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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) reikėtų suderinti procedūras ir 
prievoles, kurių prieglobos paslaugų 
teikėjai turėtų laikytis gavę teisinį 
nurodymą pašalinti teroristinį turinį arba 
panaikinti prieigą, po to, kai 
kompetentingos institucijos atliko 
vertinimą. Valstybėms narėms turėtų būti 
suteikta galimybė pačioms pasirinkti 
kompetentingas institucijas ir skirti šią 
užduotį administracinėms, teisėsaugos ar 
teisminėms institucijoms. Atsižvelgiant į 
teroristinio turinio sklaidos internete greitį, 
šia nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, būtų kuo greičiau pašalintas ir, 
jei įmanoma, atsižvelgiant į prieglobos 
paslaugų teikėjo dydį ir ekonominius 
pajėgumus, tai būtų padaryta per vieną 
valandą nuo nurodymo gavimo, arba būtų 
panaikinta prieiga prie minėto turinio. 
Prieglobos paslaugų teikėjai gali patys 
spręsti, ar pašalinti nurodytą turinį ar 
Sąjungos vartotojams panaikinti prieigą 
prie jo;

Or. en

(Pakeitimas susijęs su 4 straipsnio 2 dalies pakeitimu. Turėtų būti laikomas priimtu, jei bus 
priimtas 4 straipsnio 2 dalies pakeitimas, arba turėtų būti balsuojama už juos abu kartu.)
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2. Prieglobos paslaugų teikėjas 
pašalina teroristinį turinį arba panaikina 
prieigą prie jo per vieną valandą nuo 
nurodymo pašalinti turinį gavimo.

2. Prieglobos paslaugų teikėjas kuo 
skubiau po nurodymo pašalinti turinį 
gavimo pašalina teroristinį turinį arba 
panaikina prieigą prie jo.

Or. en


