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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

La 12 septembrie 2018, Comisia (CE) a publicat propunerea sa de abordare a diseminării 
conținutului online cu caracter terorist, prin instituirea unui cadru juridic clar și armonizat 
pentru a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire.

Raportoarea ia act de această propunere care urmărește să clarifice responsabilitățile juridice 
ale furnizorilor de servicii de găzduire, care trebuie să ia toate măsurile adecvate, rezonabile și 
proporționale necesare pentru a asigura siguranța serviciilor lor și pentru a detecta și a elimina 
rapid și eficient conținutul online cu caracter terorist. 

Raportoarea este preocupată de mai multe aspecte ale abordării CE, în special în ceea ce 
privește gradul de respectare a drepturilor fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare și 
accesul la informații, precum și pluralismul mijloacelor de informare în masă. Propunerea, în 
forma sa actuală, prezintă, de asemenea, mai multe probleme juridice în raport cu normele 
existente, în special în ceea ce privește coerența sa cu Directiva 2000/31/CE1 și cu Directiva 
(UE) 2018/18082. 

Raportoarea consideră că este esențial ca regulamentul propus să nu pună în pericol și nici să 
nu deroge de la drepturile fundamentale și de la cadrul juridic existent al UE. Pentru a 
răspunde acestor preocupări, raportoarea propune o serie de amendamente care vizează să 
clarifice din punct de vedere juridic unele dintre aspectele în cauză.

Principalele puncte ale proiectului de aviz sunt:

(i) Definiții (articolul 2)

- Furnizorii de servicii de găzduire

Definiția propusă a termenului „furnizori de servicii de găzduire” este prea largă și neclară din 
punct de vedere juridic și poate acoperi, în mod neintenționat, un număr semnificativ de 
furnizori, care nu ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament. Raportoarea propune 

                                               
1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind 
anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului 
electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic”) JO L 178, 17.7.2000, pp. 
1-16

2 Directiva (UE) 2018/1808 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 noiembrie 2018 
de modificare a Directivei 2010/13/UE privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin 
acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la 
furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale) având în vedere evoluția realităților pieței, JO L 303, 28.11.2018, pp. 69–92
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restrângerea definiției pentru a include exclusiv furnizorii de servicii de găzduire care permit 
utilizatorilor lor să pună conținutul la dispoziția publicului larg.

- Conținut cu caracter terorist

De asemenea, definiția propusă a „conținutului cu caracter terorist” ar trebui clarificată în 
continuare. Raportoarea sugerează alinierea definiției propuse cu Directiva (UE) 2017/541, 
precum și excluderea explicită a tuturor materialelor utilizate în scopuri educaționale, 
jurnalistice și de cercetare. 

(ii) Ordinele de eliminare (articolul 4)

- Autoritățile competente

Conform alineatului (1), autoritatea competentă are competența de a emite o decizie prin care 
să îi impună furnizorului de servicii de găzduire să elimine conținutul cu caracter terorist sau 
să blocheze accesul la acesta. Raportoarea consideră că numai autoritățile judiciare, care 
dispun de suficientă expertiză pentru a emite un ordin de eliminare valabil, ar trebui să fie 
împuternicite să ia astfel de decizii. 

- Termenul de respectare a ordinelor de eliminare

Conform alineatului (2), furnizorii de servicii de găzduire elimină conținutul cu caracter 
terorist sau blochează accesul la acesta în termen de o oră de la primirea ordinului de 
eliminare. Deși furnizorii ar trebui să acționeze cât mai curând posibil pentru a elimina sau a 
dezactiva accesul la conținutul cu caracter terorist, o oră pare a fi o perioadă prea scurtă 
pentru a se conforma unui ordin de eliminare. Majoritatea furnizorilor, în special IMM-urile, 
nu dispun de resursele adecvate pentru a face acest lucru în termenul respectiv. Un termen atât 
de scurt, împreună cu sancțiunile severe impuse furnizorilor la articolul 18, în caz de 
nerespectare, implică, de asemenea, faptul că părțile afectate de ordinele de eliminare ar fi 
lipsite, în practică, de orice drept sau șansă de a contesta un astfel de ordin. Acest lucru ar 
putea duce la situații abuzive, protejând, în același timp, în mod insuficient drepturile 
fundamentale. De asemenea, ar trebui remarcat faptul că unele imagini în mișcare sau 
conținuturi de fișier audio ar putea dura mai mult de o oră.

Prin urmare, este nevoie de timp suficient pentru a se conforma cu ordinele de eliminare. 
Formularea „o oră” ar trebui înlocuită cu „fără întârzieri nejustificate”, care ar permite 
furnizorilor să abordeze ordinele de eliminare într-un mod echilibrat și adecvat. 

- Excepții 

Alineatele (7) și (8) prevăd posibile excepții pentru furnizori pentru a nu respecta ordinul de 
eliminare în caz de forță majoră, imposibilitatea de facto, erori vădite sau lipsa de informații 
suficiente. Cu toate acestea, raportoarea consideră că astfel de excepții sunt prea limitate și 
sugerează, prin urmare, să se adauge excepții pe motive tehnice sau operaționale. 

(iii) Măsuri proactive (articolul 6)
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Conform articolului 6, furnizorii de servicii de găzduire iau măsuri proactive, atunci când 
acestea se impun, pentru a-și proteja serviciile împotriva diseminării de conținut cu caracter 
terorist. Articolul impune, de asemenea, ca aceștia să prezinte un raport privind măsurile 
proactive specifice luate pentru a preveni reîncărcarea conținutului cu caracter terorist care a 
fost anterior eliminat sau la care accesul a fost dezactivat.

Raportoarea consideră că acest articol este extrem de problematic, deoarece ar conduce la 
impunerea unei obligații generale de monitorizare a furnizorilor de servicii de găzduire, în 
contradicție cu articolul 15 din Directiva 2000/31/CE.

Cu toate că CE intenționează să evite această problemă prin oferirea unor garanții juridice 
precizând în considerentul 19 că „astfel de măsuri proactive specifice nu ar trebui să 
conducă, în principiu, la impunerea unei obligații generale de supraveghere”, acest lucru 
este în mod clar insuficient pentru a garanta că nu va fi impusă nicio obligație generală de 
monitorizare. Dimpotrivă, Comisia consideră că, date fiind „riscurile deosebit de grave 
asociate diseminării conținutului cu caracter terorist”, statele ar putea „deroga, în mod 
excepțional, de la acest principiu într-un cadru UE”. Acest lucru ar crea o schimbare majoră 
în abordarea juridică existentă cu privire la obligațiile serviciilor de găzduire online și la 
regimul de răspundere al acestora, precum și un impact dramatic asupra drepturilor 
fundamentale.

În plus, articolul 6 ridică anumite probleme în ceea ce privește Directiva (UE) 2018/1808.
Furnizorii de platforme de partajare a materialelor video (VSP) care intră în domeniul de 
aplicare al regulamentului propus ar trebui să ia măsuri proactive. Articolul 28b alineatul (1) 
din directivă prevede că furnizorii de platforme de partajare a materialelor video „iau măsuri 
corespunzătoare pentru a proteja publicul larg de programele (...) având un conținut a cărui 
difuzare constituie infracțiune în temeiul dreptului Uniunii, și anume instigare publică la 
săvârșirea unei infracțiuni de terorism astfel cum se prevede la articolul 5 din Directiva (UE) 
2017/541”. De asemenea, acesta prevede în mod clar că astfel de măsuri „nu conduc la nicio 
măsură de control ex-ante sau la filtrarea conținutului la încărcare care nu sunt în 
conformitate cu articolul 15 din Directiva 2000/31/CE”. Prin urmare, măsurile proactive par 
a fi incompatibile cu interzicerea controlului ex ante și a filtrării conținutului la încărcare, 
astfel cum se prevede în DSMAV.

În acest context, având în vedere contradicțiile juridice dintre propunerea de regulament și 
Directiva 2000/31/CE și Directiva (UE) 2018/1808, raportoarea propune eliminarea 
articolului 6.

(iv) Sancțiuni

Articolul 18 prevede o serie de sancțiuni aplicabile în cazul încălcării obligațiilor de către 
furnizorii de servicii de găzduire în temeiul regulamentului. Sunt prevăzute sancțiuni 
financiare severe în cazul în care furnizorii de servicii de găzduire nu respectă în mod 
sistematic ordinele de eliminare. Raportoarea consideră că statele membre ar trebui să 
stabilească sancțiuni la nivel național, în mod proporțional și practic. Acestea ar trebui, de 
asemenea, să decidă dacă să impună sancțiuni financiare furnizorilor. Prin urmare, raportoarea 
sugerează eliminarea sancțiunilor financiare propuse de Comisie, atât pentru a evita 
supraîncărcarea furnizorilor mai mici, care nu ar putea supraviețui unor astfel de sancțiuni 
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financiare, cât și pentru a evita crearea unei situații în care întreprinderile ar putea bloca și 
elimina în mod excesiv conținutul, pentru a se proteja împotriva eventualelor sancțiuni 
financiare.

În acest context, raportoarea aduce o serie de amendamente pentru a clarifica diferite aspecte 
din punct de vedere juridic, în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale, 
mecanismele de recurs și dreptul la o cale de atac. 

În cele din urmă, raportoarea ar dori să reitereze unele principii de bază esențiale pentru a 
preveni radicalizarea în fața terorismului și a extremismului violent, principii care depășesc cu 
mult orice măsuri pe care le-ar putea lua Uniunea pentru a combate diseminarea conținutului 
online cu caracter terorist. Importanța alfabetizării mediatice și digitale pentru toți cetățenii de 
toate vârstele nu poate fi subestimată. În acest sens, printre principalele acțiuni care trebuie 
întreprinse pentru prevenirea radicalizării, Uniunea ar trebui să asigure coerența politicii sale 
și să încerce să promoveze o cooperare mai strânsă cu societatea civilă și cu furnizorii de 
servicii online pentru a aborda provocările cu care ne confruntăm online. Trebuie intensificate 
eforturile pentru a încuraja tinerii să evalueze critic mesajele extremiste disponibile online. 
Bunele practici și cercetarea pe tema includerii alfabetizării mediatice în programele formale 
de educație și formare, precum și în sectorul învățării non-formale și informale sunt, de 
asemenea, extrem de importante.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și 
afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Aplicarea prezentului regulament 
nu ar trebui să aducă atingere aplicării
articolului 14 din Directiva 2000/31/CE8. 
În special, eventualele măsuri luate de 
furnizorul de servicii de găzduire în 
conformitate cu prezentul regulament, 
inclusiv eventualele măsuri proactive, nu 
ar trebui să determine, prin ele însele, 
pierderea de către furnizorul de servicii de 
găzduire a beneficiului scutirii de 
răspundere care se aplică, în anumite 
condiții, în temeiul articolului respectiv. 
Prezentul regulament nu aduce atingere 
competențelor autorităților și instanțelor 
naționale de a stabili răspunderea 

(5) Prezentul regulament ar trebui să se 
aplice fără a aduce atingere articolului 14 
din Directiva 2000/31/CE8. În special, 
scutirea de răspundere acordată 
furnizorilor de servicii de găzduire nu ar 
trebui să fie afectată de măsurile pe care 
aceștia le iau în conformitate cu prezentul 
regulament. Prezentul regulament nu ar 
trebui să aducă atingere competențelor 
autorităților și instanțelor naționale de a 
stabili răspunderea furnizorilor de servicii 
de găzduire în cazurile specifice în care nu 
sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 
articolul 14 din Directiva 2000/31/CE 
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furnizorilor de servicii de găzduire în 
cazurile specifice în care nu sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 
14 din Directiva 2000/31/CE pentru 
scutirea de răspundere.

pentru scutirea de răspundere.

__________________ __________________

8 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

8 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

Or. en

Justificare

Este esențial să se asigure coerența juridică în cadrul juridic existent al UE.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezentul regulament contribuie la 
protecția securității publice, instituind
totodată măsuri de salvgardare adecvate și 
solide în vederea protejării drepturilor 
fundamentale care ar putea fi afectate. 
Printre acestea se numără dreptul la 
respectarea vieții private și la protecția 
datelor cu caracter personal, dreptul la o 
protecție jurisdicțională efectivă, dreptul la 
liberă exprimare, inclusiv libertatea de a 
primi și de a transmite informații, libertatea 
de a desfășura o activitate comercială și 
principiul nediscriminării. Autoritățile 
competente și furnizorii de servicii de 
găzduire ar trebui să adopte măsuri numai 
atunci când acestea sunt necesare, adecvate 
și proporționale în cadrul unei societăți 
democratice, luând în considerare 
importanța deosebită acordată libertății de 

(7) Prezentul regulament contribuie la 
protecția securității publice, asigurând
totodată protejarea drepturilor 
fundamentale care ar putea fi afectate. 
Printre acestea se numără dreptul la 
respectarea vieții private și la protecția 
datelor cu caracter personal, dreptul la o 
protecție jurisdicțională efectivă, dreptul la 
liberă exprimare, inclusiv libertatea de a 
primi și de a transmite informații, libertatea 
de a desfășura o activitate comercială și 
principiul nediscriminării. Autoritățile 
judiciare competente și furnizorii de 
servicii de găzduire ar trebui să adopte 
măsuri numai atunci când acestea sunt
necesare, adecvate și proporționale în 
cadrul unei societăți democratice, cu 
respectarea corespunzătoare a libertății de 
exprimare, a dreptului de a face schimb de 
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exprimare și de informare, care constituie 
un fundament esențial al unei societăți 
pluraliste și democratice și una dintre 
valorile pe care este întemeiată Uniunea.
Măsurile care interferează cu libertatea 
de exprimare și de informare ar trebui să 
fie strict direcționate, în sensul că acestea 
trebuie să servească la prevenirea 
diseminării conținutului cu caracter 
terorist, fără a afecta însă dreptul de a 
primi și de a transmite informații în mod 
legal, având în vedere rolul central al 
furnizorilor de servicii de găzduire în 
facilitarea dezbaterii publice și a difuzării 
și primirii de informații, opinii și idei în 
conformitate cu legea.

informații, precum și a pluralismului 
mijloacelor de informare în masă, care se 
numără printre fundamentele esențiale 
ale unei societăți pluraliste și democratice
și valorile pe care este întemeiată 
Uniunea.

Or. en

Justificare

Ar trebui să fie clar că prezentul regulament ar trebui să se aplice cu respectarea strictă a 
drepturilor fundamentale. Prezentul regulament nu ar trebui în niciun caz să pună în pericol 
sau să submineze respectarea libertății de exprimare și de informare, precum și a 
pluralismului mijloacelor de informare în masă.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Dreptul la o cale de atac eficientă 
este consacrat la articolul 19 din TUE și la 
articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Orice 
persoană fizică sau juridică are dreptul la o 
cale de atac judiciară eficientă în fața 
instanței naționale competente împotriva 
unei măsuri luate în temeiul prezentului 
regulament, care ar putea aduce atingere 
drepturilor persoanei respective. Acest 
drept include în special posibilitatea ca 
furnizorii de servicii de găzduire și 
furnizorii de conținut să conteste efectiv un 
ordin de eliminare în fața instanței din 

(8) Dreptul la o cale de atac eficientă 
este consacrat la articolul 19 din TUE și la 
articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene. Orice 
persoană fizică sau juridică are dreptul la o 
cale de atac judiciară eficientă în fața 
instanței naționale competente împotriva 
unei măsuri luate în temeiul prezentului 
regulament, care ar putea aduce atingere 
drepturilor persoanei respective. Acest 
drept include în special posibilitatea ca 
furnizorii de servicii de găzduire și 
furnizorii de conținut să conteste efectiv un 
ordin de eliminare în fața instanței din 
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statul membru ale cărui autorități au emis 
ordinul respectiv.

statul membru ale cărui autorități au emis 
ordinul respectiv, precum și posibilitatea 
ca furnizorii de servicii de găzduire să 
conteste orice decizie de impunere de
sancțiuni în fața instanțelor din statul 
membru în care sunt stabiliți sau în care 
au un reprezentant legal.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pentru a oferi claritate cu privire la 
acțiunile care trebuie luate de furnizorii de 
servicii de găzduire și de autoritățile 
competente pentru a preveni diseminarea 
conținutului online cu caracter terorist, 
prezentul regulament ar trebui să 
stabilească o definiție cu caracter 
preventiv a conținutului cu caracter 
terorist, pe baza definiției infracțiunilor de 
terorism stabilite de Directiva (UE) 
2017/541 a Parlamentului European și a 
Consiliului9. Având în vedere nevoia de a 
combate cele mai dăunătoare forme de 
propagandă teroristă online, definiția ar 
trebui să includă materialele și 
informațiile care instigă, încurajează sau 
promovează săvârșirea de infracțiuni 
teroriste sau contribuirea la acestea, oferă 
instrucțiuni în acest sens sau promovează 
participarea la activitățile unui grup 
terorist. Aceste informații includ în 
special texte, imagini, înregistrări audio și 
înregistrări video. Atunci când evaluează 
dacă un anumit conținut reprezintă 
conținut cu caracter terorist în sensul 
prezentului regulament, autoritățile 
competente și furnizorii de servicii de 
găzduire ar trebui să ia în considerare 
factori precum natura și modul de 
formulare a declarațiilor, contextul în 

(9) Pentru a oferi claritate cu privire la 
acțiunile care trebuie luate de furnizorii de 
servicii de găzduire și de autoritățile 
judiciare competente pentru a preveni 
diseminarea conținutului online cu caracter 
terorist, prezentul regulament ar trebui să 
stabilească o definiție a conținutului cu 
caracter terorist, pe baza definiției 
infracțiunilor de terorism stabilite de 
Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului9 , și care ar trebui 
să includă texte, imagini, înregistrări audio 
și înregistrări video. Conținutul difuzat în 
scopuri educaționale, jurnalistice sau de 
cercetare nu ar trebui totuși considerat ca 
fiind un conținut cu caracter terorist și, 
prin urmare, ar trebui exclus din 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. De asemenea, exprimarea 
unor puncte de vedere radicale, polemice 
sau controversate în cadrul dezbaterii 
publice privind chestiuni politice sensibile 
nu ar trebui să fie considerată conținut cu 
caracter terorist.
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care au fost făcute și potențialul acestora 
de a conduce la consecințe dăunătoare, 
afectând securitatea și siguranța 
persoanelor. Faptul că materialul a fost 
produs, poate fi atribuit sau este diseminat 
în numele unei organizații teroriste sau al 
unei persoane care figurează pe listele UE 
constituie un factor important pentru 
evaluare. Conținutul diseminat în scopuri 
educative, jurnalistice sau de cercetare ar 
trebui să fie protejat în mod adecvat. În 
plus, exprimarea unor puncte de vedere 
radicale, polemice sau controversate în 
cadrul dezbaterii publice privind chestiuni 
politice sensibile nu ar trebui să fie 
considerată conținut cu caracter terorist.

__________________ __________________

9 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2017 privind combaterea terorismului și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului și de modificare a Deciziei 
2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 
31.3.2017, p. 6).

9 Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 15 martie 
2017 privind combaterea terorismului și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a 
Consiliului și de modificare a Deciziei 
2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 
31.3.2017, p. 6).

Or. en

Justificare

Scopul este de a clarifica domeniul de aplicare al regulamentului și ceea ce ar putea fi 
considerat „conținut cu caracter terorist” în sensul prezentului regulament. Definiția ar 
trebui să excludă în mod explicit materialele utilizate în scopuri educaționale, jurnalistice și 
de cercetare, precum și orice opinii controversate sau care contribuie la dezbaterea 
democratică într-o societate pluralistă. Libertatea de exprimare ar trebui asigurată în 
momentul punerii în aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a include în domeniul său de 
aplicare serviciile de găzduire online în 
cadrul cărora este diseminat conținutul cu 

(10) Pentru a include în domeniul său de 
aplicare serviciile de găzduire online în 
cadrul cărora este diseminat conținutul cu 
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caracter terorist, prezentul regulament ar 
trebui să se aplice serviciilor societății 
informaționale care stochează informații 
furnizate de un destinatar al serviciului la 
cererea acestuia și care pun informațiile 
stocate la dispoziția părților terțe, 
indiferent dacă această activitate are un 
caracter pur tehnic, automat și pasiv. De 
exemplu, astfel de furnizori de servicii ale 
societății informaționale includ
platformele de comunicare socială, 
serviciile de streaming video, serviciile de 
partajare de materiale video, imagini și 
materiale audio, partajarea de fișiere și 
alte servicii de tip cloud, în măsura în care 
acești furnizori pun informațiile la 
dispoziția părților terțe, precum și site-uri 
pe care utilizatorii pot face comentarii sau 
posta recenzii. Regulamentul ar trebui să 
se aplice, de asemenea, furnizorilor de 
servicii de găzduire stabiliți în afara 
Uniunii, dar care oferă servicii în Uniune, 
întrucât, proporțional, o mare parte a 
furnizorilor de servicii de găzduire expuși 
la conținutul cu caracter terorist în cadrul
serviciilor oferite sunt stabiliți în țări terțe. 
Astfel s-ar asigura faptul că toate 
societățile care desfășoară activități pe 
piața unică digitală respectă aceleași 
cerințe, indiferent de țara în care sunt 
stabilite. Pentru a stabili dacă un furnizor 
de servicii oferă sau nu servicii în Uniune, 
este necesară o evaluare din care să reiasă 
dacă furnizorul de servicii le permite 
persoanelor juridice sau fizice din unul sau 
mai multe state membre să îi utilizeze 
serviciile. Cu toate acestea, simpla 
accesibilitate, din unul sau mai multe state 
membre, a site-ului unui furnizor de 
servicii sau a unei adrese de e-mail și a 
altor date de contact, luată separat, nu ar 
trebui să fie o condiție suficientă pentru 
aplicarea prezentului regulament.

caracter terorist, prezentul regulament ar 
trebui să se aplice doar serviciilor societății 
informaționale care stochează informații 
furnizate de un destinatar al serviciului la 
cererea acestuia și pun aceste materiale la 
dispoziția publicului larg, ceea ce 
înseamnă că furnizorii de conținut nu 
stabilesc în prealabil domeniul de aplicare 
al potențialilor utilizatori ai conținutului. 
De exemplu, astfel de furnizori includ 
platformele de partajare a materialelor 
video, platformele de comunicare socială, 
serviciile de streaming video, serviciile de 
partajare de materiale video, imagini și 
materiale audio, serviciile de partajare a 
fișierelor și alte servicii de tip cloud și de 
stocare, cu excepția furnizorilor de 
servicii de găzduire în cloud între 
întreprinderi, în măsura în care aceștia pun 
materialul la dispoziția publicului larg. În 
sensul prezentului regulament, „simpla 
transmitere” și alte servicii de comunicații 
electronice în sensul Codului european al 
comunicațiilor electronice, furnizorii de 
servicii de memorare în cache ori alte 
servicii furnizate la alte niveluri ale 
infrastructurii de internet, cum ar fi 
registrele de domeniu sau birourile de 
înregistrare, DNS (sistem de nume de 
domenii) sau serviciile adiacente, precum 
serviciile de plată sau serviciile de 
protecție DDoS (distributed denial of 
service), serviciile de protecție, serviciile 
de comunicare interpersonală care permit 
schimbul de informații direct 
interpersonal și interactiv între un număr 
finit de persoane, în care persoanele care 
inițiază comunicarea sau participă la 
aceasta își stabilesc 
destinatarul/destinatarii ar trebui, prin 
urmare, să fie excluse din domeniul de 
aplicare al acestuia. Regulamentul ar 
trebui să se aplice, de asemenea, 
furnizorilor de servicii de găzduire stabiliți 
în afara Uniunii, dar care oferă servicii în 
Uniune, întrucât, proporțional, o mare parte 
a furnizorilor de servicii de găzduire expuși 
la conținutul cu caracter terorist în cadrul 
serviciilor oferite sunt stabiliți în țări terțe. 
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Astfel s-ar asigura faptul că toate 
societățile care desfășoară activități pe 
piața unică digitală respectă aceleași 
cerințe, indiferent de țara în care sunt 
stabilite. Pentru a stabili dacă un furnizor 
de servicii oferă sau nu servicii în Uniune, 
este necesară o evaluare din care să reiasă 
dacă furnizorul de servicii le permite 
persoanelor juridice sau fizice din unul sau 
mai multe state membre să îi utilizeze 
serviciile. Cu toate acestea, simpla 
accesibilitate, din unul sau mai multe state 
membre, a site-ului unui furnizor de 
servicii sau a unei adrese de e-mail și a 
altor date de contact, luată separat, nu ar 
trebui să fie o condiție suficientă pentru 
aplicarea prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice care dintre furnizorii de servicii de găzduire sunt incluși în 
definiție. Aceasta ar trebui să includă numai furnizorii de servicii care stochează materiale 
care sunt difuzate publicului larg.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Furnizorii de servicii de găzduire 
ar trebui să aplice anumite obligații de 
diligență pentru a preveni diseminarea 
conținutului cu caracter terorist în cadrul 
serviciilor lor. Aceste obligații de diligență 
nu ar trebui să constituie o obligație 
generală de supraveghere. Obligațiile de 
diligență ar trebui să includă obligația ca, 
atunci când aplică prezentul regulament, 
furnizorii de servicii de găzduire să 
acționeze în mod diligent, proporțional și 
nediscriminatoriu în ceea ce privește 
conținutul pe care îl stochează, în special 
atunci când pun în aplicare clauzele și 

(12) Fără a aduce atingere articolului 
15 din Directiva 2000/31/CE, furnizorii de 
servicii de găzduire ar trebui să aplice 
anumite obligații de diligență pentru a 
descuraja diseminarea conținutului cu 
caracter terorist în cadrul serviciilor lor. 
Obligațiile de diligență ar trebui să includă 
obligația ca, atunci când aplică prezentul 
regulament, furnizorii de servicii de 
găzduire să acționeze în mod diligent, 
proporțional și nediscriminatoriu în ceea ce 
privește conținutul pe care îl stochează și îl 
pun la dispoziția publicului larg, în special 
atunci când pun în aplicare clauzele și 
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condițiile proprii, în scopul de a preveni 
eliminarea conținutului fără caracter 
terorist. Eliminarea conținutului sau 
blocarea accesului la acesta trebuie să se 
realizeze cu respectarea libertății de 
exprimare și de informare.

condițiile proprii, în scopul de a preveni 
eliminarea conținutului fără caracter 
terorist. Libertatea de exprimare și de 
informare ar trebui să fie respectate în 
mod corespunzător atunci când se elimină 
sau se blochează accesul.

Or. en

Justificare

Trebuie asigurată coerența juridică a propunerii de regulament cu Directiva 2000/31/CE.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Este necesară armonizarea 
procedurilor și a obligațiilor care rezultă 
din ordinele juridice care îi obligă pe 
furnizorii de servicii de găzduire să 
elimine conținut cu caracter terorist sau să 
blocheze accesul la acesta, în urma unei 
evaluări efectuate de autoritățile 
competente. Statele membre ar trebui să
fie în continuare libere să aleagă 
autoritățile competente desemnate pentru 
a îndeplini aceste sarcini, care pot fi 
autorități administrative, autorități de 
aplicare a legii sau autorități judiciare. 
Având în vedere viteza răspândirii 
conținutului cu caracter terorist în cadrul 
serviciilor online, se prevede obligația 
furnizorilor de servicii de găzduire de a se 
asigura că un conținut cu caracter terorist 
identificat în ordinul de eliminare este 
eliminat sau accesul la acesta este blocat în 
termen de o oră de la primirea ordinului 
respectiv. Furnizorilor de servicii de 
găzduire le revine decizia de a elimina sau 
de a bloca accesul utilizatorilor din Uniune 
la conținutul în cauză.

(13) Autoritățile judiciare competente 
ale statelor membre ar trebui să evalueze 
dacă conținutul are caracter terorist și să 
emită un ordin judecătoresc prin care să 
solicite furnizorilor de servicii de găzduire
fie să elimine conținutul respectiv, fie să 
blocheze accesul la acesta. Având în 
vedere viteza răspândirii conținutului cu 
caracter terorist în cadrul serviciilor online, 
furnizorii de servicii de găzduire ar trebui 
să se asigure că un astfel de conținut cu 
caracter terorist identificat în ordinul de 
eliminare este eliminat sau accesul la 
acesta este blocat fără întârzieri 
nejustificate după primirea ordinului 
respectiv. Furnizorilor de servicii de 
găzduire le revine decizia de a elimina sau 
de a bloca accesul utilizatorilor din Uniune 
la conținutul în cauză.

Or. en
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Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Autoritatea competentă ar trebui să 
transmită ordinul de eliminare direct 
destinatarului și punctului de contact prin 
orice mijloace electronice care permit o 
înregistrare scrisă, în condiții care îi permit 
furnizorului de servicii să stabilească 
autenticitatea, inclusiv exactitatea datei și 
orei de trimitere și de primire a ordinului, 
de exemplu prin e-mail și platforme 
securizate sau alte canale securizate, 
inclusiv cele puse la dispoziție de către 
furnizorul de servicii, în conformitate cu 
normele de protecție a datelor cu caracter 
personal. Această cerință poate fi 
îndeplinită în special prin utilizarea 
serviciilor de distribuție electronică 
înregistrată calificate, astfel cum se 
prevede în Regulamentul (UE) nr. 
910/2014 al Parlamentului European și al 
Consiliului12.

(14) Autoritățile judecătorești 
competente ar trebui să transmită ordinul 
de eliminare direct destinatarului și 
punctului de contact prin orice mijloace 
electronice care permit o înregistrare 
scrisă, în condiții care îi permit furnizorului 
de servicii să stabilească autenticitatea, 
inclusiv exactitatea datei și orei de 
trimitere și de primire a ordinului, de 
exemplu prin e-mail și platforme securizate 
sau alte canale securizate, inclusiv cele 
puse la dispoziție de către furnizorul de 
servicii, în conformitate cu normele de 
protecție a datelor cu caracter personal. 
Această cerință poate fi îndeplinită în 
special prin utilizarea serviciilor de 
distribuție electronică înregistrată 
calificate, astfel cum se prevede în 
Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului12.

__________________ __________________

12 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 iulie 2014 privind identificarea 
electronică și serviciile de încredere pentru 
tranzacțiile electronice pe piața internă și 
de abrogare a Directivei 1999/93/CE 
(JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

12 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 iulie 2014 privind identificarea 
electronică și serviciile de încredere pentru 
tranzacțiile electronice pe piața internă și 
de abrogare a Directivei 1999/93/CE 
(JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Având în vedere raza de acțiune și eliminat
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viteza necesare pentru identificarea și 
înlăturarea în mod eficace a conținutului 
cu caracter terorist, adoptarea unor 
măsuri proactive proporționale, inclusiv 
prin utilizarea de mijloace automatizate în 
anumite cazuri, constituie un element 
esențial pentru abordarea conținutului 
online cu caracter terorist. În vederea 
reducerii accesibilității conținutului cu 
caracter terorist în cadrul serviciilor lor, 
furnizorii de servicii de găzduire ar trebui 
să evalueze dacă este adecvat să ia măsuri 
proactive, în funcție de riscuri și de 
nivelul de expunere la conținutul cu 
caracter terorist, precum și de efectele 
asupra drepturilor terților și de interesul 
public al informațiilor. În consecință, 
furnizorii de servicii de găzduire ar trebui 
să stabilească măsurile proactive 
adecvate, eficace și proporționale care ar 
trebui aplicate. Această cerință nu ar 
trebui să implice o obligație generală de 
supraveghere. În contextul acestei 
evaluări, absența ordinelor de eliminare și 
a semnalărilor adresate unui furnizor de 
servicii de găzduire indică un nivel scăzut 
de expunere la conținutul cu caracter 
terorist.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Atunci când pun în aplicare 
măsuri proactive, furnizorii de servicii de 
găzduire ar trebui să se asigure că 
utilizatorii își mențin dreptul la libertatea 
de exprimare și de informare, inclusiv 
dreptul de a primi și a transmite 
informații. Pe lângă respectarea 
cerințelor prevăzute în legislație, inclusiv 
în legislația privind protecția datelor cu 

eliminat
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caracter personal, furnizorii de servicii de 
găzduire ar trebui să acționeze cu 
diligența necesară și să instituie măsuri 
de salvgardare, inclusiv, după caz, în ceea 
ce privește supravegherea și verificările 
efectuate de persoane, pentru a evita 
luarea unor decizii neintenționate și 
eronate care să determine eliminarea 
conținutului fără caracter terorist. Acest 
lucru este deosebit de important atunci 
când furnizorii de servicii de găzduire 
utilizează mijloace automatizate de 
detectare a conținutului cu caracter 
terorist. Orice decizie de utilizare a unor 
mijloace automatizate, indiferent dacă 
este luată la inițiativa furnizorului de 
servicii de găzduire sau la cererea 
autorității competente, ar trebui evaluată 
pentru a stabili fiabilitatea suportului 
tehnologic și impactul asupra drepturilor 
fundamentale.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura că furnizorii 
de servicii de găzduire expuși la conținut 
terorist iau măsurile adecvate pentru a 
preveni utilizarea abuzivă a serviciilor lor, 
autoritățile competente ar trebui să le 
solicite furnizorilor de servicii de găzduire 
care au primit un ordin de eliminare 
devenit definitiv să prezinte măsurile 
proactive luate. Acestea ar putea consta în 
măsuri de prevenire a reîncărcării 
conținutului cu caracter terorist care a 
fost eliminat sau la care accesul a fost 
blocat ca urmare a unui ordin de
eliminare sau a semnalărilor primite, cu 
ajutorul unor instrumente publice sau 
private de comparare cu conținutul despre 

eliminat
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care se știe că are un caracter terorist. Se 
pot utiliza, de asemenea, instrumente 
tehnice fiabile pentru a identifica noi 
conținuturi cu caracter terorist, fie 
instrumente disponibile pe piață, fie 
instrumente elaborate de furnizorul de 
servicii de găzduire. Furnizorul de servicii 
ar trebui să transmită informații cu 
privire la măsurile proactive specifice 
instituite, pentru a-i permite autorității 
competente să evalueze dacă măsurile 
sunt eficace și proporționale și dacă, în 
cazul în care sunt utilizate mijloace 
automatizate, furnizorul de servicii de 
găzduire deține capacitățile necesare 
pentru supravegherea și verificarea de 
către persoane. Pentru a evalua 
eficacitatea și proporționalitatea 
măsurilor, autoritățile competente ar 
trebui să ia în considerare parametrii 
relevanți, inclusiv numărul de ordine de 
retragere și semnalări adresate 
furnizorului, capacitatea economică a 
acestuia și impactul serviciului oferit în 
ceea ce privește diseminarea de conținut 
cu caracter terorist (de exemplu, numărul 
de utilizatori din Uniune).

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ca urmare a solicitării, autoritatea 
competentă ar trebui să inițieze un dialog 
cu furnizorul de servicii de găzduire cu 
privire la măsurile proactive care trebuie 
instituite. Dacă este necesar, autoritatea 
competentă ar trebui să impună adoptarea 
unor măsuri adecvate, eficace și 
proporționale, în cazul în care consideră 
că măsurile luate sunt insuficiente pentru 
acoperirea riscurilor. O decizie de 

eliminat
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impunere a unor astfel de măsuri 
proactive specifice nu ar trebui să 
conducă, în principiu, la impunerea unei 
obligații generale de supraveghere, astfel 
cum se prevede la articolul 15 alineatul 
(1) din Directiva 2000/31/CE. Având în 
vedere riscurile deosebit de grave asociate 
diseminării conținutului cu caracter 
terorist, deciziile adoptate de autoritățile 
competente pe baza prezentului 
regulament ar putea deroga de la 
abordarea stabilită la articolul 15 
alineatul (1) din Directiva 2000/31/CE în 
ceea ce privește anumite măsuri specifice 
și direcționate, a căror adoptare este 
necesară din motive imperative de 
siguranță publică. Înainte de adoptarea 
unor astfel de decizii, autoritatea 
competentă ar trebui să asigure un 
echilibru just între obiectivele de interes 
public și drepturile fundamentale 
implicate, în special libertatea de 
exprimare și de informare și libertatea de 
a desfășura o activitate comercială, și să 
furnizeze o justificare corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Procedurile de depunere a 
plângerilor constituie o măsură de 
salvgardare necesară împotriva eliminării 
eronate a conținutului protejat în temeiul 
libertății de exprimare și de informare. 
Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui, 
așadar, să instituie mecanisme de depunere 
a plângerilor ușor de utilizat și să se 
asigure că plângerile sunt tratate cu 
promptitudine și în deplină transparență 
față de furnizorul de conținut. Cerința ca 
furnizorul de servicii de găzduire să 

(25) Procedurile de depunere a 
plângerilor constituie o măsură de 
salvgardare necesară împotriva eliminării 
eronate a conținutului protejat în temeiul 
libertății de exprimare și de informare. 
Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui, 
așadar, să instituie mecanisme de depunere 
a plângerilor și de căi de atac eficace și 
ușor de utilizat pentru a garanta că 
plângerile sunt tratate cu promptitudine și 
în deplină transparență față de furnizorul 
de conținut. Cerința ca furnizorul de 
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republice conținutul în cazul în care acesta 
a fost eliminat dintr-o eroare nu aduce 
atingere posibilității furnizorilor de servicii 
de găzduire de a pune în aplicare propriile 
clauze și condiții din alte motive.

servicii de găzduire să republice conținutul 
în cazul în care acesta a fost eliminat dintr-
o eroare nu aduce atingere posibilității 
furnizorilor de servicii de găzduire de a 
pune în aplicare propriile clauze și condiții 
din alte motive. Statele membre ar trebui, 
de asemenea, să garanteze faptul că 
furnizorii de servicii de găzduire și 
furnizorii de conținut își pot exercita 
realmente dreptul la utilizarea unei căi de 
atac judiciare. De asemenea, furnizorii de 
conținut al căror conținut a fost eliminat 
în urma unui ordin de eliminare ar trebui 
să aibă dreptul la exercitarea unei căi de 
atac eficace, în conformitate cu articolul 
19 din TUE și cu articolul 47 din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene. Ar trebui instituite mecanisme 
eficace de recurs la nivel național pentru 
a se garanta că orice parte care face 
obiectul unui ordin de eliminare emis de o 
autoritate judiciară competentă are drept 
de recurs în fața unui organism judiciar. 
Procedura de exercitare a dreptului de 
recurs nu trebuie să aducă atingere 
repartizării competențelor în cadrul 
sistemelor judiciare naționale.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) În conformitate cu dreptul la 
protecție jurisdicțională, prevăzut la 
articolul 19 din TUE și la articolul 47 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, persoanele trebuie să afle 
motivele care au dus la eliminarea 
conținutului pe care l-au încărcat sau la 
blocarea accesului la conținutul respectiv. 
În acest scop, furnizorul de servicii de 
găzduire ar trebui să pună la dispoziția 

(26) În sens mai general, în 
conformitate cu dreptul la protecție 
jurisdicțională, prevăzut la articolul 19 din 
TUE și la articolul 47 din Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, 
persoanele trebuie să afle motivele care au 
dus la eliminarea conținutului pe care l-au 
încărcat sau la blocarea accesului la 
conținutul respectiv. În acest scop, 
furnizorul de servicii de găzduire ar trebui 
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furnizorului de conținut informații 
relevante care să îi permită acestuia din 
urmă să conteste decizia. Totuși, acest 
lucru nu necesită neapărat transmiterea 
unei notificări către furnizorul de 
conținut. În funcție de circumstanțe, 
furnizorii de servicii de găzduire pot 
înlocui conținutul care este considerat ca 
fiind conținut cu caracter terorist cu un 
mesaj care să indice că acesta a fost 
eliminat sau că accesul la acest conținut a 
fost blocat în conformitate cu prezentul 
regulament. La cerere, ar trebui să se 
ofere informații suplimentare privind 
motivele în cauză și posibilitățile 
furnizorului de conținut de a contesta 
decizia. În cazul în care autoritățile 
competente decid că, din motive de 
siguranță publică, inclusiv în contextul 
unei investigații, este inoportun sau 
neproductiv ca furnizorului de conținut să i 
se notifice direct eliminarea conținutului 
sau blocarea accesului la acesta, autoritățile 
respective ar trebui să informeze furnizorul 
de servicii de găzduire.

să pună la dispoziția furnizorului de 
conținut informații relevante care să îi 
permită acestuia din urmă să conteste 
decizia. Furnizorii de servicii de găzduire 
ar trebui, dacă este posibil, să-i informeze 
pe furnizorii de conținut prin orice 
mijloace au la dispoziție cu privire la orice
conținut pe care furnizorii de găzduire l-
au eliminat. Cu toate acestea, în cazul în 
care autoritățile juridice competente decid 
că, din motive de siguranță publică, 
inclusiv în contextul unei investigații, este 
inoportun sau neproductiv ca furnizorului 
de conținut să i se notifice direct eliminarea 
conținutului sau blocarea accesului la 
acesta, autoritățile respective ar trebui să 
informeze furnizorul de servicii de 
găzduire.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a asigura îndeplinirea 
efectivă de către furnizorii de servicii de 
găzduire a obligațiilor care le revin în 
temeiul prezentului regulament, este 
necesar să se stabilească o serie de 
sancțiuni. Statele membre ar trebui să 
adopte norme privind sancțiunile, inclusiv, 
după caz, orientări privind amenzile. Este 
necesar să se stabilească sancțiuni 
deosebit de aspre pentru cazurile în care 
furnizorul de servicii de găzduire omite în 
mod sistematic să elimine conținutul cu 

(38) Pentru a asigura îndeplinirea 
efectivă de către furnizorii de servicii de 
găzduire a obligațiilor care le revin în 
temeiul prezentului regulament, statele 
membre ar trebui să stabilească o serie de 
sancțiuni. Statele membre ar trebui să 
adopte norme cu privire la astfel de 
sancțiuni care să fie proporționale și 
fezabile, ținând seama de dimensiunile și 
natura furnizorului de servicii de găzduire 
în cauză. Atunci când se stabilește dacă ar 
trebui impuse sau nu sancțiuni 
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caracter terorist sau să blocheze accesul la 
acesta în termen de o oră de la primirea 
ordinului de eliminare. Nerespectarea 
normelor în anumite cazuri ar putea fi 
sancționată respectându-se principiile ne 
bis in idem și proporționalității și 
asigurându-se faptul că sancțiunile țin cont 
de neîndeplinirea sistematică a obligațiilor. 
Pentru a garanta securitatea juridică, 
regulamentul ar trebui să stabilească în ce 
măsură obligațiile relevante pot face 
obiectul unor sancțiuni. În cazul 
nerespectării articolului 6, ar trebui să se 
adopte sancțiuni numai în ceea ce privește 
obligațiile care decurg dintr-o solicitare 
de raportare efectuată în temeiul 
articolului 6 alineatul (2) sau dintr-o 
decizie de impunere a unor măsuri 
proactive suplimentare în temeiul 
articolului 6 alineatul (4). Atunci când se 
stabilește dacă ar trebui impuse sau nu 
sancțiuni financiare, ar trebui să se țină 
seama în mod corespunzător de resursele 
financiare ale furnizorului. Statele 
membre ar trebui să se asigure că 
sancțiunile nu încurajează eliminarea 
conținutului care nu este conținut cu 
caracter terorist.

financiare, statele membre ar trebui să 
țină seama în mod adecvat de resursele 
financiare ale furnizorului în cauză. Se 
stabilesc sancțiuni aspre pentru cazurile în 
care furnizorul de servicii de găzduire 
omite în mod sistematic să elimine 
conținutul cu caracter terorist sau să 
blocheze accesul la acesta. Nerespectarea 
normelor în anumite cazuri ar putea fi 
sancționată respectându-se principiile ne 
bis in idem și al proporționalității și 
asigurându-se faptul că sancțiunile țin cont 
de neîndeplinirea sistematică a obligațiilor, 
dar nu încurajează eliminarea arbitrară 
de conținut fără caracter terorist. Pentru a 
garanta securitatea juridică, regulamentul 
ar trebui să stabilească în ce măsură 
obligațiile relevante pot face obiectul unor 
sancțiuni.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să stabilească sancțiuni la nivel național care să fie impuse 
furnizorilor de servicii de găzduire care nu respectă un ordin de eliminare. Aceste sancțiuni 
ar trebui să fie fezabile și proporționale și ar trebui să țină seama de dimensiunea 
furnizorului în cauză. Furnizorii de servicii de găzduire de mai mici dimensiuni pot fi afectați 
în mod serios de sancțiuni financiare severe, ceea ce i-ar putea împovăra și le-ar putea pune 
în pericol viabilitatea.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament stabilește 
norme uniforme pentru a preveni utilizarea 
abuzivă a serviciilor de găzduire pentru 
diseminarea conținutului online cu caracter 
terorist. Acesta prevede în special:

1. Fără a aduce atingere obligației de 
a respecta drepturile și principiile juridice 
fundamentale, astfel cum sunt consacrate 
la articolul 6 din TUE, prezentul
regulament stabilește norme uniforme 
pentru a preveni utilizarea abuzivă a 
serviciilor de găzduire pentru diseminarea 
conținutului online cu caracter terorist. 
Acesta prevede în special:

Or. en

Justificare

Este extrem de important să se reamintească aici că regulamentul propus și domeniul său de 
aplicare ar trebui să fie aplicate cu respectarea strictă a drepturilor fundamentale, în special 
a libertății de exprimare și de informare, precum și a pluralismului mijloacelor de informare 
în masă. Prezentul regulament nu ar trebui în niciun caz să submineze aceste drepturi, să 
primeze în fața lor sau să le pericliteze.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un set de măsuri care urmează să fie 
instituite de statele membre pentru 
identificarea conținutului cu caracter 
terorist, pentru eliminarea rapidă a acestuia 
de către furnizorii de servicii de găzduire și 
pentru facilitarea cooperării cu autoritățile 
competente din alte state membre, cu 
furnizorii de servicii de găzduire și, după 
caz, cu organismele relevante ale Uniunii.

(b) un set de măsuri care urmează să fie 
instituite de statele membre pentru 
identificarea conținutului cu caracter 
terorist, pentru eliminarea rapidă a acestuia 
de către furnizorii de servicii de găzduire și 
pentru facilitarea cooperării cu autoritățile 
judiciare competente relevante din alte 
state membre, cu furnizorii de servicii de 
găzduire și, după caz, cu organismele 
relevante ale Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) „furnizor de servicii de găzduire” 
înseamnă un furnizor de servicii ale 
societății informaționale care constau în 
stocarea informațiilor furnizate de 
furnizorul conținutului la cererea acestuia 
și în punerea informațiilor respective la 
dispoziția terților;

(1) „furnizor de servicii de găzduire” 
înseamnă un furnizor de servicii ale 
societății informaționale care constau în 
stocarea materialelor furnizate de 
furnizorul conținutului la cererea acestuia 
și în punerea informațiilor respective la 
dispoziția publicului.

Or. en

Justificare

Definiția termenului „furnizori de servicii de găzduire”, propusă de Comisie, este prea largă. 
Definiția ar trebui clarificată și ar trebui să se concentreze numai pe „punerea de materiale 
la dispoziția publicului”. Difuzarea de conținut către un număr limitat de utilizatori sau într-
un context privat ar trebui să fie exclusă din domeniul de aplicare.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) „infracțiuni de terorism” înseamnă 
infracțiunile care corespund definiției de
la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
(UE) 2017/541;

(4) „infracțiuni de terorism” înseamnă 
unul dintre actele săvârșite cu intenție 
enumerate la articolul 3 alineatul (1) din 
Directiva (UE) 2017/541;

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) „conținut cu caracter terorist” (5) „conținut cu caracter terorist” 
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înseamnă una sau mai multe dintre 
următoarele informații care:

înseamnă orice material, altul decât 
materialul utilizat în scopuri 
educaționale, jurnalistice și de cercetare,
care poate contribui la comiterea de acte 
intenționate care constituie infracțiuni 
conform legislației naționale, astfel cum 
sunt enumerate la articolul 3 alineatul (1) 
literele (a)-(i) din Directiva 2017/741/UE, 
care:

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instigă la săvârșirea de infracțiuni 
de terorism sau promovează săvârșirea 
unor astfel de infracțiuni, inclusiv prin 
glorificarea lor, generând astfel un pericol 
de săvârșire a unor astfel de infracțiuni;

(a) instigă la săvârșirea de infracțiuni 
de terorism sau promovează săvârșirea 
unor astfel de infracțiuni, generând astfel 
un pericol de săvârșire a unor astfel de 
infracțiuni;

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) încurajează contribuirea la 
infracțiuni de terorism;

(b) solicită unor persoane sau unui 
grup de persoane să contribuie la
săvârșirea de infracțiuni de terorism;

Or. en
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) promovează activitățile unui grup 
terorist, în special prin încurajarea 
participării la un grup terorist sau a 
sprijinirii unui grup terorist în sensul 
articolului 2 punctul 3 din Directiva (UE) 
2017/541;

(c) promovează activitățile unui grup 
terorist, în special prin solicitarea unor 
persoane sau a unui grup de persoane să 
participe la activitățile infracționale ale
unui grup terorist sau să le sprijine, în 
sensul articolului 2 punctul 3 din Directiva 
(UE) 2017/541;

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) „diseminarea conținutului cu 
caracter terorist” înseamnă punerea 
conținutului cu caracter terorist la 
dispoziția unor părți terțe prin intermediul 
serviciilor furnizorilor de servicii de 
găzduire;

(6) „diseminarea conținutului cu 
caracter terorist” înseamnă punerea 
conținutului cu caracter terorist la 
dispoziția publicului;

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) „sediu principal” înseamnă sediul 
central sau sediul social în cadrul căruia se 
exercită principalele funcții financiare și 
controlul operațional.

(9) „sediu principal” înseamnă sediul 
central sau sediul social în cadrul căruia se 
exercită principalele funcții financiare și 
controlul operațional în Uniune.
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Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri adecvate, rezonabile și 
proporționale, în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a combate diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și pentru a-
i proteja pe utilizatori împotriva 
conținutului cu caracter terorist. În acest 
sens, aceștia acționează în mod diligent, 
proporțional și nediscriminatoriu, luând în 
considerare în mod corespunzător 
drepturile fundamentale ale utilizatorilor, și 
țin cont de importanța fundamentală a 
libertății de exprimare și de informare într-
o societate deschisă și democratică.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri adecvate, rezonabile și 
proporționale, în conformitate cu prezentul 
regulament, pentru a combate diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și pentru a-
i proteja pe utilizatori împotriva 
conținutului cu caracter terorist. În acest 
sens, aceștia acționează în mod diligent, 
proporțional și nediscriminatoriu, 
respectând în mod corespunzător 
drepturile fundamentale ale utilizatorilor, 
în special libertatea de exprimare și de 
informare.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
includ în clauzele și condițiile lor dispoziții 
menite să prevină diseminarea conținutului 
cu caracter terorist și le aplică.

2. Fără a aduce atingere articolelor 
14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, 
furnizorii de servicii de găzduire 
menționează în clauzele și condițiile lor că 
nu stochează conținut cu caracter terorist 
și că iau măsurile adecvate în ceea ce 
privește diseminarea conținutului cu 
caracter terorist.

Or. en
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Furnizorii de platforme de 
partajare a materialelor video care 
îndeplinesc criteriile definiției „furnizori 
de servicii de găzduire” menționată la 
articolul 1 alineatul (1) iau măsuri 
adecvate pentru a opri diseminarea 
conținutului cu caracter terorist în 
conformitate cu articolul 28b alineatul (1) 
litera (c) și alineatul (3) din Directiva 
(UE) 2018/1808.

Or. en

Justificare

Directiva revizuită privind serviciile mass-media audiovizuale (DSMAV) abordează 
chestiunea difuzării conținutului cu caracter terorist online pe platforme de partajare a 
materialelor video. Platformele de partajare a materialelor video trebuie să ia măsurile 
adecvate pentru a proteja publicul de conținut care conține instigări publice la comiterea de 
infracțiuni teroriste. DSMAV exclude în mod explicit posibilitatea ca platformele de partajare 
de materiale video să ia orice măsuri de control prealabil sau de filtrare a conținutului la 
încărcare care nu sunt în conformitate cu articolul 15 din Directiva 2000/31/CE.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Autoritatea competentă are
competența de a emite o decizie prin care 
să îi impună furnizorului de servicii de 
găzduire să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta.

1. Autoritățile judiciare competente 
au competența de a emite o decizie prin 
care să îi impună furnizorului de servicii de 
găzduire să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta.

Or. en
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
elimină conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta în termen de o 
oră de la primirea ordinului de eliminare.

2. Fără a aduce atingere articolelor 
14 și 15 din Directiva 2000/31/CE, 
furnizorii de servicii de găzduire elimină 
conținutul cu caracter terorist sau 
blochează accesul la acesta fără întârzieri 
nejustificate după primirea ordinului de 
eliminare.

Or. en

Justificare

Termenul de o oră propus în care furnizorii de servicii de găzduire ar trebui să se conformeze 
unui ordin de eliminare nu este realist și nici fezabil în cazul majorității furnizorilor. Deși 
propunerea de regulament prevede, în articolul 4, motive de nerespectare de către furnizor a 
termenului propus, este necesar să se garanteze că această dispoziție poate fi pusă în 
aplicare în mod eficient.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare din cauza unei situații 
de forță majoră sau a unei imposibilități de 
facto care nu îi poate fi imputată, acesta 
informează autoritatea competentă fără 
întârzieri nejustificate, explicând motivele 
și utilizând formularul prevăzut în anexa 
III. Termenul prevăzut la alineatul (2) se 
aplică de îndată ce motivele invocate nu 
mai sunt valabile.

7. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare din cauza unei situații 
de forță majoră sau a unei imposibilități de 
facto care nu îi poate fi imputată, sau din 
motive tehnice sau operaționale, acesta 
informează autoritatea competentă fără 
întârzieri nejustificate, explicând motivele 
și utilizând formularul prevăzut în anexa 
III.

Or. en
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Justificare

În afara cazurilor de forță majoră sau a motivelor care nu se află sub controlul prestatorului 
în cauză, pot exista și alte motive care ar putea împiedica furnizorul în cauză să se 
conformeze unui ordin de eliminare, cum ar fi aspecte tehnice sau operaționale.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare deoarece ordinul 
conține erori evidente sau nu conține 
informații suficiente pentru a permite 
executarea sa, acesta informează 
autoritatea competentă fără întârzieri 
nejustificate, solicitând clarificările 
necesare și utilizând formularul prevăzut în 
anexa III. Termenul prevăzut la alineatul 
(2) se aplică de îndată ce îi sunt transmise 
clarificările solicitate.

8. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare deoarece ordinul 
conține erori evidente sau nu conține 
informații suficiente pentru a permite 
executarea sa, acesta informează 
autoritatea competentă fără întârzieri 
nejustificate, solicitând clarificările 
necesare și utilizând formularul prevăzut în 
anexa III.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la articolul 4 alineatul (2).

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. Autoritatea competentă care a 
emis ordinul de eliminare informează 
autoritatea competentă care 
supraveghează punerea în aplicare a 
măsurilor proactive, menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c), atunci 
când ordinul de eliminare devine 

eliminat
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definitiv. Un ordin de eliminare devine 
definitiv dacă nu a fost contestat în 
termenul prevăzut de dreptul intern 
aplicabil sau dacă, în urma unei căi de 
atac, a fost confirmat.

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul care elimină articolul 6.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. În cazul în care furnizorul de 
servicii de găzduire nu poate respecta 
ordinul de eliminare din cauza unor 
probleme operaționale sau tehnice, acesta 
informează autoritatea judiciară 
competentă, explicând motivele, precum și 
descriind acțiunile pe care intenționează 
să le întreprindă pentru a se conforma pe 
deplin ordinului de eliminare, utilizând 
modelul prevăzut în anexa III.

Or. en

Justificare

Pentru asigurarea coerenței cu amendamentul la articolul 4 alineatul (7).

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a

1. Autoritatea judiciară competentă 
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menționată la articolul 4 alineatul (1) 
transmite o copie a ordinului de eliminare 
autorității judiciare competente 
menționate la articolul 17 alineatul (1) 
litera (a) din statul membru în care se află 
sediul principal al furnizorului de servicii 
de găzduire, simultan cu transmiterea 
acestuia furnizorului de servicii de 
găzduire, în conformitate cu articolul 4 
alineatul (5).

2. În cazul în care autoritatea 
judiciară competentă a statului membru 
în care se află sediul principal al 
furnizorului de servicii de găzduire are 
motive întemeiate să considere că ordinul 
de eliminare ar putea afecta interesele 
fundamentale ale statului membru 
respectiv, aceasta informează autoritatea 
emitentă competentă.

3. Autoritatea judiciară competentă 
ia în considerare aceste circumstanțe și, 
după caz, retrage sau adaptează ordinul 
de eliminare.

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 6, în forma în care a fost propus de Comisie, pare a fi incompatibil cu Directiva 
2000/31/CE și cu Directiva 2018/1808/UE. Raportoarea sprijină pe deplin împiedicarea 
difuzării conținutului cu caracter terorist online, dar aceasta nu poate fi susținută sau pusă în 
aplicare în acest mod, fără a ține cont de legislația în vigoare.
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Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
prezintă, în clauzele și condițiile lor, 
politica pe care o aplică pentru prevenirea 
diseminării conținutului cu caracter 
terorist, inclusiv, după caz, o explicație 
pertinentă privind funcționarea măsurilor 
proactive și utilizarea instrumentelor 
automatizate.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
prevăd în clauzele și condițiile lor 
dispoziții menite să prevină diseminarea 
conținutului cu caracter terorist.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură coerența juridică cu propunerea de eliminare a articolul 6.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații referitoare la măsurile 
luate de furnizorul de servicii de găzduire 
pentru a preveni reîncărcarea 
conținutului care a fost eliminat sau la 
care s-a blocat accesul deoarece se 
consideră că este un conținut cu caracter 
terorist;

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură coerența juridică cu propunerea de eliminare a articolul 6.
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Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) numărul de conținuturi cu caracter 
terorist care au fost eliminate sau la care 
accesul a fost blocat ca urmare a unor 
ordine de eliminare, a unor semnalări sau, 
respectiv, a unor măsuri proactive;

(c) numărul de conținuturi cu caracter 
terorist care au fost eliminate sau la care 
accesul a fost blocat ca urmare a unui 
ordin de eliminare sau a unor semnalări;

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură coerența juridică cu propunerea de eliminare a articolul 6.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat

Măsuri de salvgardare privind utilizarea 
și punerea în aplicare a măsurilor 

proactive

1. În cazul în care furnizorii de 
servicii de găzduire utilizează instrumente 
automatizate în temeiul prezentului 
regulament cu privire la conținutul pe 
care îl stochează, aceștia prevăd măsuri 
de salvgardare eficace și adecvate, astfel 
încât deciziile luate privind conținutul în 
cauză, în special deciziile de a elimina sau 
a bloca accesul la conținutul considerat 
conținut cu caracter terorist, să fie corecte 
și întemeiate.

2. Măsurile de salvgardare respective 
constau în special în supravegherea și 
efectuarea de verificări de către o 
persoană, dacă este nevoie, și, în orice 
caz, atunci când este necesară o evaluare 
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detaliată a contextului relevant pentru a 
se stabili dacă respectivul conținut trebuie 
considerat conținut cu caracter terorist.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură coerența juridică cu propunerea de eliminare a articolul 6.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie mecanisme eficace și accesibile 
care să permită furnizorilor de conținut al 
căror conținut a fost eliminat sau la care s-a 
blocat accesul ca urmare a unei semnalări 
efectuate în temeiul articolului 5 sau a unor 
măsuri proactive luate în temeiul 
articolului 6 să depună o plângere 
împotriva acțiunii furnizorului de servicii 
de găzduire prin care să solicite 
republicarea conținutului.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
instituie mecanisme care să permită 
furnizorilor de conținut al căror conținut a 
fost eliminat sau la care s-a blocat accesul 
să depună o plângere împotriva acțiunii 
furnizorului de servicii de găzduire prin 
care să solicite republicarea conținutului.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură coerența juridică cu propunerea de eliminare a articolul 6.

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
lor competente dispun de capacitatea 
necesară și de resurse suficiente pentru a-și 
atinge obiectivele și pentru a-și îndeplini 

Statele membre se asigură că autoritățile 
lor judiciare competente dispun de 
capacitatea necesară și de resurse suficiente 
pentru a-și atinge obiectivele și pentru a-și 
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obligațiile care le revin în temeiul 
prezentului regulament.

îndeplini obligațiile care le revin în temeiul 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a supraveghea punerea în aplicare 
a măsurilor proactive în temeiul 
articolului 6;

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură coerența juridică cu propunerea de eliminare a articolul 6.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre stabilesc normele 
privind sancțiunile aplicabile în cazul 
încălcării obligațiilor care le revin 
furnizorilor de servicii de găzduire în 
temeiul prezentului regulament și iau toate 
măsurile necesare pentru a asigura punerea 
în aplicare a sancțiunilor respective. Aceste 
sancțiuni se limitează la încălcarea 
obligațiilor prevăzute la:

1. Statele membre stabilesc 
sancțiunile pentru încălcarea obligațiilor 
care le revin furnizorilor de servicii de 
găzduire în temeiul prezentului regulament 
și iau toate măsurile necesare pentru a 
asigura punerea în aplicare a sancțiunilor 
respective. Aceste sancțiuni se limitează la 
încălcarea obligațiilor prevăzute la:

Or. en
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) articolul 6 alineatele (2) și (4) 
(rapoartele privind măsurile proactive și 
adoptarea de măsuri în urma unei decizii 
de impunere a unor măsuri proactive 
specifice);

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură coerența juridică cu propunerea de eliminare a articolul 6.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) articolul 9 (măsurile de 
salvgardare legate de măsurile proactive);

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură coerența juridică cu propunerea de eliminare a articolul 6.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Statele membre se asigură că 
nerespectarea sistematică a obligațiilor 
prevăzute la articolul 4 alineatul (2) face 
obiectul unor sancțiuni financiare de 

eliminat
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până la 4 % din cifra de afaceri globală a 
furnizorului de servicii de găzduire 
corespunzătoare ultimului exercițiu 
financiar.

Or. en

Justificare

Aceste sancțiuni financiare par să fie disproporționate și pot împovăra excesiv furnizorii mai 
mici. Este esențial ca sancțiunile stabilite de statele membre să fie proporționale și fezabile.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat

Cerințe tehnice și modificări ale 
formularelor pentru ordinele de eliminare

1. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 20 pentru a completa prezentul 
regulament cu cerințe tehnice privind 
mijloacele electronice pe care autoritățile 
competente trebuie să le utilizeze pentru 
transmiterea ordinelor de eliminare.

2. Comisia este împuternicită să 
adopte astfel de acte delegate pentru a 
modifica anexele I, II și III, cu scopul de 
a răspunde cu eficacitate unei eventuale 
necesități de îmbunătățire a conținutului 
formularelor aferente ordinelor de 
eliminare și al formularelor care trebuie 
utilizate pentru a furniza informații 
privind imposibilitatea de a executa 
ordinul de eliminare.

Or. en
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Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat

Exercitarea delegării

1. Competența de a adopta acte 
delegate este conferită Comisiei în 
condițiile prevăzute la prezentul articol.

2. Se conferă Comisiei, pentru o 
perioadă de timp nedeterminată de la 
[data aplicării prezentului regulament], 
competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 19.

3. Delegarea de competențe 
menționată la articolul 19 poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte din ziua următoare datei publicării 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
sau de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere 
valabilității actelor delegate care sunt deja 
în vigoare.

4. Înainte de a adopta un act delegat, 
Comisia îi consultă pe experții desemnați 
de fiecare stat membru, în conformitate 
cu principiile prevăzute în 
Acordul interinstituțional privind o mai 
bună legiferare din 13 aprilie 2016.

5. De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.

6. Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 19 intră în vigoare numai dacă 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu a formulat obiecții în termen de două 
luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu sau 
dacă, înaintea expirării termenului 
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respectiv, atât Parlamentul European, cât 
și Consiliul au informat Comisia că nu 
vor formula obiecții. Acest termen se 
prelungește cu două luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informații privind măsurile 
proactive specifice luate în temeiul 
articolului 6, inclusiv informații privind 
volumul conținutului cu caracter terorist 
care a fost eliminat sau la care s-a blocat 
accesul, și termenele aferente;

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură coerența juridică cu propunerea de eliminare a articolul 6.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Anexa III – secțiunea B – punctul i – paragraful 3 – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- aspecte tehnice sau operaționale.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură coerența juridică cu propunerea de eliminare a articolul 7.
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Amendamentul 52

Propunere de regulament
Anexă III – secțiunea B – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) Vă rugăm să descrieți acțiunile pe 
care intenționați să le întreprindeți pentru 
a rezolva problemele tehnice sau 
operaționale menționate mai sus, în 
vederea respectării ordinului de 
eliminare.

Or. en

Justificare

Acest amendament asigură coerența juridică cu propunerea de eliminare a articolul 7.
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