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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για την αντιμετώπιση
της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο με τη δημιουργία σαφούς και
εναρμονισμένου νομικού πλαισίου για την πρόληψη της κατάχρησης των υπηρεσιών
φιλοξενίας.
Η συντάκτρια λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση αυτή που επιδιώκει να αποσαφηνίσει τις
νομικές αρμοδιότητες των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, οι οποίοι πρέπει να προβαίνουν
σε κάθε κατάλληλη, εύλογη και αναλογική ενέργεια που είναι απαραίτητη για την εγγύηση
της ασφάλειας των υπηρεσιών τους, καθώς και για τον ταχύ και αποτελεσματικό εντοπισμό
και την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.
Η συντάκτρια εκφράζει την ανησυχία της για διάφορες πτυχές της προσέγγισης της
Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη
δικαιώματα, όπως η ελευθερία της έκφρασης και η πρόσβαση σε πληροφορίες, καθώς και η
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. Η πρόταση ως έχει δημιουργεί επίσης διάφορα νομικά
προβλήματα αναφορικά με τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως όσον αφορά τη συνοχή της με την
οδηγία 2000/31/ΕΚ1 και την οδηγία 2018/1808/ΕΕ2.
Η συντάκτρια θεωρεί ζωτικής σημασίας ο προτεινόμενος κανονισμός να μην θέτει σε κίνδυνο
ούτε να παρεκκλίνει από τα θεμελιώδη δικαιώματα και το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της
ΕΕ. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες αυτές, η συντάκτρια προτείνει μια σειρά
τροπολογιών που αποσκοπούν στη νομική αποσαφήνιση ορισμένων από τα ζητήματα που
διακυβεύονται.
Βασικότερα σημεία του σχεδίου γνωμοδότησης:
i)

Ορισμοί (άρθρο 2)

- Πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας
Ο προτεινόμενος ορισμός των «παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας» είναι υπερβολικά ευρύς,
νομικά ασαφής και μπορεί ακούσια να καλύπτει σημαντικό αριθμό παρόχων, οι οποίοι δεν θα
πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η συντάκτρια προτείνει
1

Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες
νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην
εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1–16
2

Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, για
την τροποποίηση της οδηγίας 2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία
για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών της αγοράς, ΕΕ L 303 της
28.11.2018, σ. 69–92
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τον περιορισμό του ορισμού ώστε να καλύπτει αποκλειστικά τους παρόχους φιλοξενίας που
παρέχουν στους χρήστες τους τη δυνατότητα να καθιστούν το περιεχόμενο διαθέσιμο στο
ευρύ κοινό.
- Τρομοκρατικό περιεχόμενο
Ομοίως, ο προτεινόμενος ορισμός του «τρομοκρατικού περιεχομένου» θα πρέπει να
αποσαφηνιστεί περαιτέρω. Η συντάκτρια προτείνει την ευθυγράμμιση του προτεινόμενου
ορισμού με την οδηγία 2017/541/ΕΕ, καθώς και τον ρητό αποκλεισμό κάθε υλικού που
χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
ii)

Εντολές αφαίρεσης (άρθρο 4)

- Αρμόδιες αρχές
Σύμφωνα με την παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή πρέπει να έχει την εξουσία να εκδίδει
αποφάσεις με τις οποίες απαιτείται από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρούν
τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό. Η συντάκτρια
θεωρεί ότι μόνο οι δικαστικές αρχές, οι οποίες διαθέτουν επαρκή εμπειρογνωμοσύνη για την
έκδοση έγκυρης εντολής αφαίρεσης, θα πρέπει να έχουν την εξουσία να λαμβάνουν
αποφάσεις τέτοιου είδους.
- Προθεσμία προς συμμόρφωση με τις εντολές αφαίρεσης
Σύμφωνα με την παράγραφο 2, απαιτείται από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να
αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό εντός
μίας ώρας από την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης. Παρά το γεγονός ότι οι πάροχοι θα
πρέπει να ενεργούν το συντομότερο δυνατόν ώστε να αφαιρούν ή να απενεργοποιούν την
πρόσβαση σε τρομοκρατικό περιεχόμενο, η μία ώρα φαίνεται να είναι πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα προς συμμόρφωση με εντολές αφαίρεσης. Οι περισσότεροι πάροχοι, ιδίως οι
ΜΜΕ, δεν έχουν επαρκείς πόρους για να συμμορφωθούν εντός του εν λόγω χρονικού
διαστήματος. Μια τέτοια σύντομη προθεσμία, σε συνδυασμό με τις αυστηρές κυρώσεις που
επιβάλλονται στους παρόχους στο άρθρο 18 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, συνεπάγεται
επίσης ότι τα μέρη που επηρεάζονται από τις εντολές αφαίρεσης θα στερούνται στην πράξη
οποιουδήποτε δικαιώματος ή ευκαιρίας να θέσουν υπό αμφισβήτηση την εν λόγω εντολή.
Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε περιπτώσεις κατάχρησης, χωρίς παράλληλα
να προστατεύονται επαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι
ορισμένα είδη περιεχομένου, όπως αρχεία κινούμενων εικόνων ή ήχου, μπορεί να διαρκούν
περισσότερο από μία ώρα.
Ως εκ τούτου, απαιτείται επαρκής χρόνος για τη συμμόρφωση με τις εντολές αφαίρεσης. Η
διατύπωση «μία ώρα» θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη φράση «χωρίς αδικαιολόγητη
καθυστέρηση», η οποία δίνει στους παρόχους τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται
ισορροπημένα και επαρκώς στις εντολές αφαίρεσης.
- Εξαιρέσεις
Στις παραγράφους 7 και 8 προβλέπονται πιθανές εξαιρέσεις για τους παρόχους από τη
συμμόρφωση με την εντολή αφαίρεσης σε περίπτωση ανωτέρας βίας, εκ των πραγμάτων
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αδυναμίας, πρόδηλων σφαλμάτων ή έλλειψης επαρκών πληροφοριών. Η συντάκτρια θεωρεί,
ωστόσο, τις εξαιρέσεις αυτές υπερβολικά περιορισμένες και, ως εκ τούτου, προτείνει να
προστεθούν εξαιρέσεις βάσει τεχνικών ή λειτουργικών λόγων.
iii)

Προληπτικά μέτρα (άρθρο 6)

Σύμφωνα με το άρθρο 6, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας υποχρεούνται να λαμβάνουν,
κατά περίπτωση, προληπτικά μέτρα για να προστατεύουν τις υπηρεσίες τους από τη διάδοση
τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υποβάλλουν
εκθέσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα που έχουν λάβει για την αποτροπή
της εκ νέου αναφόρτωσης τρομοκρατικού περιεχομένου που έχει προηγουμένως αφαιρεθεί ή
στο οποίο έχει απενεργοποιηθεί η πρόσβαση.
Η συντάκτρια θεωρεί το άρθρο αυτό ιδιαίτερα προβληματικό, καθώς οδηγεί στην επιβολή
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης για τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, σε αντίθεση
με το άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.
Παρά το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να παρακάμψει το πρόβλημα αυτό μέσω νομικών
διασφαλίσεων, διευκρινίζοντας στην αιτιολογική σκέψη 19 ότι η επιβολή «συγκεκριμένων
προληπτικών μέτρων δεν θα πρέπει, καταρχήν, να οδηγεί σε επιβολή γενικής υποχρέωσης
ελέγχου», η διατύπωση αυτή είναι σαφώς ανεπαρκής για να εξασφαλιστεί η μη επιβολή
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης. Αντιθέτως, η Επιτροπή υποστηρίζει ότι δεδομένων
των «σοβαρών κινδύνων που συνδέονται με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου», μπορεί
να επιτρέπεται στα κράτη «κατ’ εξαίρεση να παρεκκλίνουν από την εν λόγω αρχή βάσει
πλαισίου της ΕΕ». Αυτό θα οδηγούσε σε σημαντική αλλαγή της υφιστάμενης νομικής
προσέγγισης όσον αφορά τις υποχρεώσεις των επιγραμμικών υπηρεσιών φιλοξενίας και του
καθεστώτος ευθύνης τους, ενώ επίσης θα είχε δραστικό αντίκτυπο στα θεμελιώδη
δικαιώματα.
Επιπλέον, το άρθρο 6 θέτει ορισμένα προβλήματα όσον αφορά την οδηγία 2018/1808/ΕΕ. Οι
πάροχοι πλατφορμών διαμοιρασμού βίντεο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
προτεινόμενου κανονισμού θα πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα. Στο άρθρο 28β
παράγραφος 1 της οδηγίας απαιτείται από τους παρόχους πλατφορμών διαμοιρασμού βίντεο
να «λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία του ευρέος κοινού από προγράμματα (...)
με περιεχόμενο του οποίου η διάδοση συνιστά εγκληματική δράση δυνάμει του ενωσιακού
δικαίου, και συγκεκριμένα δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, όπως
ορίζεται στο άρθρο 5 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541». Επίσης, αναφέρεται σαφώς ότι τα εν λόγω
μέτρα «δεν συνεπάγονται μέτρα εκ των προτέρων ελέγχου ή φιλτράρισμα του περιεχομένου
προς μεταφόρτωση, τα οποία δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ».
Κατά συνέπεια, τα προληπτικά μέτρα φαίνεται ότι δεν συνάδουν με την απαγόρευση του εκ
των προτέρων ελέγχου και του φιλτραρίσματος της αναφόρτωσης, όπως προβλέπεται στην
οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.
Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις νομικές αντιφάσεις μεταξύ του προτεινόμενου
κανονισμού και των οδηγιών 2000/31/ΕΚ και 2018/1808/ΕΕ, η συντάκτρια προτείνει τη
διαγραφή του άρθρου 6.
iv)

Ποινές
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Στο άρθρο 18 προβλέπεται μια σειρά ποινών που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης
από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας των υποχρεώσεών τους βάσει του κανονισμού.
Προβλέπονται σοβαρές χρηματικές ποινές σε περίπτωση συστηματικής μη συμμόρφωσης των
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας με τις εντολές αφαίρεσης. Η συντάκτρια θεωρεί ότι τα κράτη
μέλη θα πρέπει να ορίζουν ποινές σε εθνικό επίπεδο, με αναλογικό και εφαρμόσιμο τρόπο.
Θα πρέπει επίσης να αποφασίζουν αν θα επιβάλλουν χρηματικές ποινές στους παρόχους. Ως
εκ τούτου, η συντάκτρια προτείνει την κατάργηση των χρηματικών ποινών όπως προτείνεται
από την Επιτροπή, τόσο για να αποφευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των μικρότερων
παρόχων, οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να επιβιώσουν έπειτα από την επιβολή χρηματικών
ποινών τέτοιου είδους, όσο και για να αποφευχθεί η δημιουργία μιας κατάστασης όπου οι
εταιρείες ενδεχομένως να αποκλείουν και να αφαιρούν περιεχόμενο σε υπερβολικό βαθμό με
σκοπό να προστατευτούν από πιθανές χρηματικές ποινές.
Η συντάκτρια προβαίνει σε μια σειρά τροπολογιών σχετικά με αυτά τα κύρια σημεία, για τη
νομική αποσαφήνιση διάφορων θεμάτων, όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, τους μηχανισμούς προσφυγής και το δικαίωμα προσφυγής.
Τέλος, η συντάκτρια θα ήθελε να επαναλάβει ορισμένες βασικές αρχές οι οποίες είναι
απαραίτητες για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στην τρομοκρατία και
στον βίαιο εξτρεμισμό, και υπερβαίνουν κατά πολύ τα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει η
Ένωση για την καταπολέμηση της διάδοσης του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο.
Δεν πρέπει να υποτιμάται η σημασία της παιδείας σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης και του
ψηφιακού γραμματισμού για τους πολίτες όλων των ηλικιών. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των
κύριων δράσεων που πρέπει να αναληφθούν για την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, η
Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει τη συνοχή της πολιτικής της και να προσπαθήσει να
προωθήσει τη στενότερη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους παρόχους
επιγραμμικών υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν στο
διαδίκτυο. Πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για να ενθαρρυνθούν οι νέοι να σκέφτονται με
κριτικό πνεύμα όσον αφορά τα εξτρεμιστικά μηνύματα που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.
Εξαιρετικά σημαντικές είναι επίσης οι ορθές πρακτικές και η έρευνα όσον αφορά την ένταξη
της παιδείας σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης στην τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς
και στη μη τυπική και άτυπη μάθηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη
της τις ακόλουθες τροπολογίες:
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)
Η εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την
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εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας
2000/31/ΕΚ8 . Συγκεκριμένα, τυχόν μέτρα
που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών
φιλοξενίας προς συμμόρφωση με τον
παρόντα κανονισμό,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν
προληπτικών μέτρων, δεν θα πρέπει
καθαυτά να επιφέρουν στον συγκεκριμένο
πάροχο υπηρεσιών απώλεια του
ευεργετήματος της απαλλαγής από την
ευθύνη που προβλέπεται στην εν λόγω
διάταξη. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις
εξουσίες των εθνικών αρχών και
δικαστηρίων να καθορίζουν την ευθύνη
των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του
άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για την
απαλλαγή από την ευθύνη.

άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ8.
Συγκεκριμένα, η απαλλαγή από την
ευθύνη που χορηγείται στους παρόχους
υπηρεσιών φιλοξενίας δεν θα πρέπει να
επηρεάζεται από τυχόν μέτρα που
λαμβάνουν προς συμμόρφωση με τον
παρόντα κανονισμό. Ο παρών κανονισμός
δεν θα πρέπει να θίγει τις εξουσίες των
εθνικών αρχών και δικαστηρίων να
καθορίζουν την ευθύνη των παρόχων
υπηρεσιών φιλοξενίας σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις στις οποίες δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 14 της οδηγίας
2000/31/ΕΚ για την απαλλαγή από την
ευθύνη.

__________________

__________________

8

8

Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178
της 17.7.2000, σ. 1).

Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178
της 17.7.2000, σ. 1).
Or. en

Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η νομική συνοχή εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου της
ΕΕ.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)
Ο παρών κανονισμός συμβάλλει
στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας,
ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και
PA\1172153EL.docx

(7)
Ο παρών κανονισμός συμβάλλει
στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας,
ενώ παράλληλα διασφαλίζει την
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αξιόπιστες διασφαλίσεις για την
προστασία των διακυβευόμενων
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εν προκειμένω
περιλαμβάνονται τα δικαιώματα σεβασμού
της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το
δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής
προστασίας, το δικαίωμα ελευθερίας της
έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της
ελευθερίας λήψης και μετάδοσης
πληροφοριών, η επιχειρηματική ελευθερία
και η αρχή της μη διακριτικής
μεταχείρισης. Οι αρμόδιες αρχές και οι
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει
να υιοθετούν μόνο μέτρα που είναι
αναγκαία, κατάλληλα και αναλογικά σε
μια δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας
υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που
αποδίδεται στην ελευθερία έκφρασης και
πληροφόρησης, η οποία συνιστά ένα από
τα βασικά θεμέλια μιας πλουραλιστικής,
δημοκρατικής κοινωνίας και αποτελεί μία
από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. Τα
μέτρα που συνιστούν παρεμβάσεις στην
ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης θα
πρέπει να είναι αυστηρά στοχευμένα, με
την έννοια ότι πρέπει να χρησιμεύουν για
την πρόληψη της διάδοσης
τρομοκρατικού περιεχομένου, χωρίς
ωστόσο να επηρεάζουν το δικαίωμα
νόμιμης λήψης και μετάδοσης
πληροφοριών, λαμβανομένου υπόψη του
κεντρικού ρόλου των παρόχων υπηρεσιών
φιλοξενίας όσον αφορά τη διευκόλυνση
του δημόσιου διαλόγου και τη διανομή
και λήψη πραγματικών περιστατικών,
απόψεων και ιδεών σύμφωνα με τον
νόμο.

προστασία των διακυβευόμενων
θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εν προκειμένω
περιλαμβάνονται τα δικαιώματα σεβασμού
της ιδιωτικής ζωής και προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το
δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής
προστασίας, το δικαίωμα ελευθερίας της
έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της
ελευθερίας λήψης και μετάδοσης
πληροφοριών, η επιχειρηματική ελευθερία
και η αρχή της μη διακριτικής
μεταχείρισης. Οι αρμόδιες δικαστικές
αρχές και οι πάροχοι υπηρεσιών
φιλοξενίας θα πρέπει να υιοθετούν μόνο
μέτρα που είναι αναγκαία, κατάλληλα και
αναλογικά σε μια δημοκρατική κοινωνία,
με τον δέοντα σεβασμό για την ελευθερία
έκφρασης, το δικαίωμα ανταλλαγής
πληροφοριών, καθώς και την πολυφωνία
των μέσων ενημέρωσης, τα οποία
συγκαταλέγονται στα βασικά θεμέλια μιας
πλουραλιστικής, δημοκρατικής κοινωνίας
και αποτελούν τις θεμελιώδεις αξίες της
Ένωσης.

Or. en
Αιτιολόγηση
Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι ο παρών κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται με αυστηρό
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει σε καμία
περίπτωση να θέτει σε κίνδυνο ή να υπονομεύει τον σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης και
πληροφόρησης, καθώς και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης.
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Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)
Το δικαίωμα πραγματικής
προσφυγής κατοχυρώνεται στο άρθρο 19
της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα
πραγματικής δικαστικής προσφυγής
ενώπιον του αρμόδιου εθνικού
δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε μέτρου
που λαμβάνεται σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό και το οποίο μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα του εν
λόγω προσώπου. Το δικαίωμα
περιλαμβάνει, ιδίως, τη δυνατότητα των
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των
παρόχων περιεχομένου να αμφισβητούν
λυσιτελώς τις εντολές αφαίρεσης ενώπιον
του δικαστηρίου του κράτους μέλους του
οποίου οι αρχές εξέδωσαν την εντολή
αφαίρεσης.

(8)
Το δικαίωμα πραγματικής
προσφυγής κατοχυρώνεται στο άρθρο 19
της ΣΕΕ και στο άρθρο 47 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα
πραγματικής δικαστικής προσφυγής
ενώπιον του αρμόδιου εθνικού
δικαστηρίου κατά οποιουδήποτε μέτρου
που λαμβάνεται σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό και το οποίο μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα του εν
λόγω προσώπου. Το δικαίωμα
περιλαμβάνει, ιδίως, τη δυνατότητα των
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας και των
παρόχων περιεχομένου να αμφισβητούν
λυσιτελώς τις εντολές αφαίρεσης ενώπιον
του δικαστηρίου του κράτους μέλους του
οποίου οι αρχές εξέδωσαν την εντολή
αφαίρεσης, καθώς και τη δυνατότητα των
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να
προσβάλλουν τυχόν απόφαση επιβολής
ποινών ενώπιον του δικαστηρίου του
κράτους μέλους στο οποίο είναι
εγκατεστημένοι ή έχουν νόμιμο
εκπρόσωπο.
Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)
Προκειμένου να εξασφαλιστεί
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες

(9)
Προκειμένου να εξασφαλιστεί
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες
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αρχές για την πρόληψη της διάδοσης
τρομοκρατικού περιεχομένου στο
διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει
να θεσπίσει έναν ορισμό του
τρομοκρατικού περιεχομένου για
προληπτικούς σκοπούς με βάση τον
ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων
της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου9. Δεδομένης της ανάγκης
αντιμετώπισης της πλέον επιβλαβούς
τρομοκρατικής προπαγάνδας στο
διαδίκτυο, ο ορισμός θα πρέπει να
καλύπτει το υλικό και τις πληροφορίες
που υποκινούν, ενθαρρύνουν ή
υποστηρίζουν την τέλεση ή τη συμβολή
στην τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων,
που παρέχουν οδηγίες για την τέλεση
τέτοιου είδους εγκλημάτων ή που
προάγουν τη συμμετοχή σε
δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας.
Συγκεκριμένα, στις πληροφορίες αυτές
περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες,
ηχητικές καταγραφές και βίντεο. Όταν
αξιολογούν κατά πόσον ένα συγκεκριμένο
περιεχόμενο συνιστά τρομοκρατικό
περιεχόμενο κατά την έννοια του
παρόντος κανονισμού, οι αρμόδιες αρχές,
καθώς και οι πάροχοι υπηρεσιών
φιλοξενίας θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη παράγοντες όπως η φύση και η
διατύπωση των δηλώσεων, το πλαίσιο
στο οποίο διατυπώνονται οι δηλώσεις και
η δυνατότητά τους να έχουν επιβλαβείς
συνέπειες, επηρεάζοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο την προστασία και την ασφάλεια
προσώπων. Το γεγονός ότι το υλικό
παρήχθη από τρομοκρατική οργάνωση ή
πρόσωπο που περιλαμβάνονται σε
κατάλογο της ΕΕ, ή μπορεί να αποδοθεί
σε αυτά ή διαδίδεται για λογαριασμό
τους, αποτελεί σημαντικό παράγοντα
κατά την αξιολόγηση. Το περιεχόμενο που
διαδίδεται για εκπαιδευτικούς,
δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς
σκοπούς θα πρέπει να προστατεύεται
επαρκώς. Επιπλέον, η έκφραση
ριζοσπαστικών, επιθετικών ή
αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο
PE632.087v01-00
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δικαστικές αρχές για την πρόληψη της
διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο
διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει
να θεσπίσει έναν ορισμό του
τρομοκρατικού περιεχομένου με βάση τον
ορισμό των τρομοκρατικών εγκλημάτων
της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου9, στον οποίο θα πρέπει να
περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες,
ηχητικές καταγραφές και βίντεο. Το
περιεχόμενο που διαδίδεται για
εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς ή
ερευνητικούς σκοπούς δεν θα πρέπει,
ωστόσο, να θεωρείται τρομοκρατικό
περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει
να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού. Ομοίως, η
έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή
αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.
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δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.
__________________

__________________

9

9

Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
15ης Μαρτίου 2017, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017,
σ. 6).

Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
15ης Μαρτίου 2017, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου
2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την
τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017,
σ. 6).
Or. en

Αιτιολόγηση
Σκοπός είναι να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και τι θα μπορούσε να
θεωρηθεί «τρομοκρατικό περιεχόμενο» για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Ο ορισμός
θα πρέπει να αποκλείει ρητά το υλικό που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς,
δημοσιογραφικούς και ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και οποιεσδήποτε αμφιλεγόμενες γνώμες
ή απόψεις οι οποίες συμβάλλουν στον δημοκρατικό διάλογο σε μια πλουραλιστική κοινωνία. Η
ελευθερία της έκφρασης θα πρέπει να διασφαλίζεται κατά την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Για να καλύπτει εκείνες τις
επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις
οποίες διαδίδεται τρομοκρατικό
περιεχόμενο, ο παρών κανονισμός θα
πρέπει να εφαρμόζεται στις υπηρεσίες της
κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες
αποθηκεύουν πληροφορίες που παρέχονται
από αποδέκτη/-τρια της υπηρεσίας μετά
από αίτημά του/της και διαθέτουν τις
αποθηκευμένες πληροφορίες σε τρίτους,
ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες
αυτές έχουν απλώς τεχνικό, αυτόματο και
παθητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα,

(10) Για να καλύπτει εκείνες τις
επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις
οποίες διαδίδεται τρομοκρατικό
περιεχόμενο, ο παρών κανονισμός θα
πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις
υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας
οι οποίες αποθηκεύουν πληροφορίες που
παρέχονται από αποδέκτη/-τρια της
υπηρεσίας μετά από αίτημά του/της και
διαθέτουν το εν λόγω υλικό στο ευρύ
κοινό, το οποίο σημαίνει ότι οι πάροχοι
περιεχομένου δεν προκαθορίζουν το
εύρος των δυνητικών χρηστών του
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στους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών της
κοινωνίας της πληροφορίας
συγκαταλέγονται οι πλατφόρμες μέσων
κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες βίντεο
συνεχούς ροής, οι υπηρεσίες ανταλλαγής
αρχείων βίντεο, εικόνας και ήχου, οι
υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων και άλλες
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους στον
βαθμό που διαθέτουν πληροφορίες σε
τρίτους και ιστότοποι στους οποίους οι
χρήστες μπορούν να διατυπώσουν σχόλια
ή να αναρτήσουν κριτικές. Ο κανονισμός
θα πρέπει να εφαρμόζεται επίσης στους
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που
εδρεύουν εκτός της Ένωσης αλλά
προσφέρουν υπηρεσίες εντός της Ένωσης,
δεδομένου ότι σημαντικό ποσοστό των
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας που
εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο
στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχουν
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. Έτσι
θα διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις
που λειτουργούν εντός της ψηφιακής
ενιαίας αγοράς συμμορφώνονται με τις
ίδιες απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα
εγκατάστασής τους. Προκειμένου να
εξακριβωθεί αν ο πάροχος υπηρεσιών
προσφέρει υπηρεσίες εντός της Ένωσης,
θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον δίνει
τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα σε ένα ή περισσότερα κράτη
μέλη να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.
Ωστόσο, η απλή προσβασιμότητα του
ιστοτόπου ενός παρόχου υπηρεσιών ή της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και άλλων στοιχείων επικοινωνίας σε ένα ή
περισσότερα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει,
εξεταζόμενες μεμονωμένα, να αποτελούν
επαρκή προϋπόθεση για την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού.
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περιεχομένου. Για παράδειγμα, στους εν
λόγω παρόχους συγκαταλέγονται οι
πλατφόρμες διαμοιρασμού βίντεο, οι
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης,
οι υπηρεσίες συνεχούς ροής, οι υπηρεσίες
ανταλλαγής αρχείων εικόνας και ήχου, οι
υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων και άλλες
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και
αποθήκευσης, με εξαίρεση τους παρόχους
υπηρεσιών φιλοξενίας στο υπολογιστικό
νέφος μεταξύ επιχειρήσεων, στον βαθμό
που διαθέτουν το υλικό στο ευρύ κοινό.
Για τους σκοπούς του παρόντος
κανονισμού, η «απλή μετάδοση» και
άλλες υπηρεσίες ηλεκτρονικών
επικοινωνιών κατά την έννοια του
Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, οι πάροχοι υπηρεσιών
αποθήκευσης σε κρυφή μνήμη (caching),
άλλες υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλα
επίπεδα της διαδικτυακής υποδομής,
όπως μητρώα και καταχωρητές,
συστήματα ονομάτων τομέα (DNS),
παρακείμενες υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες
πληρωμών, κατανεμημένη άρνηση
υπηρεσίας (Distributed Denial of Service
– DDoS), υπηρεσίες προστασίας,
υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών
που επιτρέπουν την άμεση διαπροσωπική
και διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών
μεταξύ πεπερασμένου αριθμού ατόμων,
κατά την οποία τα άτομα που αρχίζουν
την επικοινωνία ή συμμετέχουν σε αυτήν
καθορίζουν τους αποδέκτες, θα πρέπει
συνεπώς να αποκλείονται από το πεδίο
εφαρμογής του. Ο κανονισμός θα πρέπει
να εφαρμόζεται επίσης στους παρόχους
υπηρεσιών φιλοξενίας που εδρεύουν εκτός
της Ένωσης αλλά προσφέρουν υπηρεσίες
εντός της Ένωσης, δεδομένου ότι
σημαντικό ποσοστό των παρόχων
υπηρεσιών φιλοξενίας που εκτίθενται σε
τρομοκρατικό περιεχόμενο στο πλαίσιο
των υπηρεσιών που παρέχουν είναι
εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες. Έτσι θα
διασφαλιστεί ότι όλες οι επιχειρήσεις που
λειτουργούν εντός της ψηφιακής ενιαίας
αγοράς συμμορφώνονται με τις ίδιες
απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τη χώρα
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εγκατάστασής τους. Προκειμένου να
εξακριβωθεί αν ο πάροχος υπηρεσιών
προσφέρει υπηρεσίες εντός της Ένωσης,
θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον δίνει
τη δυνατότητα σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα σε ένα ή περισσότερα κράτη
μέλη να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του.
Ωστόσο, η απλή προσβασιμότητα του
ιστοτόπου ενός παρόχου υπηρεσιών ή της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και άλλων στοιχείων επικοινωνίας σε ένα ή
περισσότερα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει,
εξεταζόμενες μεμονωμένα, να αποτελούν
επαρκή προϋπόθεση για την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού.
Or. en
Αιτιολόγηση
Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ποιοι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας καλύπτονται από τον
ορισμό. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο οι πάροχοι που αποθηκεύουν υλικό το οποίο
διαδίδεται στο ευρύ κοινό.

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας
θα πρέπει να ασκούν ορισμένα καθήκοντα
μέριμνας, προκειμένου να αποτρέπουν τη
διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στις
υπηρεσίες τους. Τα εν λόγω καθήκοντα
μέριμνας δεν θα πρέπει να ισοδυναμούν
με γενική υποχρέωση παρακολούθησης.
Τα καθήκοντα μέριμνας θα πρέπει να
προβλέπουν ότι, κατά την εφαρμογή του
παρόντος κανονισμού, οι πάροχοι
υπηρεσιών φιλοξενίας ενεργούν με συνετό,
αναλογικό και αμερόληπτο τρόπο σε σχέση
με το περιεχόμενο που αποθηκεύουν, ιδίως
κατά την εφαρμογή των δικών τους όρων
και προϋποθέσεων με σκοπό την αποφυγή
της αφαίρεσης περιεχομένου που δεν είναι

(12) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, οι πάροχοι
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να
ασκούν ορισμένα καθήκοντα μέριμνας,
προκειμένου να αποθαρρύνουν τη διάδοση
τρομοκρατικού περιεχομένου στις
υπηρεσίες τους. Τα καθήκοντα μέριμνας
θα πρέπει να προβλέπουν ότι, κατά την
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, οι
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενεργούν
με συνετό, αναλογικό και αμερόληπτο
τρόπο σε σχέση με το περιεχόμενο που
αποθηκεύουν και διαθέτουν στο ευρύ
κοινό, ιδίως κατά την εφαρμογή των δικών
τους όρων και προϋποθέσεων με σκοπό
την αποφυγή της αφαίρεσης περιεχομένου
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τρομοκρατικό. Η αφαίρεση περιεχομένου
ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε
αυτό πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην
ελευθερία της έκφρασης και της
πληροφόρησης.

που δεν είναι τρομοκρατικό περιεχόμενο.
Η ελευθερία της έκφρασης και της
πληροφόρησης θα πρέπει να γίνονται
δεόντως σεβαστές κατά την αφαίρεση ή
την απενεργοποίηση της πρόσβασης.
Or. en

Αιτιολόγηση
Πρέπει να διασφαλιστεί η νομική συνοχή του προτεινόμενου κανονισμού με την οδηγία
2000/31/ΕΚ.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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

(13) Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές των
κρατών μελών θα πρέπει να αξιολογούν
κατά πόσον το περιεχόμενο είναι
τρομοκρατικό περιεχόμενο και να
εκδίδουν νόμιμη εντολή που ζητεί από
τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας είτε
να αφαιρέσουν το εν λόγω περιεχόμενο
είτε να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση
σε αυτό. Δεδομένης της ταχύτητας με την
οποία διαδίδεται το τρομοκρατικό
περιεχόμενο σε επιγραμμικές υπηρεσίες, οι
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει
να διασφαλίζουν την αφαίρεση του εν
λόγω τρομοκρατικού περιεχομένου που
προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή
την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε
αυτό χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση
μετά 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.
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το εν λόγω περιεχόμενο ή θα
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό
για τους χρήστες στην Ένωση.
Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Η αρμόδια αρχή πρέπει να
διαβιβάζει την εντολή αφαίρεσης
απευθείας στον παραλήπτη και στο σημείο
επαφής με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο
είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο
τεκμήριο, υπό προϋποθέσεις που
επιτρέπουν στον πάροχο υπηρεσιών να
εξακριβώσει τη γνησιότητα,
συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της
ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και
παραλαβής της εντολής, όπως μέσω
προστατευμένου ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και προστατευμένων
πλατφορμών ή άλλων ασφαλών διαύλων,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών,
σύμφωνα με τους κανόνες για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Η απαίτηση αυτή μπορεί να
ικανοποιείται ιδίως με τη χρήση
εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
συστημένης παράδοσης όπως
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12.

(14) Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές
πρέπει να διαβιβάζουν την εντολή
αφαίρεσης απευθείας στον παραλήπτη και
στο σημείο επαφής με οποιοδήποτε
ηλεκτρονικό μέσο είναι ικανό να
χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο τεκμήριο, υπό
προϋποθέσεις που επιτρέπουν στον πάροχο
υπηρεσιών να εξακριβώσει τη γνησιότητα,
συμπεριλαμβανομένης της ακρίβειας της
ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και
παραλαβής της εντολής, όπως μέσω
προστατευμένου ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και προστατευμένων
πλατφορμών ή άλλων ασφαλών διαύλων,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών,
σύμφωνα με τους κανόνες για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα. Η απαίτηση αυτή μπορεί να
ικανοποιείται ιδίως με τη χρήση
εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών
συστημένης παράδοσης όπως
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12.

__________________

__________________

12

12

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014,
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική
αγορά και την κατάργηση της οδηγίας
PA\1172153EL.docx

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014,
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική
αγορά και την κατάργηση της οδηγίας
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1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ.
73).

1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ.
73).
Or. en

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Δεδομένης της κλίμακας και της
ταχύτητας που απαιτείται για τον
αποτελεσματικό εντοπισμό και την
αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου, η
λήψη αναλογικών προληπτικών μέτρων,
μεταξύ άλλων με αυτοματοποιημένα μέσα
σε ορισμένες περιπτώσεις, αποτελεί
απαραίτητο στοιχείο για την
καταπολέμηση του τρομοκρατικού
περιεχομένου στο διαδίκτυο.
Προκειμένου να μειώσουν την
προσβασιμότητα του τρομοκρατικού
περιεχομένου στις υπηρεσίες τους, οι
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει
να αξιολογήσουν κατά πόσον είναι
σκόπιμο να λάβουν προληπτικά μέτρα
ανάλογα με τους κινδύνους και το επίπεδο
έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο,
καθώς και ανάλογα με τις επιπτώσεις επί
των δικαιωμάτων τρίτων μερών και επί
του δημοσίου συμφέροντος ενημέρωσης.
Συνεπώς, οι πάροχοι υπηρεσιών
φιλοξενίας θα πρέπει να καθορίσουν τα
κατάλληλα, αποτελεσματικά και
αναλογικά προληπτικά μέτρα που θα
πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή. Η
απαίτηση αυτή δεν θα πρέπει να
συνεπάγεται γενική υποχρέωση
παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της
εκτίμησης αυτής, η απουσία εντολών
αφαίρεσης και αναφορών που
απευθύνονται σε πάροχο φιλοξενίας
αποτελεί ένδειξη χαμηλού επιπέδου
έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο.
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Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Κατά την εφαρμογή προληπτικών
μέτρων, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας
θα πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα
των χρηστών στην ελευθερία έκφρασης
και στην πληροφόρηση —
συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης
λήψης και μετάδοσης πληροφοριών.
Επιπλέον οποιασδήποτε απαίτησης
προβλέπεται στη νομοθεσία,
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας
σχετικά με την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, οι πάροχοι
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να
ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια και να
εφαρμόζουν, κατά περίπτωση,
διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένων
ιδίως ανθρώπινης εποπτείας και
επαληθεύσεων, ώστε να αποφεύγονται
τυχόν ανεπιθύμητες και εσφαλμένες
αποφάσεις που συνεπάγονται τη
διαγραφή περιεχομένου που δεν είναι
τρομοκρατικό. Αυτό έχει ιδιαίτερη
σημασία όταν οι πάροχοι υπηρεσιών
φιλοξενίας χρησιμοποιούν
αυτοματοποιημένα μέσα εντοπισμού του
τρομοκρατικού περιεχομένου. Κάθε
απόφαση χρήσης αυτοματοποιημένων
μέσων, είτε λαμβάνεται από τον ίδιο τον
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας είτε
κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής,
πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με την
αξιοπιστία της χρησιμοποιούμενης
τεχνολογίας και του συνακόλουθου
αντικτύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι
οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που
εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης
της κατάχρησης των υπηρεσιών τους, οι
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ζητούν από
τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που
έχουν λάβει εντολή αφαίρεσης
περιεχομένου η οποία έχει καταστεί
οριστική να αναφέρουν τα προληπτικά
μέτρα που έχουν λάβει. Τα μέτρα αυτά θα
μπορούσαν να περιλαμβάνουν μέτρα
πρόληψης της εκ νέου αναφόρτωσης
τρομοκρατικού περιεχομένου το οποίο
έχει αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει
απενεργοποιηθεί η πρόσβαση κατόπιν
εντολής αφαίρεσης ή αναφορών που
έχουν ληφθεί γι’ αυτό, με την
αντιπαραβολή με δημόσια ή ιδιωτικά
εργαλεία που περιέχουν γνωστό
τρομοκρατικό περιεχόμενο. Μπορούν
επίσης να χρησιμοποιούν αξιόπιστα
τεχνικά εργαλεία για τον εντοπισμό νέου
τρομοκρατικού περιεχομένου, είτε
χρησιμοποιώντας εργαλεία που είναι
διαθέσιμα στην αγορά είτε εργαλεία που
αναπτύσσει ο πάροχος υπηρεσιών
φιλοξενίας. Ο πάροχος υπηρεσιών θα
πρέπει να αναφέρει τα συγκεκριμένα
προληπτικά μέτρα που εφαρμόζει
προκειμένου να δίνει στην αρμόδια αρχή
τη δυνατότητα να κρίνει εάν τα μέτρα
είναι αποτελεσματικά και αναλογικά και
κατά πόσον, στην περίπτωση χρήσης
αυτοματοποιημένων μέσων, ο πάροχος
υπηρεσιών φιλοξενίας διαθέτει τις
απαραίτητες ικανότητες ανθρώπινης
εποπτείας και ελέγχου. Για την
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και
της αναλογικότητας των μέτρων, οι
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν
υπόψη τις σχετικές παραμέτρους,
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EL

διαγράφεται

18/42

PA\1172153EL.docx

συμπεριλαμβανομένου του πλήθους των
εντολών απομάκρυνσης και των
αναφορών που έχουν εκδοθεί και
απευθύνονται στον πάροχο, της
οικονομικής του ικανότητας και του
αντικτύπου των υπηρεσιών του στη
διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου
(για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τον
αριθμό των χρηστών στην Ένωση).
Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Μετά το αίτημα, η αρμόδια αρχή
θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με τον
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με
τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που
πρέπει να ληφθούν. Όταν κρίνεται
αναγκαίο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να
επιβάλλει τη λήψη κατάλληλων,
αποτελεσματικών και αναλογικών
προληπτικών μέτρων, εφόσον κρίνει ότι
τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι
ανεπαρκή για την αντιμετώπιση των
κινδύνων. Απόφαση επιβολής τέτοιων
συγκεκριμένων προληπτικών μέτρων δεν
θα πρέπει, καταρχήν, να οδηγεί σε
επιβολή γενικής υποχρέωσης ελέγχου,
όπως προβλέπεται στο άρθρο 15
παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.
Λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερα
σοβαρούς κινδύνους που συνδέονται με
τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου,
οι αποφάσεις που εκδίδουν οι αρμόδιες
αρχές βάσει του παρόντος κανονισμού θα
μπορούσαν να παρεκκλίνουν από την
προσέγγιση που καθορίζεται στο
άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας
2000/31/ΕΚ, όσον αφορά ορισμένα ειδικά,
στοχευμένα μέτρα, η έγκριση των οποίων
είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους
PA\1172153EL.docx
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δημόσιας ασφάλειας. Πριν από την
έκδοση σχετικών αποφάσεων, η αρμόδια
αρχή θα πρέπει να εξισορροπεί δεόντως
τους στόχους δημοσίου συμφέροντος και
τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως,
την ελευθερία έκφρασης και
πληροφόρησης και την επιχειρηματική
ελευθερία, και να παρέχει κατάλληλη
δικαιολόγηση.
Or. en

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25) Οι διαδικασίες καταγγελίας
αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας
κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης
περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει
της ελευθερίας της έκφρασης και της
πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών
φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να
θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων
φιλικούς προς τους χρήστες και να
εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως
διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών
εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου.
Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών
φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο
σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε
λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να
επιβάλλουν δικούς τους όρους και
προϋποθέσεις για άλλους λόγους.
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(25) Οι διαδικασίες καταγγελίας
αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας
κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης
περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει
της ελευθερίας της έκφρασης και της
πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών
φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να
θεσπίσουν αποτελεσματικούς
μηχανισμούς παραπόνων και προσφυγής
φιλικούς προς τους χρήστες, για να
εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως
διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών
εις βάρος του παρόχου του περιεχομένου.
Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών
φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο
σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε
λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να
επιβάλλουν δικούς τους όρους και
προϋποθέσεις για άλλους λόγους. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να
διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών
φιλοξενίας και οι πάροχοι περιεχομένου
μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά το
δικαίωμά τους για δικαστική προσφυγή.
Επιπλέον, οι πάροχοι περιεχομένου, των
οποίων το περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί
κατόπιν εντολής αφαίρεσης, πρέπει να
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έχουν το δικαίωμα αποτελεσματικής
δικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το
άρθρο 19 ΣΕΕ και το άρθρο 47 του
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να
θεσπιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί
προσφυγής σε εθνικό επίπεδο, ώστε να
διασφαλίζεται ότι κάθε μέρος που
υπόκειται σε εντολή αφαίρεσης η οποία
έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική αρχή
θα πρέπει να έχει το δικαίωμα προσφυγής
σε δικαστικό όργανο. Η διαδικασία
προσφυγής δεν θίγει την κατανομή των
αρμοδιοτήτων εντός των εθνικών
δικαστικών συστημάτων.
Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Για την αποτελεσματική δικαστική
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει
να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους
λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο
που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή
πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για
τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών
φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση
του παρόχου του περιεχομένου
ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν
στον πάροχο του περιεχομένου να
προσβάλει την απόφαση. Ωστόσο, προς
τούτο δεν απαιτείται οπωσδήποτε
κοινοποίηση στον πάροχο του
περιεχομένου. Ανάλογα με τις
περιστάσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών
φιλοξενίας δύνανται να αντικαταστήσουν
το περιεχόμενο που θεωρείται
τρομοκρατικό με μήνυμα ότι έχει

(26) Γενικότερα, για την
αποτελεσματική δικαστική προστασία
σύμφωνα με το άρθρο 19 της ΣΕΕ και το
άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
ιδιώτες θα πρέπει να είναι σε θέση να
πληροφορούνται τους λόγους για τους
οποίους το περιεχόμενο που είχαν
αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση
σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για τον σκοπό
αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας θα
πρέπει να θέτει στη διάθεση του παρόχου
του περιεχομένου ουσιαστικές
πληροφορίες που επιτρέπουν στον πάροχο
του περιεχομένου να προσβάλει την
απόφαση. Οι πάροχοι υπηρεσιών
φιλοξενίας θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν,
να ενημερώνουν τους παρόχους
περιεχομένου με κάθε διαθέσιμο μέσο
σχετικά με τυχόν περιεχόμενο που έχει
αφαιρέσει ο πάροχος υπηρεσιών
φιλοξενίας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που
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οι αρμόδιες δικαστικές αρχές
αποφασίσουν ότι για λόγους δημόσιας
ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο
έρευνας, θεωρείται ακατάλληλη ή
αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση
στον πάροχο του περιεχομένου της
αφαίρεσης του περιεχομένου ή της
απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό,
θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο
υπηρεσιών φιλοξενίας.

αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό έχει
απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον
παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω
πληροφορίες σχετικά με τους λόγους
καθώς και τις δυνατότητες του παρόχου
του περιεχομένου να προσβάλει την
απόφαση θα πρέπει να παρέχονται
κατόπιν αίτησης. Στις περιπτώσεις που οι
αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι για
λόγους δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ
άλλων στο πλαίσιο έρευνας, θεωρείται
ακατάλληλη ή αντιπαραγωγική η
απευθείας κοινοποίηση στον πάροχο του
περιεχομένου της αφαίρεσης του
περιεχομένου ή της απενεργοποίησης της
πρόσβασης σε αυτό, θα πρέπει να
ενημερώνουν τον πάροχο υπηρεσιών
φιλοξενίας.

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις
υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
κατευθυντήριων γραμμών για τα
πρόστιμα. Στην περίπτωση που ο πάροχος
υπηρεσιών φιλοξενίας παραλείπει
συστηματικά να αφαιρέσει τρομοκρατικό
περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την
πρόσβαση σε αυτό εντός μίας ώρας από
την παραλαβή εντολής αφαίρεσης θα
επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές ποινές.
Θα ήταν δυνατόν να επιβάλλονται
κυρώσεις για μη συμμόρφωση σε
μεμονωμένες περιπτώσεις, τηρουμένης της
αρχής ne bis in idem και της αρχής της

(38) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
καθορίζουν ποινές για να διασφαλίζεται
ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας
τηρούν αποτελεσματικά τις υποχρεώσεις
δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν
κανόνες σχετικά με τις εν λόγω ποινές, οι
οποίες θα πρέπει να είναι αναλογικές και
εφαρμόσιμες, λαμβάνοντας υπόψη το
μέγεθος και τη φύση του παρόχου
υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά τον
προσδιορισμό του αν θα πρέπει να
επιβληθούν χρηματικές ποινές, τα κράτη
μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν δεόντως
υπόψη τους οικονομικούς πόρους του
σχετικού παρόχου. Στην περίπτωση που ο
πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας παραλείπει
συστηματικά να αφαιρέσει τρομοκρατικό
περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την
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αναλογικότητας, ενώ παράλληλα να
διασφαλίζεται ότι για τις εν λόγω κυρώσεις
λαμβάνεται υπόψη η συστηματική
παράλειψη. Για λόγους ασφάλειας δικαίου,
ο κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει τον
βαθμό στον οποίο οι σχετικές υποχρεώσεις
είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ποινές. Οι
ποινές για μη συμμόρφωση με το άρθρο 6
θα πρέπει να επιβάλλονται μόνο σε σχέση
με υποχρεώσεις που προκύπτουν από
αίτημα υποβολής στοιχείων δυνάμει του
άρθρου 6 παράγραφος 2 ή από απόφαση
επιβολής πρόσθετων προληπτικών
μέτρων δυνάμει του άρθρου 6
παράγραφος 4. Κατά τον προσδιορισμό
του κατά πόσον θα πρέπει να επιβληθούν
χρηματικές ποινές ή όχι, θα πρέπει να
λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές
δεν ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη
τρομοκρατικού περιεχομένου.

πρόσβαση σε αυτό θα επιβάλλονται
αυστηρές ποινές. Θα ήταν δυνατόν να
επιβάλλονται κυρώσεις για μη
συμμόρφωση σε μεμονωμένες
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis
in idem και της αρχής της αναλογικότητας,
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η
συστηματική παράλειψη, αλλά δεν
ενθαρρύνεται η αυθαίρετη αφαίρεση
περιεχομένου που δεν αποτελεί
τρομοκρατικό περιεχόμενο. Για λόγους
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να
υπόκεινται σε ποινές.

Or. en
Αιτιολόγηση
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίζουν σε εθνικό επίπεδο ποινές προς επιβολή στους
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που δεν συμμορφώνονται με τις εντολές αφαίρεσης. Οι ποινές
αυτές θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμες και αναλογικές, και να λαμβάνουν υπόψη το μέγεθος του
σχετικού παρόχου. Οι μικρότεροι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας ενδέχεται να πληγούν
δραματικά από βαριές χρηματικές ποινές, γεγονός που θα μπορούσε να τους επιβαρύνει
υπερβολικά και να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.
Με τον παρόντα κανονισμό
θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την
πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών
φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση
τρομοκρατικού περιεχομένου στο
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:
PA\1172153EL.docx

1.
Με την επιφύλαξη της
υποχρέωσης σεβασμού των θεμελιωδών
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών
νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται
στο άρθρο 6 ΣΕΕ, με τον παρόντα
κανονισμό θεσπίζονται κανόνες για την
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πρόληψη της κατάχρησης υπηρεσιών
φιλοξενίας με σκοπό τη διάδοση
τρομοκρατικού περιεχομένου στο
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:
Or. en
Αιτιολόγηση
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπενθυμιστεί σε αυτό το σημείο ότι ο προτεινόμενος κανονισμός
και το πεδίο εφαρμογής του θα πρέπει να εφαρμόζονται με αυστηρό σεβασμό των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, ιδίως δε της ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, καθώς και της
πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο προτεινόμενος
κανονισμός να υπονομεύει, να υπερτερεί ή να θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα αυτά.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)
σύνολο μέτρων που πρέπει να
λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν
τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν
δυνατή την ταχεία αφαίρεσή του από
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και να
διευκολύνουν τη συνεργασία με τις
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών, τους
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά
περίπτωση, τα σχετικά όργανα της
Ένωσης.

β)
σύνολο μέτρων που πρέπει να
λάβουν τα κράτη μέλη για να εντοπίζουν
τρομοκρατικό περιεχόμενο, να καθιστούν
δυνατή την ταχεία αφαίρεσή του από
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας και να
διευκολύνουν τη συνεργασία με τις
σχετικές αρμόδιες δικαστικές αρχές
άλλων κρατών μελών, τους παρόχους
υπηρεσιών φιλοξενίας και, κατά
περίπτωση, τα σχετικά όργανα της
Ένωσης.
Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)
«πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»:
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην
PE632.087v01-00
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(1)
«πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»:
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην
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αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των
αποθηκευμένων πληροφοριών σε τρίτους·

αποθήκευση υλικού παρεχόμενου από τον
πάροχο περιεχομένου και κατόπιν
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των
αποθηκευμένων πληροφοριών στο ευρύ
κοινό·
Or. en

Αιτιολόγηση
Ο ορισμός των «παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας», όπως προτείνεται από την Επιτροπή, είναι
υπερβολικά ευρύς. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί και να επικεντρωθεί μόνο στη «διάθεση υλικού
στο ευρύ κοινό». Η διάδοση περιεχομένου σε περιορισμένο αριθμό χρηστών ή σε ιδιωτικό
πλαίσιο θα πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής.

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)
«τρομοκρατικά εγκλήματα»: τα
εγκλήματα που ορίζονται στο άρθρο 3
παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·

(4)
«τρομοκρατικά εγκλήματα»: μία
από τις εκ προθέσεως πράξεις που
απαριθμούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1
της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541·
Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – εισαγωγικό μέρος
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)
«τρομοκρατικό περιεχόμενο»: ένα
ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία:

(5)
«τρομοκρατικό περιεχόμενο»: κάθε
υλικό, πλην του υλικού που
χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς,
δημοσιογραφικούς και ερευνητικούς
σκοπούς, το οποίο μπορεί να συμβάλει
στη διάπραξη εκ προθέσεως πράξεων, οι
οποίες συνιστούν εγκλήματα δυνάμει του
εθνικού δικαίου, όπως απαριθμούνται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α)
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έως θ) της οδηγίας 2017/741/ΕΕ, με:
Or. en

Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)
υποκίνηση ή υποστήριξη, μεταξύ
άλλων με την εξύμνηση, της τέλεσης
τρομοκρατικών εγκλημάτων, με
αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος
τέλεσης τέτοιων πράξεων·

α)
υποκίνηση ή υποστήριξη της
τέλεσης τρομοκρατικών εγκλημάτων, με
αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος
τέλεσης τέτοιων πράξεων·

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)
ενθάρρυνση της συμβολής σε
τρομοκρατικά εγκλήματα·

β)
αίτημα σε άτομα ή ομάδα ατόμων
να συμβάλουν σε τρομοκρατικά
εγκλήματα·
Or. en

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο γ
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)
προώθηση των δραστηριοτήτων
τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με
ενθάρρυνση της συμμετοχής σε
τρομοκρατική ομάδα, κατά την έννοια του

γ)
προώθηση των δραστηριοτήτων
τρομοκρατικής ομάδας, ιδίως με αίτηση σε
άτομα ή ομάδα ατόμων για συμμετοχή
στις εγκληματικές δραστηριότητες
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άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ)
2017/541, ή της υποστήριξής της·

τρομοκρατικής ομάδας, κατά την έννοια
του άρθρου 2 παράγραφος 3 της οδηγίας
(ΕΕ) 2017/541, ή για υποστήριξη αυτών·
Or. en

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)
«διάδοση τρομοκρατικού
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού
περιεχομένου σε τρίτους μέσω των
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών
φιλοξενίας·

(6)
«διάδοση τρομοκρατικού
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού
περιεχομένου στο ευρύ κοινό·

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)
«κύρια εγκατάσταση»: η εταιρική ή
καταστατική έδρα εντός της οποίας
ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές
λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος.

(9)
«κύρια εγκατάσταση»: η εταιρική ή
καταστατική έδρα εντός της οποίας
ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές
λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος
στην Ένωση.
Or. en

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.
Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας
λαμβάνουν κατάλληλα, εύλογα και
αναλογικά μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό, κατά της διάδοσης
τρομοκρατικού περιεχομένου και με σκοπό
την προστασία των χρηστών από
τρομοκρατικό περιεχόμενο. Κατά τη λήψη
των μέτρων αυτών, ενεργούν με τρόπο
συνετό και αναλογικό, που δεν εισάγει
διακρίσεις, λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα
θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών και
τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της
έκφρασης και της πληροφόρησης σε μια
ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

1.
Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας
λαμβάνουν κατάλληλα, εύλογα και
αναλογικά μέτρα σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό, κατά της διάδοσης
τρομοκρατικού περιεχομένου και με σκοπό
την προστασία των χρηστών από
τρομοκρατικό περιεχόμενο. Κατά τη λήψη
των μέτρων αυτών, ενεργούν με τρόπο
συνετό και αναλογικό, που δεν εισάγει
διακρίσεις, σέβονται δεόντως τα
θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, και
ιδίως την ελευθερία της έκφρασης και της
πληροφόρησης.

Or. en

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.
Στους όρους και τις προϋποθέσεις
τους οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας
περιλαμβάνουν, και εφαρμόζουν,
διατάξεις για την πρόληψη της διάδοσης
τρομοκρατικού περιεχομένου.

2.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 14
και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, στους
όρους και τις προϋποθέσεις τους οι
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας
περιλαμβάνουν ότι δεν αποθηκεύουν
τρομοκρατικό περιεχόμενο και
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την
αντιμετώπιση της διάδοσης
τρομοκρατικού περιεχομένου.
Or. en

Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)
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EL

28/42

PA\1172153EL.docx

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
2α.
Οι πάροχοι πλατφορμών
διαμοιρασμού βίντεο που πληρούν τα
κριτήρια ορισμού των «παρόχων
υπηρεσιών φιλοξενίας», σύμφωνα με το
άρθρο 1 παράγραφος 1, λαμβάνουν
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση
της διάδοσης τρομοκρατικού
περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 28β
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και
παράγραφος 3 της οδηγίας
2018/1808/ΕΕ.
Or. en
Αιτιολόγηση

Η αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων αναφέρεται στο θέμα της
διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο μέσω παρόχων πλατφορμών
διαμοιρασμού βίντεο. Οι πάροχοι πλατφορμών διαμοιρασμού βίντεο υποχρεούνται να
λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουν το ευρύ κοινό από περιεχόμενο που
περιέχει δημόσια πρόκληση για τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων. Κατά τη λήψη τέτοιων
μέτρων, η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων αποκλείει ρητά τη δυνατότητα των
παρόχων πλατφορμών διαμοιρασμού βίντεο για μέτρα εκ των προτέρων ελέγχου ή φιλτράρισμα
του περιεχομένου προς μεταφόρτωση, τα οποία δεν συμμορφώνονται με το άρθρο 15 της
οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.
Η αρμόδια αρχή έχει την εξουσία
να εκδώσει απόφαση με την οποία να
απαιτείται από τον πάροχο υπηρεσιών
φιλοξενίας να αφαιρέσει τρομοκρατικό
περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την
πρόσβαση σε αυτό.

1.
Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές
έχουν την εξουσία να εκδώσουν απόφαση
με την οποία να απαιτείται από τον πάροχο
υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσει
τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό.
Or. en
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Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

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.
Με την επιφύλαξη των άρθρων 14
και 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, οι
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αφαιρούν
το τρομοκρατικό περιεχόμενο ή
απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτό
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά
την παραλαβή της εντολής αφαίρεσης.
Or. en

Αιτιολόγηση
Η προτεινόμενη διάρκεια «μίας ώρας» για τη συμμόρφωση των παρόχων υπηρεσιών
φιλοξενίας με εντολή αφαίρεσης δεν είναι ρεαλιστική ούτε εφικτή στην πράξη για τους
περισσότερους παρόχους. Μολονότι ο προτεινόμενος κανονισμός προβλέπει στο άρθρο 4
λόγους μη συμμόρφωσης του σχετικού παρόχου εντός της προτεινόμενης προθεσμίας, είναι
αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη διάταξη μπορεί να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό
τρόπο.

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 7
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.
Αν ο πάροχος υπηρεσιών
φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με
την εντολή αφαίρεσης λόγω ανωτέρας βίας
ή πραγματικής αδυναμίας που δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου
υπηρεσιών φιλοξενίας, ενημερώνει χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια
αρχή, εξηγώντας τους λόγους και
χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που
παρατίθεται στο παράρτημα III. Η
προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο
2 εφαρμόζεται μόλις οι προβαλλόμενοι
λόγοι δεν υφίστανται πλέον.

7.
Αν ο πάροχος υπηρεσιών
φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με
την εντολή αφαίρεσης λόγω ανωτέρας
βίας, πραγματικής αδυναμίας που δεν
οφείλεται σε υπαιτιότητα του παρόχου
υπηρεσιών φιλοξενίας, ή για τεχνικούς ή
επιχειρησιακούς λόγους, ενημερώνει
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την
αρμόδια αρχή, εξηγώντας τους λόγους και
χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα που
παρατίθεται στο παράρτημα III.
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Or. en
Αιτιολόγηση
Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή λόγους εκτός του ελέγχου του σχετικού παρόχου,
ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι λόγοι, όπως τεχνικά ή επιχειρησιακά ζητήματα, που θα
μπορούσαν να εμποδίσουν τον σχετικό πάροχο να συμμορφωθεί με την εντολή αφαίρεσης.

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 8
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.
Αν ο πάροχος υπηρεσιών
φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με
την εντολή αφαίρεσης επειδή η εντολή
αφαίρεσης περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή
δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε
να εκτελεστεί η εντολή, ενημερώνει χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια
αρχή, ζητώντας τις απαραίτητες
διευκρινίσεις και χρησιμοποιώντας το
υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα
III. Η προθεσμία που ορίζεται στην
παράγραφο 2 εφαρμόζεται μόλις
παρασχεθούν οι διευκρινίσεις.

8.
Αν ο πάροχος υπηρεσιών
φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με
την εντολή αφαίρεσης επειδή η εντολή
αφαίρεσης περιέχει πρόδηλα σφάλματα ή
δεν περιέχει επαρκείς πληροφορίες ώστε
να εκτελεστεί η εντολή, ενημερώνει χωρίς
αδικαιολόγητη καθυστέρηση την αρμόδια
αρχή, ζητώντας τις απαραίτητες
διευκρινίσεις και χρησιμοποιώντας το
υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα
III.

Or. en
Αιτιολόγηση
Βλ. τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 2.

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 9
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.
Όταν η εντολή αφαίρεσης
καταστεί οριστική, η αρμόδια αρχή που
εξέδωσε την εντολή αφαίρεσης
ενημερώνει την αρμόδια αρχή που
PA\1172153EL.docx
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εποπτεύει την εφαρμογή των
προληπτικών μέτρων και αναφέρεται στο
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ). Η
εντολή αφαίρεσης καθίσταται οριστική
όταν δεν έχει ασκηθεί προσφυγή εναντίον
της εντός της προθεσμίας σύμφωνα με το
εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο ή όταν έχει
επιβεβαιωθεί μετά από προσφυγή.
Or. en
Αιτιολόγηση
Βλ. τροπολογία για τη διαγραφή του άρθρου 6.

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 9 α (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
9α.
Εάν ο πάροχος υπηρεσιών
φιλοξενίας δεν μπορεί να συμμορφωθεί με
την εντολή αφαίρεσης, λόγω
επιχειρησιακών ή τεχνικών ζητημάτων,
ενημερώνει την αρμόδια δικαστική αρχή,
εξηγώντας τους λόγους και
περιγράφοντας τις ενέργειες στις οποίες
προτίθεται να προβεί για την επίτευξη
πλήρους συμμόρφωσης με την εντολή
αφαίρεσης, χρησιμοποιώντας το
υπόδειγμα που παρατίθεται στο
παράρτημα III.
Or. en
Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλισθεί συνέπεια με την τροπολογία στο άρθρο 4 παράγραφος 7.

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)
PE632.087v01-00
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
Άρθρο 4α
1.
Η αρμόδια δικαστική αρχή που
αναφέρεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
υποβάλλει αντίγραφο της εντολής
αφαίρεσης στην αρμόδια δικαστική αρχή
που αναφέρεται στο άρθρο 17
παράγραφος 1 στοιχείο α) του κράτους
μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια
εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών
φιλοξενίας ταυτόχρονα, ταυτόχρονα με τη
διαβίβασή της στον πάροχο υπηρεσιών
φιλοξενίας σύμφωνα με το άρθρο 4
παράγραφος 5.
2.
Σε περιπτώσεις όπου η αρμόδια
δικαστική αρχή του κράτους μέλους στο
οποίο βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση
του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας έχει
βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι η εντολή
αφαίρεσης μπορεί να θίγει θεμελιώδη
συμφέροντα αυτού του κράτους μέλους,
ενημερώνει την αρμόδια αρχή έκδοσης.
3.
Η αρμόδια δικαστική αρχή
συνυπολογίζει αυτές τις συνθήκες και,
εφόσον απαιτείται, αποσύρει ή
προσαρμόζει την εντολή αφαίρεσης.
Or. en

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[...]

διαγράφεται
Or. en
Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 όπως προτείνεται από την Επιτροπή φαίνεται να μην είναι συμβατό με την οδηγία
2000/31/ΕΚ και την οδηγία 2018/1808/ΕΕ. Η συντάκτρια υποστηρίζει πλήρως την πρόληψη της
PA\1172153EL.docx
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διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, αλλά δεν είναι δυνατή η υποστήριξη ή η
εφαρμογή της με αυτόν τον τρόπο, αγνοώντας πλήρως την ισχύουσα νομοθεσία.

Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.
Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας
καθορίζουν στους όρους και τις
προϋποθέσεις τους την πολιτική τους για
την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού
περιεχομένου και συμπεριλαμβάνουν,
κατά περίπτωση, εύληπτη εξήγηση της
λειτουργίας των προληπτικών μέτρων,
καθώς και της χρήσης
αυτοματοποιημένων εργαλείων.

1.
Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας
καθορίζουν στους όρους και τις
προϋποθέσεις τους την πολιτική τους για
την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού
περιεχομένου.

Or. en
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει τη νομική συνοχή με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 6.

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα
του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας για
την πρόληψη της εκ νέου αναφόρτωσης
περιεχομένου που έχει προηγουμένως
αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει
απενεργοποιηθεί η πρόσβαση επειδή
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο·

διαγράφεται

Or. en
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει τη νομική συνοχή με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 6.
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Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)
αριθμός αναρτήσεων
τρομοκρατικού περιεχομένου που έχουν
αφαιρεθεί ή στις οποίες έχει
απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, κατόπιν
εντολών αφαίρεσης, αναφορών ή
προληπτικών μέτρων, αντιστοίχως·

γ)
αριθμός αναρτήσεων
τρομοκρατικού περιεχομένου που έχουν
αφαιρεθεί ή στις οποίες έχει
απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, κατόπιν
εντολής αφαίρεσης ή αναφορών·

Or. en
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει τη νομική συνοχή με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 6.

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 9

διαγράφεται

Διασφαλίσεις όσον αφορά τη χρήση και
την εφαρμογή προληπτικών μέτρων
1.
Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών
φιλοξενίας χρησιμοποιούν
αυτοματοποιημένα εργαλεία, σύμφωνα με
τον παρόντα κανονισμό, για το
περιεχόμενο που αποθηκεύουν,
προβλέπουν αποτελεσματικές και
κατάλληλες διασφαλίσεις για να
εξασφαλίζεται η ακρίβεια και το βάσιμο
των αποφάσεων που λαμβάνονται
σχετικά με το εν λόγω περιεχόμενο, και
ιδίως των αποφάσεων αφαίρεσης ή
απενεργοποίησης περιεχομένου που
θεωρείται τρομοκρατικό.
2.

Οι διασφαλίσεις συνίστανται,
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ειδικότερα, στην εποπτεία και
επαλήθευση από ανθρώπους, κατά
περίπτωση και οπωσδήποτε όταν
απαιτείται λεπτομερής αξιολόγηση του
σχετικού πλαισίου, προκειμένου να
προσδιοριστεί κατά πόσον το περιεχόμενο
πρέπει να θεωρηθεί τρομοκρατικό.
Or. en
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει τη νομική συνοχή με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 6.

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.
Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας
καθιερώνουν αποτελεσματικούς και
προσβάσιμους μηχανισμούς που
επιτρέπουν στους παρόχους περιεχομένου
των οποίων το περιεχόμενο αφαιρέθηκε ή
η πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε,
ως αποτέλεσμα αναφοράς δυνάμει του
άρθρου 5 ή προληπτικών μέτρων δυνάμει
του άρθρου 6, να υποβάλουν καταγγελία
κατά της δράσης του παρόχου υπηρεσιών
φιλοξενίας ζητώντας την επαναφορά του
περιεχομένου.

1.
Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας
καθιερώνουν μηχανισμούς που επιτρέπουν
στους παρόχους περιεχομένου των οποίων
το περιεχόμενο αφαιρέθηκε ή η πρόσβαση
σε αυτό απενεργοποιήθηκε να υποβάλουν
καταγγελία κατά της δράσης του παρόχου
υπηρεσιών φιλοξενίας ζητώντας την
επαναφορά του περιεχομένου.

Or. en
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει τη νομική συνοχή με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 6.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι
αρμόδιες αρχές τους διαθέτουν τις
απαραίτητες ικανότητες και επαρκείς
πόρους για την επίτευξη των στόχων και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι
αρμόδιες δικαστικές αρχές τους διαθέτουν
τις απαραίτητες ικανότητες και επαρκείς
πόρους για την επίτευξη των στόχων και
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους
δυνάμει του παρόντος κανονισμού.
Or. en

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)
την εποπτεία της εφαρμογής των
προληπτικών μέτρων σύμφωνα με το
άρθρο 6·

διαγράφεται

Or. en
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει τη νομική συνοχή με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 6.

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.
Τα κράτη μέλη ορίζουν τους
κανόνες για τις ποινές που επιβάλλονται
σε περίπτωση που οι πάροχοι υπηρεσιών
φιλοξενίας παραβιάζουν τις υποχρεώσεις
που υπέχουν βάσει του παρόντος
κανονισμού, και λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την
εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές
περιορίζονται στην παράβαση των
PA\1172153EL.docx

1.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν ποινές
σε περίπτωση που οι πάροχοι υπηρεσιών
φιλοξενίας παραβιάζουν τις υποχρεώσεις
που υπέχουν βάσει του παρόντος
κανονισμού, και λαμβάνουν όλα τα
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την
εφαρμογή τους. Οι ποινές αυτές
περιορίζονται στην παράβαση των
υποχρεώσεων σύμφωνα με:
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υποχρεώσεων σύμφωνα με:
Or. en

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)
το άρθρο 6 παράγραφοι 2 και 4
(εκθέσεις σχετικά με τα προληπτικά
μέτρα και τη λήψη μέτρων μετά από
απόφαση επιβολής συγκεκριμένων
προληπτικών μέτρων)·

διαγράφεται

Or. en
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει τη νομική συνοχή με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 6.

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)
το άρθρο 9 (διασφαλίσεις σε
σχέση με τα προληπτικά μέτρα)·

διαγράφεται

Or. en
Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει τη νομική συνοχή με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 6.

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η
συστηματική μη συμμόρφωση με τις
υποχρεώσεις που απορρέουν από το
άρθρο 4 παράγραφος 2 υπόκειται σε
χρηματικές ποινές ύψους έως και 4 % του
συνολικού κύκλου εργασιών του παρόχου
υπηρεσιών φιλοξενίας κατά το τελευταίο
οικονομικό έτος.

διαγράφεται

Or. en
Αιτιολόγηση
Οι εν λόγω χρηματικές ποινές φαίνεται να είναι δυσανάλογες και ενδέχεται να επιβαρύνουν
υπερβολικά τους μικρότερους παρόχους. Είναι σημαντικό οι ποινές που ορίζονται από τα κράτη
μέλη να είναι αναλογικές και εφαρμόσιμες.

Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 19

διαγράφεται

Τεχνικές απαιτήσεις και τροποποιήσεις
των υποδειγμάτων για τις εντολές
αφαίρεσης
1.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις
σύμφωνα με το άρθρο 20, προκειμένου να
συμπληρώνει τον παρόντα κανονισμό με
τεχνικές απαιτήσεις για τα ηλεκτρονικά
μέσα τα οποία πρέπει να χρησιμοποιούν
οι αρμόδιες αρχές για τη διαβίβαση των
εντολών αφαίρεσης.
2.
Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να
εκδίδει τέτοιου είδους
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την
τροποποίηση των παραρτημάτων I, II
και III, ώστε να αντιμετωπιστεί
αποτελεσματικά η ενδεχόμενη ανάγκη
βελτιώσεων όσον αφορά το περιεχόμενο
PA\1172153EL.docx
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των εντύπων των εντολών αφαίρεσης και
των εντύπων που πρέπει να
χρησιμοποιούνται για την παροχή
πληροφοριών σχετικά με την αδυναμία
εκτέλεσης της εντολής αφαίρεσης.
Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 20

διαγράφεται

Άσκηση της εξουσιοδότησης
1.
Ανατίθεται στην Επιτροπή η
εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεων υπό τις προϋποθέσεις του
παρόντος άρθρου.
2.
Η εξουσία έκδοσης
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που
αναφέρεται στο άρθρο 19 ανατίθεται
στην Επιτροπή επ’ αόριστον από [την
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού].
3.
Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται
στο άρθρο 19 μπορεί να ανακληθεί ανά
πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση
ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της
εξουσιοδότησης που προσδιορίζεται στην
εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης
στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη
ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν
θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύι
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4.
Πριν από την έκδοση
κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή
ζητά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων
που ορίζονται από τα κράτη μέλη,
σύμφωνα με τις αρχές που προβλέπονται
PE632.087v01-00
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στη διοργανική συμφωνία, της 13ης
Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του
νομοθετικού έργου.
5.
Μόλις εκδώσει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή
την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο
Συμβούλιο.
6.
Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που
εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 19 αρχίζει
να ισχύει μόνο εφόσον δεν έχει
διατυπωθεί αντίρρηση από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία
κοινοποίησης της πράξης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή αν, πριν
λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι
δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η
προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο
μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)
πληροφορίες σχετικά με τα ειδικά
προληπτικά μέτρα που έχουν ληφθεί
σύμφωνα με το άρθρο 6,
συμπεριλαμβανομένου του όγκου του
τρομοκρατικού περιεχομένου που έχει
αφαιρεθεί ή στο οποίο έχει
απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, καθώς και
των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων·

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή διασφαλίζει τη νομική συνοχή με την προτεινόμενη διαγραφή του άρθρου 6.

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙI – τμήμα Β – σημείο i – παράγραφος 3 – περίπτωση 1 (νέα)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
-

τεχνικά ή επιχειρησιακά ζητήματα
Or. en

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει νομική συνοχή με την προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 4
παράγραφος 7.

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – τμήμα Β – σημείο iii α (νέο)
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία
iii α) Να παρασχεθεί περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες προτίθεστε να
προβείτε για την επίλυση των
προαναφερθέντων τεχνικών ή
επιχειρησιακών ζητημάτων, προκειμένου
να συμμορφωθείτε με την εντολή
αφαίρεσης:
Or. en
Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει νομική συνοχή με την προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 4
παράγραφος 7.
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