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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η διαδικασία και οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις νομικές εντολές με 
τις οποίες ζητείται από τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό, 
μετά από αξιολόγηση από τις αρμόδιες 
αρχές, θα πρέπει να εναρμονιστούν. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν 
ελεύθερα ως προς την επιλογή των 
αρμοδίων αρχών, επιτρέποντάς τους να 
διορίζουν διοικητικές αρχές, αρχές 
επιβολής του νόμου ή δικαστικές αρχές με 
την εν λόγω αποστολή. Δεδομένης της 
ταχύτητας με την οποία διαδίδεται το 
τρομοκρατικό περιεχόμενο σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, η διάταξη αυτή 
επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας περιεχομένου την υποχρέωση 
να διασφαλίζουν την αφαίρεση του 
τρομοκρατικού περιεχομένου που 
προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή 
την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 
εντολής αφαίρεσης. Εναπόκειται στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν 
το εν λόγω περιεχόμενο ή θα 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό 
για τους χρήστες στην Ένωση.

(13) Η διαδικασία και οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις νομικές εντολές με 
τις οποίες ζητείται από τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό, 
μετά από αξιολόγηση από τις αρμόδιες 
αρχές, θα πρέπει να εναρμονιστούν. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν 
ελεύθερα ως προς την επιλογή των 
αρμοδίων αρχών, επιτρέποντάς τους να 
διορίζουν διοικητικές αρχές, αρχές 
επιβολής του νόμου ή δικαστικές αρχές με 
την εν λόγω αποστολή. Δεδομένης της 
ταχύτητας με την οποία διαδίδεται το 
τρομοκρατικό περιεχόμενο σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, η διάταξη αυτή 
επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας περιεχομένου την υποχρέωση 
να διασφαλίζουν την αφαίρεση του 
τρομοκρατικού περιεχομένου που 
προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή 
την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό το συντομότερο δυνατό και, εάν 
είναι δυνατό, αναλόγως του μεγέθους και 
της οικονομικής ικανότητας του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας, εντός μίας ώρας 
από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης. 
Εναπόκειται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να αποφασίζουν κατά πόσον θα 
αφαιρέσουν το εν λόγω περιεχόμενο ή θα 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό 
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για τους χρήστες στην Ένωση.
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(Συνδέεται με την τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 2. Θα πρέπει είτε να θεωρηθεί 
εγκριθείσα εάν εγκριθεί η τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 2, είτε να ψηφιστούν μαζί εν 

συνόλω).
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2. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή 
απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή της 
εντολής αφαίρεσης.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή 
απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό το 
συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή 
της εντολής αφαίρεσης.

Or. en


