovi brez nerazumnih finančnih ali 
drugih bremen za ponudnika storitev, 
vključno s točnostjo datuma in časa 
pošiljanja in prejema odredbe, kot so varna 
elektronska pošta in platforme ali drugi 
varni načini, vključno s tistimi, ki jih da na 
voljo ponudnik storitev, v skladu s pravili o 
varstvu osebnih podatkov. Ta zahteva se 
lahko izpolni zlasti z uporabo kvalificiranih 
storitev elektronske priporočene dostave iz 
Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta12.

__________________ __________________

12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

12 Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o 
elektronski identifikaciji in storitvah 
zaupanja za elektronske transakcije na 
notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 
1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).
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Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih 
storitev, bi morali pristojni organi od 
ponudnikov storitev gostovanja, ki so 
prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala 
dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako 
uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za 
prepoznavanje novih terorističnih vsebin, 
bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, 
bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik 
storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi 
moral poročati o posebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko 
pristojni organ presodil, ali so ukrepi 
učinkoviti in sorazmerni ter ali ima 
ponudnik storitev gostovanja potrebne 
zmogljivosti za človeški nadzor in 
preverjanje, če se uporabljajo 
avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi 
morali pri ocenjevanju učinkovitosti in 
sorazmernosti ukrepov upoštevati ustrezne 
parametre, vključno s številom odredb o 
odstranitvi in obvestil, izdanih ponudniku, 
njegovo gospodarsko zmogljivost ter vpliv 
njegovih storitev na razširjanje terorističnih 
vsebin (na primer ob upoštevanju števila 
uporabnikov v Uniji).

(18) Da bi se zagotovilo, da ponudniki 
storitev gostovanja, ki so izpostavljene 
terorističnim vsebinam, sprejmejo ustrezne 
ukrepe za preprečitev zlorabe njihovih 
storitev, bi morali pristojni organi od 
ponudnikov storitev gostovanja, ki so 
prejeli odredbo o odstranitvi, ki je postala 
dokončna, zahtevati, da poročajo o 
sprejetih proaktivnih ukrepih. Ti bi lahko 
vključevali ukrepe za preprečevanje 
ponovnega nalaganja terorističnih vsebin, 
ki so bile odstranjene ali je bil dostop do 
njih onemogočen na podlagi prejetih 
odredb o odstranitvi ali obvestil, s 
preverjanjem z javnimi ali zasebnimi 
orodji, ki vsebujejo znane teroristične 
vsebine. Ponudniki storitev lahko prav tako 
uporabljajo zanesljiva tehnična orodja za 
prepoznavanje novih terorističnih vsebin, 
bodisi orodja, ki so dostopna na trgu, 
bodisi tista, ki jih je razvil ponudnik 
storitev gostovanja. Ponudnik storitev bi 
moral poročati o posebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je uvedel, da bi lahko 
pristojni organ presodil, ali so ukrepi 
nujni, učinkoviti in sorazmerni ter ali ima 
ponudnik storitev gostovanja potrebne 
zmogljivosti za človeški nadzor in 
preverjanje, če se uporabljajo 
avtomatizirana sredstva. Pristojni organi bi 
morali pri ocenjevanju učinkovitosti, 
nujnosti in sorazmernosti ukrepov 
upoštevati ustrezne parametre, vključno s 
številom odredb o odstranitvi in obvestil, 
izdanih ponudniku, njegovo gospodarsko 
zmogljivost ter vpliv njegovih storitev na 
razširjanje terorističnih vsebin (na primer 
ob upoštevanju števila uporabnikov v 
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Uniji), pa tudi uvedene zaščitne ukrepe za 
varovanje svobode izražanja in 
obveščanja ter število primerov 
omejevanja zakonitih vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi 
moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede na 
tveganje ne zadoščajo. Odločitev o uvedbi 
takih posebnih proaktivnih ukrepov 
načeloma ne bi smela privesti do uvedbe 
splošne obveznosti nadzora, kot je 
določena v členu 15(1) Direktive 
2000/31/ES. Glede na posebno resna 
tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi te 
uredbe, odstopale od pristopa iz člena 
15(1) Direktive 2000/31/ES v zvezi z 
nekaterimi posebnimi, ciljno usmerjenimi 
ukrepi, katerih sprejetje je potrebno zaradi 
prevladujočih razlogov javne varnosti. 
Pristojni organ bi moral pred sprejetjem 
takšne odločitve zagotoviti pravično 
ravnovesje med cilji javnega interesa in 
zadevnimi temeljnimi pravicami, zlasti 
svobodo izražanja in obveščanja ter 
svobodo gospodarske pobude, ter podati 
ustrezno utemeljitev.

(19) Pristojni organ bi moral po zahtevi 
začeti dialog s ponudnikom storitev 
gostovanja o potrebnih proaktivnih 
ukrepih, ki jih je treba uvesti. Po potrebi bi 
moral pristojni organ sprejeti ustrezne, 
učinkovite in sorazmerne proaktivne 
ukrepe, če meni, da sprejeti ukrepi glede na 
tveganje ne zadoščajo. Pristojni organ bi 
moral predpisati le proaktivne ukrepe, pri 
katerih je mogoče razumno pričakovati, 
da jih bo ponudnik storitev gostovanja 
izvedel, med drugim ob upoštevanju 
njegovih finančnih in drugih virov.
Odločitev o uvedbi takih posebnih 
proaktivnih ukrepov načeloma ne bi smela 
privesti do uvedbe splošne obveznosti 
nadzora, kot je določena v členu 15(1) 
Direktive 2000/31/ES. Glede na posebno 
resna tveganja, povezana z razširjanjem 
terorističnih vsebin, bi lahko odločitve, ki 
jih sprejmejo pristojni organi na podlagi te 
uredbe, v izjemnih okoliščinah odstopale 
od pristopa iz člena 15(1) Direktive 
2000/31/ES v zvezi z nekaterimi 
posebnimi, ciljno usmerjenimi ukrepi, 
katerih sprejetje je potrebno zaradi 
prevladujočih razlogov javne varnosti. 
Pristojni organ bi moral pred sprejetjem 
takšne odločitve zagotoviti pravično 
ravnovesje med cilji javnega interesa in 
zadevnimi temeljnimi pravicami, zlasti 
svobodo izražanja in obveščanja ter 
svobodo gospodarske pobude, ter podati 
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ustrezno utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) Preglednost politik ponudnikov 
storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi 
vsebinami je bistvenega pomena, da se 
poveča njihova odgovornost do 
uporabnikov in okrepi zaupanje 
državljanov v enotni digitalni trg. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
objaviti letna poročila o preglednosti, ki 
vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, 
sprejetih v zvezi z odkrivanjem, 
prepoznavanjem in odstranjevanjem 
terorističnih vsebin.

(24) Preglednost politik ponudnikov 
storitev gostovanja v zvezi s terorističnimi 
vsebinami je bistvenega pomena, da se 
poveča njihova odgovornost do 
uporabnikov in okrepi zaupanje 
državljanov v enotni digitalni trg. 
Ponudniki storitev gostovanja bi morali 
objaviti letna poročila o preglednosti, ki 
vsebujejo smiselne informacije o ukrepih, 
sprejetih v zvezi z odkrivanjem, 
prepoznavanjem in odstranjevanjem 
terorističnih vsebin, pa tudi število 
omejitev zakonitih vsebin. Organi, 
pristojni za izdajo odredb o odstranitvi, bi 
morali objaviti tudi letna poročila o 
preglednosti, ki bi vsebovala smiselne 
informacije o številu izdanih pravnih 
odredb, število odstranitev, število 
prepoznanih in odkritih terorističnih 
vsebin, ki so bile odstranjene, ter število 
omejitev zakonitih vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Pritožbeni postopki so potreben 
zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo 
vsebine, zaščitene na podlagi svobode 

(25) Pritožbeni postopki so potreben 
zaščitni ukrep pred zmotno odstranitvijo 
vsebine, zaščitene na podlagi svobode 
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izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev 
gostovanja bi zato morali vzpostaviti 
uporabniku prijazne pritožbene mehanizme 
in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo 
hitro in popolnoma pregledno v odnosu do 
ponudnika vsebin. Zahteva, da mora 
ponudnik storitev gostovanja ponovno 
objaviti vsebino, če je bila zmotno 
odstranjena, ne vpliva na možnost, da 
ponudniki storitev gostovanja uveljavijo 
svoje pogoje iz drugih razlogov.

izražanja in obveščanja. Ponudniki storitev 
gostovanja bi zato morali vzpostaviti 
uporabniku prijazne pritožbene mehanizme 
in zagotoviti, da se pritožbe obravnavajo 
hitro in popolnoma pregledno v odnosu do 
ponudnika vsebin, kar pa bi moralo 
vključevati informacije o vseh možnih 
učinkovitih pravnih sredstvih, vključno s 
sodnim varstvom. Zahteva, da mora 
ponudnik storitev gostovanja ponovno 
objaviti vsebino, če je bila zmotno 
odstranjena, ne vpliva na možnost, da 
ponudniki storitev gostovanja uveljavijo 
svoje pogoje iz drugih razlogov.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Učinkovito pravno varstvo v skladu 
s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
zahteva, da morajo imeti osebe možnost, 
da preverijo razloge, zaradi katerih je bila 
odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je 
bil onemogočen dostop do nje. V ta namen 
bi moral dati ponudnik storitev gostovanja 
ponudniku vsebin na voljo smiselne 
informacije, ki mu omogočajo, da 
izpodbija odločitev. Vendar za to ni nujno 
potrebno uradno obvestilo, namenjeno 
ponudniku vsebin. Odvisno od okoliščin 
lahko ponudniki storitev gostovanja 
vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, 
nadomestijo s sporočilom, da je bila 
vsebina odstranjena ali dostop do nje 
onemogočen v skladu s to uredbo. Dodatne 
informacije o razlogih in možnostih, ki jih 
ima ponudnik vsebin za izpodbijanje 
odločitve, bi bilo treba zagotoviti na 
zahtevo. Če pristojni organi odločijo, da je 
zaradi javne varnosti, tudi v okviru 

(26) Učinkovito pravno varstvo v skladu 
s členom 19 PEU in členom 47 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah 
zahteva, da morajo imeti osebe možnost, 
da preverijo razloge, zaradi katerih je bila 
odstranjena vsebina, ki so jo naložili, ali je 
bil onemogočen dostop do nje. V ta namen 
bi moral dati ponudnik storitev gostovanja 
ponudniku vsebin na voljo smiselne 
informacije, ki mu omogočajo, da 
izpodbija odločitev. Odvisno od okoliščin 
lahko ponudniki storitev gostovanja 
vsebino, ki se šteje za teroristično vsebino, 
nadomestijo s sporočilom, da je bila 
vsebina odstranjena ali dostop do nje 
onemogočen v skladu s to uredbo. Dodatne 
informacije o razlogih in možnostih, ki jih 
ima ponudnik vsebin za izpodbijanje 
odločitve, bi bilo treba zagotoviti na 
zahtevo. Če pristojni organi odločijo, da je 
zaradi javne varnosti, tudi v okviru 
preiskave, neprimerno ali neproduktivno 
neposredno obvestiti ponudnika vsebin o 



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

SL

preiskave, neprimerno ali neproduktivno 
neposredno obvestiti ponudnika vsebin o 
odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do 
vsebine, bi morali o tem obvestiti 
ponudnika storitev gostovanja.

odstranitvi ali o onemogočenju dostopa do 
vsebine, bi morali o tem obvestiti 
ponudnika storitev gostovanja.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi. Nespoštovanje roka 
v posameznih primerih se lahko 
sankcionira, in sicer ob upoštevanju načel 
ne bis in idem in sorazmernosti, pri čemer 
se zagotovi, da se pri takšnih sankcijah 
upošteva sistematično neizpolnjevanje 
obveznosti. Za zagotovitev pravne varnosti 
bi bilo treba v uredbi določiti, v kolikšnem 
obsegu se lahko kaznuje neizpolnjevanje 
zadevnih obveznosti. Kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti iz člena 6 bi 
bilo treba sprejeti samo v zvezi z 
obveznostmi, ki izhajajo iz zahteve po 
poročanju v skladu s členom 6(2) ali 
odločitve o uvedbi dodatnih proaktivnih 
ukrepov v skladu s členom 6(4). Pri 
odločanju o tem, ali bi bilo treba naložiti 
denarne kazni, je treba ustrezno upoštevati 
finančna sredstva ponudnika. Države 
članice zagotovijo, da kazni ne spodbujajo 
odstranjevanja vsebin, ki niso teroristične.

(38) Kazni so nujne, da se zagotovi, da 
ponudniki storitev gostovanja učinkovito 
izvajajo svoje obveznosti v skladu s to 
uredbo. Države članice bi morale sprejeti 
pravila o kaznih, po potrebi tudi smernice 
za določanje glob. Posebno stroge kazni se 
določijo v primeru, ko ponudnik storitev 
gostovanja sistematično ne odstranjuje 
terorističnih vsebin ali ne onemogoča 
dostopa do njih v eni uri od prejema 
odredbe o odstranitvi, odvisno od velikosti 
in sredstev ponudnika storitev gostovanja. 
Nespoštovanje roka v posameznih primerih 
se lahko sankcionira, in sicer ob 
upoštevanju načel ne bis in idem in 
sorazmernosti, pri čemer se zagotovi, da se 
pri takšnih sankcijah upošteva sistematično 
neizpolnjevanje obveznosti. Za zagotovitev 
pravne varnosti bi bilo treba v uredbi 
določiti, v kolikšnem obsegu se lahko 
kaznuje neizpolnjevanje zadevnih 
obveznosti. Kazni za neizpolnjevanje 
obveznosti iz člena 6 bi bilo treba sprejeti 
samo v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz 
zahteve po poročanju v skladu s členom 
6(2) ali odločitve o uvedbi dodatnih 
proaktivnih ukrepov v skladu s členom 
6(4). Pri odločanju o tem, ali bi bilo treba 
naložiti denarne kazni, je treba ustrezno 
upoštevati finančna sredstva ponudnika. 
Države članice zagotovijo, da kazni ne 
spodbujajo odstranjevanja vsebin, ki niso 
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teroristične.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ta uredba določa enotna pravila za 
preprečevanje zlorabe storitev gostovanja 
za razširjanje terorističnih spletnih vsebin. 
Določa zlasti:

1. Ta uredba določa enotna pravila za 
preprečevanje in obravnavanje zlorabe 
storitev gostovanja za razširjanje 
terorističnih spletnih vsebin. Določa zlasti:

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti 
države članice za prepoznavanje 
terorističnih vsebin, omogočanje njihove 
hitre odstranitve s strani ponudnikov 
storitev gostovanja ter olajšanje 
sodelovanja s pristojnimi organi v drugih 
državah članicah, ponudniki storitev 
gostovanja in po potrebi ustreznimi organi 
Unije.

(b) sklop ukrepov, ki jih morajo uvesti 
države članice za prepoznavanje 
terorističnih vsebin, omogočanje njihove 
hitre odstranitve s strani ponudnikov 
storitev gostovanja v skladu s pravom 
Unije, ki določa ustrezne zaščitne ukrepe 
za svobodo izražanja in obveščanja, ter 
olajšanje sodelovanja s pristojnimi organi v 
drugih državah članicah, ponudniki storitev 
gostovanja in po potrebi ustreznimi organi 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta uredba ne spreminja obveznosti 
spoštovanja temeljnih pravic in temeljnih 
pravnih načel iz člena 6 Pogodbe o 
Evropski uniji.

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo tretjim 
osebam;

(1) „ponudnik storitev gostovanja“ 
pomeni ponudnika storitev informacijske 
družbe, ki vključujejo shranjevanje 
informacij, ki jih zagotovi ponudnik vsebin 
in na njegovo zahtevo, ter dajanje 
shranjenih informacij na voljo javnosti;

Or. en

Obrazložitev

Ponudniki storitev, ki niso na voljo javnosti, in primeri, ko sama vsebina ni dostopna 
ponudnikom, ne bi smeli soditi v področje uporabe te uredbe, saj bi bilo to lahko v nasprotju z 
načelom zasebnosti in bi ogrozilo zagotavljanje infrastrukturnih storitev v oblaku. V področje 
uporabe bi namreč morali soditi primeri, ko ponudniki storitev omogočajo razširjanje vsebin 
več končnim uporabnikom in javnosti.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) „razširjanje terorističnih vsebin“ 
pomeni omogočanje dostopa do 
terorističnih vsebin tretjim osebam prek 

(6) „razširjanje terorističnih vsebin“ 
pomeni omogočanje dostopa do 
terorističnih vsebin javnosti prek storitev 
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storitev ponudnikov storitev gostovanja; ponudnikov storitev gostovanja;

Or. en

Obrazložitev

Ponudniki storitev, ki niso na voljo javnosti, in primeri, ko sama vsebina ni dostopna 
ponudnikom, ne bi smeli soditi v področje uporabe te uredbe, saj bi bilo to lahko v nasprotju z 
načelom zasebnosti in bi ogrozilo zagotavljanje infrastrukturnih storitev v oblaku. V področje 
uporabe bi namreč morali soditi primeri, ko ponudniki storitev omogočajo razširjanje vsebin 
več končnim uporabnikom in javnosti.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki storitev gostovanja v 
skladu s to uredbo sprejmejo ustrezne, 
razumne in sorazmerne ukrepe za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
vsebin in zaščito uporabnikov pred 
terorističnimi vsebinami. Pri tem postopajo 
skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno 
ter ob ustreznem upoštevanju temeljnih 
pravic uporabnikov, upoštevajo pa tudi 
temeljni pomen svobode izražanja in 
obveščanja v odprti in demokratični družbi.

1. Ponudniki storitev gostovanja v 
skladu s to uredbo sprejmejo ustrezne, 
razumne in sorazmerne ukrepe za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
vsebin in zaščito uporabnikov pred 
terorističnimi vsebinami. Pri tem postopajo 
skrbno, sorazmerno in nediskriminatorno 
ter ob ustreznem upoštevanju temeljnih 
pravic uporabnikov v vseh okoliščinah, 
upoštevajo pa tudi temeljni pomen svobode 
izražanja in obveščanja v odprti in 
demokratični družbi. Zlasti ti ukrepi ne 
pomenijo splošnega spremljanja.

Or. en

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) kadar je ustrezno, odločitev, da se 
ne razkrijejo informacije o odstranitvi 
terorističnih vsebin ali onemogočenju 

(g) kadar je potrebno in sorazmerno, 
odločitev, da se ne razkrijejo informacije o 
odstranitvi terorističnih vsebin ali 
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dostopa do njih iz člena 11. onemogočenju dostopa do njih iz člena 11.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) roke za pritožbo za ponudnika 
storitev gostovanja in ponudnika vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki storitev gostovanja po 
potrebi sprejmejo proaktivne ukrepe za 
zaščito svojih storitev pred razširjanjem 
terorističnih vsebin. Ukrepi so učinkoviti in 
sorazmerni ter upoštevajo tveganje in 
raven izpostavljenosti terorističnim 
vsebinam, temeljne pravice uporabnikov 
ter temeljni pomen svobode izražanja in 
obveščanja v odprti in demokratični družbi.

1. Ponudniki storitev gostovanja 
lahko po potrebi, zlasti v primeru ravni 
izpostavljenosti terorističnim vsebinam, ki 
ni nepomembna, in prejema odredbe o 
odstranitvi, sprejmejo proaktivne ukrepe za 
zaščito svojih storitev pred razširjanjem 
terorističnih vsebin.  Ukrepi so učinkoviti, 
ciljno usmerjeni in sorazmerni tveganju in 
ravni izpostavljenosti terorističnim 
vsebinam, ob upoštevanju zlasti temeljnih 
pravic uporabnikov ter temeljnega pomena
svobode izražanja in obveščanja v odprti in 
demokratični družbi.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar pristojni organ iz člena 
17(1)(c) meni, da proaktivni ukrepi, ki so 
bili sprejeti in sporočeni v skladu z 
odstavkom 2, ne zadoščajo za zmanjšanje 
in obvladovanje tveganja in ravni 
izpostavljenosti, lahko od ponudnika 
storitev gostovanja zahteva, da sprejme 
posebne dodatne proaktivne ukrepe. V ta 
namen ponudnik storitev gostovanja 
sodeluje s pristojnim organom iz člena 
17(1)(c), da se opredelijo posebni ukrepi, 
ki jih sprejme ponudnik storitev 
gostovanja, ter določijo ključni cilji in 
referenčna merila ter časovni razpored za 
njihovo izvajanje.

3. Kadar pristojni organ iz člena 
17(1)(c) meni, da proaktivni ukrepi, ki so 
bili sprejeti in sporočeni v skladu z 
odstavkom 2, ne spoštujejo načel nujnosti 
in sorazmernosti ali ne zadoščajo za 
zmanjšanje in obvladovanje tveganja in 
ravni izpostavljenosti, lahko od ponudnika 
storitev gostovanja zahteva, da ponovno 
poceni ukrepe, ki so potrebni, ali sprejme 
posebne dodatne proaktivne ukrepe. V ta 
namen ponudnik storitev gostovanja 
sodeluje s pristojnim organom iz člena 
17(1)(c), da se opredelijo spremembe ali
posebni ukrepi, ki jih sprejme ponudnik 
storitev gostovanja, ter določijo ključni
cilji in referenčna merila ter časovni 
razpored za njihovo izvajanje.

Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če v treh mesecih od zahteve v 
skladu z odstavkom 3 ni mogoče doseči 
dogovora, lahko pristojni organ iz člena 
17(1)(c) izda odločitev, s katero naloži 
posebne dodatne potrebne in sorazmerne 
proaktivne ukrepe. V odločitvi se 
upoštevajo zlasti gospodarska zmogljivost 
ponudnika storitev gostovanja in učinek 
takih ukrepov na temeljne pravice 
uporabnikov ter temeljni pomen svobode 
izražanja in obveščanja. Takšna odločitev 
se pošlje na glavni sedež ponudnika 
storitev gostovanja ali pravnemu 
zastopniku, ki ga je imenoval ponudnik 
storitev. Ponudnik storitev gostovanja 
redno poroča o izvajanju takih ukrepov v 
skladu z navodili pristojnega organa iz 

4. Če v treh mesecih od zahteve v 
skladu z odstavkom 3 ni mogoče doseči 
dogovora, lahko pristojni organ iz člena 
17(1)(c) izda odločitev, s katero naloži 
posebne dodatne potrebne in sorazmerne 
proaktivne ukrepe. Pristojni organ ne 
uvede obveznosti splošnega spremljanja. 
V odločitvi se upoštevajo zlasti 
gospodarska zmogljivost ponudnika 
storitev gostovanja in učinek takih ukrepov 
na temeljne pravice uporabnikov ter 
temeljni pomen svobode izražanja in 
obveščanja. Takšna odločitev se pošlje na 
glavni sedež ponudnika storitev gostovanja 
ali pravnemu zastopniku, ki ga je imenoval 
ponudnik storitev. Ponudnik storitev 
gostovanja redno poroča o izvajanju takih 
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člena 17(1)(c). ukrepov v skladu z navodili pristojnega 
organa iz člena 17(1)(c).

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ponudniki storitev gostovanja v 
svojih pogojih določijo politiko za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
vsebin, po potrebi vključno s smiselno 
razlago delovanja proaktivnih ukrepov, 
vključno z uporabo avtomatiziranih orodij.

1. Ponudniki storitev gostovanja v 
svojih pogojih določijo politiko za 
preprečevanje razširjanja terorističnih 
vsebin, vključno s smiselno razlago 
delovanja proaktivnih ukrepov, zlasti o 
uporabi avtomatiziranih orodij.

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki storitev gostovanja 
objavijo letna poročila o preglednosti glede 
ukrepov, sprejetih proti razširjanju 
terorističnih vsebin.

2. Ponudniki storitev gostovanja in 
organi, pristojni za izdajo odredb o 
odstranitvi, objavijo letna poročila o 
preglednosti glede ukrepov, sprejetih proti 
razširjanju terorističnih vsebin.

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 – točka d
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) pregled in izid pritožbenih 
postopkov.

(d) pregled in izid pritožbenih 
postopkov, vključno s številom primerov, v 
katerih je bilo ugotovljeno, da je bila 
vsebina napačno prepoznana kot 
teroristična vsebina.

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zaščitni ukrepi vključujejo zlasti 
človeški nadzor in preverjanje, kjer je to 
primerno, in v vsakem primeru, če je 
potrebna podrobna analiza zadevnih 
okoliščin za ugotovitev, ali se vsebine 
štejejo za teroristične ali ne.

2. Zaščitni ukrepi vključujejo zlasti 
človeški nadzor in preverjanje primernosti 
odločitve o odstranitvi vsebin ali zavrnitvi 
dostopa do njih, zlasti kar zadeva svobodo 
izražanja in obveščanja. Človeški nadzor 
je potreben, če je potrebna podrobna 
analiza zadevnih okoliščin za ugotovitev, 
ali se vsebine štejejo za teroristične ali ne.

Or. en

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki storitev gostovanja 
nemudoma preučijo vsako pritožbo, ki jo 
prejmejo, in brez nepotrebnega odlašanja 
ponovno objavijo vsebino, kadar sta bila 
odstranitev ali onemogočenje dostopa 
neupravičena. Pritožnika obvestijo o izidu 
pregleda.

2. Ponudniki storitev gostovanja 
nemudoma preučijo vsako pritožbo, ki jo 
prejmejo, in brez nepotrebnega odlašanja 
ponovno objavijo vsebino, kadar sta bila 
odstranitev ali onemogočenje dostopa 
neupravičena. Pritožnika v dveh tednih od 
prejema pritožbe obvestijo o izidu 
pregleda.
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Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pritožbeni mehanizem ponudnika 
storitev gostovanja ne glede na določbe 
odstavka 1 in 2 dopolnjuje veljavne 
zakone in postopke držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudnik storitev gostovanja 
ponudnika vsebin na njegovo zahtevo 
obvesti o razlogih za odstranitev ali 
onemogočenje dostopa in možnostih za 
izpodbijanje odločitve.

2. Ponudnik storitev gostovanja 
ponudnika vsebin na njegovo zahtevo 
obvesti o razlogih za odstranitev ali 
onemogočenje dostopa, vključno s pravno 
podlago za ta ukrep, in možnostih za 
izpodbijanje odločitve.

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pritožba iz člena 4(9) se vloži pri 
sodišču države članice, v kateri ima 
ponudnik storitev gostovanja glavni sedež 
ali v kateri ima zakoniti zastopnik, ki ga 
imenuje ponudnik storitev gostovanja v 
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skladu s členom 16, prebivališče ali sedež.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsaka država članica imenuje 
organ ali organe, ki so pristojni za:

1. Vsaka država članica imenuje 
organ, ki je pristojen za:

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Pristojni organi nenamerne 
zamude, zlasti malih in srednjih ter 
zagonskih podjetij, obravnavajo kot 
olajševalne dejavnike pri določanju vrste 
in višine kazni.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ne prej kot [tri leta od datuma začetka 
uporabe te uredbe] Komisija izvede oceno 
te uredbe ter Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o njeni uporabi, 
vključno z delovanjem in učinkovitostjo 

Ne prej kot [tri leta od datuma začetka 
uporabe te uredbe] Komisija izvede oceno 
te uredbe ter Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o njeni uporabi, 
vključno z delovanjem in učinkovitostjo 



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

SL

zaščitnih mehanizmov. Poročilu se po 
potrebi priložijo zakonodajni predlogi. 
Države članice predložijo Komisiji 
informacije, potrebne za pripravo poročila.

zaščitnih mehanizmov. Poročilo zajema 
tudi učinek te uredbe na svobodo 
izražanja in obveščanja. Poročilu se po 
potrebi priložijo zakonodajni predlogi. 
Države članice predložijo Komisiji 
informacije, potrebne za pripravo poročila.

Or. en
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