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12.4.2019 A8-0193/158

Изменение 158
Birgit Sippel
от името на групата S&D

Доклад A8-0193/2019
Даниел Далтон
Борбата срещу разпространението на терористично съдържание онлайн 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди, с които на 
доставчиците на хостинг услуги се 
нарежда да премахнат терористично 
съдържание или да блокират достъпа до 
него, вследствие на преценка от страна 
на компетентните органи, следва да 
бъдат хармонизирани. Държавите 
членки следва да могат и занапред да 
избират своите компетентни органи, 
което им позволява да натоварят с тази 
задача административни, 
правоприлагащи или съдебни органи. 
Като се има предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран в срок 
от един час от получаването на 
заповедта за премахване. 
Доставчиците на хостинг услуги са 
тези, които решават дали да 
премахнат това съдържание или да 
блокират достъпа до него за 
ползвателите в Съюза.

(13) Процедурата и задълженията, 
произтичащи от заповеди за 
премахване, с които на доставчиците на 
хостинг услуги се нарежда да премахнат 
терористично съдържание или да 
блокират достъпа до него, вследствие на 
преценка от страна на компетентните 
органи, следва да бъдат хармонизирани. 
Държавите членки следва да могат и 
занапред да избират своя компетентен 
орган, което им позволява да натоварят 
с тази задача съдебен орган или 
функционално независим 
административен орган. Като се има 
предвид скоростта, с която 
терористичното съдържание се 
разпространява сред онлайн услугите, 
тази разпоредба налага задължения на 
доставчиците на хостинг услуги да 
гарантират, че терористичното 
съдържание, посочено в заповедта за 
премахване, е премахнато или че 
достъпът до него е бил блокиран без 
ненужно забавяне след получаването 
на заповедта за премахване. Когато е 
възможно, следва да се вземат 
предвид размерът и икономическият 
капацитет на доставчика на хостинг 
услуги.
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Изменение 159
Birgit Sippel
от името на групата S&D

Доклад A8-0193/2019
Даниел Далтон
Борбата срещу разпространението на терористично съдържание онлайн 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват бързото обработване на 
заповедите за премахване и на 
сигналите. За разлика от законния 
представител звеното за контакт служи 
за оперативни цели. Звеното за контакт 
на доставчика на хостинг услуги следва 
да разполага със специализирани 
средства, позволяващи подаването на 
заповеди за премахване и на сигнали по 
електронен път, както и с технически 
средства и персонал, позволяващи 
бързото им обработване. Не е 
необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. С цел да се гарантира, че 
дадено терористично съдържание е 
премахнато или че достъпът до него е 
блокиран в срок от един час след 
получаване на заповед за премахване, 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да гарантират, че звеното за контакт е на 
разположение 24 часа в денонощието 
седем дни в седмицата. Информацията 
относно звеното за контакт следва да 

(33) Както доставчиците на хостинг 
услуги, така и държавите членки следва 
да създадат звена за контакт, които да 
улесняват експедитивното 
обработване на заповедите за 
премахване. За разлика от законния 
представител звеното за контакт служи 
за оперативни цели. Звеното за контакт 
на доставчика на хостинг услуги следва 
да разполага със специализирани 
средства, позволяващи подаването на 
заповеди за премахване по електронен 
път, както и с технически средства и 
персонал, позволяващи 
експедитивното им обработване. Не е 
необходимо звеното за контакт на 
доставчика на хостинг услуги да се 
намира в Съюза, като доставчикът на 
хостинг услуги е свободен да определи 
съществуващо звено за контакт, при 
условие че то може да изпълнява 
функциите, предвидени в настоящия 
регламент. С цел да се гарантира, че 
дадено терористично съдържание е 
премахнато или че достъпът до него е 
блокиран без ненужно забавяне след 
получаване на заповед за премахване, 
доставчиците на хостинг услуги следва 
да гарантират, че звеното за контакт е на 
разположение 24 часа в денонощието 
седем дни в седмицата. Информацията 
относно звеното за контакт следва да 
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включва информация относно езика, на 
който може да се общува с него. С цел 
да се улесни комуникацията между 
доставчиците на хостинг услуги и 
компетентните органи, доставчиците на 
хостинг услуги се насърчават да 
позволяват комуникация на един от 
официалните езици на Съюза, на който 
са налични техните условия за ползване.

включва информация относно езика, на 
който може да се общува с него. С цел 
да се улесни комуникацията между 
доставчиците на хостинг услуги и 
компетентните органи, доставчиците на 
хостинг услуги се насърчават да 
позволяват комуникация на един от 
официалните езици на Съюза, на който 
са налични техните условия за ползване.
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Доклад A8-0193/2019
Даниел Далтон
Борбата срещу разпространението на терористично съдържание онлайн 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Доставчиците на хостинг услуги 
премахват терористично съдържание 
или блокират достъпа до него в срок от 
един час след получаването на 
заповедта за премахване.

2. Доставчиците на хостинг услуги 
премахват терористично съдържание 
или блокират достъпа до него без 
ненужно забавяне след получаването 
на заповедта за премахване.
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Изменение 161
Birgit Sippel
от името на групата S&D

Доклад A8-0193/2019
Daniel Dalton
Борбата срещу разпространението на терористично съдържание онлайн 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) ...16 
адресатът на заповедта за премахване 
премахва терористичното съдържание 
или блокира достъпа до него в срок от 
един час от получаването на заповедта 
за премахване от компетентния орган.

Съгласно член 4 от Регламент (ЕС) ...16 
адресатът на заповедта за премахване 
премахва терористичното съдържание 
или блокира достъпа до него без 
ненужно забавяне след получаването 
на заповедта за премахване от 
компетентния орган.

_________________ _________________
16 Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн ( ОВ L ...).

16 Регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за предотвратяване на 
разпространението на терористично 
съдържание онлайн ( ОВ L ...).
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Изменение 162
Birgit Sippel
от името на групата S&D

Доклад A8-0193/2019
Daniel Dalton
Борбата срещу разпространението на терористично съдържание онлайн 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Предложение за регламент
Приложение І – раздел Б – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Б Съдържание, което трябва да се 
премахне или до което трябва да се 
блокира достъпът в срок от един час:

Б Съдържание, което трябва да се 
премахне или до което трябва да се 
блокира достъпът без ненужно 
забавяне:
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