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Przeciwdziałanie rozpowszechnianiu treści
terrorystycznych w internecie

W 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący nowego rozporządzenia, którego celem jest
przeciwdziałanie zagrożeniu dla bezpieczeństwa wynikającego z rozpowszechniania treści terrorystycznych w
internecie. Rozporządzenie to nakładałoby na dostawców usług obowiązek usuwania treści internetowych,
których celem jest radykalizacja, rekrutacja lub podżeganie do przemocy, w ciągu godziny od otrzymania nakazu
ich usunięcia od właściwych organów. Głosowanie w drugim czytaniu nad tekstem uzgodnionym w wyniku
negocjacji trójstronnych ma się odbyć podczas kwietniowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Kontekst
Choć internet stwarza niespotykane dotąd możliwości komunikacji i wypowiedzi, może też być
wykorzystywany do rozpowszechniania mowy nienawiści, przemocy i propagandy terrorystycznej. Uważa
się, że rozpowszechnienie nielegalnych treści ma istotny wpływ na bezpieczeństwo Unii Europejskiej i może
prowadzić do zagrożeń i ataków terrorystycznych. Mimo rozbicia sił ISIL/Daisz w terenie, wciąż obserwuje
się dużą aktywność organizacji dżihadystycznych w sieciach społecznościowych. Także prawicowi
ekstremiści coraz częściej korzystają z internetu, aby rozpowszechniać propagandę lub promować
radykalizację postaw i agresywną działalność terrorystyczną.

Wniosek Komisji Europejskiej
Zgodnie z Europejską agendą bezpieczeństwa z 2015 r., w której za najważniejsze zadanie uznano walkę z
terroryzmem oraz zwalczanie przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości, a także uwzględniając
wpływ propagandy terrorystycznej na radykalizację, werbowanie i szkolenie terrorystów, Komisja
uruchomiła dobrowolny system zwalczania terroryzmu w internecie, oparty na wytycznych i zaleceniach.
We wrześniu 2018 r., wykraczając poza samoregulację, Komisja przedstawiła wniosek dotyczący
rozporządzenia w sprawie przeciwdziałania wykorzystywaniu internetowych usług hostingowych do celów
terrorystycznych. Proponowane rozwiązania zapewniłyby szybkie usuwanie treści terrorystycznych w
internecie i utworzenie tym celu jednego wspólnego instrumentu dla wszystkich państw członkowskich.
Wniosek koncentruje się na dostawcach usług hostingowych działających w UE, niezależnie od miejsca ich
głównej siedziby lub wielkości firmy.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlamentarna Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) przyjęła
sprawozdanie w sprawie wniosku w kwietniu 2019 r. Przegłosowała poprawki, które mają zapewnić, by
nowe przepisy były zgodne z prawami podstawowymi, obejmowały zabezpieczenia i mechanizmy
składania skarg oraz uwzględniały sytuację mniejszych platform. Największe kontrowersje wzbudziły
kwestie transgranicznego wpływu nakazów wycofania treści oraz stosowania automatycznych filtrów do
wykrywania treści terrorystycznych w internecie. W grudniu 2020 r. współprawodawcy osiągnęli
porozumienie polityczne w tej sprawie. W uzgodnionym tekście utrzymano zasadę usuwania treści w ciągu
godziny, przyznając jednocześnie właściwym organom państwa członkowskiego, w którym dany dostawca
usług hostingowych ma siedzibę, prawo do kontroli nakazu usunięcia treści oraz do zablokowania jego
wykonania, jeżeli nakaz ten naruszałby prawa podstawowe. Tak jak domagał się tego Parlament,
uzgodniony tekst nie przewiduje ogólnego obowiązku monitorowania zamieszczanych treści ani
korzystania z narzędzi zautomatyzowanych. Przewidziano w nim także odstępstwa w przypadku
rozpowszechniania materiałów w celach edukacyjnych, dziennikarskich, artystycznych lub badawczych.
Komisja LIBE zatwierdziła tekst 11 stycznia 2021 r., a 16 marca Rada przyjęła swe stanowisko w pierwszym
czytaniu. Jeżeli nowe rozporządzenie zostanie przyjęte, będzie ono miało zastosowanie 12 miesięcy po
wejściu w życie.

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/online-jihadist-propaganda-2019-in-review
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201210IPR93510/new-tool-to-combat-terrorism-online-agreed
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210111IPR95316/civil-liberties-endorses-regulation-addressing-terrorist-content-online
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