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Predlog spremembe 156
Eva Joly
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A8-0193/2019
Daniel Dalton
Boj proti razširjanju terorističnih spletnih vsebin 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

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 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.

(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 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, čim prej odstrani ali da se čim 
prej onemogoči dostop do nje, in če je le 
mogoče glede na velikost in ekonomsko 
sposobnost ponudnika storitev gostovanja 
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

Povezano s predlogom spremembe k členu 4(2). Se šteje za sprejeto, če se sprejme predlog 
spremembe k členu 4(2), ali se glasuje o obeh hkrati.)
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Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ponudniki storitev gostovanja 
odstranijo teroristično vsebino ali 
onemogočijo dostop do nje v eni uri od 
prejema odredbe o odstranitvi.

2. Ponudniki storitev gostovanja 
odstranijo teroristično vsebino ali 
onemogočijo dostop do nje čim prej po 
prejemu odredbe o odstranitvi.

Or. en


