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(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 nurodymą 
pašalinti teroristinį turinį arba panaikinti 
prieigą, po to, kai kompetentingos 
institucijos atliko vertinimą. Valstybėms 
narėms turėtų būti suteikta galimybė 
pačioms pasirinkti kompetentingą 
instituciją ir skirti šią užduotį teisminei 
institucijai arba funkciniu požiūriu 
nepriklausomai administracinei 
institucijai. Atsižvelgiant į teroristinio 
turinio sklaidos internete greitį, šia 
nuostata nustatoma prieglobos paslaugų 
teikėjų prievolė užtikrinti, kad teroristinis 
turinys, kurį nurodymu reikalaujama 
pašalinti, nedelsiant po nurodymo gavimo 
būtų pašalintas arba būtų panaikinta prieiga 
prie jo. Jei įmanoma, turėtų būti 
atsižvelgiama į prieglobos paslaugų teikėjo 
dydį ir ekonominius pajėgumus;
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(33) tiek prieglobos paslaugų teikėjai, 
tiek valstybės narės turėtų įsteigti 
kontaktinius centrus, kurie padėtų sparčiai 
tvarkyti nurodymus pašalinti turinį ir 
pranešimus. Priešingai nei teisinis 
atstovas, kontaktiniai centrai veikia 
operaciniais tikslais. Prieglobos paslaugų 
teikėjo kontaktinis centras turėtų turėti 
specialių priemonių, kurios leistų 
elektroniniu būdu teikti nurodymus 
pašalinti turinį ir pranešimus, taip pat 
techninių ir žmogiškųjų išteklių, 
leidžiančių sparčiai juos tvarkyti. 
Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis 
centras neprivalo būti Sąjungoje ir 
prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu 
centru gali pats paskirti jau esamą centrą, 
jei tas centras gali įvykdyti šiame 
reglamente numatytas funkcijas. Siekiant 
užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų 
pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta 
per vieną valandą nuo nurodymo pašalinti 
turinį gavimo, prieglobos paslaugų gavėjai 
turėtų užtikrinti, kad kontaktinis centras 
veiktų visą parą ir be išeiginių. Informacija 
apie kontaktinį centrą turėtų apimti 
informaciją apie kalbą, kuria galima 
kreiptis. Siekiant palengvinti prieglobos 
paslaugų teikėjų ir kompetentingų 
institucijų komunikaciją, prieglobos 
paslaugų teikėjai raginami komunikacijos 
kalba pasirinkti vieną iš Sąjungos 

(33) tiek prieglobos paslaugų teikėjai, 
tiek valstybės narės turėtų įsteigti 
kontaktinius centrus, kurie padėtų skubiai 
tvarkyti nurodymus pašalinti turinį. 
Priešingai nei teisinis atstovas, kontaktiniai 
centrai veikia operaciniais tikslais. 
Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis 
centras turėtų turėti specialių priemonių, 
kurios leistų elektroniniu būdu teikti 
nurodymus pašalinti turinį, taip pat 
techninių ir žmogiškųjų išteklių, 
leidžiančių skubiai juos tvarkyti. 
Prieglobos paslaugų teikėjo kontaktinis 
centras neprivalo būti Sąjungoje ir 
prieglobos paslaugų teikėjas kontaktiniu 
centru gali pats paskirti jau esamą centrą, 
jei tas centras gali įvykdyti šiame 
reglamente numatytas funkcijas. Siekiant 
užtikrinti, kad teroristinis turinys būtų 
pašalintas arba prieiga prie jo panaikinta 
nedelsiant po nurodymo pašalinti turinį 
gavimo, prieglobos paslaugų teikėjai turėtų 
užtikrinti, kad kontaktinis centras veiktų 
visą parą ir be išeiginių. Informacija apie 
kontaktinį centrą turėtų apimti informaciją 
apie kalbą, kuria galima kreiptis. Siekiant 
palengvinti prieglobos paslaugų teikėjų ir 
kompetentingų institucijų komunikaciją, 
prieglobos paslaugų teikėjai raginami 
komunikacijos kalba pasirinkti vieną iš 
Sąjungos oficialiųjų kalbų, kuria 
pateikiamos ir prieglobos paslaugų teikėjo 
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oficialiųjų kalbų, kuria pateikiamos ir 
prieglobos paslaugų teikėjo sutartinės 
sąlygos;

sutartinės sąlygos;
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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. Gavęs nurodymą pašalinti turinį 
prieglobos paslaugų teikėjas nedelsdamas 
pašalina teroristinį turinį arba panaikina 
prieigą prie jo.
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Pagal Reglamento (ES) ...16 4 straipsnį, 
gavęs kompetentingos institucijos 
nurodymą pašalinti turinį, nurodymo 
gavėjas per vieną valandą pašalina 
teroristinį turinį arba panaikina prieigą prie 
jo.

Pagal Reglamento (ES) ...16 4 straipsnį, 
gavęs kompetentingos institucijos 
nurodymą pašalinti turinį, nurodymo 
gavėjas nedelsdamas pašalina teroristinį 
turinį arba panaikina prieigą prie jo.

_________________ _________________
16 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas dėl teroristinio turinio sklaidos 
internete prevencijos (OL L …).

16 Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas dėl teroristinio turinio sklaidos 
internete prevencijos (OL L …).
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B. Turinys turi būti pašalintas arba 
prieiga prie jo panaikinta per vieną 
valandą.

B Turinys turi būti pašalintas arba 
prieiga prie jo panaikinta nedelsiant.

Or. en


