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Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) De procedurer og forpligtelser i 
retssystemer, der kræver, at 
hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold 
eller deaktiverer adgangen hertil, efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget en 
vurdering, bør harmoniseres. 
Medlemsstaterne skal frit kunne vælge de 
kompetente myndigheder og således 
udpege de administrative, 
retshåndhævende eller retlige 
myndigheder, de ønsker skal varetage 
opgaven. Eftersom terrorindhold hastigt 
udbredes via onlinetjenester, pålægges 
hostingtjenesteyderne med denne 
bestemmelse at sikre, at det terrorindhold, 
der er identificeret i påbuddet om fjernelse, 
fjernes eller deaktiveres inden for en time 
efter modtagelse af påbuddet. Det er op til 
hostingtjenesteyderne at beslutte, hvorvidt 
indholdet skal fjernes, eller adgangen til 
det skal deaktiveres for brugere i Unionen.

(13) De procedurer og forpligtelser i 
retssystemer, der kræver, at 
hostingtjenesteydere fjerner terrorindhold 
eller deaktiverer adgangen hertil, efter at de 
kompetente myndigheder har foretaget en 
vurdering, bør harmoniseres. 
Medlemsstaterne skal frit kunne vælge de 
kompetente myndigheder og således 
udpege de administrative, 
retshåndhævende eller retlige 
myndigheder, de ønsker skal varetage 
opgaven. Eftersom terrorindhold hastigt 
udbredes via onlinetjenester, pålægges 
hostingtjenesteyderne med denne 
bestemmelse at sikre, at det terrorindhold, 
der er identificeret i påbuddet om fjernelse, 
fjernes eller deaktiveres så hurtigt som 
muligt og, hvis det er muligt afhængigt af 
hostingtjenesteyderens størrelse og 
økonomiske kapacitet, inden for en time 
efter modtagelse af påbuddet. Det er op til 
hostingtjenesteyderne at beslutte, hvorvidt 
indholdet skal fjernes, eller adgangen til 
det skal deaktiveres for brugere i Unionen.

Or. en

(Skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 4, stk. 2. Bør betragtes som 
vedtaget, hvis ændringsforslaget til artikel 4, stk. 2, vedtages, eller bør sættes til afstemning 

under ét.)
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Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hostingtjenesteyderen skal fjerne 
det terrorrelaterede indhold eller deaktivere 
adgangen hertil inden for en time efter at 
have modtaget påbuddet om fjernelse.

2. Hostingtjenesteyderen skal fjerne 
det terrorrelaterede indhold eller deaktivere 
adgangen hertil snarest muligt efter at 
have modtaget påbuddet om fjernelse.

Or. en


