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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av 
spridning av terrorisminnehåll online
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2018)0640),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C8-0405/2018),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av det motiverade yttrande från den tjeckiska deputeradekammaren som 
lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är 
förenligt med subsidiaritetsprincipen,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...1,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för kultur och utbildning och 
utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0000/2019).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

                                               
1 EUT C 0, 0.0.0000, s. 0 /Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Förekomsten av terrorisminnehåll 
online har allvarliga negativa konsekvenser 
för användare, medborgare och samhället i 
stort samt för de tjänsteleverantörer som 
hyser sådant innehåll online, eftersom det 
undergräver användarnas förtroende och 
skadar deras affärsmodeller. Med tanke på 
onlinetjänsteleverantörernas centrala roll 
och de tekniska resurser och den tekniska 
kapacitet som förknippas med deras 
tjänster, har de ett särskilt samhällsansvar 
att skydda sina tjänster mot 
terroristmissbruk och bidra till att förhindra 
att terrorisminnehåll sprids via deras 
tjänster.

(3) Förekomsten av terrorisminnehåll 
online har allvarliga negativa konsekvenser 
för användare, medborgare och samhället i 
stort samt för de tjänsteleverantörer som 
hyser sådant innehåll online, eftersom det 
undergräver användarnas förtroende och 
skadar deras affärsmodeller. Med tanke på 
onlinetjänsteleverantörernas centrala roll 
och de tekniska resurser och den tekniska 
kapacitet som förknippas med deras 
tjänster, har de ett särskilt samhällsansvar 
att skydda sina tjänster mot 
terroristmissbruk och bidra till att förhindra 
att terrorisminnehåll sprids via deras 
tjänster, och samtidigt ta hänsyn till den 
grundläggande vikten av yttrandefrihet 
och informationsfrihet i ett öppet och 
demokratiskt samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Denna förordning bidrar till att 
skydda den allmänna säkerheten, samtidigt 
som lämpliga och stabila skyddsåtgärder 
fastställs för att säkerställa skyddet av de 
grundläggande rättigheter som berörs. Hit 
hör rätten till respekt för privatlivet och 
skydd av personuppgifter, rätten till ett 
effektivt rättsligt skydd, rätten till 
yttrandefrihet (inklusive friheten att ta 
emot och sprida uppgifter), näringsfriheten 
samt principen om icke-diskriminering. 
Behöriga myndigheter och 
värdtjänstleverantörer bör endast vidta 
åtgärder som är nödvändiga, lämpliga och 
proportionella i ett demokratiskt samhälle, 
med beaktande av den särskilda vikt som 

(7) Denna förordning bidrar till att 
skydda den allmänna säkerheten, samtidigt 
som lämpliga och stabila skyddsåtgärder 
fastställs för att säkerställa skyddet av de 
grundläggande rättigheter som berörs. Hit 
hör rätten till respekt för privatlivet och 
skydd av personuppgifter, rätten till ett 
effektivt rättsligt skydd, rätten till 
yttrandefrihet (inklusive friheten att ta 
emot och sprida uppgifter), näringsfriheten 
samt principen om icke-diskriminering. 
Behöriga myndigheter och 
värdtjänstleverantörer bör endast vidta 
åtgärder som är nödvändiga, lämpliga och 
proportionella i ett demokratiskt samhälle, 
med beaktande av den särskilda vikt som 
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tillmäts yttrandefriheten och 
informationsfriheten, som utgör en 
väsentlig grund för ett pluralistiskt, 
demokratiskt samhälle och är ett av 
unionens grundläggande värden. Åtgärder 
som utgör ingrepp i yttrandefriheten och 
informationsfriheten bör vara strikt 
riktade, i den bemärkelsen att de måste 
tjäna till att förhindra spridning av 
terrorisminnehåll, men utan att därigenom 
påverka rätten att lagligen ta emot och 
sprida uppgifter, med beaktande av 
värdtjänstleverantörernas centrala roll i att 
främja offentlig debatt samt delande och 
mottagande av fakta, åsikter och idéer i 
enlighet med lagen.

tillmäts yttrandefriheten och 
informationsfriheten, som utgör en 
väsentlig grund för ett pluralistiskt, 
demokratiskt samhälle och är ett av 
unionens grundläggande värden. Man bör i 
samband med alla åtgärder undvika 
ingrepp i yttrandefriheten och 
informationsfriheten och åtgärderna bör i 
möjligaste mån tjäna till att förhindra 
spridning av terrorisminnehåll genom en 
riktad strategi, men utan att därigenom 
påverka rätten att lagligen ta emot och 
sprida uppgifter, med beaktande av 
värdtjänstleverantörernas centrala roll i att 
främja offentlig debatt samt delande och 
mottagande av fakta, åsikter och idéer i 
enlighet med lagen.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Rätten till ett effektivt rättsmedel 
fastställs i artikel 19 i EU-fördraget och 
artikel 47 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. Varje 
fysisk eller juridisk person har rätt till ett 
effektivt rättsmedel inför behörig nationell 
domstol mot alla åtgärder som vidtas enligt 
denna förordning och som kan inverka 
negativt på den personens rättigheter. 
Rätten inbegriper särskilt 
värdtjänstleverantörernas och 
innehållsleverantörernas möjlighet att 
effektivt bestrida avlägsnandeorder inför 
domstol i den medlemsstat vars 
myndigheter utfärdade avlägsnandeordern.

(8) Rätten till ett effektivt rättsmedel 
fastställs i artikel 19 i EU-fördraget och 
artikel 47 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna. Varje 
fysisk eller juridisk person har rätt till ett 
effektivt rättsmedel inför behörig nationell 
domstol mot alla åtgärder som vidtas enligt 
denna förordning och som kan inverka 
negativt på den personens rättigheter. Inom 
ramen för denna förordning inbegriper 
rätten särskilt användarnas möjlighet att 
bestrida att innehåll avlägsnas till följd av 
de åtgärder som vidtas av 
värdtjänstleverantören i enlighet med 
denna förordning, och att få information 
om effektiva rättsmedel. Den omfattar 
även värdtjänstleverantörernas och 
innehållsleverantörernas rätt att effektivt 
bestrida avlägsnandeorder, föreskrivna 
proaktiva åtgärder eller påföljder inför 
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domstol i den medlemsstat vars 
myndigheter beslutade om
avlägsnandeordern, de proaktiva 
åtgärderna eller påföljderna, eller i en 
domstol där värdtjänstleverantören har 
sin verksamhet eller är företrädd.

Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att ge klarhet om de åtgärder 
som både värdtjänstleverantörer och 
behöriga myndigheter bör vidta för att 
förhindra spridning av terrorisminnehåll 
online, bör denna förordning innehålla en 
definition av terrorisminnehåll i 
förebyggande syfte vilken utgår från 
definitionen av terroristbrott i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/5419. Med tanke på behovet av 
att motverka den skadligaste 
terroristpropagandan online bör 
definitionen omfatta material och 
information som uppviglar till, uppmuntrar 
eller förespråkar utförande av eller bidrag 
till terroristbrott, ger instruktioner om 
utförande av sådana brott eller främjar 
deltagande i en terroristgrupps verksamhet. 
Sådan information inbegriper i synnerhet 
text, bilder, ljudupptagningar och videor. 
Vid bedömningen av huruvida innehåll 
utgör terrorisminnehåll i den mening som 
avses i denna förordning bör de behöriga 
myndigheterna och 
värdtjänstleverantörerna ta hänsyn till 
sådana faktorer som karaktären hos och 
formuleringen av uttalandena, i vilket 
sammanhang de gjordes samt deras 
potential att få skadliga konsekvenser och 
därigenom påverka människors säkerhet. 
Det faktum att materialet producerats av, 

(9) För att ge klarhet om de åtgärder 
som både värdtjänstleverantörer och 
behöriga myndigheter bör vidta för att 
förhindra spridning av terrorisminnehåll 
online, bör denna förordning innehålla en 
definition av terrorisminnehåll i 
förebyggande syfte vilken utgår från 
definitionen av terroristbrott i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/5419. Med tanke på behovet av 
att motverka den skadligaste 
terroristpropagandan online bör 
definitionen omfatta material och 
information som uppviglar till, uppmuntrar 
eller förespråkar utförande av eller bidrag 
till terroristbrott, ger instruktioner om 
utförande av sådana brott eller främjar 
deltagande i en terroristgrupps verksamhet. 
Sådan information inbegriper i synnerhet 
text, bilder, ljudupptagningar och videor. 
Vid bedömningen av huruvida innehåll 
utgör terrorisminnehåll i den mening som 
avses i denna förordning bör de behöriga 
myndigheterna och 
värdtjänstleverantörerna ta hänsyn till 
sådana faktorer som karaktären hos och 
formuleringen av uttalandena, i vilket 
sammanhang de gjordes samt deras 
potential att få skadliga konsekvenser och 
därigenom påverka människors säkerhet. 
Det faktum att materialet producerats av, 
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kan tillskrivas eller sprids på uppdrag av en 
organisation eller person som är uppförd på 
EU:s terroristförteckning utgör en viktig 
faktor i bedömningen. Innehåll som sprids i 
utbildningssyfte, journalistiskt syfte eller 
forskningssyfte bör skyddas på lämpligt 
sätt. Dessutom bör det gå att uttrycka 
radikala, polemiska eller kontroversiella 
åsikter i den offentliga debatten om 
känsliga politiska frågor utan att detta ska 
anses vara terrorisminnehåll.

kan tillskrivas eller sprids på uppdrag av en 
organisation eller person som är uppförd på 
EU:s terroristförteckning utgör en viktig 
faktor i bedömningen. Innehåll som sprids i 
utbildningssyfte, journalistiskt syfte eller 
forskningssyfte bör skyddas på lämpligt 
sätt. Dessutom bör det gå att uttrycka 
radikala, polemiska eller kontroversiella 
åsikter i den offentliga debatten om 
känsliga politiska frågor utan att detta ska 
anses vara terrorisminnehåll. Rätten att 
uttrycka sådana åsikter kan åberopas vid 
domstol i den medlemsstat där 
värdtjänstleverantören har sitt 
huvudsakliga verksamhetsställe eller där 
den rättsliga företrädare som 
värdtjänstleverantören utsett enligt denna 
förordning är bosatt eller etablerad.

__________________ __________________

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om 
bekämpande av terrorism, om ersättande av 
rådets rambeslut 2002/475/RIF och om 
ändring av rådets beslut 2005/671/RIF 
(EUT L 88, 31.3.2017 s. 6).

9 Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2017/541 av den 15 mars 2017 om 
bekämpande av terrorism, om ersättande av 
rådets rambeslut 2002/475/RIF och om 
ändring av rådets beslut 2005/671/RIF 
(EUT L 88, 31.3.2017, s. 6).

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att omfatta de 
onlinevärdtjänster där terrorisminnehåll 
sprids, bör denna förordning tillämpas på 
informationssamhällets tjänster som på 
begäran av en tjänstemottagare lagrar 
information som tillhandahållits av denna 
tjänstemottagare och gör den lagrade 
informationen tillgänglig för tredje part, 
oavsett om denna verksamhet är av rent 
teknisk, automatisk och passiv karaktär. 
Sådana leverantörer av 

(10) För att omfatta de 
onlinevärdtjänster där terrorisminnehåll 
sprids, bör denna förordning tillämpas på 
informationssamhällets tjänster som på 
begäran av en tjänstemottagare lagrar 
information som tillhandahållits av denna 
tjänstemottagare och gör den lagrade 
informationen direkt tillgänglig för 
allmänheten. Sådana leverantörer av 
informationssamhällets tjänster är till 
exempel sociala medieplattformar, 
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informationssamhällets tjänster är till 
exempel sociala medieplattformar, 
direktuppspelningstjänster, video-, bild-
och ljuddelningstjänster, fildelningstjänster 
och andra molntjänster i den mån som de 
gör informationen tillgänglig för tredje 
part samt webbplatser där användarna 
kan kommentera eller lägga upp 
recensioner. Förordningen bör också 
tillämpas på värdtjänstleverantörer som är 
etablerade utanför unionen men erbjuder 
tjänster inom unionen, eftersom en 
betydande andel av de 
värdtjänstleverantörer som är utsatta för 
terrorisminnehåll på sina tjänster är 
etablerade i tredjeländer. Detta bör 
säkerställa att alla företag som är 
verksamma på den digitala inre marknaden 
uppfyller samma krav, oavsett 
etableringsland. För att fastställa om en 
tjänsteleverantör erbjuder tjänster i unionen 
krävs en bedömning av huruvida 
tjänsteleverantören gör det möjligt för 
juridiska eller fysiska personer i en eller 
flera medlemsstater att använda dess 
tjänster. Enbart det faktum att en 
tjänsteleverantörs webbplats, e-postadress 
och andra kontaktuppgifter är tillgängliga i 
en eller flera medlemsstater bör dock inte i 
sig vara tillräckligt för att denna förordning 
ska kunna tillämpas.

direktuppspelningstjänster, video-, bild-
och ljuddelningstjänster, fildelningstjänster 
och andra molntjänster, med undantag för 
leverantörer av molnbaserade it-
infrastrukturtjänster, i den mån som de 
gör informationen direkt tillgänglig för 
allmänheten. Förordningen bör också 
tillämpas på värdtjänstleverantörer som är 
etablerade utanför unionen men erbjuder 
tjänster inom unionen, eftersom en 
betydande andel av de 
värdtjänstleverantörer som är utsatta för 
terrorisminnehåll på sina tjänster är 
etablerade i tredjeländer. Detta bör 
säkerställa att alla företag som är 
verksamma på den digitala inre marknaden 
uppfyller samma krav, oavsett 
etableringsland. För att fastställa om en 
tjänsteleverantör erbjuder tjänster i unionen 
krävs en bedömning av huruvida 
tjänsteleverantören gör det möjligt för 
juridiska eller fysiska personer i en eller 
flera medlemsstater att använda dess 
tjänster. Enbart det faktum att en 
tjänsteleverantörs webbplats, e-postadress 
och andra kontaktuppgifter är tillgängliga i 
en eller flera medlemsstater bör dock inte i 
sig vara tillräckligt för att denna förordning 
ska kunna tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En harmonisering bör ske av 
förfarandet för och de skyldigheter som 
följer av rättsliga beslut som ålägger 
värdtjänstleverantörer att avlägsna 
terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt 
efter en bedömning av de behöriga 

(13) En harmonisering bör ske av 
förfarandet för och de skyldigheter som 
följer av rättsliga beslut som ålägger 
värdtjänstleverantörer att avlägsna 
terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt 
efter en bedömning av de behöriga 



PR\1174496SV.docx 11/27 PE633.042v01-00

SV

myndigheterna. Medlemsstaterna bör ha 
fortsatt frihet att välja de behöriga 
myndigheterna, så att de kan utse 
administrativa, brottsbekämpande eller 
rättsliga myndigheter för denna uppgift. 
Med tanke på hur snabbt terrorisminnehåll 
sprids via onlinetjänster åläggs 
värdtjänstleverantörerna i denna förordning 
skyldigheter att säkerställa att det 
terrorisminnehåll som anges i 
avlägsnandeordern avlägsnas eller görs 
oåtkomligt inom en timme från 
mottagandet av avlägsnandeordern. Det är 
upp till värdtjänstleverantörerna att besluta 
om de ska avlägsna innehållet i fråga eller 
göra det oåtkomligt för användarna i 
unionen.

myndigheterna. Medlemsstaterna bör fritt 
utse en enda behörig myndighet för denna 
uppgift, såvida inte deras konstitutionella 
ordning förhindrar att endast en 
myndighet är ansvarig. Med tanke på hur 
snabbt terrorisminnehåll sprids via 
onlinetjänster åläggs 
värdtjänstleverantörerna i denna förordning 
skyldigheter att säkerställa att det 
terrorisminnehåll som anges i 
avlägsnandeordern avlägsnas eller görs 
oåtkomligt inom en timme från 
mottagandet av avlägsnandeordern. Det är 
upp till värdtjänstleverantörerna att besluta 
om de ska avlägsna innehållet i fråga eller 
göra det oåtkomligt för användarna i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Den behöriga myndigheten bör 
översända avlägsnandeordern direkt till 
mottagaren och kontaktpunkten på ett 
elektroniskt sätt som gör det möjligt att få 
en skriftlig uppteckning och som ger 
förutsättningar för tjänsteleverantören att 
säkerställa autentisering – även att datum 
och tidpunkt för sändandet och 
mottagandet av ordern är korrekt – såsom 
genom säkrad e-post, säkrade plattformar 
eller andra säkra kanaler, även sådana som 
tillhandahålls av tjänsteleverantören, i 
enlighet med reglerna om skydd av 
personuppgifter. Detta krav kan särskilt 
uppfyllas genom användning av en 
kvalificerad elektronisk tjänst för 
rekommenderad leverans i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/201412.

(14) Den behöriga myndigheten bör 
översända avlägsnandeordern direkt till 
mottagaren och kontaktpunkten på ett 
elektroniskt sätt som gör det möjligt att få 
en skriftlig uppteckning och som ger 
förutsättningar att säkerställa autentisering
av ordern – även att datum och tidpunkt 
för sändandet och mottagandet av ordern är 
korrekt – utan orimlig ekonomisk eller 
annan börda för tjänsteleverantören,
såsom genom säkrad e-post, säkrade 
plattformar eller andra säkra kanaler, även 
sådana som tillhandahålls av 
tjänsteleverantören, i enlighet med reglerna 
om skydd av personuppgifter. Detta krav 
kan särskilt uppfyllas genom användning 
av en kvalificerad elektronisk tjänst för 
rekommenderad leverans i den mening som 
avses i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/201412.
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__________________ __________________

12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 
2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden och 
om upphävande av direktiv 1999/93/EG 
(EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

12 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 
2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden och 
om upphävande av direktiv 1999/93/EG 
(EUT L 257, 28.8.2014, s. 73).

Or. en

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 18

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18) För att säkerställa att de 
värdtjänstleverantörer som utsätts för 
terrorisminnehåll vidtar lämpliga åtgärder 
för att förhindra att deras tjänster 
missbrukas, bör de behöriga 
myndigheterna begära att 
värdtjänstleverantörer som har mottagit en 
avlägsnandeorder som vunnit laga kraft 
rapporterar om vilka proaktiva åtgärder 
som vidtagits. Dessa kan bestå av åtgärder 
för att förhindra att terrorisminnehåll som 
avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd 
av en avlägsnandeorder eller en anmälan 
laddas upp på nytt, genom en kontroll mot 
offentliga eller privata verktyg som 
omfattar känt terrorisminnehåll. De får 
också använda tillförlitliga tekniska 
verktyg för att identifiera nytt 
terrorisminnehåll, antingen sådana som 
finns tillgängliga på marknaden eller 
sådana som värdtjänstleverantören har 
utvecklat. Tjänsteleverantören bör 
rapportera om de specifika proaktiva 
åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för den behöriga myndigheten att 
bedöma om åtgärderna är effektiva och 
proportionella och, om automatiska 
metoder används, huruvida 
värdtjänstleverantören har de nödvändiga 

(18) För att säkerställa att de 
värdtjänstleverantörer som utsätts för 
terrorisminnehåll vidtar lämpliga åtgärder 
för att förhindra att deras tjänster 
missbrukas, bör de behöriga 
myndigheterna begära att 
värdtjänstleverantörer som har mottagit en 
avlägsnandeorder som vunnit laga kraft 
rapporterar om vilka proaktiva åtgärder 
som vidtagits. Dessa kan bestå av åtgärder 
för att förhindra att terrorisminnehåll som 
avlägsnats eller gjorts oåtkomligt till följd 
av en avlägsnandeorder eller en anmälan 
laddas upp på nytt, genom en kontroll mot 
offentliga eller privata verktyg som 
omfattar känt terrorisminnehåll. De får 
också använda tillförlitliga tekniska 
verktyg för att identifiera nytt 
terrorisminnehåll, antingen sådana som 
finns tillgängliga på marknaden eller 
sådana som värdtjänstleverantören har 
utvecklat. Tjänsteleverantören bör 
rapportera om de specifika proaktiva 
åtgärder som vidtagits för att göra det 
möjligt för den behöriga myndigheten att 
bedöma om åtgärderna är nödvändiga, 
effektiva och proportionella och, om 
automatiska metoder används, huruvida 
värdtjänstleverantören har de nödvändiga 
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förutsättningarna för mänsklig tillsyn och 
kontroll. Vid bedömningen av åtgärdernas 
effektivitet och proportionalitet bör de 
behöriga myndigheterna beakta relevanta 
parametrar såsom antalet avlägsnandeorder 
och anmälningar som utfärdats till 
leverantören, dess ekonomiska kapacitet 
och tjänstens inverkan på spridningen av 
terrorisminnehåll (t.ex. med beaktande av 
antalet användare i unionen).

förutsättningarna för mänsklig tillsyn och 
kontroll. Vid bedömningen av åtgärdernas 
effektivitet, nödvändighet och 
proportionalitet bör de behöriga 
myndigheterna beakta relevanta parametrar 
såsom antalet avlägsnandeorder och 
anmälningar som utfärdats till 
leverantören, dess ekonomiska kapacitet 
och tjänstens inverkan på spridningen av 
terrorisminnehåll (t.ex. med beaktande av 
antalet användare i unionen) samt de 
skyddsåtgärder som vidtagits för att 
skydda yttrandefriheten och 
informationsfriheten, och antalet 
incidenter då lagligt innehåll begränsats.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Efter begäran bör den behöriga 
myndigheten inleda en dialog med 
värdtjänstleverantören om de nödvändiga 
proaktiva åtgärder som ska vidtas. Vid 
behov bör den behöriga myndigheten 
föreskriva antagande av lämpliga, effektiva 
och proportionella proaktiva åtgärder om 
den anser att de åtgärder som vidtagits inte 
är tillräckliga för att hantera riskerna. Ett 
beslut att föreskriva sådana specifika 
proaktiva åtgärder bör i princip inte leda 
till införandet av en allmän 
övervakningsskyldighet i den mening som 
avses i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG. 
Med tanke på de särskilt allvarliga risker 
som är förknippade med spridningen av 
terrorisminnehåll, kan de beslut som fattas 
av de behöriga myndigheterna på grundval 
av denna förordning avvika från den metod 
som fastställs i artikel 15.1 i direktiv 
2000/31/EG när det gäller vissa specifika, 
riktade åtgärder som antas av tvingande 

(19) Efter begäran bör den behöriga 
myndigheten inleda en dialog med 
värdtjänstleverantören om de nödvändiga 
proaktiva åtgärder som ska vidtas. Vid 
behov bör den behöriga myndigheten 
föreskriva antagande av lämpliga, effektiva 
och proportionella proaktiva åtgärder om 
den anser att de åtgärder som vidtagits inte 
är tillräckliga för att hantera riskerna. Den 
behöriga myndigheten bör endast 
föreskriva proaktiva åtgärder som 
värdtjänstleverantören rimligen kan 
förväntas genomföra, med beaktande av 
faktorer som exempelvis 
värdtjänstleverantörens finansiella och 
andra resurser. Ett beslut att föreskriva 
sådana specifika proaktiva åtgärder bör inte 
leda till införandet av en allmän 
övervakningsskyldighet i den mening som 
avses i artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG. 
Med tanke på de särskilt allvarliga risker 
som är förknippade med spridningen av 
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hänsyn till allmän säkerhet. Innan den 
behöriga myndigheten fattar sådana beslut 
bör den finna rätt balans mellan hänsyn till 
allmän säkerhet och de berörda 
grundläggande rättigheterna, framför allt 
yttrandefriheten, informationsfriheten och 
näringsfriheten, samt lämna en lämplig 
motivering.

terrorisminnehåll, kan de beslut som fattas 
av de behöriga myndigheterna på grundval 
av denna förordning i undantagsfall
avvika från den metod som fastställs i 
artikel 15.1 i direktiv 2000/31/EG när det 
gäller vissa specifika, riktade åtgärder som 
antas av tvingande hänsyn till allmän 
säkerhet. Innan den behöriga myndigheten 
fattar sådana beslut bör den finna rätt 
balans mellan hänsyn till allmän säkerhet 
och de berörda grundläggande 
rättigheterna, framför allt yttrandefriheten, 
informationsfriheten och näringsfriheten, 
samt lämna en lämplig motivering.

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Transparens i 
värdtjänstleverantörernas strategier för 
terrorisminnehåll är avgörande för att öka 
deras ansvarighet gentemot användarna 
och stärka medborgarnas förtroende för 
den digitala inre marknaden. 
Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra 
årliga transparensrapporter som innehåller 
meningsfull information om åtgärder som 
vidtagits för att upptäcka, identifiera och 
avlägsna terrorisminnehåll.

(24) Transparens i 
värdtjänstleverantörernas strategier för 
terrorisminnehåll är avgörande för att öka 
deras ansvarighet gentemot användarna 
och stärka medborgarnas förtroende för 
den digitala inre marknaden. 
Värdtjänstleverantörer bör offentliggöra 
årliga transparensrapporter som innehåller 
meningsfull information om åtgärder som 
vidtagits för att upptäcka, identifiera och 
avlägsna terrorisminnehåll samt om antalet 
begränsningar av lagligt innehåll. De 
myndigheter som är behöriga att utfärda 
avlägsnandeorder bör också offentliggöra 
årliga transparensrapporter som 
innehåller meningsfull information om 
antalet rättsliga beslut som utfärdats, 
antalet avlägsnanden, antalet fall då 
identifierat och upptäckt 
terrorisminnehåll har avlägsnats samt 
antalet begränsningar av lagligt innehåll.

Or. en
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Klagomålsförfaranden utgör en 
nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt 
avlägsnande av innehåll som är skyddat 
genom yttrandefriheten och 
informationsfriheten. 
Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta 
användarvänliga klagomålsmekanismer 
och säkerställa att klagomål hanteras 
snabbt och med full transparens gentemot 
innehållsleverantören. Kravet på att 
värdtjänstleverantören ska återställa 
innehållet om det har avlägsnats felaktigt 
påverkar inte värdtjänstleverantörernas 
möjlighet att genomdriva sina egna 
användarvillkor på andra grunder.

(25) Klagomålsförfaranden utgör en 
nödvändig skyddsåtgärd mot felaktigt 
avlägsnande av innehåll som är skyddat 
genom yttrandefriheten och 
informationsfriheten. 
Värdtjänstleverantörer bör därför upprätta 
användarvänliga klagomålsmekanismer 
och säkerställa att klagomål hanteras 
snabbt och med full transparens gentemot 
innehållsleverantören, och detta bör 
inbegripa information om alla effektiva 
rättsmedel som står till buds, däribland 
möjligheter till rättslig prövning. Kravet 
på att värdtjänstleverantören ska återställa 
innehållet om det har avlägsnats felaktigt 
påverkar inte värdtjänstleverantörernas 
möjlighet att genomdriva sina egna 
användarvillkor på andra grunder.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) För ett effektivt rättsligt skydd 
enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna krävs att 
personer ska kunna utröna av vilka orsaker 
det innehåll de laddat upp har avlägsnats 
eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål 
bör värdtjänstleverantören tillhandahålla 
innehållsleverantören meningsfull 
information som gör det möjligt för 

(26) För ett effektivt rättsligt skydd 
enligt artikel 19 i EU-fördraget och artikel 
47 i Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna krävs att 
personer ska kunna utröna av vilka orsaker 
det innehåll de laddat upp har avlägsnats 
eller gjorts oåtkomligt. För detta ändamål 
bör värdtjänstleverantören tillhandahålla 
innehållsleverantören meningsfull 
information som gör det möjligt för 
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innehållsleverantören att bestrida beslutet.
Detta kräver dock inte nödvändigtvis en 
underrättelse till innehållsleverantören.
Beroende på omständigheterna kan 
värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som 
anses vara terrorisminnehåll med ett 
meddelande om att det har avlägsnats eller 
gjorts oåtkomligt i enlighet med denna 
förordning. Ytterligare information om 
orsakerna och innehållsleverantörens 
möjligheter att bestrida beslutet bör ges på 
begäran. Om de behöriga myndigheterna 
beslutar att det av hänsyn till allmän 
säkerhet, t.ex. inom ramen för en 
utredning, är olämpligt eller 
kontraproduktivt att direkt underrätta 
innehållsleverantören om att innehåll har 
avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de 
informera värdtjänstleverantören.

innehållsleverantören att bestrida beslutet. 
Beroende på omständigheterna kan 
värdtjänstleverantörer ersätta innehåll som 
anses vara terrorisminnehåll med ett 
meddelande om att det har avlägsnats eller 
gjorts oåtkomligt i enlighet med denna 
förordning. Ytterligare information om 
orsakerna och innehållsleverantörens 
möjligheter att bestrida beslutet bör ges på 
begäran. Om de behöriga myndigheterna 
beslutar att det av hänsyn till allmän 
säkerhet, t.ex. inom ramen för en 
utredning, är olämpligt eller 
kontraproduktivt att direkt underrätta 
innehållsleverantören om att innehåll har 
avlägsnats eller gjorts oåtkomligt, bör de 
informera värdtjänstleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder. 
Bristande efterlevnad i enskilda fall kan 
leda till påföljder, med respekt för 
principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
underlåtenhet. För att säkerställa 

(38) Påföljder är nödvändiga för att 
säkerställa att värdtjänstleverantörerna 
effektivt genomför sina skyldigheter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna bör 
anta bestämmelser om påföljder, även 
riktlinjer för bötfällning när så är lämpligt. 
Särskilt stränga påföljder ska fastställas om 
värdtjänstleverantören systematiskt 
underlåter att avlägsna terrorisminnehåll 
eller göra det oåtkomligt inom en timme 
från mottagandet av en avlägsnandeorder, 
med hänsyn till värdtjänstleverantörens 
storlek och resurser. Bristande efterlevnad 
i enskilda fall kan leda till påföljder, med 
respekt för principen ne bis in idem och 
proportionalitetsprincipen, samt med 
säkerställande av att påföljderna utdöms 
med beaktande av systematisk 
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rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

underlåtenhet. För att säkerställa 
rättssäkerhet bör det i förordningen anges i 
vilken utsträckning de relevanta 
skyldigheterna kan bli föremål för 
påföljder. Påföljder för bristande 
efterlevnad av artikel 6 bör endast 
tillämpas i fråga om skyldigheter som 
följer av en begäran om rapportering enligt 
artikel 6.2 eller ett beslut om införande av 
ytterligare proaktiva åtgärder enligt artikel 
6.4. Vid fastställande av huruvida böter bör 
föreskrivas, bör vederbörlig hänsyn tas till 
leverantörens ekonomiska resurser. 
Medlemsstaterna ska säkerställa att 
påföljderna inte uppmuntrar till 
avlägsnande av innehåll som inte är 
terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
enhetliga regler för att förhindra att 
värdtjänster missbrukas för spridning av 
terrorisminnehåll online. Här fastställs i 
synnerhet följande:

1. I denna förordning fastställs 
enhetliga regler för att förhindra och 
hantera att värdtjänster missbrukas för 
spridning av terrorisminnehåll online. Här 
fastställs i synnerhet följande:

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) En rad åtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för att 
identifiera terrorisminnehåll, göra det 

(b) En rad åtgärder som 
medlemsstaterna ska vidta för att 
identifiera terrorisminnehåll, göra det 
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möjligt för värdtjänstleverantörerna att 
snabbt avlägsna det samt underlätta 
samarbete med behöriga myndigheter i 
andra medlemsstater, med 
värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall 
med relevanta unionsorgan.

möjligt för värdtjänstleverantörerna att 
snabbt avlägsna det i enlighet med de 
unionsrättsliga bestämmelser som 
föreskriver lämpliga skyddsåtgärder för 
yttrandefriheten och informationsfriheten 
samt underlätta samarbete med behöriga 
myndigheter i andra medlemsstater, med 
värdtjänstleverantörer och i tillämpliga fall 
med relevanta unionsorgan.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Denna förordning ska inte 
medföra någon ändring i fråga om 
skyldigheten att respektera de 
grundläggande rättigheterna och de 
grundläggande rättsliga principerna i 
artikel 6 i fördraget om Europeiska 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för tredje part.

(1) värdtjänstleverantör: en leverantör 
av informationssamhällets tjänster som 
innebär att leverantören lagrar information 
som tillhandahållits av 
innehållsleverantören på dennas begäran 
och gör den lagrade informationen 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en
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Motivering

Leverantörer av tjänster som inte görs tillgängliga för allmänheten, och där själva innehållet 
inte är tillgängligt för leverantörerna, bör inte omfattas av denna förordning eftersom det kan 
strida mot principerna om integritetsskydd och undergräva bestämmelsen om 
molninfrastrukturtjänster. Det är de fall där tjänsteleverantörer underlättar spridningen av 
innehåll till flera slutanvändare och allmänheten som bör omfattas av tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
tredje part via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

(6) spridning av terrorisminnehåll: att 
göra terrorisminnehåll tillgängligt för 
allmänheten via värdtjänstleverantörernas 
tjänster.

Or. en

Motivering

Leverantörer av tjänster som inte görs tillgängliga för allmänheten, och där själva innehållet 
inte är tillgängligt för leverantörerna, bör inte omfattas av denna förordning eftersom det kan 
strida mot principerna om integritetsskydd och undergräva bestämmelsen om 
molninfrastrukturtjänster. Det är de fall där tjänsteleverantörer underlättar spridningen av 
innehåll till flera slutanvändare och allmänheten som bör omfattas av tillämpningsområdet.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdtjänstleverantörer ska vidta 
lämpliga, rimliga och proportionella 
åtgärder i enlighet med denna förordning 
för att motverka spridning av 
terrorisminnehåll och skydda användarna 
mot terrorisminnehåll. När de gör detta ska 
de handla på ett omsorgsfullt, 
proportionellt och icke-diskriminerande 
sätt, med vederbörlig hänsyn till 
användarnas grundläggande rättigheter och 

1. Värdtjänstleverantörer ska vidta 
lämpliga, rimliga och proportionella 
åtgärder i enlighet med denna förordning 
för att motverka spridning av 
terrorisminnehåll och skydda användarna 
mot terrorisminnehåll. När de gör detta ska 
de handla på ett omsorgsfullt, 
proportionellt och icke-diskriminerande 
sätt, med vederbörlig hänsyn under alla 
omständigheter till användarnas 
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med beaktande av den grundläggande 
vikten av yttrandefrihet och 
informationsfrihet i ett öppet och 
demokratiskt samhälle.

grundläggande rättigheter och med 
beaktande av den grundläggande vikten av 
yttrandefrihet och informationsfrihet i ett 
öppet och demokratiskt samhälle. Dessa 
åtgärder ska i synnerhet inte utgöra 
någon allmän övervakning.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(g) I tillämpliga fall, beslutet att inte 
lämna ut information om att 
terrorisminnehåll avlägsnats eller gjorts 
oåtkomligt i den mening som avses i artikel 
11.

(g) När så är nödvändigt och lämpligt, 
beslutet att inte lämna ut information om 
att terrorisminnehåll avlägsnats eller gjorts 
oåtkomligt i den mening som avses i artikel 
11.

Or. en

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ga) Tidsfrister för överklagande för 
värdtjänstleverantören och 
innehållsleverantören.

Or. en

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdtjänstleverantörer ska, när så 
är lämpligt, vidta proaktiva åtgärder för att 
skydda sina tjänster mot spridning av 
terrorisminnehåll. Åtgärderna ska vara 
verkningsfulla och proportionella, med 
beaktande av risken för och graden av 
utsatthet för terrorisminnehåll, användarnas 
grundläggande rättigheter och den 
grundläggande vikten av yttrandefrihet och 
informationsfrihet i ett öppet och 
demokratiskt samhälle.

1. Värdtjänstleverantörer kan, när så 
är lämpligt, särskilt då de utsätts för 
terrorisminnehåll och mottar 
avlägsnandeorder i en icke-försumbar 
utsträckning, vidta proaktiva åtgärder för 
att skydda sina tjänster mot spridning av 
terrorisminnehåll. Åtgärderna ska vara 
verkningsfulla, riktade och proportionella i 
förhållande till risken för och graden av 
utsatthet för terrorisminnehåll, och särskilt 
beakta användarnas grundläggande 
rättigheter och den grundläggande vikten 
av yttrandefrihet och informationsfrihet i 
ett öppet och demokratiskt samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om den behöriga myndighet som 
avses i artikel 17.1 c anser att de proaktiva 
åtgärder som vidtagits och rapporterats 
enligt punkt 2 är otillräckliga för att minska 
och hantera risken för och graden av 
utsatthet, får den begära att 
värdtjänstleverantören vidtar ytterligare 
specifika proaktiva åtgärder. För detta 
ändamål ska värdtjänstleverantören 
samarbeta med den behöriga myndighet 
som avses i artikel 17.1 c i syfte att 
identifiera de särskilda åtgärder som 
värdtjänstleverantören ska införa samt 
fastställa centrala mål, riktmärken och 
tidsfrister för genomförandet.

3. Om den behöriga myndighet som 
avses i artikel 17.1 c anser att de proaktiva 
åtgärder som vidtagits och rapporterats 
enligt punkt 2 inte följer nödvändighets-
och proportionalitetsprinciperna eller är 
otillräckliga för att minska och hantera 
risken för och graden av utsatthet, får den 
begära att värdtjänstleverantören gör en ny 
utvärdering av vilka åtgärder som behövs 
eller vidtar ytterligare specifika proaktiva 
åtgärder. För detta ändamål ska 
värdtjänstleverantören samarbeta med den 
behöriga myndighet som avses i artikel 
17.1 c i syfte att identifiera de ändringar 
eller särskilda åtgärder som 
värdtjänstleverantören ska införa samt 
fastställa centrala mål, riktmärken och 
tidsfrister för genomförandet.

Or. en
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Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om en överenskommelse inte kan 
nås inom tre månader från begäran enligt 
punkt 3 får den behöriga myndighet som 
avses i artikel 17.1 c utfärda ett beslut om 
att föreskriva ytterligare specifika 
nödvändiga och proportionella proaktiva 
åtgärder. Beslutet ska särskilt ta hänsyn till 
värdtjänstleverantörens ekonomiska 
kapacitet samt sådana åtgärders inverkan 
på användarnas grundläggande rättigheter 
och den grundläggande vikten av 
yttrandefrihet och informationsfrihet. Ett 
sådant beslut ska sändas till 
värdtjänstleverantörens huvudsakliga 
verksamhetsställe eller till den rättsliga 
företrädare som tjänsteleverantören utsett. 
Värdtjänstleverantören ska regelbundet 
rapportera om genomförandet av de 
åtgärder som fastställts av den behöriga 
myndighet som avses i artikel 17.1 c.

4. Om en överenskommelse inte kan 
nås inom tre månader från begäran enligt 
punkt 3 får den behöriga myndighet som 
avses i artikel 17.1 c utfärda ett beslut om 
att föreskriva ytterligare specifika 
nödvändiga och proportionella proaktiva 
åtgärder. Den behöriga myndigheten ska 
inte föreskriva någon allmän 
övervakningsskyldighet. Beslutet ska 
särskilt ta hänsyn till 
värdtjänstleverantörens ekonomiska 
kapacitet samt sådana åtgärders inverkan 
på användarnas grundläggande rättigheter 
och den grundläggande vikten av 
yttrandefrihet och informationsfrihet. Ett 
sådant beslut ska sändas till 
värdtjänstleverantörens huvudsakliga 
verksamhetsställe eller till den rättsliga 
företrädare som tjänsteleverantören utsett. 
Värdtjänstleverantören ska regelbundet 
rapportera om genomförandet av de 
åtgärder som fastställts av den behöriga 
myndighet som avses i artikel 17.1 c.

Or. en

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Värdtjänstleverantörer ska i sina 
användarvillkor fastställa sin strategi för att 
förhindra spridningen av terrorisminnehåll, 
när så är lämpligt även en meningsfull 
förklaring av hur proaktiva åtgärder, bland 

1. Värdtjänstleverantörer ska i sina 
användarvillkor fastställa sin strategi för att 
förhindra spridningen av terrorisminnehåll, 
inbegripet en meningsfull förklaring av hur 
proaktiva åtgärder, särskilt i fråga om
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annat användningen av automatiska 
verktyg, fungerar.

användningen av automatiska verktyg, 
fungerar.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Värdtjänstleverantörer ska 
offentliggöra årliga transparensrapporter 
om åtgärder som vidtagits för att förhindra 
spridningen av terrorisminnehåll.

2. Värdtjänstleverantörer och de 
myndigheter som är behöriga att utfärda 
avlägsnandeorder ska offentliggöra årliga 
transparensrapporter om åtgärder som 
vidtagits för att förhindra spridningen av 
terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Översikt och resultat av 
klagomålsförfaranden.

(d) Översikt och resultat av 
klagomålsförfaranden, inbegripet antalet 
fall där det fastställts att innehåll felaktigt 
identifierats som terrorisminnehåll.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Skyddsåtgärderna ska särskilt 2. Skyddsåtgärderna ska särskilt 
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omfatta mänsklig tillsyn och kontroll, när 
detta är lämpligt och i alla händelser när 
det krävs en detaljerad bedömning av det 
relevanta sammanhanget för att avgöra om 
innehållet ska anses vara terrorisminnehåll 
eller inte.

omfatta mänsklig tillsyn och kontroll av 
lämpligheten i beslut om att avlägsna 
innehåll eller göra det oåtkomligt, i 
synnerhet med hänsyn till rätten till 
yttrandefrihet och informationsfrihet. Det 
ska finnas krav på mänsklig tillsyn i de 
fall när det krävs en detaljerad bedömning 
av det relevanta sammanhanget för att 
avgöra om innehållet ska anses vara 
terrorisminnehåll eller inte.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Värdtjänstleverantörer ska 
omgående granska varje klagomål som de 
tar emot och återställa innehållet utan 
onödigt dröjsmål om det inte var berättigat 
att avlägsna innehållet eller göra det 
oåtkomligt. De ska informera klaganden 
om resultatet av granskningen.

2. Värdtjänstleverantörer ska 
omgående granska varje klagomål som de 
tar emot och återställa innehållet utan 
onödigt dröjsmål om det inte var berättigat 
att avlägsna innehållet eller göra det 
oåtkomligt. De ska informera klaganden 
om resultatet av granskningen inom två 
veckor från mottagandet av klagomålet.

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Utan hinder av bestämmelserna i 
punkterna 1 och 2 ska 
värdtjänstleverantörernas 
klagomålsmekanism komplettera de lagar 
och förfaranden som är tillämpliga i 
medlemsstaterna.
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Or. en

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. På innehållsleverantörens begäran 
ska värdtjänstleverantören informera 
innehållsleverantören om orsakerna till att 
innehållet avlägsnades eller gjordes 
oåtkomligt och möjligheterna att bestrida 
beslutet.

2. På innehållsleverantörens begäran 
ska värdtjänstleverantören informera 
innehållsleverantören om orsakerna till att 
innehållet avlägsnades eller gjordes 
oåtkomligt, inbegripet den rättsliga 
grunden för denna åtgärd, och 
möjligheterna att bestrida beslutet.

Or. en

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Ett överklagande enligt artikel 4.9 
ska inges till domstol i den medlemsstat 
där värdtjänstleverantören har sitt 
huvudsakliga verksamhetsställe eller där 
den rättsliga företrädare som 
värdtjänstleverantören utsett enligt artikel 
16 är bosatt eller etablerad.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse den 1. Varje medlemsstat ska utse den 
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eller de myndigheter som är behörig att myndighet som är behörig att

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. De behöriga myndigheterna ska 
betrakta oavsiktliga förseningar, särskilt 
när det gäller små och medelstora företag 
och uppstartsföretag, som förmildrande 
faktorer när de fastställer påföljdernas typ 
och nivå.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tidigast [tre år från och med den dag då 
denna förordning börjar tillämpas] ska 
kommissionen göra en utvärdering av 
denna förordning och lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av förordningen, 
inklusive om effektiviteten i 
skyddsmekanismerna. Vid behov ska 
rapporten åtföljas av förslag till rättsakter. 
Medlemsstaterna ska förse kommissionen 
med den information som är nödvändig för 
att utarbeta denna rapport.

Tidigast [tre år från och med den dag då 
denna förordning börjar tillämpas] ska 
kommissionen göra en utvärdering av 
denna förordning och lägga fram en 
rapport för Europaparlamentet och rådet 
om tillämpningen av förordningen, 
inklusive om effektiviteten i 
skyddsmekanismerna. Rapporten ska 
också omfatta denna förordnings 
inverkan på yttrandefriheten och 
informationsfriheten. Vid behov ska 
rapporten åtföljas av förslag till rättsakter. 
Medlemsstaterna ska förse kommissionen 
med den information som är nödvändig för 
att utarbeta denna rapport.

Or. en
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