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12.4.2019 A8-0193/158

Ändringsförslag 158
Birgit Sippel
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0193/2019
Daniel Dalton
Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) En harmonisering bör ske av 
förfarandet för och de skyldigheter som 
följer av rättsliga beslut som ålägger 
värdtjänstleverantörer att avlägsna 
terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt 
efter en bedömning av de behöriga 
myndigheterna. Medlemsstaterna bör ha 
fortsatt frihet att välja de behöriga 
myndigheterna, så att de kan utse 
administrativa, brottsbekämpande eller 
rättsliga myndigheter för denna uppgift. 
Med tanke på hur snabbt terrorisminnehåll 
sprids via onlinetjänster åläggs 
värdtjänstleverantörerna i denna förordning 
skyldigheter att säkerställa att det 
terrorisminnehåll som anges i 
avlägsnandeordern avlägsnas eller görs 
oåtkomligt inom en timme från 
mottagandet av avlägsnandeordern. Det är 
upp till värdtjänstleverantörerna att 
besluta om de ska avlägsna innehållet i 
fråga eller göra det oåtkomligt för 
användarna i unionen.

(13) En harmonisering bör ske av 
förfarandet för och de skyldigheter som 
följer av avlägsnandeorder som ålägger 
värdtjänstleverantörer att avlägsna 
terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt 
efter en bedömning av de behöriga 
myndigheterna. Medlemsstaterna bör ha 
fortsatt frihet att välja behörig myndighet, 
så att de kan utse en rättslig myndighet 
eller en funktionellt oberoende 
administrativ myndighet för denna uppgift. 
Med tanke på hur snabbt terrorisminnehåll 
sprids via onlinetjänster åläggs 
värdtjänstleverantörerna i denna förordning 
skyldigheter att säkerställa att det 
terrorisminnehåll som anges i 
avlägsnandeordern avlägsnas eller görs 
oåtkomligt utan onödigt dröjsmål efter 
mottagandet av avlägsnandeordern. Om 
möjligt ska hänsyn tas till 
värdtjänstleverantörens storlek och 
ekonomiska kapacitet. 

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/159

Ändringsförslag 159
Birgit Sippel
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0193/2019
Daniel Dalton
Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) Både värdtjänstleverantörer och 
medlemsstaterna bör upprätta 
kontaktpunkter för att underlätta en snabb 
handläggning av avlägsnandeorder och 
anmälningar. I motsats till den rättsliga 
företrädaren tjänar kontaktpunkten 
operativa syften. Värdtjänstleverantörens 
kontaktpunkt bör bestå av någon typ av 
särskilda medel som möjliggör elektronisk 
inlämning av avlägsnandeorder och 
anmälningar och av tekniska resurser och 
personalresurser som möjliggör snabb 
handläggning av dem. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt 
måste inte vara belägen i unionen, och 
värdtjänstleverantören är fri att utse en 
befintlig kontaktpunkt, under förutsättning 
att denna kontaktpunkt klarar av att 
fullgöra de funktioner som föreskrivs i 
denna förordning. I syfte att säkerställa att 
terrorisminnehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt inom en timme från 
mottagandet av en avlägsnandeorder, bör 
värdtjänstleverantörerna säkerställa att 
kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje 
dag. Informationen om kontaktpunkten bör 
inbegripa information om vilket språk 
kontaktpunkten kan kontaktas på. För att 
underlätta kommunikationen mellan 
värdtjänstleverantörerna och de behöriga 
myndigheterna, uppmuntras 
värdtjänstleverantörer att tillåta 

(33) Både värdtjänstleverantörer och 
medlemsstaterna bör upprätta 
kontaktpunkter för att underlätta en snabb 
handläggning av avlägsnandeorder. I 
motsats till den rättsliga företrädaren tjänar 
kontaktpunkten operativa syften. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt bör 
bestå av någon typ av särskilda medel som 
möjliggör elektronisk inlämning av 
avlägsnandeorder och av tekniska resurser 
och personalresurser som möjliggör snabb 
handläggning av dem. 
Värdtjänstleverantörens kontaktpunkt 
måste inte vara belägen i unionen, och 
värdtjänstleverantören är fri att utse en 
befintlig kontaktpunkt, under förutsättning 
att denna kontaktpunkt klarar av att 
fullgöra de funktioner som föreskrivs i 
denna förordning. I syfte att säkerställa att 
terrorisminnehåll avlägsnas eller görs 
oåtkomligt utan onödigt dröjsmål efter 
mottagandet av en avlägsnandeorder, bör 
värdtjänstleverantörerna säkerställa att 
kontaktpunkten kan nås dygnet runt varje 
dag. Informationen om kontaktpunkten bör 
inbegripa information om vilket språk 
kontaktpunkten kan kontaktas på. För att 
underlätta kommunikationen mellan 
värdtjänstleverantörerna och de behöriga 
myndigheterna, uppmuntras 
värdtjänstleverantörer att tillåta 
kommunikation på ett av unionens 
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kommunikation på ett av unionens 
officiella språk som deras användarvillkor 
finns tillgängliga på.

officiella språk som deras användarvillkor 
finns tillgängliga på.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/160

Ändringsförslag 160
Birgit Sippel
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0193/2019
Daniel Dalton
Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Värdtjänstleverantörer ska avlägsna 
terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt 
inom en timme från mottagandet av 
avlägsnandeordern.

2. Värdtjänstleverantörer ska avlägsna 
terrorisminnehåll eller göra det oåtkomligt 
utan onödigt dröjsmål efter mottagandet 
av avlägsnandeordern.

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/161

Ändringsförslag 161
Birgit Sippel
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0193/2019
Daniel Dalton
Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Förslag till förordning
Bilaga I – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Enligt artikel 4 i förordning (EU)...16 ska 
den som mottar en avlägsnandeorder 
avlägsna terrorisminnehåll eller göra det 
oåtkomligt inom en timme från 
mottagandet av avlägsnandeordern från en 
behörig myndighet.

Enligt artikel 4 i förordning (EU)...16 ska 
den som mottar en avlägsnandeorder 
avlägsna terrorisminnehåll eller göra det 
oåtkomligt utan onödigt dröjsmål efter 
mottagandet av avlägsnandeordern från en 
behörig myndighet.

_________________ _________________
16 Europaparlamentets och rådets 
förordning om förhindrande av spridning 
av terrorisminnehåll online (EUT L...).

16 Europaparlamentets och rådets 
förordning om förhindrande av spridning 
av terrorisminnehåll online (EUT L...).

Or. en
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12.4.2019 A8-0193/162

Ändringsförslag 162
Birgit Sippel
för S&D-gruppen

Betänkande A8-0193/2019
Daniel Dalton
Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online 
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt B – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

B: Innehåll som ska avlägsnas eller 
göras oåtkomligt inom en timme

B: Innehåll som ska avlägsnas eller 
göras oåtkomligt utan onödigt dröjsmål

Or. en


