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Τροπολογία 36
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο
Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 
σύνοδο των ηγετών,
της 19ης-20ής Σεπτεμβρίου 2018, στο 
Σάλτσμπουργκ

Πρόταση
ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο
Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 
σύνοδο των ηγετών,
της 19ης-20ής Σεπτεμβρίου 2018, στο 
Σάλτσμπουργκ

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αμφίβολο εάν η νομική βάση που επιλέχθηκε (άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, εσωτερική αγορά) 
είναι η ενδεδειγμένη, λαμβανομένου υπόψη του δεδηλωμένου στόχου: «Ο παρών κανονισμός 
συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και 
αξιόπιστες διασφαλίσεις για την προστασία των διακυβευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων.» 
(αιτιολογική σκέψη 7). Στο παρελθόν, το ΔΕΕ έχει αποκλείσει τη δυνατότητα χρήσης του 
άρθρου 114 της ΣΛΕΕ για μέτρο που αποσκοπεί να συμβάλει στη δημόσια ασφάλεια (C-318/04, 
σκέψεις 54-61 και C-318/04, σκέψη 67). Ως εκ τούτου, νομική βάση θα πρέπει να είναι το 
άρθρο 83 της ΣΛΕΕ το οποίο δίνει μόνο τη δυνατότητα θέσπισης οδηγιών.

Τροπολογία 37
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Tίτλος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο
Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 
σύνοδο των ηγετών,
της 19ης-20ής Σεπτεμβρίου 2018, στο 
Σάλτσμπουργκ

Πρόταση
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τον περιορισμό της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο
Συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη 
σύνοδο των ηγετών,
της 19ης-20ής Σεπτεμβρίου 2018, στο 
Σάλτσμπουργκ

Or. en

Τροπολογία 38
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 83,

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αμφίβολο εάν η νομική βάση που επιλέχθηκε (άρθρο 114 της ΣΛΕΕ, εσωτερική αγορά) 
είναι η ενδεδειγμένη, λαμβανομένου υπόψη του δεδηλωμένου στόχου: «Ο παρών κανονισμός 
συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και 
αξιόπιστες διασφαλίσεις για την προστασία των διακυβευόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων.» 
(αιτιολογική σκέψη 7). Στο παρελθόν, το ΔΕΕ έχει αποκλείσει τη δυνατότητα χρήσης του 
άρθρου 114 της ΣΛΕΕ για μέτρο που αποσκοπεί να συμβάλει στη δημόσια ασφάλεια (C-318/04, 
σκέψεις 54-56 και C-318/04, σκέψη 67). Ως εκ τούτου, νομική βάση θα πρέπει να είναι το 
άρθρο 83 της ΣΛΕΕ το οποίο δίνει μόνο τη δυνατότητα θέσπισης οδηγιών.
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Τροπολογία 39
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας 
την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να 
βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων όσον αφορά την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, 
αντιμετωπίζοντας την κατάχρηση των 
υπηρεσιών φιλοξενίας για τρομοκρατικούς 
σκοπούς και συμβάλλοντας στη 
διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων για την εγγύηση του 
κράτους δικαίου και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ιδίως της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, του 
δικαιώματος στην ελευθερία και την 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, της 
επιχειρηματικής ελευθερίας και των 
δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 40
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών 
των κρατών μελών στο πλαίσιο 
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και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας 
την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων όσον αφορά την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

δημοκρατικών κοινωνιών, εμποδίζοντας 
την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 41
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως 
στόχο να διασφαλίσει την ομαλή 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, 
εμποδίζοντας την κατάχρηση των 
υπηρεσιών φιλοξενίας για 
τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να 
βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων όσον αφορά την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

(1) Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την προστασία της 
δημόσιας ασφάλειας και, παράλληλα, τη 
θέσπιση κατάλληλων και αξιόπιστων 
διασφαλίσεων για την εγγύηση της 
προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων σε μια ανοικτή και 
δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας τη 
χρήση των υπηρεσιών φιλοξενίας για τη 
διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. Η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, καθώς και 
τον σεβασμό της ιδιωτικής και της 
οικογενειακής ζωής και την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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(Η αντικατάσταση της λέξης «κατάχρηση» 
από τον όρο «χρήση» θα πρέπει να 
εφαρμοστεί στο σύνολο του κειμένου.)

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρωταρχικός στόχος του κειμένου αυτού είναι να συμβάλει στη δημόσια ασφάλεια και 
μοναδικός λόγος ύπαρξης της αναφοράς στην ψηφιακή ενιαία αγορά φαίνεται να είναι η 
αιτιολόγηση της χρήσης του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης (και συνεπώς της 
επιλογής του κανονισμού αντί της οδηγίας).

Τροπολογία 42
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας 
την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων όσον αφορά την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας 
την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τους σκοπούς της διάδοσης 
παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου 
από τους παρόχους περιεχομένου. Η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας 
έκφρασης και της ελευθερίας λήψης και 
μετάδοσης πληροφοριών, καθώς και τον 
σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en
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Τροπολογία 43
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας 
την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να 
βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων όσον αφορά την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας 
την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να 
βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως το 
δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης, το δικαίωμα στην 
ιδιωτική ζωή και στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 44
Caterina Chinnici

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας 
την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να 

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, 
αντιμετωπίζοντας την κατάχρηση των 
υπηρεσιών φιλοξενίας για τρομοκρατικούς 
σκοπούς και παρέχοντας ένα 
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βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων όσον αφορά την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

αποτελεσματικό εργαλείο για την 
επίτευξη μακροπρόθεσμης δημόσιας 
ασφάλειας στις κοινωνίες μας. Η 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
θα πρέπει να βελτιωθεί με την ενίσχυση 
της ασφάλειας δικαίου για τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων όσον αφορά την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

Or. en

Τροπολογία 45
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας 
την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να 
βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων όσον αφορά την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας 
την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να 
βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

Or. en

Τροπολογία 46
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας 
την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να 
βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων όσον αφορά την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας 
την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να 
βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων όσον αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης.

Or. en

Τροπολογία 47
Monika Beňová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, εμποδίζοντας 
την κατάχρηση των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τρομοκρατικούς σκοπούς. Η λειτουργία 
της ψηφιακής ενιαίας αγοράς θα πρέπει να 
βελτιωθεί με την ενίσχυση της ασφάλειας 
δικαίου για τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των χρηστών στο 
επιγραμμικό περιβάλλον και την ενίσχυση 
των διασφαλίσεων όσον αφορά την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

(1) Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο 
να διασφαλίσει την ομαλή και διαφανή 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, 
εμποδίζοντας την κατάχρηση των 
υπηρεσιών φιλοξενίας για τρομοκρατικούς 
σκοπούς. Η λειτουργία της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς θα πρέπει να βελτιωθεί με 
την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για 
τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών 
στο επιγραμμικό περιβάλλον και την 
ενίσχυση των διασφαλίσεων όσον αφορά 
την ελευθερία έκφρασης και 
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πληροφόρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να παραμείνει προτεραιότητα η διαφανής χρήση του διαδικτύου. Είναι εκ 
κατασκευής δύσκολη η κατάχρηση του Διαδικτύου εάν διατηρείται υψηλός βαθμός διαφάνειας. 
Ως αποτέλεσμα, το μη επαληθεύσιμο περιεχόμενο που συνδέεται με τον εξτρεμισμό θα 
ξεχωρίζει.

Τροπολογία 48
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Η ρύθμιση των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας μπορεί μόνο να 
συμπληρώνει τις στρατηγικές και τις 
δράσεις των κρατών μελών για την 
καταπολέμηση των παράνομων 
τρομοκρατικών εγκλημάτων, οι οποίες 
πρέπει να δίνουν έμφαση στα 
απογραμμικά μέτρα, όπως ποινικές 
έρευνες και διασυνοριακή συνεργασία, 
καθώς και προληπτικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στην 
εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή και 
την πρόληψη της βίας, μεταξύ άλλων.
Όπως δείχνουν πολλές μελέτες, η 
διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης 
σπανιότατα εκτυλίσσεται μόνο στο 
διαδίκτυο. Η πραγματική βίαιη 
ριζοσπαστικοποίηση προϋποθέτει πολλές 
σύνθετες διαδικασίες, 
συμπεριλαμβανομένης της 
διαπροσωπικής επικοινωνίας σε 
συνδυασμό με άλλους απογραμμικούς 
παράγοντες. Ωστόσο, ο ρόλος που 
μπορούν να διαδραματίσουν το διαδίκτυο 
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη 
διαδικασία αυτή δεν θα πρέπει να 
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υποβαθμίζεται.

Or. en

Τροπολογία 49
Auke Zijlstra

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Τα μέτρα που καθιστούν εκ των 
προτέρων αδύνατη τη δημοσίευση στο 
διαδίκτυο, όπως αυτόματα φίλτρα εκ 
νέου αναφόρτωσης, παραβιάζουν το 
άρθρο 7 παράγραφος 3 του Συντάγματος 
των Κάτω Χωρών.

Or. en

Τροπολογία 50
Caterina Chinnici

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες και 
διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και 
τη διανομή και λήψη πληροφοριών, 
απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν 
σημαντικά στην καινοτομία, την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους 
χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από 
τρίτους για την εκτέλεση παράνομων 
δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη 

(2) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες, παρέχοντας 
ευκαιρίες μάθησης και διευκολύνοντας 
τον δημόσιο διάλογο και τη διανομή και 
λήψη πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, 
και συμβάλλουν σημαντικά στην 
καινοτομία, την οικονομική ανάπτυξη και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην 
Ένωση. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους 
χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από 
τρίτους για την εκτέλεση παράνομων 
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ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από 
τρομοκρατικές ομάδες και τους 
υποστηρικτές τους για τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το 
μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν και 
να στρατολογούν, καθώς και να 
διευκολύνουν και να κατευθύνουν την 
τρομοκρατική δραστηριότητα.

δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο που 
συνιστούν ποινικό αδίκημα σύμφωνα με 
το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο της ΕΕ. 
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση 
των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από 
τρομοκρατικές ομάδες και τους 
υποστηρικτές τους για τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το 
μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν και 
να στρατολογούν, καθώς και να 
διευκολύνουν και να κατευθύνουν την 
τρομοκρατική δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 51
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες και 
διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και 
τη διανομή και λήψη πληροφοριών, 
απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν 
σημαντικά στην καινοτομία, την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους 
χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από 
τρίτους για την εκτέλεση παράνομων 
δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη 
ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από 
τρομοκρατικές ομάδες και τους 
υποστηρικτές τους για τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το 
μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν και 

(2) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες και 
διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και 
τη διανομή και λήψη πληροφοριών, 
απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν 
σημαντικά στην καινοτομία, την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους 
χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από 
τρίτους για την εκτέλεση παράνομων 
δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη 
ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από 
τρομοκρατικές ομάδες, τρομοκρατικές 
οργανώσεις, μεμονωμένους τρομοκράτες 
και τους υποστηρικτές τους για τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το 
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να στρατολογούν, καθώς και να 
διευκολύνουν και να κατευθύνουν την 
τρομοκρατική δραστηριότητα.

μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν και 
να στρατολογούν, καθώς και να 
διευκολύνουν και να κατευθύνουν την 
τρομοκρατική δραστηριότητα.

Or. ro

Τροπολογία 52
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες και 
διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και 
τη διανομή και λήψη πληροφοριών, 
απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν 
σημαντικά στην καινοτομία, την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους 
χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από 
τρίτους για την εκτέλεση παράνομων 
δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη 
ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από 
τρομοκρατικές ομάδες και τους 
υποστηρικτές τους για τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το 
μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν και 
να στρατολογούν, καθώς και να 
διευκολύνουν και να κατευθύνουν την 
τρομοκρατική δραστηριότητα.

(2) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες και 
διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και 
τη διανομή και λήψη πληροφοριών, 
απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν 
σημαντικά στην καινοτομία, την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους 
χρησιμοποιούνται καταχρηστικά για την 
εκτέλεση παράνομων δραστηριοτήτων στο 
διαδίκτυο. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η 
κατάχρηση των υπηρεσιών των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας από τρομοκρατικές 
ομάδες και τους υποστηρικτές τους για τη 
διάδοση παράνομου τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, προκειμένου 
να διαδίδουν το μήνυμά τους, να 
ριζοσπαστικοποιούν και να στρατολογούν, 
καθώς και να διευκολύνουν και να 
κατευθύνουν την τρομοκρατική 
δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 53
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες και 
διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και 
τη διανομή και λήψη πληροφοριών, 
απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν 
σημαντικά στην καινοτομία, την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους 
χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από 
τρίτους για την εκτέλεση παράνομων 
δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη 
ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από 
τρομοκρατικές ομάδες και τους 
υποστηρικτές τους για τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το 
μήνυμά τους, να ριζοσπαστικοποιούν και 
να στρατολογούν, καθώς και να 
διευκολύνουν και να κατευθύνουν την 
τρομοκρατική δραστηριότητα.

(2) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
ψηφιακή οικονομία, συνδέοντας τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες και 
διευκολύνοντας τον δημόσιο διάλογο και 
τη διανομή και λήψη πληροφοριών, 
απόψεων και ιδεών, και συμβάλλουν 
σημαντικά στην καινοτομία, την 
οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας στην Ένωση. Ωστόσο, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, οι υπηρεσίες τους 
χρησιμοποιούνται καταχρηστικά από 
τρίτους για την εκτέλεση παράνομων 
δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερη 
ανησυχία προκαλεί η κατάχρηση των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας από 
τρομοκρατικές ομάδες και τους 
υποστηρικτές τους για τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, προκειμένου να διαδίδουν το 
μήνυμά τους, να στρατολογούν, καθώς και 
να διευκολύνουν και να κατευθύνουν την 
τρομοκρατική δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 54
Caterina Chinnici

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως φορείς προώθησης της 
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ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί σε βίαιο 
εξτρεμισμό, καθώς και ως εργαλείο 
διάδοσης ρητορικής μίσους και 
παράνομων περιεχομένων, ιδίως μεταξύ 
των νέων χρηστών του διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 55
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρουσία τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, 
τους πολίτες και την κοινωνία 
γενικότερα, καθώς και για τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν 
τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των 
χρηστών τους και βλάπτει τα 
επιχειρηματικά τους μοντέλα. Υπό το 
πρίσμα του κεντρικού τους ρόλου και των 
τεχνολογικών μέσων και ικανοτήτων που 
συνδέονται με τις υπηρεσίες που 
παρέχουν, οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερες κοινωνικές 
ευθύνες να προστατεύσουν τις υπηρεσίες 
τους από κατάχρηση από τους 
τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των 
υπηρεσιών τους.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 56
Caterina Chinnici

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρουσία τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους 
πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, 
καθώς και για τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν 
τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών 
τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού 
τους ρόλου και των τεχνολογικών μέσων 
και ικανοτήτων που συνδέονται με τις 
υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερες 
κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις 
υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους 
τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των 
υπηρεσιών τους.

(3) Παρότι η παρουσία τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο δεν αποτελεί 
τον μοναδικό παράγοντα που οδηγεί σε 
βίαιο εξτρεμισμό, έχει σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες για τους χρήστες, τους πολίτες, 
ιδίως τους νέους, και την κοινωνία 
γενικότερα, καθώς και για τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν 
τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών 
τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού 
τους ρόλου και των τεχνολογικών μέσων 
και ικανοτήτων που συνδέονται με τις 
υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών πρέπει να 
διασφαλίζουν πλήρως την ελευθερία της 
έκφρασης και την πολυφωνία και, 
παράλληλα, έχουν ιδιαίτερες κοινωνικές 
ευθύνες να προστατεύσουν τις υπηρεσίες 
τους από κατάχρηση από τους 
τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των 
υπηρεσιών τους.

Or. en

Τροπολογία 57
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρουσία τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους 
πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, 
καθώς και για τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν 

(3) Η παρουσία τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους 
πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, 
καθώς και για τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν 
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τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών 
τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού 
τους ρόλου και των τεχνολογικών μέσων 
και ικανοτήτων που συνδέονται με τις 
υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερες 
κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις 
υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους 
τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των 
υπηρεσιών τους.

τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών 
τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού 
τους ρόλου και των τεχνολογικών μέσων 
και ικανοτήτων που συνδέονται με τις 
υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερες 
κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις 
υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους 
τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των 
υπηρεσιών τους, χωρίς να θίγεται η 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 
των πολιτών των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 58
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρουσία τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους 
πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, 
καθώς και για τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν 
τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών 
τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού 
τους ρόλου και των τεχνολογικών μέσων 
και ικανοτήτων που συνδέονται με τις 
υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερες 
κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις 
υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους 
τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των 

(3) Η παρουσία τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους 
πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, 
καθώς και για τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν 
τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών 
τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού 
τους ρόλου και κατ’ αναλογία προς τα 
τεχνολογικά μέσα και τις ικανότητες που 
συνδέονται με τις υπηρεσίες που παρέχουν, 
οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν 
ιδιαίτερες κοινωνικές ευθύνες να 
προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από 
κατάχρηση από τους τρομοκράτες και να 
βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές στην 
αντιμετώπιση των τρομοκρατικών 
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υπηρεσιών τους. εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω των 
υπηρεσιών τους.

Or. en

Τροπολογία 59
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρουσία τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους 
πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, 
καθώς και για τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν 
τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών 
τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού 
τους ρόλου και των τεχνολογικών μέσων 
και ικανοτήτων που συνδέονται με τις 
υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερες 
κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις 
υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους 
τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των 
υπηρεσιών τους.

(3) Η παρουσία τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους 
πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, 
καθώς και για τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν 
τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών 
τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού 
τους ρόλου και των τεχνολογικών μέσων 
και ικανοτήτων που συνδέονται με τις 
υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών θα μπορούσαν 
να στηρίξουν τις αρμόδιες δικαστικές 
αρχές ώστε να προστατεύσουν τις 
υπηρεσίες τους από χρήση από τους 
τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των 
υπηρεσιών τους.

(Η αντικατάσταση της λέξης «κατάχρηση» 
από τον όρο «χρήση» θα πρέπει να 
εφαρμοστεί στο σύνολο του κειμένου.)

Or. en

Τροπολογία 60
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η παρουσία τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο έχει σοβαρές 
αρνητικές συνέπειες για τους χρήστες, τους 
πολίτες και την κοινωνία γενικότερα, 
καθώς και για τους παρόχους 
επιγραμμικών υπηρεσιών που φιλοξενούν 
τέτοιο περιεχόμενο, δεδομένου ότι 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη των χρηστών 
τους και βλάπτει τα επιχειρηματικά τους 
μοντέλα. Υπό το πρίσμα του κεντρικού 
τους ρόλου και των τεχνολογικών μέσων 
και ικανοτήτων που συνδέονται με τις 
υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών έχουν ιδιαίτερες 
κοινωνικές ευθύνες να προστατεύσουν τις 
υπηρεσίες τους από κατάχρηση από τους 
τρομοκράτες και να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου που διαδίδεται μέσω των 
υπηρεσιών τους.

(3) Η παρουσία παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο έχει σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες για τους χρήστες, τους πολίτες 
και την κοινωνία γενικότερα, καθώς και 
για τους παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών που φιλοξενούν τέτοιο 
περιεχόμενο, δεδομένου ότι υπονομεύει 
την εμπιστοσύνη των χρηστών τους και 
βλάπτει τα επιχειρηματικά τους μοντέλα. 
Υπό το πρίσμα του κεντρικού τους ρόλου 
και των τεχνολογικών μέσων και 
ικανοτήτων που συνδέονται με τις 
υπηρεσίες που παρέχουν, οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών θα μπορούσαν 
να στηρίξουν τις αρμόδιες αρχές 
προστατεύοντας τις υπηρεσίες τους από 
κατάχρηση και να βοηθήσουν στην 
αντιμετώπιση του παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 61
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται σε ενωσιακό επίπεδο για 
την καταπολέμηση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι οποίες 
ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου 
εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών και των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας, πρέπει να 
συμπληρωθούν με ένα σαφές νομοθετικό 
πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση της 
προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό 

(4) Ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο 
βασίζεται στην εθελοντική συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών και των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, η οποία 
ενισχύθηκε με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 
της Επιτροπής7.
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περιεχόμενο στο διαδίκτυο και την 
κατάλληλη αντιμετώπιση ενός ταχέως 
εξελισσόμενου προβλήματος. Το 
νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιδιώκει να 
αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, 
οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση 
(ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής7, και 
ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης 
του παράνομου και επιβλαβούς 
περιεχομένου, καθώς και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο για βελτίωση του αυτόματου 
εντοπισμού και της αυτόματης αφαίρεσης 
περιεχομένου που υποκινεί τη διάπραξη 
τρομοκρατικών πράξεων.

_________________ _________________
7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, 
της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο 
(ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, 
της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο 
(ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

Or. en

Τροπολογία 62
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σε ενωσιακό επίπεδο για την 
καταπολέμηση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι οποίες 
ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου 
εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών και των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας, πρέπει να 
συμπληρωθούν με ένα σαφές νομοθετικό 
πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση της 
προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο και την 

(4) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σε ενωσιακό επίπεδο για την 
καταπολέμηση του παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός 
πλαισίου εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών και των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας. Το νομοθετικό 
αυτό πλαίσιο επιδιώκει να αξιοποιήσει 
αυτές τις προσπάθειες, οι οποίες 
ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 
της Επιτροπής7.
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κατάλληλη αντιμετώπιση ενός ταχέως 
εξελισσόμενου προβλήματος. Το 
νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιδιώκει να 
αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, 
οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 
2018/334 της Επιτροπής7, και 
ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
για ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης 
του παράνομου και επιβλαβούς 
περιεχομένου, καθώς και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο για βελτίωση του αυτόματου 
εντοπισμού και της αυτόματης αφαίρεσης 
περιεχομένου που υποκινεί τη διάπραξη 
τρομοκρατικών πράξεων.

_________________ _________________
7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, 
της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο 
(ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, 
της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο 
(ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

Or. en

Τροπολογία 63
Caterina Chinnici

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σε ενωσιακό επίπεδο για την 
καταπολέμηση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι οποίες 
ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου 
εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών και των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας, πρέπει να 
συμπληρωθούν με ένα σαφές νομοθετικό 
πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση της 
προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο και την 
κατάλληλη αντιμετώπιση ενός ταχέως 

(4) Όπως τονίστηκε στην έκθεση της 
ειδικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την τρομοκρατία1α, οι 
προσπάθειες που καταβάλλονται σε 
ενωσιακό επίπεδο για την καταπολέμηση 
του τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, οι οποίες ξεκίνησαν το 2015 
μέσω ενός πλαισίου εθελοντικής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας 
ήταν ανεπαρκείς. Ως εκ τούτου, το νομικό 
πλαίσιο της ΕΕ πρέπει να συμπληρωθεί 
με ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο για την 
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εξελισσόμενου προβλήματος. Το 
νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιδιώκει να 
αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, 
οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 
2018/334 της Επιτροπής7, και 
ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του 
παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, 
καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για 
βελτίωση του αυτόματου εντοπισμού και 
της αυτόματης αφαίρεσης περιεχομένου 
που υποκινεί τη διάπραξη τρομοκρατικών 
πράξεων.

περαιτέρω μείωση της προσβασιμότητας 
σε τρομοκρατικό περιεχόμενο στο 
διαδίκτυο και την κατάλληλη 
αντιμετώπιση ενός ταχέως εξελισσόμενου 
προβλήματος. Το νομοθετικό αυτό πλαίσιο 
επιδιώκει να αξιοποιήσει τις εθελοντικές 
προσπάθειες, οι οποίες ενισχύθηκαν με τη 
σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, 
και ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του 
παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, 
καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για 
βελτίωση του αυτόματου εντοπισμού και 
της αυτόματης αφαίρεσης περιεχομένου 
που υποκινεί τη διάπραξη τρομοκρατικών 
πράξεων.

_________________ _________________
1a P8_TA-PROV(2018)0512

7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, 
της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
του παράνομου περιεχόμενου στο 
διαδίκτυο (ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

Or. en

Τροπολογία 64
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σε ενωσιακό επίπεδο για την 
καταπολέμηση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι οποίες 
ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου 
εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών και των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας, πρέπει να 
συμπληρωθούν με ένα σαφές νομοθετικό 
πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση της 

(4) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σε ενωσιακό επίπεδο για την 
καταπολέμηση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι οποίες 
ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου 
εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών και των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας, πρέπει να 
συμπληρωθούν με ένα σαφές νομοθετικό 
πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση της 
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προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο και την 
κατάλληλη αντιμετώπιση ενός ταχέως 
εξελισσόμενου προβλήματος. Το 
νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιδιώκει να 
αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, 
οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 
2018/334 της Επιτροπής7, και 
ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του 
παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, 
καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για 
βελτίωση του αυτόματου εντοπισμού και 
της αυτόματης αφαίρεσης περιεχομένου 
που υποκινεί τη διάπραξη 
τρομοκρατικών πράξεων.

προσβασιμότητας σε παράνομο 
τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, 
την κατάλληλη αντιμετώπιση ενός 
εξελισσόμενου προβλήματος και τη 
θέσπιση των αναγκαίων διασφαλίσεων 
για την εγγύηση του κράτους δικαίου και 
την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Το νομοθετικό αυτό 
πλαίσιο επιδιώκει να αξιοποιήσει τις 
εθελοντικές προσπάθειες, οι οποίες 
ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 2018/334 
της Επιτροπής7, καθώς και να 
αντιμετωπίσει ορισμένες ελλείψεις τους, 
και ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του 
παράνομου περιεχομένου σύμφωνα με το 
οριζόντιο πλαίσιο που θεσπίστηκε με την 
οδηγία 2000/31/ΕΚ, καθώς και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για βελτίωση του 
εντοπισμού και της αφαίρεσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

_________________ _________________
7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, 
της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο 
(ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, 
της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο 
(ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

Or. en

Τροπολογία 65
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σε ενωσιακό επίπεδο για την 
καταπολέμηση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι οποίες 
ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου 
εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των 

(4) Οι προσπάθειες που καταβάλλονται 
σε ενωσιακό επίπεδο για την 
καταπολέμηση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, οι οποίες 
ξεκίνησαν το 2015 μέσω ενός πλαισίου 
εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των 
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κρατών μελών και των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας, πρέπει να 
συμπληρωθούν με ένα σαφές νομοθετικό 
πλαίσιο για την περαιτέρω μείωση της 
προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο και την 
κατάλληλη αντιμετώπιση ενός ταχέως 
εξελισσόμενου προβλήματος. Το 
νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιδιώκει να 
αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, 
οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 
2018/334 της Επιτροπής7, και 
ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του 
παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, 
καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για 
βελτίωση του αυτόματου εντοπισμού και 
της αυτόματης αφαίρεσης περιεχομένου 
που υποκινεί τη διάπραξη τρομοκρατικών 
πράξεων.

κρατών μελών και των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας, πρέπει να 
συμπληρωθούν με ένα σαφές νομοθετικό 
πλαίσιο, το οποίο θα μπορεί να 
εφαρμοστεί ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ, για την περαιτέρω μείωση της 
προσβασιμότητας σε τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο και την 
κατάλληλη αντιμετώπιση ενός ταχέως 
εξελισσόμενου προβλήματος. Το 
νομοθετικό αυτό πλαίσιο επιδιώκει να 
αξιοποιήσει τις εθελοντικές προσπάθειες, 
οι οποίες ενισχύθηκαν με τη σύσταση (ΕΕ) 
2018/334 της Επιτροπής7, και 
ανταποκρίνεται στις εκκλήσεις που 
διατύπωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για 
ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης του 
παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, 
καθώς και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για 
βελτίωση του αυτόματου εντοπισμού και 
της αυτόματης αφαίρεσης περιεχομένου 
που υποκινεί τη διάπραξη τρομοκρατικών 
πράξεων.

_________________ _________________
7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, 
της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο 
(ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

7 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της Επιτροπής, 
της 1ης Μαρτίου 2018, σχετικά με μέτρα 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο 
(ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

Or. ro

Τροπολογία 66
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την 
εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ8. Συγκεκριμένα, τυχόν μέτρα 
που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών 

(5) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
καθορίζει ειδικές υποχρεώσεις για 
ορισμένους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας, καθώς και καθήκοντα 
μέριμνας για τους παρόχους υπηρεσιών 
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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.

φιλοξενίας που εκτίθενται σε 
αξιοσημείωτη ποσότητα παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου. Η 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν 
θίγει τα άρθρα 14 και 15 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, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων 
μέτρων, και τα μέτρα καθαυτά δεν θα 
πρέπει να επιφέρουν στον συγκεκριμένο 
πάροχο υπηρεσιών απώλεια του 
ευεργετήματος της απαλλαγής από την 
ευθύνη που προβλέπεται στην εν λόγω 
διάταξη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει 
πραγματική γνώση της παράνομης 
δραστηριότητας ή πληροφορίας ή, μόλις 
αντιληφθεί κάτι τέτοιο, αφαιρεί το 
περιεχόμενο ή απενεργοποιεί ταχύτατα 
την πρόσβαση σε αυτό. Δεδομένου ότι το 
άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ 
απαγορεύει τις γενικές υποχρεώσεις 
ελέγχου των πληροφοριών που 
αποθηκεύουν, καθώς και τις γενικές 
υποχρεώσεις δραστήριας αναζήτησης 
γεγονότων ή περιστάσεων που που 
δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες 
δραστηριότητες, ο παρών κανονισμός δεν 
θα πρέπει να οδηγεί στη διαβίβαση, εκ 
μέρους των αρμοδίων αρχών, 
πληροφοριών σε παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας οι οποίες είναι ασαφείς 
σχετικά με το καθεστώς νομιμότητας του 
περιεχομένου που κοινοποιείται. Σε 
περίπτωση που ο πάροχος φιλοξενίας δεν 
ενημερώνεται από την αρμόδια αρχή 
σχετικά με το κατά πόσον το 
κοινοποιηθέν περιεχόμενο θεωρείται 
παράνομο, ενδέχεται να θεωρηθεί 
υπαίτιος για την παράλειψη ταχείας 
ανάληψης δράσης για την αφαίρεση του 
περιεχομένου. Ως εκ τούτου, αυτές οι 
πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε 
κάθε περίπτωση από την αρμόδια αρχή. 
Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις εξουσίες 
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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 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).

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).

Or. en

Τροπολογία 67
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την 
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 

(5) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του 
άρθρου 14 και του άρθρου 15 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 ούτε 
θα πρέπει να οδηγούν σε υποχρέωση 
γενικού ελέγχου. Ο παρών κανονισμός δεν 
θίγει τις εξουσίες των εθνικών αρχών και 
δικαστηρίων να καθορίζουν την ευθύνη 
των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε 



PE636.146v02-00 28/156 AM\1177907EL.docx

EL

προϋποθέσεις του άρθρου 14 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ για την απαλλαγή από την 
ευθύνη.

συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για την 
απαλλαγή από την ευθύνη.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Τροπολογία 68
Andrejs Mamikins

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την 
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.

(5) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την 
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 στις εν λόγω διατάξεις ούτε 
να επιβάλλονται με υποχρέωση ελέγχου. 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 
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ευθύνη.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Τροπολογία 69
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την 
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.

(5) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την 
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 εθελοντικών 
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.

_________________ _________________
8 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 8 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
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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).

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

Τροπολογία 70
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την 
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.

(5) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την 
εφαρμογή του άρθρου 14 και του 
άρθρου 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ8. 
Συγκεκριμένα, τυχόν μέτρα που λαμβάνει 
ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας προς 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
επιπρόσθετων 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.

_________________ _________________
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 

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 
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εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 
της 17.7.2000, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 71
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την 
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.

(5) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την 
εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ8. Συγκεκριμένα, τυχόν μέτρα 
που λαμβάνει ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας προς συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό 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.

_________________ _________________
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).

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).
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Or. en

Τροπολογία 72
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την 
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.

(5) Η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού δεν θα πρέπει να θίγει την 
εφαρμογή των άρθρων 14 και 15 της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ8. Συγκεκριμένα, 
τυχόν μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος 
υπηρεσιών φιλοξενίας προς συμμόρφωση 
με τον παρόντα κανονισμό 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 και του άρθρου 15 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ για την απαλλαγή από την 
ευθύνη.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en
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Τροπολογία 73
Maria Grapini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι κανόνες με σκοπό την πρόληψη 
της κατάχρησης των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τη διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό με πλήρη σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
προστατεύονται στην έννομη τάξη της 
Ένωσης, και ιδίως εκείνων που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Οι κανόνες με σκοπό την πρόληψη 
της κατάχρησης των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τη διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς με το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο προστασίας των χρηστών 
για την αύξηση της εμπιστοσύνης τους, 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό με 
πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων που προστατεύονται στην 
έννομη τάξη της Ένωσης, και ιδίως 
εκείνων που κατοχυρώνονται στον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. ro

Τροπολογία 74
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι κανόνες με σκοπό την πρόληψη 
της κατάχρησης των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τη διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό με πλήρη σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
προστατεύονται στην έννομη τάξη της 
Ένωσης, και ιδίως εκείνων που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

(6) Οι κανόνες με σκοπό την 
αντιμετώπιση της κατάχρησης των 
υπηρεσιών φιλοξενίας για τη διάδοση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό με 
πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου και 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
προστατεύονται στην έννομη τάξη της 
Ένωσης, και ιδίως εκείνων που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 75
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι κανόνες με σκοπό την πρόληψη 
της κατάχρησης των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τη διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό με πλήρη σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
προστατεύονται στην έννομη τάξη της 
Ένωσης, και ιδίως εκείνων που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(6) Οι κανόνες με σκοπό την πρόληψη 
της κατάχρησης των υπηρεσιών φιλοξενίας 
για τη διάδοση παράνομου τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό και θα πρέπει να 
σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα όπως ορίζονται στην έννομη 
τάξη της Ένωσης, και ιδίως εκείνα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 76
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Οι κανόνες με σκοπό την πρόληψη 
της κατάχρησης των υπηρεσιών 
φιλοξενίας για τη διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό με πλήρη σεβασμό 

(6) Οι κανόνες με σκοπό τον 
περιορισμό της διάδοσης τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό με πλήρη σεβασμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
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των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
προστατεύονται στην έννομη τάξη της 
Ένωσης, και ιδίως εκείνων που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

προστατεύονται στην έννομη τάξη της 
Ένωσης, και ιδίως εκείνων που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 77
Eva Joly

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 
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 

(7) Ο παρών κανονισμός συμβάλλει 
στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, 
ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και 
αξιόπιστες διασφαλίσεις για την προστασία 
του κράτους δικαίου και 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, καθώς και στα 
δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, που συνιστούν ένα από τα 
βασικά θεμέλια μιας πλουραλιστικής, 
δημοκρατικής κοινωνίας και αποτελούν 
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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.

μία από τις θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης. 
Τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
στο διαδίκτυο συνιστούν παρεμβάσεις 
στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης 
και, συνεπώς, θα πρέπει να είναι αυστηρά 
στοχευμένα, απαραίτητα, κατάλληλα και 
αναλογικά προς τον σκοπό της συμβολής 
στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένων της διερεύνησης 
και της δίωξης τρομοκρατικών 
εγκλημάτων, με την έννοια ότι πρέπει να 
χρησιμεύουν για την αντιμετώπιση 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.

Or. en

Τροπολογία 78
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 
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 

(7) Ο παρών κανονισμός συμβάλλει 
στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, 
ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και 
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 
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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.

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 στο δικαίωμα στην ελευθερία 
έκφρασης και πληροφόρησης, καθώς και 
στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, που 
συνιστούν ένα από τα βασικά θεμέλια μιας 
πλουραλιστικής, δημοκρατικής κοινωνίας 
και αποτελούν 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. Ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τους 
ισχύοντες κανόνες όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 και την οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Or. en

Τροπολογία 79
Caterina Chinnici

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο παρών κανονισμός συμβάλλει (7) Ο παρών κανονισμός συμβάλλει 
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στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, 
ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και 
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.

στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, 
ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και 
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, δεδομένου 
ότι η λήψη αποτελεσματικών 
επιγραμμικών μέτρων για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η 
προστασία της ελευθερίας της έκφρασης 
δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους, 
αλλά συμπληρωματικούς και αμοιβαία 
αλληλοενισχυόμενους.

Or. en
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Τροπολογία 80
Josef Weidenholzer

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 
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 

(7) Ο παρών κανονισμός επιδιώκει να 
συμβάλει στην προστασία της δημόσιας 
ασφάλειας και θα πρέπει να θεσπίζει 
κατάλληλες και 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 και αναλογικά σε μια 
δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας 
υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που 
αποδίδεται στην ελευθερία έκφρασης και 
στην ελευθερία λήψης και μετάδοσης 
πληροφοριών, καθώς και στον σεβασμό 
της ιδιωτικής ζωής και στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
που συνιστούν τα βασικά θεμέλια μιας 
πλουραλιστικής, δημοκρατικής κοινωνίας 
και συγκαταλέγονται μεταξύ των 
θεμελιωδών αξιών της Ένωσης. Τα μέτρα 
που συνιστούν παρεμβάσεις στην 
ελευθερία έκφρασης και στην ελευθερία 
λήψης και μετάδοσης πληροφοριών θα 
πρέπει να είναι αυστηρά αναλογικά, 
απαραίτητα και στοχευμένα, με την 
έννοια ότι πρέπει να χρησιμεύουν για την 
πρόληψη της διάδοσης παράνομου μόνο 
τρομοκρατικού περιεχομένου και να μην 
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πραγματικών περιστατικών, απόψεων και 
ιδεών σύμφωνα με τον νόμο.

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.

Or. en

Τροπολογία 81
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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 

(7) Ο παρών κανονισμός συμβάλλει 
στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, 
ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και 
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 
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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.

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. Ο παρών 
κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τους 
ισχύοντες κανόνες όσον αφορά την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ιδίως όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και στην 
οδηγία (ΕΕ) 2016/680.

Or. en

Τροπολογία 82
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 
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 

(7) Η παρούσα οδηγία συμβάλλει στην 
προστασία της δημόσιας ασφάλειας, ενώ 
παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και 
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 
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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.

πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει 
να υιοθετούν μόνο μέτρα που είναι 
αναγκαία και αναλογικά σε μια 
δημοκρατική κοινωνία, λαμβάνοντας 
υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που 
αποδίδεται στην ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης, καθώς και στον σεβασμό 
της ιδιωτικής και της οικογενειακής 
ζωής και στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, που συνιστούν 
ένα από τα βασικά θεμέλια μιας 
πλουραλιστικής, δημοκρατικής κοινωνίας 
και συγκαταλέγονται μεταξύ των 
θεμελιωδών αξιών 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.

Or. en

Τροπολογία 83
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Ο παρών κανονισμός δεν θα 
πρέπει να συνεπάγεται την τροποποίηση 
της υποχρέωσης των κρατών μελών να 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
τις θεμελιώδεις αρχές δικαίου όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της 
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Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στο άρθρο 11 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ούτε τους 
ισχύοντες κανόνες για την επεξεργασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
όπως τον κανονισμό 2016/679 και την 
οδηγία 2016/680.

Or. en

Τροπολογία 84
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αφαίρεση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο θα πρέπει να 
είναι στοχευμένα, απαραίτητα, 
κατάλληλα και αναλογικά.

Or. en

Τροπολογία 85
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 

(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 
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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.

κανονισμό και το οποίο μπορεί να 
επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα του εν 
λόγω προσώπου. Το δικαίωμα 
περιλαμβάνει, ιδίως, στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, τη δυνατότητα των 
χρηστών να αμφισβητούν την εντολή 
αφαίρεσης περιεχομένου που προκύπτει 
από μέτρα που λαμβάνει ο πάροχος 
υπηρεσιών φιλοξενίας όπως προβλέπεται 
στον παρόντα κανονισμό και να 
ενημερώνονται για τα αποτελεσματικά 
μέσα έννομης προστασίας, τόσο σε 
εσωτερικό επίπεδο όσο και ενώπιον του 
δικαστηρίου του κράτους μέλους 
διαμονής. Περιλαμβάνει επίσης 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, ενώπιον 
του δικαστηρίου του κράτους μέλους στο 
οποίο είναι εγκατεστημένος ο πάροχος 
υπηρεσιών φιλοξενίας ή έχει νόμιμο 
εκπρόσωπο ή, στην περίπτωση του 
παρόχου περιεχομένου, ενώπιον του 
δικαστηρίου του κράτους μέλους 
διαμονής.

Or. en

Τροπολογία 86
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

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 

(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 
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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.

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. Το εν λόγω δικαίωμα μπορεί 
να ασκείται ενώπιον του δικαστηρίου του 
κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος 
υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την κύρια 
εγκατάστασή του ή στο οποίο διαμένει ή 
είναι εγκατεστημένος ο νόμιμος 
εκπρόσωπος που έχει οριστεί από τον 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σύμφωνα 
με το άρθρο 16.

Or. en

Τροπολογία 87
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

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 

(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 
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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.

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. Επιπλέον, οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να έχουν 
το δικαίωμα να αμφισβητούν μια 
απόφαση που επιβάλλει προληπτικά 
μέτρα ή κυρώσεις ενώπιον του 
δικαστηρίου του κράτους μέλους του 
οποίου οι αρχές εξέδωσαν την απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 88
Eva Joly

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 και τη δυνατότητα των 
παρόχων περιεχομένου να αμφισβητούν 
τα αποτελέσματα των μέτρων που 
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ελήφθησαν από τον πάροχο υπηρεσιών 
φιλοξενίας.

Or. en

Τροπολογία 89
Axel Voss

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 
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 

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα 
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες 
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 
Συμβουλίου. Δεδομένης της ανάγκης 
αντιμετώπισης της πλέον επιβλαβούς 
τρομοκρατικής προπαγάνδας στο 
διαδίκτυο, ο ορισμός θα πρέπει να 
καλύπτει το υλικό που υποκινεί, 
ενθαρρύνει ή υποστηρίζει την τέλεση ή τη 
συμβολή στην τέλεση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή που προάγει τη συμμετοχή 
σε δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας. 
Ο ορισμός θα πρέπει επίσης να καλύπτει 
το περιεχόμενο που παρέχει οδηγίες για 
την κατασκευή και τη χρήση εκρηκτικών, 
πυροβόλων όπλων, οποιωνδήποτε άλλων 
όπλων, επιβλαβών ή επικίνδυνων ουσιών, 
καθώς και χημικών, βιολογικών, 
ραδιολογικών και πυρηνικών υλικών 
(CBRN), και οποιεσδήποτε οδηγίες ή 
άλλες μεθόδους ή τεχνικές, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
στόχων για τους σκοπούς της διάπραξης 
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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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

τρομοκρατικών εγκλημάτων. 
Συγκεκριμένα, στο ενημερωτικό αυτό 
υλικό 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 ή 
ερευνητικούς σκοπούς και για σκοπούς 
αντιπροπαγάνδας θα πρέπει να 
προστατεύεται επαρκώς μέσω της 
κατάλληλης εξισορρόπησης των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
αναγκών δημόσιας ασφάλειας. Ιδίως στις 
περιπτώσεις που ο πάροχος περιεχομένου 
φέρει συντακτική ευθύνη, οποιαδήποτε 
απόφαση αφαίρεσης του διαδοθέντος 
υλικού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα 
δημοσιογραφικά πρότυπα που έχουν 
καθιερωθεί από ρυθμίσεις σχετικά με τον 
Τύπο ή τα μέσα ενημέρωσης οι οποίες 
συνάδουν με το δίκαιο της Ένωσης και 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων. Επιπλέον, η έκφραση 
ριζοσπαστικών, επιθετικών ή 
αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

_________________
9 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 



AM\1177907EL.docx 49/156 PE636.146v02-00

EL

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

Τροπολογία 90
Josef Weidenholzer

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 
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 

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα 
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες 
αρχές για την αντιμετώπιση της διάδοσης 
παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου 
στο διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να θεσπίσει έναν ορισμό του 
παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου 
με βάση τον ορισμό των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου9. Δεδομένης της ανάγκης 
αντιμετώπισης του παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, ο ορισμός θα πρέπει να 
καλύπτει το υλικό και τις πληροφορίες που 
υποκινούν, ενθαρρύνουν ή υποστηρίζουν 
σκοπίμως την τέλεση ή τη συμβολή στην 
τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, που 
παρέχουν οδηγίες για την τέλεση τέτοιου 
είδους εγκλημάτων όταν και στον βαθμό 
που διαπράττονται με συγκεκριμένο 
τρομοκρατικό σκοπό, συγκεκριμένα για 
τον σοβαρό εκφοβισμό του πληθυσμού, 
τον αδικαιολόγητο εξαναγκασμό μιας 
κυβέρνησης ή ενός διεθνούς οργανισμού 
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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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

να τελέσει ή να μην τελέσει μια πράξη ή 
τη σοβαρή αποσταθεροποίηση ή 
καταστροφή των θεμελιωδών πολιτικών, 
συνταγματικών, οικονομικών ή 
κοινωνικών δομών μιας χώρας ή ενός 
διεθνούς οργανισμού. 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, ή τον σεβασμό 
άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος 
στην ελευθερία λόγου και των 
δικαιωμάτων στην ιδιωτική και στην 
οικογενειακή ζωή και στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και, 
ειδικότερα, στον ορισμό της δημόσιας 
πρόκλησης για τέλεση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων.

_________________ _________________
9 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 9 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
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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).

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

Τροπολογία 91
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 
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 

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα 
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες 
αρχές για την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, η παρούσα οδηγία 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 Συμβουλίου. 
Δεδομένης της ανάγκης αντιμετώπισης του 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, ο ορισμός θα πρέπει να 
καλύπτει το υλικό και τις πληροφορίες που 
υποκινούν, ενθαρρύνουν ή υποστηρίζουν 
σκοπίμως την τέλεση ή τη συμβολή στην 
τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων, που 
παρέχουν οδηγίες για την τέλεση τέτοιου 
είδους εγκλημάτων όταν και στον βαθμό 
που διαπράττονται με συγκεκριμένο 
τρομοκρατικό σκοπό, συγκεκριμένα για 
τον σοβαρό εκφοβισμό του πληθυσμού, 
τον αδικαιολόγητο εξαναγκασμό μιας 
κυβέρνησης ή ενός διεθνούς οργανισμού 
να τελέσει ή να μην τελέσει μια πράξη ή 
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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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

τη σοβαρή αποσταθεροποίηση ή 
καταστροφή των θεμελιωδών πολιτικών, 
συνταγματικών, οικονομικών ή 
κοινωνικών δομών μιας χώρας ή ενός 
διεθνούς οργανισμού. Συγκεκριμένα, στις 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται 
κείμενα, εικόνες, ηχητικές καταγραφές και 
βίντεο. Όταν αξιολογούν κατά πόσον ένα 
συγκεκριμένο περιεχόμενο συνιστά 
τρομοκρατικό περιεχόμενο κατά την 
έννοια της παρούσας οδηγίας, 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, ή τον σεβασμό άλλων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων του δικαιώματος 
στην ελευθερία λόγου και των 
δικαιωμάτων στην ιδιωτική και στην 
οικογενειακή ζωή και στην προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και, 
ειδικότερα, στον ορισμό της δημόσιας 
πρόκλησης για τέλεση τρομοκρατικών 
εγκλημάτων.

_________________
9 Οδηγία (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
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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

Τροπολογία 92
Eva Joly

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 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 

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που 
ενδέχεται να πραγματοποιήσουν τόσο οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι 
αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση της 
διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να θεσπίσει έναν ορισμό του 
τρομοκρατικού περιεχομένου σύμφωνο με 
τον ορισμό των τρομοκρατικών 
εγκλημάτων της οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου9. 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 
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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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

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. 
Περιεχόμενο που διαδίδεται για 
εκπαιδευτικούς, καλλιτεχνικούς, 
δημοσιογραφικούς ή ερευνητικούς 
σκοπούς ή για σκοπούς αύξησης της 
ευαισθητοποίησης κατά της 
τρομοκρατικής δραστηριότητας θα 
πρέπει να προστατεύεται επαρκώς. 
Επιπλέον, η έκφραση ριζοσπαστικών, 
επιθετικών ή αμφιλεγόμενων απόψεων στο 
πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για 
ευαίσθητα πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει 
να θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Τροπολογία 93
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
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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 
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 

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα 
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες 
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, καθοδήγηση όσον 
αφορά μεθόδους ή τεχνικές για την 
κατασκευή ή τη χρήση εκρηκτικών, 
πυροβόλων όπλων ή επιβλαβών ή 
επικίνδυνων ουσιών, καθώς και ουσιών 
ΧΒΡΠ, 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 
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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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

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 και για σκοπούς 
αντιπροπαγάνδας θα πρέπει να 
προστατεύεται επαρκώς. Επιπλέον, η 
έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή 
αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Τροπολογία 94
Ana Gomes

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 
αρχές για την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα 
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες 
αρχές για την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
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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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 

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, 
ερευνητικούς, καλλιτεχνικούς και 
συντακτικούς σκοπούς δεν θα πρέπει, 
ωστόσο, να θεωρείται τρομοκρατικό 
περιεχόμενο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, η 
έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή 
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θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο. αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Τροπολογία 95
Caterina Chinnici

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 
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 

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα 
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες 
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 
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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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο. Στο 
πλαίσιο αυτό, οι εν λόγω πάροχοι 
υπηρεσιών και οι χρήστες θα πρέπει 
πάντα να μπορούν να ασκούν δικαστική 
προσφυγή.

_________________ _________________
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 

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 
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του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, 
σ. 6).

του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, 
σ. 6).

Or. en

Τροπολογία 96
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 
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 

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα 
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες 
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 
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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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

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 οποιωνδήποτε απόψεων που 
μπορούν να θεωρηθούν ριζοσπαστικές, 
επιθετικές ή αμφιλεγόμενες στο πλαίσιο 
δημόσιας συζήτησης και ιδίως στο 
πλαίσιο συζήτησης για οποιοδήποτε είδος 
πολιτικών θεμάτων δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Τροπολογία 97
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

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

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα 
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες 
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 
προδήλως υποκινούν την 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 θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη παράγοντες όπως η φύση και η 
διατύπωση των δηλώσεων, το πλαίσιο στο 
οποίο διατυπώνονται οι δηλώσεις και η 
εξακριβώσιμη 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 
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ερευνητικούς σκοπούς θα πρέπει να 
προστατεύεται επαρκώς. Επιπλέον, η 
έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή 
αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή 
αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Τροπολογία 98
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

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 
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 

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα 
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες 
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 
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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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

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 που 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο της ΕΕ. 
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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

_________________ _________________
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 

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 
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τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, 
σ. 6).

τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88 της 31.3.2017, 
σ. 6).

Or. en

Τροπολογία 99
Monika Beňová

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 
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 

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα 
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες 
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. Στις πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
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 
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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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

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 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

_________________ _________________
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).

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).

Or. en

Τροπολογία 100
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα 
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες 
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 
Συμβουλίου. Δεδομένης της ανάγκης 
αντιμετώπισης του παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου 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 εκπαίδευση για την τέλεση 
τέτοιου είδους εγκλημάτων ή που 
στρατολογούν για μια τρομοκρατική 
ομάδα. Συγκεκριμένα, στις πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες, 
ηχητικές καταγραφές και βίντεο. Όταν 
αξιολογούν κατά πόσον ένα συγκεκριμένο 
περιεχόμενο συνιστά παράνομο 
τρομοκρατικό περιεχόμενο κατά την 
έννοια του παρόντος κανονισμού, οι 
αρμόδιες αρχές, καθώς και οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
βασίζουν την εκτίμησή τους σε 
παράγοντες όπως η έννοια της πρόθεσης, 
η φύση και η διατύπωση των δηλώσεων, 
το πλαίσιο στο οποίο διατυπώνονται οι 
δηλώσεις και ο εξακριβώσιμος κίνδυνος 
που ενέχουν να προκαλέσουν ενέργειες με 
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 
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προστατεύεται επαρκώς. Επιπλέον, η 
έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή 
αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

ερευνητικούς σκοπούς θα πρέπει να 
προστατεύεται επαρκώς. Επιπλέον, η 
έκφραση ριζοσπαστικών, επιθετικών ή 
αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο 
δημόσιας συζήτησης για ευαίσθητα 
πολιτικά θέματα δεν θα πρέπει να 
θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο.

_________________
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).

Or. en

Τροπολογία 101
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Όταν το περιεχόμενο που 
διαδίδεται δημοσιεύεται υπό τη 
συντακτική ευθύνη παρόχου 
περιεχομένου, οποιαδήποτε απόφαση 
σχετικά με την αφαίρεση του εν λόγω 
περιεχομένου μπορεί να λαμβάνεται μόνο 
βάσει δικαστικής εντολής. Αυτό είναι 
απαραίτητο για τον πλήρη σεβασμό του 
δικαίου της Ένωσης και του δικαιώματος 
στην ελευθερία της έκφρασης και στην 
ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης όπως κατοχυρώνονται στο 
άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων.

Or. en
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Τροπολογία 102
Eva Joly

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, 
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 

(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 των οποίων 
κύριος σκοπός ή ένας από τους κύριους 
σκοπούς είναι να αποθηκεύουν 
πληροφορίες που παρέχονται από 
αποδέκτη/-τρια της υπηρεσίας μετά από 
αίτημά του/της και να διαθέτουν τις 
αποθηκευμένες πληροφορίες στο κοινό και 
που έχουν γενικό έλεγχο και πρόσβαση 
στα δεδομένα περιεχομένου που έχουν 
αποθηκευτεί και έχουν υποβληθεί σε 
επεξεργασία, ανεξάρτητα από το αν οι 
δραστηριότητες αυτές έχουν απλώς 
τεχνικό, αυτόματο και παθητικό 
χαρακτήρα και ανεξάρτητα από το αν 
απαιτείται η καταβολή πληρωμής από 
τον χρήστη. Για παράδειγμα, 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 επιγραμμικές υπηρεσίες 
στον βαθμό που διαθέτουν πληροφορίες 
στο κοινό. Ο κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται επίσης στους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας που εδρεύουν εκτός 
της Ένωσης αλλά προσφέρουν υπηρεσίες 
σε χρήστες που βρίσκονται εντός της 
Ένωσης, δεδομένου ότι σημαντικό 
ποσοστό των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας που εκτίθενται σε 
τρομοκρατικό περιεχόμενο στο πλαίσιο 
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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.

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 
και κατά πόσο αυτές οι υπηρεσίες 
στοχεύουν ειδικά τους χρήστες εντός της 
Ένωσης. 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. Εν αντιθέσει, οι 
υπηρεσίες οι οποίες συνίστανται στην 
παροχή απλών τεχνικών μέσων, όπως οι 
«υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους» που 
συνίστανται στην παροχή, κατόπιν 
αιτήματος, φυσικών ή εικονικών πόρων 
που προσφέρουν ικανότητες υποδομής 
υπολογιστικής και αποθήκευσης επί των 
οποίων ο πάροχος της υπηρεσίας δεν 
διατηρεί συμβατικά δικαιώματα όσον 
αφορά το είδος του περιεχομένου που 
αποθηκεύεται και τον τρόπο με τον οποίο 
το περιεχόμενο υποβάλλεται σε 
επεξεργασία ή διατίθεται στο κοινό από 
τους πελάτες του ή από τους τελικούς 
χρήστες αυτών των πελατών και στο 
πλαίσιο των οποίων ο πάροχος 
υπηρεσιών δεν διαθέτει την τεχνική 
ικανότητα να αφαιρεί ειδικό περιεχόμενο 
που έχει αποθηκευτεί από τους πελάτες 
του ή από τους τελικούς χρήστες των 
πελατών του, ή οι υπηρεσίες που 
συνίστανται στην πώληση αγαθών στο 
διαδίκτυο, στη διανομή αυτών των 
αγαθών ή στην παροχή απογραμμικών 
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υπηρεσιών ή ιδιωτικών ιστότοπων, 
συμπεριλαμβανομένων ιστολογίων, δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας εντός του πεδίου εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού. Επιπλέον, δεν 
θα πρέπει να νοούνται ως πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας οι απλές 
μεταδόσεις και οι λοιπές υπηρεσίες 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την 
έννοια της οδηγίας xxx/2019 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου [Ευρωπαϊκός Κώδικας 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών] ή οι 
πάροχοι υπηρεσιών αποθήκευσης σε 
κρυφή μνήμη (caching) ή άλλες 
υπηρεσίες που παρέχονται σε άλλα 
επίπεδα της υποδομής του διαδικτύου, 
όπως τα μητρώα αρχείων και οι 
αρχειοφύλακες, οι διαχειριστές DNS 
(σύστημα ονομάτων χώρου) ή 
παραπλήσιες υπηρεσίες, όπως οι 
υπηρεσίες πληρωμής ή οι υπηρεσίες 
προστασίας κατανεμημένων αρνήσεων 
εξυπηρέτησης (DDoS). Το ίδιο ισχύει και 
για τις υπηρεσίες διαπροσωπικών 
επικοινωνιών που επιτρέπουν την άμεση 
διαπροσωπική και διαδραστική 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
πεπερασμένου αριθμού προσώπων, κατά 
την οποία τα πρόσωπα που αρχίζουν την 
επικοινωνία ή συμμετέχουν σε αυτήν 
καθορίζουν τον αποδέκτη ή τους 
αποδέκτες της.

Or. en

Τροπολογία 103
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Για να καλύπτει εκείνες τις 
επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις 

(10) Για να καλύπτει εκείνες τις 
επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις 
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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, 
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, 

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 και το υλικό 
στο κοινό, ανεξάρτητα από το αν οι 
δραστηριότητες αυτές έχουν απλώς 
τεχνικό, αυτόματο και παθητικό 
χαρακτήρα. Για παράδειγμα, 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 στο κοινό και 
ιστότοποι στους οποίους οι χρήστες 
μπορούν να διατυπώσουν σχόλια ή να 
αναρτήσουν κριτικές. Οι υπηρεσίες 
υποδομών νέφους, οι οποίες συνίστανται 
στην παροχή, κατόπιν αιτήματος, 
φυσικών ή εικονικών πόρων που 
προσφέρουν ικανότητες υποδομής 
υπολογιστικής και αποθήκευσης επί των 
οποίων ο πάροχος της υπηρεσίας δεν 
διατηρεί συμβατικά δικαιώματα όσον 
αφορά το είδος του περιεχομένου που 
αποθηκεύεται και τον τρόπο με τον οποίο 
το περιεχόμενο υποβάλλεται σε 
επεξεργασία ή διατίθεται στο κοινό από 
τους πελάτες του ή από τους τελικούς 
χρήστες αυτών των πελατών και στο 
πλαίσιο των οποίων ο πάροχος 
υπηρεσιών δεν διαθέτει την τεχνική 
ικανότητα να αφαιρεί ειδικό περιεχόμενο 
που έχει αποθηκευτεί από τους πελάτες 
του ή από τους τελικούς χρήστες των 
πελατών του, δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται ότι εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ο 
κανονισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται 
επίσης στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας που εδρεύουν εκτός της 
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εξεταζόμενες μεμονωμένα, να αποτελούν 
επαρκή προϋπόθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

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.

Or. en

Τροπολογία 104
Michał Boni

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 

(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 
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αποθηκευμένες πληροφορίες σε τρίτους, 
ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες 
αυτές έχουν απλώς τεχνικό, αυτόματο και 
παθητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, 
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.

αποθηκευμένες πληροφορίες στο κοινό, 
ανεξάρτητα από το αν οι δραστηριότητες 
αυτές έχουν απλώς τεχνικό, αυτόματο και 
παθητικό χαρακτήρα. Για παράδειγμα, 
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 
επιγραμμικές υπηρεσίες στον βαθμό που 
διαθέτουν πληροφορίες στο κοινό. Για 
τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, 
οι πάροχοι υπηρεσιών υποδομών νέφους 
και οι υπηρεσίες σε άλλα επίπεδα της 
διαδικτυακής υποδομής πέραν του 
επιπέδου εφαρμογής, καθώς και οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας στον 
παγκόσμιο ιστό που παρέχουν την τεχνική 
υποδομή σε διαχειριστές ιστοτόπων δεν 
θα πρέπει να θεωρούνται «πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας». Ο κανονισμός θα 
πρέπει να εφαρμόζεται 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, 
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εξεταζόμενες μεμονωμένα, να αποτελούν 
επαρκή προϋπόθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 105
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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, 
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 

(10) Για να καλύπτει εκείνες τις 
επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις 
οποίες διαδίδεται τρομοκρατικό 
περιεχόμενο, η παρούσα οδηγία 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 στο κοινό. 
Για παράδειγμα, 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, στον 
βαθμό που διαθέτουν πληροφορίες στο 
κοινό. Η οδηγία 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 
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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.

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 της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 106
Josef Weidenholzer

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, 
στους εν λόγω παρόχους υπηρεσιών της 

(10) Για να καλύπτει εκείνες τις 
επιγραμμικές υπηρεσίες φιλοξενίας στις 
οποίες διαδίδεται παράνομο 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 στο κοινό. 
Για παράδειγμα, στους εν λόγω παρόχους 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
συγκαταλέγονται οι πλατφόρμες μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες βίντεο 
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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.

συνεχούς ροής, οι υπηρεσίες ανταλλαγής 
αρχείων βίντεο, εικόνας και ήχου, στον 
βαθμό που διαθέτουν πληροφορίες στο 
κοινό. 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 
παράνομο 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.

Or. en

Τροπολογία 107
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
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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, 
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 

(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 στο κοινό. 
Για παράδειγμα, 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 
επιγραμμικές υπηρεσίες στον βαθμό που 
διαθέτουν πληροφορίες στο κοινό. 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 
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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.

περισσότερα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει, 
εξεταζόμενες μεμονωμένα, να αποτελούν 
επαρκή προϋπόθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 108
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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, 
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 

(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 στο ευρύ 
κοινό, ανεξάρτητα από το αν οι 
δραστηριότητες αυτές έχουν απλώς 
τεχνικό, αυτόματο και παθητικό 
χαρακτήρα. Για παράδειγμα, 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 επιγραμμικές υπηρεσίες 
στον βαθμό που διαθέτουν πληροφορίες 
στο ευρύ κοινό. Ο κανονισμός θα πρέπει 
να εφαρμόζεται επίσης στους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας που εδρεύουν εκτός 
της Ένωσης αλλά προσφέρουν υπηρεσίες 
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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.

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.

Or. en

Τροπολογία 109
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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 
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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, 
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.

από αίτημά του/της και διαθέτουν τις 
αποθηκευμένες πληροφορίες και το υλικό 
στο κοινό. Για παράδειγμα, 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, εξαιρουμένων των 
παρόχων υπηρεσιών νέφους ΤΠ, στον 
βαθμό που διαθέτουν πληροφορίες στο 
κοινό 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.

Or. en
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Τροπολογία 110
Ana Gomes

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, 
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 

(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, 
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 στο 
κοινό 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 
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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.

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

Τροπολογία 111
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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, 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 

(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 η κύρια 
επιχειρηματική δραστηριότητα των 
οποίων συνίσταται στην αποθήκευση 
πληροφοριών που παρέχονται από 
αποδέκτη/-τρια της υπηρεσίας μετά από 
αίτημά του/της και διαθέτουν τις 
αποθηκευμένες πληροφορίες απευθείας 
στο κοινό. Για παράδειγμα, 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 
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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.

υπολογιστικού νέφους, στον βαθμό που 
διαθέτουν πληροφορίες απευθείας στο 
κοινό 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 
φιλοξενούν παράνομο 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε επίσης τις παρατηρήσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για την ανάγκη 
αφαίρεσης της αναφοράς σε «τρίτους».

Τροπολογία 112
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για τον προσδιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
συναφής θα πρέπει να είναι μια ουσιώδης 
σύνδεση με την Ένωση. Μια τέτοια 
ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση θα 
πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση 
στην Ένωση ή, ελλείψει αυτής, με βάση 
την ύπαρξη σημαντικού αριθμού χρηστών 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τη 
στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. Η στόχευση 
δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη μπορεί να προσδιοριστεί με 
βάση όλες τις σχετικές περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η 
χρήση γλώσσας ή νομίσματος που 
χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος 
μέλος ή η δυνατότητα παραγγελίας 
αγαθών ή υπηρεσιών. Η στόχευση 
δραστηριοτήτων προς ένα κράτος μέλος θα 
μπορούσε επίσης να συναχθεί από τη 
διαθεσιμότητα μιας εφαρμογής στο 
σχετικό εθνικό κατάστημα εφαρμογών, 
από την παροχή τοπικών διαφημίσεων ή 
διαφημίσεων στη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος 
ή από τον χειρισμό των σχέσεων με τους 
πελάτες, όπως η εξυπηρέτηση πελατών στη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται γενικά στο εν 
λόγω κράτος μέλος. Δεκτή θα πρέπει 
επίσης να γίνεται η ύπαρξη ουσιώδους 
σύνδεσης όταν ο πάροχος υπηρεσιών 
κατευθύνει τη δραστηριότητά του προς ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου10. Από την άλλη 
πλευρά, η παροχή της υπηρεσίας με βάση 
την απλή συμμόρφωση με την απαγόρευση 
διακρίσεων η οποία προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, δεν 

(11) Για τον προσδιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
συναφής θα πρέπει να είναι μια ουσιώδης 
σύνδεση με την Ένωση. Μια τέτοια 
ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση θα 
πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση 
στην Ένωση ή, ελλείψει αυτής, με βάση 
την ύπαρξη σημαντικού αριθμού χρηστών 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τη 
στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. Η στόχευση 
δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη μπορεί να προσδιοριστεί με 
βάση όλες τις σχετικές περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η 
χρήση γλώσσας ή νομίσματος που 
χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος 
μέλος. Η στόχευση δραστηριοτήτων προς 
ένα κράτος μέλος θα μπορούσε επίσης να 
συναχθεί από τη διαθεσιμότητα μιας 
εφαρμογής στο σχετικό εθνικό κατάστημα 
εφαρμογών, από την παροχή τοπικών 
διαφημίσεων ή διαφημίσεων στη γλώσσα 
που χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος 
μέλος ή από τον χειρισμό των σχέσεων με 
τους πελάτες, όπως η εξυπηρέτηση 
πελατών στη γλώσσα που χρησιμοποιείται 
γενικά στο εν λόγω κράτος μέλος. Δεκτή 
θα πρέπει επίσης να γίνεται η ύπαρξη 
ουσιώδους σύνδεσης όταν ο πάροχος 
υπηρεσιών κατευθύνει τη δραστηριότητά 
του προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, 
όπως καθορίζεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10. Από 
την άλλη πλευρά, η παροχή της υπηρεσίας 
με βάση την απλή συμμόρφωση με την 
απαγόρευση διακρίσεων η οποία 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2018/302 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου11, δεν μπορεί, για τον 
λόγο αυτό και μόνο, να θεωρηθεί ότι 
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μπορεί, για τον λόγο αυτό και μόνο, να 
θεωρηθεί ότι αποτελεί κατεύθυνση ή 
στόχευση δραστηριοτήτων προς μια 
συγκεκριμένη επικράτεια εντός της 
Ένωσης.

αποτελεί κατεύθυνση ή στόχευση 
δραστηριοτήτων προς μια συγκεκριμένη 
επικράτεια εντός της Ένωσης.

_________________ _________________
10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 
και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 
20.12.2012, σ. 1).

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 
και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 
20.12.2012, σ. 1).

11 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2018, 
για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου 
γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων 
μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση 
την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον 
τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της 
εσωτερικής αγοράς και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 601 της 
2.3.2018, σ. 1).

11 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2018, 
για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου 
γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων 
μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση 
την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον 
τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της 
εσωτερικής αγοράς και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 601 της 
2.3.2018, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 113
Monika Beňová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για τον προσδιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
συναφής θα πρέπει να είναι μια ουσιώδης 
σύνδεση με την Ένωση. Μια τέτοια 
ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση θα 
πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση 
στην Ένωση ή, ελλείψει αυτής, με βάση 

(11) Για τον προσδιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
συναφής θα πρέπει να είναι μια ουσιώδης 
σύνδεση με την Ένωση. Μια τέτοια 
ουσιώδης σύνδεση με την Ένωση θα 
πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται όταν ο 
πάροχος υπηρεσιών διαθέτει εγκατάσταση 
στην Ένωση ή, ελλείψει αυτής, με βάση 
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την ύπαρξη σημαντικού αριθμού χρηστών 
σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τη 
στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. Η στόχευση 
δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη μπορεί να προσδιοριστεί με 
βάση όλες τις σχετικές περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η 
χρήση γλώσσας ή νομίσματος που 
χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος 
μέλος ή η δυνατότητα παραγγελίας αγαθών 
ή υπηρεσιών. Η στόχευση δραστηριοτήτων 
προς ένα κράτος μέλος θα μπορούσε 
επίσης να συναχθεί από τη διαθεσιμότητα 
μιας εφαρμογής στο σχετικό εθνικό 
κατάστημα εφαρμογών, από την παροχή 
τοπικών διαφημίσεων ή διαφημίσεων στη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται στο εν λόγω 
κράτος μέλος ή από τον χειρισμό των 
σχέσεων με τους πελάτες, όπως η 
εξυπηρέτηση πελατών στη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται γενικά στο εν λόγω 
κράτος μέλος. Δεκτή θα πρέπει επίσης να 
γίνεται η ύπαρξη ουσιώδους σύνδεσης 
όταν ο πάροχος υπηρεσιών κατευθύνει τη 
δραστηριότητά του προς ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου10. Από την άλλη 
πλευρά, η παροχή της υπηρεσίας με βάση 
την απλή συμμόρφωση με την απαγόρευση 
διακρίσεων η οποία προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, δεν 
μπορεί, για τον λόγο αυτό και μόνο, να 
θεωρηθεί ότι αποτελεί κατεύθυνση ή 
στόχευση δραστηριοτήτων προς μια 
συγκεκριμένη επικράτεια εντός της 
Ένωσης.

την ύπαρξη μεγάλου αριθμού χρηστών σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τη 
στόχευση δραστηριοτήτων προς ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη. Η στόχευση 
δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη μπορεί να προσδιοριστεί με 
βάση όλες τις σχετικές περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η 
χρήση γλώσσας ή νομίσματος που 
χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος 
μέλος ή η δυνατότητα παραγγελίας αγαθών 
ή υπηρεσιών. Η στόχευση δραστηριοτήτων 
προς ένα κράτος μέλος θα μπορούσε 
επίσης να συναχθεί από τη διαθεσιμότητα 
μιας εφαρμογής στο σχετικό εθνικό 
κατάστημα εφαρμογών, από την παροχή 
τοπικών διαφημίσεων ή διαφημίσεων στη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται στο εν λόγω 
κράτος μέλος ή από τον χειρισμό των 
σχέσεων με τους πελάτες, όπως η 
εξυπηρέτηση πελατών στη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται γενικά στο εν λόγω 
κράτος μέλος. Δεκτή θα πρέπει επίσης να 
γίνεται η ύπαρξη ουσιώδους σύνδεσης 
όταν ο πάροχος υπηρεσιών κατευθύνει τη 
δραστηριότητά του προς ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου10. Από την άλλη 
πλευρά, η παροχή της υπηρεσίας με βάση 
την απλή συμμόρφωση με την απαγόρευση 
διακρίσεων η οποία προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2018/302 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, δεν 
μπορεί, για τον λόγο αυτό και μόνο, να 
θεωρηθεί ότι αποτελεί κατεύθυνση ή 
στόχευση δραστηριοτήτων προς μια 
συγκεκριμένη επικράτεια εντός της 
Ένωσης.

_________________ _________________
10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 

10 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 



PE636.146v02-00 88/156 AM\1177907EL.docx

EL

και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 
20.12.2012, σ. 1).

και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 
20.12.2012, σ. 1).

11 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2018, 
για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου 
γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων 
μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση 
την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον 
τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της 
εσωτερικής αγοράς και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 601 της 
2.3.2018, σ. 1).

11 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/302 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2018, 
για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου 
γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων 
μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση 
την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον 
τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της 
εσωτερικής αγοράς και για την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και (ΕΕ) 2017/2394 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (ΕΕ L 601 της 
2.3.2018, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 114
Eva Joly

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 
τρομοκρατικό. Η αφαίρεση περιεχομένου ή 
η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό 
πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην 
ελευθερία της έκφρασης και της 

(12) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν εκτεθεί 
σε σημαντικό αριθμό μη 
αμφισβητούμενων εντολών αφαίρεσης θα 
πρέπει να ασκούν ορισμένα καθήκοντα 
μέριμνας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
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 
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πληροφόρησης. περιεχομένου που δεν είναι τρομοκρατικό. 
Η αφαίρεση περιεχομένου ή η 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό 
πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην 
ελευθερία της έκφρασης και της 
πληροφόρησης, καθώς και στην ελευθερία 
και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης.

Or. en

Τροπολογία 115
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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 
τρομοκρατικό. Η αφαίρεση περιεχομένου 
ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην 
ελευθερία της έκφρασης και της 
πληροφόρησης.

(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 
τρομοκρατικό. Η αφαίρεση ή η 
απενεργοποίηση περιεχομένου πρέπει να 
γίνονται με απόλυτο σεβασμό στην 
ελευθερία της έκφρασης και της 
πληροφόρησης και θα πρέπει πάντα να 
προϋποθέτουν τον ανθρώπινο έλεγχο της 
πρώτης αφαίρεσης ή απενεργοποίησης 
του εν λόγω περιεχομένου.

Or. en
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Τροπολογία 116
Josef Weidenholzer

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 τρομοκρατικό. 
Η αφαίρεση περιεχομένου ή η 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό 
πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην 
ελευθερία της έκφρασης και της 
πληροφόρησης.

(12) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
θα πρέπει να ασκούν ορισμένα καθήκοντα 
μέριμνας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
την κατάχρηση των υπηρεσιών τους για 
τους σκοπούς της διάδοσης παράνομου 
τρομοκρατικού περιεχομένου από τους 
παρόχους περιεχομένου. 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 παράνομο. Η 
αφαίρεση πρέπει να γίνεται με σεβασμό 
στην ελευθερία της έκφρασης, καθώς και 
στην ελευθερία λήψης και μετάδοσης 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 117
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
θα πρέπει να ασκούν ορισμένα καθήκοντα 

(12) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
θα πρέπει να ασκούν ορισμένα καθήκοντα 
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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 
τρομοκρατικό. Η αφαίρεση περιεχομένου ή 
η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό 
πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην 
ελευθερία της έκφρασης και της 
πληροφόρησης.

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 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 
τρομοκρατικό. Η αφαίρεση περιεχομένου ή 
η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό 
πρέπει να γίνονται με σεβασμό στην 
ελευθερία της έκφρασης και της 
πληροφόρησης.

Or. en

Τροπολογία 118
Josef Weidenholzer

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 

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

αφαίρεσης χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση μετά τη λήψη της εντολής 
αφαίρεσης.

Or. en

Τροπολογία 119
Jeroen Lenaers

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 

(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. 
Δεδομένων των διαφόρων πρακτικών που 
εφαρμόζονται στην Ένωση, 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 
αποτελεσματικότητα της αφαίρεσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου εξαρτάται 
από την ταχύτητα της αφαίρεσής του. Ως 
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προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή 
την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 
εντολής αφαίρεσης. Εναπόκειται στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν 
το εν λόγω περιεχόμενο ή θα 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό 
για τους χρήστες στην Ένωση.

εκ τούτου, η διάταξη αυτή επιβάλλει στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας 
περιεχομένου την υποχρέωση, κατόπιν 
νομικής εντολής αφαίρεσης, να 
διασφαλίζουν την αφαίρεση του 
τρομοκρατικού περιεχομένου που 
προσδιορίζεται ή την απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε αυτό αμέσως και σε κάθε 
περίπτωση εντός μίας ώρας από τη λήψη 
της εντολής αφαίρεσης. Εναπόκειται στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν 
το εν λόγω περιεχόμενο ή θα 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό 
για τους χρήστες στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 120
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 

(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 νομική αξιολόγηση από τις 
αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να 
εναρμονιστούν. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να ορίζουν την αρμόδια αρχή μεταξύ των 
οικείων ανεξάρτητων διοικητικών και 
δικαστικών αρχών με την εν λόγω 
αποστολή. Δεδομένης της ταχύτητας με 
την οποία διαδίδεται το παράνομο 
τρομοκρατικό περιεχόμενο σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, η διάταξη αυτή 
επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας περιεχομένου την υποχρέωση 
να διασφαλίζουν την αφαίρεση του 
παράνομου τρομοκρατικού περιεχομένου 
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τρομοκρατικού περιεχομένου που 
προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή 
την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 
εντολής αφαίρεσης. Εναπόκειται στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν 
το εν λόγω περιεχόμενο ή θα 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό 
για τους χρήστες στην Ένωση.

που προσδιορίζεται στην εντολή 
αφαίρεσης ή την απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε αυτό χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. 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 με βάση τον 
ορισμό του παράνομου τρομοκρατικού 
περιεχομένου, την εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών 
προσφυγής και γενικά λαμβάνοντας ως 
βάση της απόφασής τους οποιεσδήποτε 
άλλες ισχύουσες διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 121
Maria Grapini

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 

(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 και να 
εφαρμοστούν ενιαία σε επίπεδο ΕΕ. 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 
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να διασφαλίζουν την αφαίρεση του 
τρομοκρατικού περιεχομένου που 
προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή 
την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 
εντολής αφαίρεσης. Εναπόκειται στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν 
το εν λόγω περιεχόμενο ή θα 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό 
για τους χρήστες στην Ένωση.

φιλοξενίας περιεχομένου την υποχρέωση 
να διασφαλίζουν την αφαίρεση του 
τρομοκρατικού περιεχομένου που 
προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή 
την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 
εντολής αφαίρεσης. Εναπόκειται στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν 
το εν λόγω περιεχόμενο ή θα 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό 
για τους χρήστες στην Ένωση και κατά 
πόσον θα ενημερώσουν τις αρμόδιες 
αρχές σχετικά με τα εν λόγω περιστατικά.

Or. ro

Τροπολογία 122
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(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 ή δικαστικές 
αρχές με την εν λόγω αποστολή, εφόσον 
είναι ανεξάρτητες και αμερόληπτες 
δημόσιες αρχές. Δεδομένης της ταχύτητας 
με την οποία διαδίδεται το παράνομο 
τρομοκρατικό περιεχόμενο σε 
επιγραμμικές υπηρεσίες, η διάταξη αυτή 
επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας περιεχομένου την υποχρέωση 
να διασφαλίζουν την απενεργοποίηση της 
πρόσβασης στο τρομοκρατικό 
περιεχόμενο που προσδιορίζεται στην 
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αυτό εντός μίας ώρας από τη λήψη της 
εντολής αφαίρεσης. Εναπόκειται στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αποφασίζουν κατά πόσον θα αφαιρέσουν 
το εν λόγω περιεχόμενο ή θα 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό 
για τους χρήστες στην Ένωση.

εντολή αφαίρεσης χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 123
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 
το εν λόγω περιεχόμενο ή θα 

(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. Η τήρηση αυτής της 
ωριαίας προθεσμίας είναι καθοριστικής 
σημασίας για την αποφυγή της ευρείας 
διάδοσης αυτού του περιεχομένου. 
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απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό 
για τους χρήστες στην Ένωση.

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.

Or. en

Τροπολογία 124
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

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 
το εν λόγω περιεχόμενο ή θα 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό 
για τους χρήστες στην Ένωση.

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

Τροπολογία 125
Eva Joly

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 
το εν λόγω περιεχόμενο ή θα 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό 
για τους χρήστες στην Ένωση.

(13) Οι αρμόδιες δικαστικές αρχές των 
κρατών μελών θα πρέπει να αξιολογούν 
κατά πόσον το περιεχόμενο είναι 
τρομοκρατικό και κατά πόσο θα πρέπει 
να εκδώσουν νομικές εντολές με τις οποίες 
θα ζητείται από τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να αφαιρέσουν το εν λόγω 
περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσουν την 
πρόσβαση σε αυτό. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διορίζουν 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 αμέσως 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.

Or. en

Τροπολογία 126
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Anna Maria Corazza Bildt

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 
το εν λόγω περιεχόμενο ή θα 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε αυτό 
για τους χρήστες στην Ένωση.

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

Or. en

Τροπολογία 127
Ana Gomes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 128
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η διαδικασία και οι υποχρεώσεις 
που απορρέουν από τις νομικές εντολές με 

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

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 διορίζουν την 
οικεία αρμόδια δικαστική αρχή που θα 
είναι υπεύθυνη για 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 ταχεία αφαίρεση του 
τρομοκρατικού περιεχομένου που 
προσδιορίζεται στην εντολή αφαίρεσης ή 
την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό ανάλογα με τις ικανότητες του 
συγκεκριμένου παρόχου υπηρεσιών. 
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.

Or. en

Τροπολογία 129
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13α) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας δεν είναι σε θέση να επιτύχει 
την αφαίρεση του σχετικού περιεχομένου 
ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό εντός μίας ώρας, οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση της 
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εντολής αφαίρεσης χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να επισημαίνει στην 
αρχή έκδοσης τους λόγους για τους 
οποίους κατέστη αδύνατη η εκτέλεση της 
εντολής. Σε περίπτωση καθυστερήσεων, 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η φύση 
και το μέγεθος των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας, ιδίως στην περίπτωση των 
πολύ μικρών ή των μικρών επιχειρήσεων 
κατά την έννοια της σύστασης της 
Επιτροπής 2003/361/ΕΚ1α.
_________________
1α Σύσταση της Επιτροπής, της 6ης 
Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των 
πολύ μικρών, των μικρών και των 
μεσαίων επιχειρήσεων, ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36.

Or. en

Τροπολογία 130
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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, 

(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, σύμφωνα με τους 
κανόνες για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν εγκεκριμένες 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες συστημένης 
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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.

παράδοσης όπως προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12.

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

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

Or. en

Τροπολογία 131
Eva Joly

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 

(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, 
συμπεριλαμβανομένων της ταυτότητας 
του αποστολέα, της ακρίβειας της 
ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και 
παραλαβής της εντολής, όπως μέσω 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων 
ασφαλών διαύλων, συμπεριλαμβανομένων 
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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.

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 με 
αναγνωρισμένες ηλεκτρονικές υπογραφές 
όπως προβλέπονται από τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12.

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

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

Or. en

Τροπολογία 132
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(14) Η αρμόδια αρχή πρέπει να 
διαβιβάζει την εντολή αφαίρεσης 
απευθείας στον παραλήπτη στο ίδιο 
κράτος μέλος 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 
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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.

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

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

Or. en

Τροπολογία 133
Josef Weidenholzer

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 

(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 
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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.

ταχυδρομείου και προστατευμένων 
πλατφορμών ή άλλων ασφαλών διαύλων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τους κανόνες που αφορούν 
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 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 
1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 
73).

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

Or. en

Τροπολογία 134
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι αναφορές από τις αρμόδιες 
αρχές ή την Ευρωπόλ συνιστούν 
αποτελεσματικό και ταχύ μέσο 
ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την ύπαρξη συγκεκριμένου 
περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Ο εν 
λόγω μηχανισμός ειδοποίησης των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για 
πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο 
πάροχος να εξετάσει σε εθελοντική βάση 

διαγράφεται
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τη συμβατότητα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του, θα πρέπει να 
παραμένει διαθέσιμος επιπλέον των 
εντολών αφαίρεσης. Είναι σημαντικό οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αξιολογούν τις αναφορές αυτές κατά 
προτεραιότητα και να παρέχουν άμεση 
ανατροφοδότηση με πληροφορίες σχετικά 
με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν. Η 
τελική απόφαση για το αν πρέπει ή όχι να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο διότι δεν είναι 
συμβατό με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους εναπόκειται στον 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε 
σχέση με τις αναφορές, η εντολή της 
Ευρωπόλ όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/79413 παραμένει 
αμετάβλητη.
_________________
13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για 
τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την 
αντικατάσταση και κατάργηση των 
αποφάσεων του Συμβουλίου 
2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 
2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 
2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, 
σ. 53).

Or. en

Τροπολογία 135
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι αναφορές από τις αρμόδιες 
αρχές ή την Ευρωπόλ συνιστούν 

διαγράφεται
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αποτελεσματικό και ταχύ μέσο 
ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την ύπαρξη συγκεκριμένου 
περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Ο εν 
λόγω μηχανισμός ειδοποίησης των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για 
πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο 
πάροχος να εξετάσει σε εθελοντική βάση 
τη συμβατότητα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του, θα πρέπει να 
παραμένει διαθέσιμος επιπλέον των 
εντολών αφαίρεσης. Είναι σημαντικό οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αξιολογούν τις αναφορές αυτές κατά 
προτεραιότητα και να παρέχουν άμεση 
ανατροφοδότηση με πληροφορίες σχετικά 
με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν. Η 
τελική απόφαση για το αν πρέπει ή όχι να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο διότι δεν είναι 
συμβατό με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους εναπόκειται στον 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε 
σχέση με τις αναφορές, η εντολή της 
Ευρωπόλ όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/79413 παραμένει 
αμετάβλητη.
_________________
13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για 
τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την 
αντικατάσταση και κατάργηση των 
αποφάσεων του Συμβουλίου 
2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 
2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 
2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, 
σ. 53).

Or. en

Τροπολογία 136
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Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι αναφορές από τις αρμόδιες 
αρχές ή την Ευρωπόλ συνιστούν 
αποτελεσματικό και ταχύ μέσο 
ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την ύπαρξη συγκεκριμένου 
περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Ο εν 
λόγω μηχανισμός ειδοποίησης των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για 
πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο 
πάροχος να εξετάσει σε εθελοντική βάση 
τη συμβατότητα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του, θα πρέπει να 
παραμένει διαθέσιμος επιπλέον των 
εντολών αφαίρεσης. Είναι σημαντικό οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αξιολογούν τις αναφορές αυτές κατά 
προτεραιότητα και να παρέχουν άμεση 
ανατροφοδότηση με πληροφορίες σχετικά 
με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν. Η 
τελική απόφαση για το αν πρέπει ή όχι να 
αφαιρεθεί το περιεχόμενο διότι δεν είναι 
συμβατό με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους εναπόκειται στον 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Κατά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού σε 
σχέση με τις αναφορές, η εντολή της 
Ευρωπόλ όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/79413 παραμένει 
αμετάβλητη.

(15) Οι αναφορές από την Ευρωπόλ 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο ιγ) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/79413 παραμένουν 
αμετάβλητες.

_________________ _________________
13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 

13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
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2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 
135 της 24.5.2016, σ. 53).

2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 
135 της 24.5.2016, σ. 53).

Or. en

Τροπολογία 137
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι αναφορές από τις αρμόδιες 
αρχές ή την Ευρωπόλ συνιστούν 
αποτελεσματικό και ταχύ μέσο 
ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την ύπαρξη συγκεκριμένου 
περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Ο εν 
λόγω μηχανισμός ειδοποίησης των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για 
πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο 
πάροχος να εξετάσει σε εθελοντική βάση 
τη συμβατότητα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του, θα πρέπει να παραμένει 
διαθέσιμος επιπλέον των εντολών 
αφαίρεσης. Είναι σημαντικό οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας να αξιολογούν τις 
αναφορές αυτές κατά προτεραιότητα και 
να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση με 
πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις 
οποίες προέβησαν. Η τελική απόφαση για 
το αν πρέπει ή όχι να αφαιρεθεί το 
περιεχόμενο διότι δεν είναι συμβατό με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις τους 
εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσιών 
φιλοξενίας. Κατά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού σε σχέση με τις 
αναφορές, η εντολή της Ευρωπόλ όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/79413 παραμένει αμετάβλητη.

(15) Οι αναφορές από τις αρμόδιες 
αρχές ή την Ευρωπόλ συνιστούν 
αποτελεσματικό και ταχύ μέσο 
ειδοποίησης των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας για την ύπαρξη συγκεκριμένου 
περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Ο εν 
λόγω μηχανισμός ειδοποίησης των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας για 
πληροφορίες που μπορούν να θεωρηθούν 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, ώστε ο 
πάροχος να εξετάσει σε εθελοντική βάση 
τη συμβατότητα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του, θα πρέπει να παραμένει 
διαθέσιμος και να συνεχίσει να 
αναπτύσσεται, επιπλέον των εντολών 
αφαίρεσης. Είναι σημαντικό οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας να αξιολογούν τις 
αναφορές αυτές κατά προτεραιότητα και 
να παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση με 
πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις 
οποίες προέβησαν. Η τελική απόφαση για 
το αν πρέπει ή όχι να αφαιρεθεί το 
περιεχόμενο διότι δεν είναι συμβατό με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις τους 
εναπόκειται στον πάροχο υπηρεσιών 
φιλοξενίας. Κατά την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού σε σχέση με τις 
αναφορές, η εντολή της Ευρωπόλ όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/79413 παραμένει αμετάβλητη.

_________________ _________________
13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 13 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 
135 της 24.5.2016, σ. 53).

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 
135 της 24.5.2016, σ. 53).

Or. en

Τροπολογία 138
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

διαγράφεται
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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.

Or. en

Τροπολογία 139
Josef Weidenholzer

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 

διαγράφεται



AM\1177907EL.docx 113/156 PE636.146v02-00

EL

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.

Or. en

Τροπολογία 140
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 

(16) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
μπορούν να λαμβάνουν, κατά περίπτωση, 
εθελοντικά πρόσθετα μέτρα για να 
προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από 
τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. 
Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικά και αναλογικά, 
λαμβανομένων υπόψη του κινδύνου και 
του επιπέδου έκθεσης σε τρομοκρατικό 
περιεχόμενο, και να δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στα θεμελιώδη δικαιώματα των 
χρηστών, καθώς και στη θεμελιώδη 
σημασία της ελευθερίας της έκφρασης 
και της πληροφόρησης σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία. 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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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.

Or. en

Τροπολογία 141
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 

(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, σε 
οικειοθελή βάση, 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, με τη βοήθεια 
των κρατών μελών, τα κατάλληλα, 
αποτελεσματικά και αναλογικά 
προληπτικά μέτρα που θα πρέπει να 
θέσουν σε εφαρμογή. Η απαίτηση αυτή δεν 
θα πρέπει να συνεπάγεται γενική 
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της εκτίμησης αυτής, η απουσία εντολών 
αφαίρεσης και αναφορών που 
απευθύνονται σε πάροχο φιλοξενίας 
αποτελεί ένδειξη χαμηλού επιπέδου 
έκθεσης σε τρομοκρατικό περιεχόμενο.

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 και, 
συνεπώς, δεν θα πρέπει να καλύπτεται 
από το άρθρο 6.

Or. en

Τροπολογία 142
Caterina Chinnici

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 

(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 
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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.

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. Τα 
προληπτικά μέτρα θα πρέπει να ενισχύουν 
τη δυνατότητα των χρηστών να 
επισημαίνουν το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να 
ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών 
να κινητοποιούν επαρκείς ικανότητες 
λήψης, ελέγχου, επεξεργασίας και 
απάντησης στο περιεχόμενο που έχει 
επισημανθεί.

Or. en

Τροπολογία 143
Eva Joly

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 

(16) Η συντριπτική πλειονότητα των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας δεν 
εκτίθεται ποτέ σε παράνομο 
τρομοκρατικό περιεχόμενο. Δεδομένης 
της πολυπλοκότητας του 
αποτελεσματικού προσδιορισμού και της 
αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου 
σε μεγάλη κλίμακα, καθώς και του 
δυνητικού αντίκτυπου στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τα καθήκοντα μέριμνας που 
υπερβαίνουν την απλή αφαίρεση 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο κατόπιν εντολών αφαίρεσης 
από τις αρμόδιες αρχές θα μπορούσαν να 
αναλαμβάνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο σημαντικού 
αριθμού μη αμφισβητούμενων εντολών 
αφαίρεσης. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να αξιολογήσουν 
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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.

κατά πόσον είναι σκόπιμο να λάβουν 
πρόσθετα 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 εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να θέσουν σε 
εφαρμογή μόνο κατάλληλα, 
αποτελεσματικά, αναγκαία και αναλογικά 
πρόσθετα μέτρα. Η απαίτηση αυτή δεν θα 
πρέπει να συνεπάγεται υποχρέωση γενικής 
παρακολούθησης. Στο πλαίσιο της 
εκτίμησης αυτής, η απουσία εντολών 
αφαίρεσης και αναφορών από την 
Ευρωπόλ που απευθύνονται σε πάροχο 
φιλοξενίας αποτελεί ένδειξη χαμηλού 
επιπέδου έκθεσης σε τρομοκρατικό 
περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 144
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 

(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 
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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.

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, με βάση τη συνεργασία και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, 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.

Or. en

Τροπολογία 145
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(16) Δεδομένης της κλίμακας και της 
ταχύτητας που απαιτείται για τον 
αποτελεσματικό εντοπισμό και την 
αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν αναλογικά 
προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση 
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, 
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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.

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 που απευθύνονται σε πάροχο 
φιλοξενίας αποτελεί ένδειξη χαμηλού 
επιπέδου έκθεσης σε τρομοκρατικό 
περιεχόμενο. Ο παρών κανονισμός δεν 
επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας υποχρέωση εφαρμογής 
προληπτικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 146
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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, 

(17) Κατά την εφαρμογή πρόσθετων 
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, 
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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.

ώστε να αποφεύγονται τυχόν ανεπιθύμητες 
και εσφαλμένες αποφάσεις που 
συνεπάγονται τη διαγραφή περιεχομένου 
που δεν είναι παράνομο και 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 
τον συνακόλουθο αντίκτυπο στα 
θεμελιώδη δικαιώματα. Οι ιδιωτικές 
βάσεις δεδομένων που περιέχουν 
δακτυλικά αποτυπώματα 
κατακερματισμού ήχου και βίντεο 
τρομοκρατικού περιεχομένου, όπως 
ορίζονται από τις κοινοτικές 
κατευθυντήριες γραμμές ή τους όρους 
παροχής υπηρεσιών αυτών των 
εταιρειών, θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμες από ανεξάρτητους τρίτους, 
προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν 
ανεπιθύμητη και εσφαλμένη απόφαση 
που θα συνεπάγεται την αφαίρεση 
περιεχομένου που δεν αποτελεί παράνομο 
τρομοκρατικό περιεχόμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τη λήψη προληπτικών αυτοματοποιημένων μέτρων απαιτείται μια βάση δεδομένων 
εικαζόμενου τρομοκρατικού περιεχομένου. Το Facebook κατέχει σήμερα τη σημαντικότερη 
βάση δεδομένων τέτοιου περιεχομένου η οποία χρησιμοποιείται από όλες τις μεγάλες εταιρείες 
τεχνολογίας. Το περιεχόμενο επισημαίνεται ως τρομοκρατικό περιεχόμενο με βάση τους όρους 
παροχής υπηρεσιών μιας εταιρείας και όχι βάσει ενός νομικού προτύπου. Επί του παρόντος, 
κανένας ανεξάρτητος τρίτος δεν είναι σε θέση να ελέγξει το περιεχόμενο αυτής της βάσης 
δεδομένων, γεγονός εξαιρετικά προβληματικό για την αξιολόγηση της ποιότητας του 
περιεχομένου της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων.

Τροπολογία 147
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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.

(17) Όταν αποφασίζουν να εφαρμόσουν 
προληπτικά μέτρα, 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. Θα 
πρέπει, συνεπώς, να διενεργούν και να 
δημοσιοποιούν εκτίμηση κινδύνου όσον 
αφορά το επίπεδο έκθεσης σε 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, η οποία θα 
βασίζεται επίσης στον αριθμό των 
εντολών αφαίρεσης και αναφορών που 
ελήφθησαν, και θα πρέπει επίσης να 
καταρτίζουν σχέδιο διορθωτικών μέτρων 
για την αντιμετώπιση του τρομοκρατικού 
περιεχομένου ανάλογα με το επίπεδο του 
κινδύνου που προσδιορίστηκε. 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 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 που λαμβάνεται από τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας πρέπει να 
αξιολογείται σε σχέση με την αξιοπιστία 
της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και 
τον συνακόλουθο αντίκτυπο στα 



PE636.146v02-00 122/156 AM\1177907EL.docx

EL

θεμελιώδη δικαιώματα.
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Τροπολογία 148
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

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.

(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 διασφαλίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως ανθρώπινης 
εποπτείας και επαληθεύσεων τουλάχιστον 
για την πρώτη αφαίρεση περιεχομένου, 
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 ή 
αφαίρεσης 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 
τον συνακόλουθο αντίκτυπο στα 
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θεμελιώδη δικαιώματα. Η χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων αφαίρεσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου θα πρέπει 
να περιορίζεται μόνο στην αντιγραφή 
περιεχομένου που έχει ήδη επαληθευτεί 
και διαγραφεί από άνθρωπο τουλάχιστον 
μία φορά.

Or. en

Τροπολογία 149
Eva Joly

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 

(17) Κατά την εφαρμογή πρόσθετων 
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 — 
καθώς και τα δικαιώματα στην ιδιωτική 
ζωή και στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. 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. Η τελική 
απόφαση για την αφαίρεση περιεχομένου 
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κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, 
πρέπει να αξιολογείται σε σχέση με την 
αξιοπιστία της χρησιμοποιούμενης 
τεχνολογίας και του συνακόλουθου 
αντικτύπου στα θεμελιώδη δικαιώματα.

ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
αυτό θα πρέπει πάντα να λαμβάνεται από 
φυσικό πρόσωπο. Κάθε απόφαση χρήσης 
αυτοματοποιημένων μέσων πρέπει να 
αξιολογείται σε σχέση με την αξιοπιστία 
της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και 
τον συνακόλουθο αντίκτυπο στα 
θεμελιώδη δικαιώματα. Σε κάθε 
περίπτωση, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να προβαίνουν σε 
έλεγχο των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
όσον αφορά τυχόν αυτοματοποιημένα 
μέτρα εντοπισμού τρομοκρατικού 
περιεχομένου που χρησιμοποιούν.

Or. en

Τροπολογία 150
Josef Weidenholzer

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 

(17) Κατά την άσκηση καθηκόντων 
μέριμνας, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να διασφαλίζουν το 
δικαίωμα των χρηστών στην ελευθερία 
έκφρασης και στην ελευθερία λήψης και 
μετάδοσης πληροφοριών. Επιπλέον 
οποιασδήποτε απαίτησης προβλέπεται στη 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της 
νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής, οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει 
να ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια και να 
εφαρμόζουν διασφαλίσεις, 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως ανθρώπινης 
εποπτείας και επαληθεύσεων, καθώς και 
περιοδικού ελέγχου των ενεργειών που 
αναλαμβάνονται, ώστε να αποφεύγονται 
τυχόν ανεπιθύμητες και εσφαλμένες 
πρακτικές που συνεπάγονται τη διαγραφή 
περιεχομένου που δεν είναι παράνομο και 
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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.

τρομοκρατικό. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας πρέπει να διασφαλίζουν επίσης 
ότι η άσκηση εκ μέρους τους δέουσας 
επιμέλειας δεν επιφέρει δυσανάλογα, 
μεροληπτικά, μη στοχευμένα, ακαθόριστα 
ή αδικαιολόγητα αποτελέσματα.

Or. en

Τροπολογία 151
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 

(17) Κατά την εφαρμογή εθελοντικών 
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 
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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.

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 
τον συνακόλουθο αντίκτυπο στα 
θεμελιώδη δικαιώματα.

Or. en

Τροπολογία 152
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

διαγράφεται
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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, 
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 153
Josef Weidenholzer

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 

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που 
εκτίθενται σε παράνομο τρομοκρατικό 
περιεχόμενο λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 
πρόληψης της κατάχρησης των υπηρεσιών 
τους από παρόχους περιεχομένου, οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ζητούν από 
τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας που 
έχουν λάβει εντολή αφαίρεσης 
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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, 
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).

περιεχομένου η οποία έχει καταστεί 
οριστική να αναφέρουν τα μέτρα που 
έχουν λάβει.

Or. en

Τροπολογία 154
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Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

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 

(18) 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. 
Ειδικότερα, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παρέχει στις αρμόδιες αρχές 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά με τα αυτοματοποιημένα μέσα 
που χρησιμοποιεί προκειμένου να δοθεί η 
δυνατότητα ενδελεχούς δημόσιας 
εποπτείας της αποτελεσματικότητας των 
μέσων και να διασφαλιστεί ότι αυτά δεν 
επιφέρουν μεροληπτικά, μη στοχευμένα, 
ακαθόριστα ή αδικαιολόγητα 
αποτελέσματα.
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υπόψη τις σχετικές παραμέτρους, 
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 155
Eva Joly

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 

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που 
εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 
αντιμετώπισης της κατάχρησης των 
υπηρεσιών τους, οι αρμόδιες αρχές 
μπορούν να συστήσουν στους παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας που έχουν λάβει 
σημαντικό αριθμό εντολών αφαίρεσης 
περιεχομένου οι οποίες έχουν καταστεί 
οριστικές πρόσθετα μέτρα που πρέπει να 
λάβουν. Τα μέτρα αυτά θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνουν μέτρα που χρησιμοποιούν 
αξιόπιστα τεχνικά εργαλεία για την 
ανίχνευση και τον εντοπισμό νέου 
τρομοκρατικού περιεχομένου, ωστόσο, η 
τελική απόφαση αφαίρεσης περιεχομένου 
ή απενεργοποίησης της πρόσβασης σε 
αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται από φυσικό 
πρόσωπο. Για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αναλογικότητας των μέτρων, οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
σχετικές παραμέτρους, 
συμπεριλαμβανομένου του πλήθους των 
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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, 
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).

εντολών απομάκρυνσης 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 156
Caterina Chinnici

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 

(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 
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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, 
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).

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, 
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). 
Μεταξύ των μακροπρόθεσμων 
προληπτικών μέτρων θα μπορούσαν να 
περιλαμβάνονται η ένταξη του 
γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης και 
τις πληροφορίες και η χρήση του 
διαδικτύου στα εθνικά εκπαιδευτικά 
συστήματα, προκειμένου να δοθούν στους 
νέους πολίτες τα μέσα για να μάθουν πώς 
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να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο υπεύθυνα 
και να αποφευχθούν ενδεχόμενοι κίνδυνοι 
ριζοσπαστικοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 157
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

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 

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που 
εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο 
λόγω της φύσης των υπηρεσιών που 
παρέχουν λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 
πρόληψης της κατάχρησης των υπηρεσιών 
τους, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
ζητούν από τους εν λόγω 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 
επανεμφάνισης 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. Για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αναλογικότητας των μέτρων, οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
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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, 
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).

σχετικές παραμέτρους, 
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 158
Ana Gomes

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 

(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 
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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, 
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).

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, 
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), καθώς 
και του επιπέδου έκθεσης του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας σε τρομοκρατικό 
περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 159
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι (18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
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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, 
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 

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 
συστηματικής ανθρώπινης εποπτείας και 
ελέγχου για την πρώτη αφαίρεση 
περιεχομένου. Για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας και της 
αναλογικότητας των μέτρων, οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
σχετικές παραμέτρους, 
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 
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αριθμό των χρηστών στην Ένωση). παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τον 
αριθμό των χρηστών στην Ένωση).

Or. en

Τροπολογία 160
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 

(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 
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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, 
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).

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, 
συμπεριλαμβανομένου του πλήθους των 
εντολών απομάκρυνσης και των αναφορών 
που έχουν εκδοθεί και απευθύνονται στον 
πάροχο, του μεγέθους του, 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 161
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

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 

διαγράφεται
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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 
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

Αιτιολόγηση

Recital 19 as well as Art. 6 of this proposal explicitly break with the limited liability 
principles set out in Directive (EC) 2000/31 (the 'e-commerce directive'): Art. 14 stipulates 
that companies can host users’ content without assuming liability for the legality of that 
content (host only has to take action once notified about illegal content); Art. 15 prohibits a 
general monitoring obligation for companies, i.e. Member states cannot oblige ISPs to 
systematically scan and filter uploaded content. The proposed regulation does not provide 
sufficient evidence and assessment against objective criteria that would justify derogating 
from this well-established principle in EU law.

Τροπολογία 162
Josef Weidenholzer

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 

διαγράφεται
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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 
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 163
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

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 

(19) Τα μέτρα που λαμβάνονται από 
τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας δεν θα 
πρέπει να οδηγούν σε επιβολή γενικού 
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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 
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.

ελέγχου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. 
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 164
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Μετά το αίτημα, η αρμόδια αρχή (19) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
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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 
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.

ξεκινήσει διάλογο με τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με τα 
προληπτικά μέτρα που εγκρίθηκαν από 
τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας. Ο 
διάλογος αυτός δεν θα πρέπει να οδηγεί σε 
επιβολή γενικής υποχρέωσης ελέγχου, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Η 
αρμόδια αρχή και ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να εξισορροπούν 
δεόντως τους στόχους δημοσίου 
συμφέροντος και τα σχετικά θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδίως, το δικαίωμα στην 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την 
επιχειρηματική ελευθερία, και να 
παρέχουν κατάλληλη δικαιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 165
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(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 
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.

(19) Μετά τη σύσταση, η αρμόδια αρχή 
θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με τον 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας σχετικά με 
τα αναγκαία πρόσθετα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν. Τα μέτρα αυτά δεν θα πρέπει 
να οδηγούν σε επιβολή γενικής 
υποχρέωσης ελέγχου του αναρτημένου 
περιεχομένου, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ. Πριν από την έκδοση 
σχετικών συστάσεων, η αρμόδια αρχή θα 
πρέπει να εξισορροπεί δεόντως τους 
στόχους δημοσίου συμφέροντος και τα 
σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως, την 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, 
την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τα 
δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την επιχειρηματική 
ελευθερία, και να παρέχει κατάλληλη 
δικαιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 166
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19
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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 
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.

(19) Μετά το αίτημα, η αρμόδια αρχή 
θα πρέπει να ξεκινήσει εποικοδομητικό 
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 
παρατηρείται πρόδηλη έλλειψη 
συνεργασίας εκ μέρους του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας. Απόφαση επιβολής 
τέτοιων συγκεκριμένων προληπτικών 
μέτρων δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επιβολή 
γενικής υποχρέωσης ελέγχου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. 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, την οικονομική δυνατότητα 
του παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας, και 
να παρέχει κατάλληλη δικαιολόγηση.

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
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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 
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.

(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. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να 
επιβάλλει μόνο προληπτικά μέτρα που 
εύλογα αναμένεται ότι μπορεί να 
εφαρμόσει ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας, λαμβανομένων υπόψη, μεταξύ 
άλλων παραγόντων, των διαθέσιμων 
οικονομικών και άλλων πόρων των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας. 
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 
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
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Τροπολογία 168
Ana Gomes

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 
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.

(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 να οδηγεί σε επιβολή γενικής 
υποχρέωσης ελέγχου, όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, και πρέπει να διασφαλίζει 
ότι δεν αντιβαίνει στο ισχύον δίκαιο της 
ΕΕ, ιδίως την τελευταία οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και το άρθρο 15 
παράγραφος 1. Λαμβάνοντας υπόψη τους 
ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους που 
συνδέονται με τη διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου, οι αποφάσεις που εκδίδουν 
οι αρμόδιες δικαστικές 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 δημόσιας ασφάλειας. 
Πριν από την έκδοση σχετικών 
αποφάσεων, η αρμόδια δικαστική 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 
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παρέχει κατάλληλη δικαιολόγηση.
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Τροπολογία 169
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

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 
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 

(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, λαμβάνοντας υπόψη την 
οικονομική και τεχνική ικανότητα της 
πλατφόρμας. 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 
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 
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παρέχει κατάλληλη δικαιολόγηση. ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 
και την επιχειρηματική ελευθερία, και να 
παρέχει κατάλληλη δικαιολόγηση.

Or. en

Τροπολογία 170
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η υποχρέωση των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας να διατηρούν το 
αφαιρεθέν περιεχόμενο και τα σχετικά 
δεδομένα θα πρέπει να καθορίζεται για 
ειδικούς σκοπούς και για χρονικό 
διάστημα που περιορίζεται στο αναγκαίο. 
Είναι απαραίτητο να επεκταθεί η 
απαίτηση διατήρησης στα συναφή 
δεδομένα, στον βαθμό που τα δεδομένα 
αυτά θα μπορούσαν διαφορετικά να 
χαθούν ως συνέπεια της αφαίρεσης του εν 
λόγω περιεχομένου. Στα συναφή 
δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνονται 
δεδομένα όπως «δεδομένα συνδρομητή», 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
στοιχείων που αφορούν την ταυτότητα 
του παρόχου του περιεχομένου, καθώς 
και «δεδομένα πρόσβασης», όπως, για 
παράδειγμα, δεδομένα σχετικά με την 
ημερομηνία και τον χρόνο της χρήσης 
από τον πάροχο του περιεχομένου, ή της 
σύνδεσης και της αποσύνδεσης από την 
υπηρεσία, μαζί με τη διεύθυνση IP που 
αποδίδεται στον πάροχο του 
περιεχομένου από τον φορέα παροχής 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 171
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η υποχρέωση των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας να διατηρούν το 
αφαιρεθέν περιεχόμενο και τα σχετικά 
δεδομένα θα πρέπει να καθορίζεται για 
ειδικούς σκοπούς και για χρονικό 
διάστημα που περιορίζεται στο αναγκαίο. 
Είναι απαραίτητο να επεκταθεί η 
απαίτηση διατήρησης στα συναφή 
δεδομένα, στον βαθμό που τα δεδομένα 
αυτά θα μπορούσαν διαφορετικά να 
χαθούν ως συνέπεια της αφαίρεσης του εν 
λόγω περιεχομένου. Στα συναφή δεδομένα 
μπορούν να περιλαμβάνονται δεδομένα 
όπως «δεδομένα συνδρομητή», 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
στοιχείων που αφορούν την ταυτότητα του 
παρόχου του περιεχομένου, καθώς και 
«δεδομένα πρόσβασης», όπως, για 
παράδειγμα, δεδομένα σχετικά με την 
ημερομηνία και τον χρόνο της χρήσης από 
τον πάροχο του περιεχομένου, ή της 
σύνδεσης και της αποσύνδεσης από την 
υπηρεσία, μαζί με τη διεύθυνση IP που 
αποδίδεται στον πάροχο του περιεχομένου 
από τον φορέα παροχής υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

(20) Η υποχρέωση των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας να διατηρούν το 
αφαιρεθέν περιεχόμενο και τα σχετικά 
δεδομένα θα πρέπει να επιβάλλεται με 
αποκλειστικό σκοπό τις διαδικασίες 
διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου και 
προσφυγής και για χρονικό διάστημα που 
περιορίζεται αυστηρά στο αναγκαίο, 
ωστόσο γενικά δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες. Όταν υπάρχει θεμιτή ανάγκη να 
επεκταθεί η απαίτηση διατήρησης στα 
συναφή δεδομένα, τα δεδομένα αυτά θα 
μπορούν να διατηρούνται μόνο στον 
βαθμό που θα μπορούσαν διαφορετικά να 
χαθούν ως συνέπεια της αφαίρεσης του εν 
λόγω περιεχομένου. Τα συναφή δεδομένα 
θα πρέπει να περιορίζονται στα 
«δεδομένα συνδρομητή», δηλαδή τα 
στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα του 
παρόχου του περιεχομένου, καθώς και στα 
«δεδομένα πρόσβασης», δηλαδή δεδομένα 
σχετικά με την ημερομηνία και τον χρόνο 
της χρήσης από τον πάροχο του 
περιεχομένου, ή της σύνδεσης και της 
αποσύνδεσης από την υπηρεσία, μαζί με τη 
διεύθυνση IP που αποδίδεται στον πάροχο 
του περιεχομένου από τον φορέα παροχής 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 172
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(20) Η υποχρέωση των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας να διατηρούν το 
αφαιρεθέν περιεχόμενο και τα σχετικά 
δεδομένα θα πρέπει να καθορίζεται για 
ειδικούς σκοπούς και για χρονικό 
διάστημα που περιορίζεται στο αναγκαίο. 
Είναι απαραίτητο να επεκταθεί η 
απαίτηση διατήρησης στα συναφή 
δεδομένα, στον βαθμό που τα δεδομένα 
αυτά θα μπορούσαν διαφορετικά να 
χαθούν ως συνέπεια της αφαίρεσης του εν 
λόγω περιεχομένου. Στα συναφή δεδομένα 
μπορούν να περιλαμβάνονται δεδομένα 
όπως «δεδομένα συνδρομητή», 
συμπεριλαμβανομένων ιδίως των 
στοιχείων που αφορούν την ταυτότητα του 
παρόχου του περιεχομένου, καθώς και 
«δεδομένα πρόσβασης», όπως, για 
παράδειγμα, δεδομένα σχετικά με την 
ημερομηνία και τον χρόνο της χρήσης από 
τον πάροχο του περιεχομένου, ή της 
σύνδεσης και της αποσύνδεσης από την 
υπηρεσία, μαζί με τη διεύθυνση IP που 
αποδίδεται στον πάροχο του περιεχομένου 
από τον φορέα παροχής υπηρεσιών 
πρόσβασης στο διαδίκτυο.

(20) Η υποχρέωση των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας να διατηρούν το 
αφαιρεθέν περιεχόμενο και τα σχετικά 
δεδομένα θα πρέπει να επιβάλλεται με 
αποκλειστικό σκοπό τις διαδικασίες 
διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου και 
προσφυγής και για χρονικό διάστημα που 
περιορίζεται αυστηρά στο αναγκαίο, 
ωστόσο γενικά δεν υπερβαίνει τους έξι 
μήνες. Όταν υπάρχει θεμιτή ανάγκη να 
επεκταθεί η απαίτηση διατήρησης στα 
συναφή δεδομένα, τα δεδομένα αυτά θα 
μπορούν να διατηρούνται μόνο στον 
βαθμό που θα μπορούσαν διαφορετικά να 
χαθούν ως συνέπεια της αφαίρεσης του εν 
λόγω περιεχομένου. Τα συναφή δεδομένα 
θα πρέπει να περιορίζονται στα 
«δεδομένα συνδρομητή», δηλαδή τα 
στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα του 
παρόχου του περιεχομένου, καθώς και 
«δεδομένα πρόσβασης», δηλαδή δεδομένα 
σχετικά με την ημερομηνία και τον χρόνο 
της χρήσης από τον πάροχο του 
περιεχομένου, ή της σύνδεσης και της 
αποσύνδεσης από την υπηρεσία, μαζί με τη 
διεύθυνση IP που αποδίδεται στον πάροχο 
του περιεχομένου από τον φορέα παροχής 
υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 173
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η υποχρέωση διατήρησης του 
περιεχομένου για τις διαδικασίες 
διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου είναι 
αναγκαία και δικαιολογημένη προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών 
μέτρων αποκατάστασης για τον πάροχο 
περιεχομένου που αφαιρέθηκε ή στο οποίο 

(21) Η υποχρέωση διατήρησης του 
περιεχομένου για τις διαδικασίες 
διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου είναι 
αναγκαία και δικαιολογημένη προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών 
μέτρων αποκατάστασης για τον πάροχο 
περιεχομένου που αφαιρέθηκε, καθώς και 
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απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση, καθώς 
και για να διασφαλιστεί η επαναφορά του 
περιεχομένου αυτού, ως είχε πριν από την 
αφαίρεσή του, ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας ελέγχου. Η υποχρέωση 
διατήρησης περιεχομένου για σκοπούς 
διερεύνησης και δίωξης είναι 
δικαιολογημένη και αναγκαία δεδομένης 
της αξίας του εν λόγω υλικού για την 
παρεμπόδιση ή την πρόληψη 
τρομοκρατικής δραστηριότητας. Στις 
περιπτώσεις που οι εταιρείες αφαιρούν 
υλικό ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε 
αυτό, ιδίως με δικά τους προληπτικά 
μέτρα και δεν ενημερώνουν την αρμόδια 
αρχή διότι εκτιμούν ότι η εν λόγω 
περίπτωση δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 4 
του παρόντος κανονισμού, οι αρχές 
επιβολής του νόμου ενδέχεται να μην 
γνωρίζουν την ύπαρξη του περιεχομένου. 
Κατά συνέπεια, η διατήρηση του 
περιεχομένου είναι επίσης 
δικαιολογημένη για σκοπούς πρόληψης, 
εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων. Για τους 
σκοπούς αυτούς, η απαιτούμενη 
διατήρηση των δεδομένων περιορίζεται 
στα δεδομένα που είναι πιθανόν να έχουν 
σχέση με τρομοκρατικές αξιόποινες 
πράξεις και τα οποία μπορούν, επομένως, 
να συμβάλουν στη δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή στην πρόληψη σοβαρών 
κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια.

για να διασφαλιστεί η επαναφορά του 
περιεχομένου αυτού, ως είχε πριν από την 
αφαίρεσή του, ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 174
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η υποχρέωση διατήρησης του (21) Η υποχρέωση διατήρησης του 
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περιεχομένου για τις διαδικασίες 
διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου είναι 
αναγκαία και δικαιολογημένη προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών 
μέτρων αποκατάστασης για τον πάροχο 
περιεχομένου που αφαιρέθηκε ή στο οποίο 
απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση, καθώς και 
για να διασφαλιστεί η επαναφορά του 
περιεχομένου αυτού, ως είχε πριν από την 
αφαίρεσή του, ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας ελέγχου. Η υποχρέωση 
διατήρησης περιεχομένου για σκοπούς 
διερεύνησης και δίωξης είναι 
δικαιολογημένη και αναγκαία δεδομένης 
της αξίας του εν λόγω υλικού για την 
παρεμπόδιση ή την πρόληψη 
τρομοκρατικής δραστηριότητας. Στις 
περιπτώσεις που οι εταιρείες αφαιρούν 
υλικό ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε 
αυτό, ιδίως με δικά τους προληπτικά 
μέτρα και δεν ενημερώνουν την αρμόδια 
αρχή διότι εκτιμούν ότι η εν λόγω 
περίπτωση δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 4 
του παρόντος κανονισμού, οι αρχές 
επιβολής του νόμου ενδέχεται να μην 
γνωρίζουν την ύπαρξη του περιεχομένου. 
Κατά συνέπεια, η διατήρηση του 
περιεχομένου είναι επίσης 
δικαιολογημένη για σκοπούς πρόληψης, 
εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων. Για τους 
σκοπούς αυτούς, η απαιτούμενη 
διατήρηση των δεδομένων περιορίζεται 
στα δεδομένα που είναι πιθανόν να έχουν 
σχέση με τρομοκρατικές αξιόποινες 
πράξεις και τα οποία μπορούν, επομένως, 
να συμβάλουν στη δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων ή στην πρόληψη σοβαρών 
κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια.

περιεχομένου για τις διαδικασίες 
διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου είναι 
αναγκαία και δικαιολογημένη προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών 
μέτρων αποκατάστασης για τον πάροχο 
περιεχομένου που αφαιρέθηκε ή στο οποίο 
απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση, καθώς και 
για να διασφαλιστεί η επαναφορά του 
περιεχομένου αυτού, ως είχε πριν από την 
αφαίρεσή του, ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας ελέγχου.

Or. en

Τροπολογία 175
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η υποχρέωση διατήρησης του 
περιεχομένου για τις διαδικασίες 
διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου είναι 
αναγκαία και δικαιολογημένη προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών 
μέτρων αποκατάστασης για τον πάροχο 
περιεχομένου που αφαιρέθηκε ή στο οποίο 
απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση, καθώς και 
για να διασφαλιστεί η επαναφορά του 
περιεχομένου αυτού, ως είχε πριν από την 
αφαίρεσή του, ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας ελέγχου. Η υποχρέωση 
διατήρησης περιεχομένου για σκοπούς 
διερεύνησης και δίωξης είναι 
δικαιολογημένη και αναγκαία δεδομένης 
της αξίας του εν λόγω υλικού για την 
παρεμπόδιση ή την πρόληψη 
τρομοκρατικής δραστηριότητας. Στις 
περιπτώσεις που οι εταιρείες αφαιρούν 
υλικό ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε 
αυτό, ιδίως με δικά τους προληπτικά μέτρα 
και δεν ενημερώνουν την αρμόδια αρχή 
διότι εκτιμούν ότι η εν λόγω περίπτωση 
δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 13 παράγραφος 4 του παρόντος 
κανονισμού, οι αρχές επιβολής του νόμου 
ενδέχεται να μην γνωρίζουν την ύπαρξη 
του περιεχομένου. Κατά συνέπεια, η 
διατήρηση του περιεχομένου είναι επίσης 
δικαιολογημένη για σκοπούς πρόληψης, 
εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων. Για τους 
σκοπούς αυτούς, η απαιτούμενη διατήρηση 
των δεδομένων περιορίζεται στα δεδομένα 
που είναι πιθανόν να έχουν σχέση με 
τρομοκρατικές αξιόποινες πράξεις και τα 
οποία μπορούν, επομένως, να συμβάλουν 
στη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων ή 
στην πρόληψη σοβαρών κινδύνων για τη 
δημόσια ασφάλεια.

(21) Η υποχρέωση διατήρησης του 
περιεχομένου για τις διαδικασίες 
ανεξάρτητου διοικητικού ή δικαστικού 
ελέγχου είναι αναγκαία και 
δικαιολογημένη προκειμένου να 
διασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών 
μέτρων αποκατάστασης για τον πάροχο 
περιεχομένου που αφαιρέθηκε ή στο οποίο 
απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση, καθώς και 
για να διασφαλιστεί η επαναφορά του 
περιεχομένου αυτού, ως είχε πριν από την 
αφαίρεσή του, ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας ελέγχου. Η υποχρέωση 
διατήρησης περιεχομένου για σκοπούς 
διερεύνησης και δίωξης είναι 
δικαιολογημένη και αναγκαία δεδομένης 
της αξίας του εν λόγω υλικού για την 
παρεμπόδιση ή την πρόληψη 
τρομοκρατικής δραστηριότητας. Στις 
περιπτώσεις που οι εταιρείες αφαιρούν 
υλικό ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε 
αυτό, ιδίως με δικά τους προληπτικά μέτρα 
και δεν ενημερώνουν την ανεξάρτητη 
διοικητική ή δικαστική αρχή διότι 
εκτιμούν ότι η εν λόγω περίπτωση δεν 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου 13 παράγραφος 4 του παρόντος 
κανονισμού, οι αρχές επιβολής του νόμου 
ενδέχεται να μην γνωρίζουν την ύπαρξη 
του περιεχομένου. Κατά συνέπεια, η 
διατήρηση του περιεχομένου είναι επίσης 
δικαιολογημένη για σκοπούς πρόληψης, 
εντοπισμού, διερεύνησης και δίωξης 
τρομοκρατικών εγκλημάτων. Για τους 
σκοπούς αυτούς, η απαιτούμενη διατήρηση 
των δεδομένων περιορίζεται στα δεδομένα 
που είναι πιθανόν να έχουν σχέση με 
τρομοκρατικές αξιόποινες πράξεις και τα 
οποία μπορούν, επομένως, να συμβάλουν 
στη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων ή 
στην πρόληψη σοβαρών κινδύνων για τη 
δημόσια ασφάλεια.
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Or. en

Τροπολογία 176
Eva Joly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Η υποχρέωση διατήρησης του 
περιεχομένου για τις διαδικασίες 
διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου είναι 
αναγκαία και δικαιολογημένη προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών 
μέτρων αποκατάστασης για τον πάροχο 
περιεχομένου που αφαιρέθηκε ή στο οποίο 
απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση, καθώς και 
για να διασφαλιστεί η επαναφορά του 
περιεχομένου αυτού, ως είχε πριν από την 
αφαίρεσή του, ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας ελέγχου. Η υποχρέωση 
διατήρησης περιεχομένου για σκοπούς 
διερεύνησης και δίωξης είναι 
δικαιολογημένη και αναγκαία δεδομένης 
της αξίας του εν λόγω υλικού για την 
παρεμπόδιση ή την πρόληψη 
τρομοκρατικής δραστηριότητας. Στις 
περιπτώσεις που οι εταιρείες αφαιρούν 
υλικό ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε 
αυτό, ιδίως με δικά τους προληπτικά 
μέτρα και δεν ενημερώνουν την αρμόδια 
αρχή διότι εκτιμούν ότι η εν λόγω 
περίπτωση δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 4 
του παρόντος κανονισμού, οι αρχές 
επιβολής του νόμου ενδέχεται να μην 
γνωρίζουν την ύπαρξη του περιεχομένου. 
Κατά συνέπεια, η διατήρηση του 
περιεχομένου είναι επίσης δικαιολογημένη 
για σκοπούς πρόληψης, εντοπισμού, 
διερεύνησης και δίωξης τρομοκρατικών 
εγκλημάτων. Για τους σκοπούς αυτούς, η 
απαιτούμενη διατήρηση των δεδομένων 
περιορίζεται στα δεδομένα που είναι 
πιθανόν να έχουν σχέση με τρομοκρατικές 

(21) Η υποχρέωση διατήρησης του 
περιεχομένου για τις διαδικασίες 
διοικητικού ή δικαστικού ελέγχου είναι 
αναγκαία και δικαιολογημένη προκειμένου 
να διασφαλίζεται η λήψη αποτελεσματικών 
μέτρων αποκατάστασης για τον πάροχο 
περιεχομένου που αφαιρέθηκε ή στο οποίο 
απενεργοποιήθηκε η πρόσβαση, καθώς και 
για να διασφαλιστεί η επαναφορά του 
περιεχομένου αυτού, ως είχε πριν από την 
αφαίρεσή του, ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της διαδικασίας ελέγχου. Η υποχρέωση 
διατήρησης περιεχομένου για σκοπούς 
διερεύνησης και δίωξης είναι 
δικαιολογημένη και αναγκαία δεδομένης 
της αξίας του εν λόγω υλικού για την 
παρεμπόδιση ή την πρόληψη 
τρομοκρατικής δραστηριότητας και για τη 
δίωξη και την καταδίκη τρομοκρατών. 
Στις περιπτώσεις που οι εταιρείες 
αφαιρούν υλικό ή απενεργοποιούν την 
πρόσβαση σε αυτό, ιδίως με δικά τους 
πρόσθετα μέτρα, οι αρχές επιβολής του 
νόμου ενδέχεται να μην γνωρίζουν την 
ύπαρξη του περιεχομένου. Κατά συνέπεια, 
η διατήρηση του περιεχομένου είναι 
επίσης δικαιολογημένη για σκοπούς 
πρόληψης, εντοπισμού, διερεύνησης και 
δίωξης τρομοκρατικών εγκλημάτων, 
διαδικασίες που θα πρέπει να κινούνται 
αφού οι αρχές έχουν ενημερωθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 4 
του παρόντος κανονισμού. Για τους 
σκοπούς αυτούς, η απαιτούμενη διατήρηση 
των δεδομένων περιορίζεται στα δεδομένα 
που είναι πιθανόν να έχουν σχέση με 
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αξιόποινες πράξεις και τα οποία μπορούν, 
επομένως, να συμβάλουν στη δίωξη 
τρομοκρατικών εγκλημάτων ή στην 
πρόληψη σοβαρών κινδύνων για τη 
δημόσια ασφάλεια.

τρομοκρατικές αξιόποινες πράξεις και τα 
οποία μπορούν, επομένως, να συμβάλουν 
στη δίωξη τρομοκρατικών εγκλημάτων ή 
στην πρόληψη σοβαρών κινδύνων για τη 
δημόσια ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 177
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα 
πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε 
οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν 
επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη 
διαδικασία έρευνας και οι αρχές επιβολής 
του νόμου να έχουν τη δυνατότητα 
προσπέλασης των συναφών δεδομένων 
για την έρευνα και τη δίωξη 
τρομοκρατικών εγκλημάτων. Ωστόσο, η 
περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί για το 
χρονικό διάστημα που απαιτείται σε 
περίπτωση που η διαδικασία της έρευνας 
έχει δρομολογηθεί αλλά δεν έχει 
ολοκληρωθεί εντός περιόδου έξι μηνών, 
κατόπιν αίτησης της αρχής που διεξάγει 
την έρευνα. Η διάρκεια αυτή θα πρέπει να 
είναι επαρκής ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα οι αρχές επιβολής του νόμου 
να διατηρούν τα αναγκαία αποδεικτικά 
στοιχεία που έχουν σχέση με τις έρευνες, 
με παράλληλη διασφάλιση της 
ισορροπίας με τα σχετικά θεμελιώδη 
δικαιώματα.

(22) Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα 
πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε 
οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν 
επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη 
διαδικασία έρευνας. Ωστόσο, η περίοδος 
αυτή μπορεί να παραταθεί για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται αποκλειστικά και 
μόνο σε περίπτωση που η διαδικασία της 
έρευνας έχει δρομολογηθεί αλλά δεν έχει 
ολοκληρωθεί εντός περιόδου έξι μηνών, 
κατόπιν αίτησης της αρχής που διεξάγει 
την έρευνα.

Or. en

Τροπολογία 178
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Jeroen Lenaers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα 
πρέπει να περιορίζεται σε έξι μήνες, ώστε 
οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν 
επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη 
διαδικασία έρευνας και οι αρχές επιβολής 
του νόμου να έχουν τη δυνατότητα 
προσπέλασης των συναφών δεδομένων για 
την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή 
μπορεί να παραταθεί για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που 
η διαδικασία της έρευνας έχει 
δρομολογηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί 
εντός περιόδου έξι μηνών, κατόπιν 
αίτησης της αρχής που διεξάγει την 
έρευνα. Η διάρκεια αυτή θα πρέπει να 
είναι επαρκής ώστε να έχουν τη 
δυνατότητα οι αρχές επιβολής του νόμου 
να διατηρούν τα αναγκαία αποδεικτικά 
στοιχεία που έχουν σχέση με τις έρευνες, 
με παράλληλη διασφάλιση της ισορροπίας 
με τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα.

(22) Για να εξασφαλιστεί η 
αναλογικότητα, η περίοδος διατήρησης θα 
πρέπει να περιορίζεται σε ένα έτος, ώστε 
οι πάροχοι του περιεχομένου να διαθέτουν 
επαρκή χρόνο για να κινήσουν τη 
διαδικασία έρευνας και οι αρχές επιβολής 
του νόμου να έχουν τη δυνατότητα 
προσπέλασης των συναφών δεδομένων για 
την έρευνα και τη δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων. Ωστόσο, η περίοδος αυτή 
μπορεί να παραταθεί για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται σε περίπτωση που 
η διαδικασία έχει δρομολογηθεί αλλά δεν 
έχει ολοκληρωθεί εντός περιόδου δύο 
ετών, κατόπιν αίτησης της αρχής που 
διεξάγει τη διαδικασία έρευνας ή τη 
διερεύνηση και τη δίωξη τρομοκρατικών 
εγκλημάτων. Η διάρκεια αυτή θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη την ειδική φύση του 
αφαιρεθέντος περιεχομένου, το οποίο έχει 
ήδη κριθεί τρομοκρατικό περιεχόμενο 
βάσει αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής 
και θα πρέπει, συνεπώς, να είναι επαρκής 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι αρχές 
επιβολής του νόμου να διατηρούν τα 
αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για την 
αποτελεσματική διερεύνηση και δίωξη, 
με παράλληλη διασφάλιση της ισορροπίας 
με τα σχετικά θεμελιώδη δικαιώματα.
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