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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποί

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται. 
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.



PR\1174496EL.docx 3/30 PE633.042v01-00

EL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

αναφορικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
(COM(2018)0640),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C8-0405/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από η Βουλή της Τσεχικής 
Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των 
αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, και με την οποία υποστηρίζεται 
ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 
... 1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτισμού και 
Παιδείας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A8-0000/2019),

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την 
αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν 
προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

                                               
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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Τροπολογία 1

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 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, ενώ παράλληλα θα 
λαμβάνουν υπόψη τη θεμελιώδη σημασία 
της ελευθερίας στην έκφραση και στην 
πληροφόρηση σε μια ανοικτή και 
δημοκρατική κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Ο παρών κανονισμός συμβάλλει 
στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, 
ενώ παράλληλα θεσπίζει κατάλληλες και 
αξιόπιστες διασφαλίσεις για την προστασία 
των διακυβευόμενων θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Εν προκειμένω 

(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 
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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.

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 θα πρέπει να αποφεύγουν τις
παρεμβάσεις στην ελευθερία έκφρασης και 
ενημέρωσης και, στον βαθμό του 
δυνατού, να χρησιμεύουν στην πρόληψη 
της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου
μέσω μιας αυστηρά στοχευμένης 
προσέγγισης, 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 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 

(8) Το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής κατοχυρώνεται στο άρθρο 19 
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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.

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 στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού, τη δυνατότητα των 
χρηστών να προσβάλλουν 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. Περιλαμβάνει 
επίσης το δικαίωμα των παρόχων 
υπηρεσιών φιλοξενίας και των παρόχων 
περιεχομένου να προσβάλλουν λυσιτελώς 
εντολές αφαίρεσης, προληπτικά μέτρα ή 
κυρώσεις ενώπιον του δικαστηρίου του 
κράτους μέλους του οποίου οι αρχές 
εξέδωσαν την εντολή αφαίρεσης, τα 
προληπτικά μέτρα ή τις κυρώσεις ή του 
δικαστηρίου στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ή εκπροσωπείται ο 
πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας .

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
σαφήνεια σχετικά με τις ενέργειες που θα 
πρέπει να πραγματοποιούν τόσο οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας όσο και οι αρμόδιες 
αρχές για την πρόληψη της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου στο 

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

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 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. 
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θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο. Μπορεί να γίνει επίκληση του 
δικαιώματος της εν λόγω έκφρασης 
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 τον 
παρόντα κανονισμό.

__________________ __________________

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 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(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 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, 
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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.

εικόνας και ήχου, οι υπηρεσίες ανταλλαγής 
αρχείων και άλλες υπηρεσίες 
υπολογιστικού νέφους, εξαιρουμένων των 
παρόχων υπηρεσιών υποδομών νέφους 
ΤΠ, στον βαθμό που διαθέτουν 
πληροφορίες απευθείας 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 
περισσότερα κράτη μέλη, δεν θα πρέπει, 
εξεταζόμενες μεμονωμένα, να αποτελούν 
επαρκή προϋπόθεση για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 6

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 ορίζουν ελεύθερα 
μια ενιαία αρμόδια αρχή με αυτό το 
καθήκον, εκτός εάν οι συνταγματικές 
τους ρυθμίσεις δεν επιτρέπουν να είναι 
αρμόδια μια ενιαία 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.

Or. en

Τροπολογία 7

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 

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

είναι ικανό να χρησιμοποιηθεί ως έγγραφο 
τεκμήριο, υπό όρους που τεκμηριώνουν το 
γνήσιο της εντολής χωρίς υπέρμετρη 
οικονομική ή άλλη επιβάρυνση του 
παρόχου υπηρεσιών να εξακριβώσει τη 
γνησιότητα, συμπεριλαμβανομένης της 
ακρίβειας της ημερομηνίας και της ώρας 
αποστολής και παραλαβής της εντολής, 
όπως μέσω προστατευμένου ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και προστατευμένων 
πλατφορμών ή άλλων ασφαλών διαύλων, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
διατίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών, 
σύμφωνα με τους κανόνες για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Η απαίτηση αυτή μπορεί να 
ικανοποιείται ιδίως με τη χρήση 
εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
συστημένης παράδοσης όπως 
προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου12 .

__________________ __________________

12 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 8

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 

(18) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας που 
εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα πρόληψης 



PE633.042v01-00 14/30 PR\1174496EL.docx

EL

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 
αριθμό των χρηστών στην Ένωση).

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 αναγκαία, 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, της 
αναγκαιότητας 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 τις διασφαλίσεις που θεσπίζονται για 
την προστασία της ελευθερίας στην 
έκφραση και στην ενημέρωση και τον 



PR\1174496EL.docx 15/30 PE633.042v01-00

EL

αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες 
επιβλήθηκε περιορισμός σε νόμιμο 
περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 9

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. 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 οικονομικών και 
άλλων πόρων των παρόχων 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. 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, σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, 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 
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παρέχει κατάλληλη δικαιολόγηση. 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 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η διαφάνεια των πολιτικών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση 
με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση της 
λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους 
και την της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
δράσεις που πραγματοποιούνται για την 
ανίχνευση, τον εντοπισμό και την 
αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου.

(24) Η διαφάνεια των πολιτικών των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας σε σχέση 
με τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι 
απαραίτητη για την ενίσχυση της 
λογοδοσίας τους προς τους χρήστες τους 
και την της εμπιστοσύνης των πολιτών 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει να 
δημοσιεύουν ετήσια έκθεση διαφάνειας με 
σημαντικές πληροφορίες σχετικά με 
δράσεις που πραγματοποιούνται για την 
ανίχνευση, τον εντοπισμό και την 
αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου, 
καθώς και τον αριθμό των περιορισμών 
που επιβλήθηκαν σε νόμιμο περιεχόμενο.
Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την 
έκδοση εντολών αφαίρεσης θα πρέπει 
επίσης να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις 
διαφάνειας που περιλαμβάνουν 
ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τον 
αριθμό των νομικών εντολών που 
εκδόθηκαν, τον αριθμό των αφαιρέσεων, 
τον αριθμό των στοιχείων τρομοκρατικού 
περιεχομένου που εντοπίστηκαν και τον 
αριθμό των περιορισμών που 
επιβλήθηκαν σε νόμιμο περιεχόμενο.

Or. en
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι διαδικασίες καταγγελίας 
αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας 
κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης 
περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων 
φιλικούς προς τους χρήστες και να 
εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως 
διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών 
εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου. 
Η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επαναφέρει το περιεχόμενο 
σε περίπτωση που αυτό αφαιρέθηκε 
λανθασμένα δεν θίγει τη δυνατότητα των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας να 
επιβάλλουν δικούς τους όρους και 
προϋποθέσεις για άλλους λόγους.

(25) Οι διαδικασίες καταγγελίας 
αποτελούν αναγκαίο μέτρο προστασίας 
κατά της εσφαλμένης αφαίρεσης 
περιεχομένου που προστατεύεται δυνάμει 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει, συνεπώς, να 
θεσπίσουν μηχανισμούς παραπόνων 
φιλικούς προς τους χρήστες και να 
εξασφαλίσουν την ταχεία και πλήρως 
διαφανή αντιμετώπιση των καταγγελιών 
εις βάρους του παρόχου του περιεχομένου, 
πράγμα που θα περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με όλες τις επιλογές 
επανόρθωσης, συμπεριλαμβανομένων 
των τρόπων άσκησης προσφυγής σε 
δικαστήριο. Η υποχρέωση του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας να επαναφέρει το 
περιεχόμενο σε περίπτωση που αυτό 
αφαιρέθηκε λανθασμένα δεν θίγει τη 
δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επιβάλλουν δικούς τους 
όρους και προϋποθέσεις για άλλους 
λόγους.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Για την αποτελεσματική δικαστική 
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

(26) Για την αποτελεσματική δικαστική 
προστασία σύμφωνα με το άρθρο 19 της 
ΣΕΕ και το άρθρο 47 του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους 
λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο 
που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή 
πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για 
τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 
του παρόχου του περιεχομένου 
ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον πάροχο του περιεχομένου να 
προσβάλει την απόφαση. Ωστόσο, προς 
τούτο δεν απαιτείται οπωσδήποτε 
κοινοποίηση στον πάροχο του 
περιεχομένου. Ανάλογα με τις περιστάσεις, 
οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δύνανται 
να αντικαταστήσουν το περιεχόμενο που 
θεωρείται τρομοκρατικό με μήνυμα ότι 
έχει αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό 
έχει απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Περαιτέρω 
πληροφορίες σχετικά με τους λόγους 
καθώς και τις δυνατότητες του παρόχου 
του περιεχομένου να προσβάλει την 
απόφαση θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν 
αίτησης. Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες 
αρχές αποφασίσουν ότι για λόγους 
δημόσιας ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο 
πλαίσιο έρευνας, θεωρείται ακατάλληλη ή 
αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση 
στον πάροχο του περιεχομένου της 
αφαίρεσης του περιεχομένου ή της 
απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, 
θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας.

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ιδιώτες θα πρέπει 
να είναι σε θέση να πληροφορούνται τους 
λόγους για τους οποίους το περιεχόμενο 
που είχαν αναφορτώσει αφαιρέθηκε ή 
πρόσβαση σε αυτό απενεργοποιήθηκε. Για 
τον σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 
του παρόχου του περιεχομένου 
ουσιαστικές πληροφορίες που επιτρέπουν 
στον πάροχο του περιεχομένου να 
προσβάλει την απόφαση. Ανάλογα με τις 
περιστάσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας δύνανται να αντικαταστήσουν 
το περιεχόμενο που θεωρείται 
τρομοκρατικό με μήνυμα ότι έχει 
αφαιρεθεί ή ότι η πρόσβαση σε αυτό έχει 
απενεργοποιηθεί σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με τους λόγους καθώς και τις 
δυνατότητες του παρόχου του 
περιεχομένου να προσβάλει την απόφαση 
θα πρέπει να παρέχονται κατόπιν αίτησης. 
Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες αρχές 
αποφασίσουν ότι για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο 
έρευνας, θεωρείται ακατάλληλη ή 
αντιπαραγωγική η απευθείας κοινοποίηση 
στον πάροχο του περιεχομένου της 
αφαίρεσης του περιεχομένου ή της 
απενεργοποίησης της πρόσβασης σε αυτό, 
θα πρέπει να ενημερώνουν τον πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 

(38) Είναι αναγκαίες οι ποινές για να 
διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας τηρούν αποτελεσματικά τις 
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υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές. Θα ήταν 
δυνατόν να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη 
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις ποινές, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
κατευθυντήριων γραμμών για τα πρόστιμα. 
Στην περίπτωση που ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας παραλείπει συστηματικά να 
αφαιρέσει τρομοκρατικό περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
εντός μίας ώρας από την παραλαβή 
εντολής αφαίρεσης θα επιβάλλονται 
ιδιαίτερα αυστηρές ποινές, ανάλογα με το 
μέγεθος και τα μέσα του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας. Θα ήταν δυνατόν 
να επιβάλλονται κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις, τηρουμένης της αρχής ne bis 
in idem και της αρχής της αναλογικότητας, 
ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται ότι για 
τις εν λόγω κυρώσεις λαμβάνεται υπόψη η 
συστηματική παράλειψη. Για λόγους 
ασφάλειας δικαίου, ο κανονισμός θα 
πρέπει να καθορίσει τον βαθμό στον οποίο 
οι σχετικές υποχρεώσεις είναι δυνατόν να 
υπόκεινται σε ποινές. Οι ποινές για μη
συμμόρφωση με το άρθρο 6 θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνο σε σχέση με 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αίτημα 
υποβολής στοιχείων δυνάμει του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ή από απόφαση επιβολής 
πρόσθετων προληπτικών μέτρων δυνάμει 
του άρθρου 6 παράγραφος 4. Κατά τον 
προσδιορισμό του κατά πόσον θα πρέπει 
να επιβληθούν χρηματικές ποινές ή όχι, θα 
πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι 
οικονομικοί πόροι του παρόχου. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι οι ποινές δεν 
ενθαρρύνουν την αφαίρεση μη 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 14

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

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

1. Με τον παρόντα κανονισμό 
θεσπίζονται ομοιόμορφοι κανόνες για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της 
κατάχρησης υπηρεσιών φιλοξενίας με 
σκοπό τη διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο. 
Συγκεκριμένα, θεσπίζονται:

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Ο παρών κανονισμός δεν 
μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού 
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των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
θεμελιωδών νομικών αρχών, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 6 της 
Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) «πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας»: 
πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας οι οποίες συνίστανται στην 
αποθήκευση πληροφοριών παρεχόμενων 
από τον πάροχο περιεχομένου και κατόπιν 
αιτήματός του, καθώς και στη διάθεση των 
αποθηκευμένων πληροφοριών στο κοινό·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν διατίθενται στο κοινό, και όταν το ίδιο το περιεχόμενο δεν είναι 
προσιτό στους παρόχους, δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση με τις αρχές της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και να υπονομεύσει τη διάταξη για τις υπηρεσίες υποδομής υπολογιστικού 
νέφους. Στο πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να εμπίπτουν οι πάροχοι υπηρεσιών που διευκολύνουν 
τη διάδοση του περιεχομένου σε πολλούς τελικούς χρήστες και στο κοινό.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(6) «διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου»: διάθεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο κοινό μέσω των 
υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι υπηρεσιών που δεν διατίθενται στο κοινό, και όταν το ίδιο το περιεχόμενο δεν είναι 
προσιτό στους παρόχους, δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση με τις αρχές της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής και να υπονομεύσει τη διάταξη για τις υπηρεσίες υποδομής υπολογιστικού 
νέφους. Στο πεδίο εφαρμογής θα πρέπει να εμπίπτουν οι πάροχοι υπηρεσιών που διευκολύνουν 
τη διάδοση του περιεχομένου σε πολλούς τελικούς χρήστες και στο κοινό.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κατά περίπτωση, την απόφαση μη ζ) όταν κρίνεται αναγκαίο και 
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γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με 
την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε αυτό, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 11.

ενδεδειγμένο, την απόφαση μη 
γνωστοποίησης πληροφοριών σχετικά με 
την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε αυτό, η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 11.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) προθεσμίες για την άσκηση 
προσφυγής εκ μέρους του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας και του παρόχου 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
λαμβάνουν, κατά περίπτωση, προληπτικά 
μέτρα για να προστατεύσουν τις υπηρεσίες 
τους από τη διάδοση τρομοκρατικού 
περιεχομένου. Τα εν λόγω μέτρα είναι 
αποτελεσματικά και αναλογικά και 
λαμβάνεται υπόψη ο κίνδυνος και το 
επίπεδο έκθεσης σε τρομοκρατικό 
περιεχόμενο, τα θεμελιώδη δικαιώματα
των χρηστών, καθώς και η θεμελιώδης 
σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και 
της πληροφόρησης σε μια ανοικτή και 
δημοκρατική κοινωνία.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
μπορεί, κατά περίπτωση, και ιδιαίτερα 
όταν υπάρχει μη αμελητέος βαθμός 
πιθανότητας έκθεσης σε τρομοκρατικό 
περιεχόμενο λήψης εντολής αφαίρεσης, 
να λαμβάνουν και προληπτικά μέτρα για 
να προστατεύσουν τις υπηρεσίες τους από 
τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. 
Τα εν λόγω μέτρα είναι αποτελεσματικά, 
στοχευμένα και αναλογικά προς τον 
κίνδυνο και το επίπεδο έκθεσης σε 
τρομοκρατικό περιεχόμενο, με ιδιαίτερη 
συνεκτίμηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των χρηστών, καθώς και της 
θεμελιώδους σημασίας της ελευθερίας της 
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έκφρασης και της πληροφόρησης σε μια 
ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση που η αρμόδια 
αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) θεωρεί ότι τα 
προληπτικά μέτρα που λήφθηκαν και 
δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 
δεν επαρκούν για τον μετριασμό και τη 
διαχείριση του κινδύνου και του επιπέδου 
έκθεσης, μπορεί να ζητήσει από τον 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας να λάβει 
πρόσθετα προληπτικά μέτρα. Για τον 
σκοπό αυτό, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας συνεργάζεται με την αρμόδια 
αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) προκειμένου να 
προσδιοριστούν τα ειδικά μέτρα που θα 
εφαρμόσει ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας και να καθοριστούν οι βασικοί 
στόχοι και οι δείκτες αναφοράς, καθώς και 
χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή τους.

3. Στην περίπτωση που η αρμόδια 
αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) θεωρεί ότι τα 
προληπτικά μέτρα που λήφθηκαν και 
δηλώθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 2 
δεν τηρούν τις αρχές της αναγκαιότητας 
και της αναλογικότητας ή δεν επαρκούν 
για τον μετριασμό και τη διαχείριση του 
κινδύνου και του επιπέδου έκθεσης, μπορεί 
να ζητήσει από τον πάροχο υπηρεσιών 
φιλοξενίας να επανεκτιμήσει τα αναγκαία 
μέτρα ή να λάβει πρόσθετα προληπτικά 
μέτρα. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος 
υπηρεσιών φιλοξενίας συνεργάζεται με την 
αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι 
αλλαγές ή τα ειδικά μέτρα που θα 
εφαρμόσει ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας και να καθοριστούν οι βασικοί 
στόχοι και οι δείκτες αναφοράς, καθώς και 
χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση που δεν είναι 4. Στην περίπτωση που δεν είναι 
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δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία εντός των 
τριών μηνών από την υποβολή του 
αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί 
να εκδώσει απόφαση με την οποία να 
επιβάλλονται συγκεκριμένα πρόσθετα 
αναγκαία και αναλογικά προληπτικά 
μέτρα. Για την απόφαση λαμβάνεται 
υπόψη, ειδικότερα, η οικονομική 
δυνατότητα του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας και οι επιπτώσεις που έχουν τα 
εν λόγω μέτρα στα θεμελιώδη δικαιώματα 
των χρηστών και τη θεμελιώδη σημασία 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης. Η εν λόγω απόφαση 
αποστέλλεται στην κύρια εγκατάσταση του 
παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας ή στον 
νόμιμο εκπρόσωπο που έχει οριστεί από 
τον πάροχο της υπηρεσίας. Ο πάροχος 
υπηρεσιών φιλοξενίας υποβάλλει τακτικά 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή αυτών 
των μέτρων, όπως καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία εντός των 
τριών μηνών από την υποβολή του 
αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
η αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) μπορεί 
να εκδώσει απόφαση με την οποία να 
επιβάλλονται συγκεκριμένα πρόσθετα 
αναγκαία και αναλογικά προληπτικά 
μέτρα. Η αρμόδια αρχή δεν επιβάλει 
υποχρέωση γενικής παρακολούθησης. Για 
την απόφαση λαμβάνεται υπόψη, 
ειδικότερα, η οικονομική δυνατότητα του 
παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας και οι 
επιπτώσεις που έχουν τα εν λόγω μέτρα 
στα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών 
και τη θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας 
της έκφρασης και της πληροφόρησης. Η εν 
λόγω απόφαση αποστέλλεται στην κύρια 
εγκατάσταση του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας ή στον νόμιμο εκπρόσωπο που 
έχει οριστεί από τον πάροχο της 
υπηρεσίας. Ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας υποβάλλει τακτικά έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή αυτών των 
μέτρων, όπως καθορίζεται από την 
αρμόδια αρχή που αναφέρεται στο 
άρθρο 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
καθορίζουν στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους την πολιτική τους για 
την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού 
περιεχομένου και συμπεριλαμβάνουν 
εύληπτη εξήγηση της λειτουργίας των 
προληπτικών μέτρων, ειδικότερα όσον 
αφορά τη χρήση αυτοματοποιημένων 
εργαλείων.



PE633.042v01-00 26/30 PR\1174496EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας 
σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει κατά 
της διάδοσης τρομοκρατικού 
περιεχομένου.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
και οι αρμόδιες για την έκδοση εντολών 
αφαίρεσης αρχές δημοσιεύουν ετήσιες 
εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τα μέτρα 
που έχουν λάβει κατά της διάδοσης 
τρομοκρατικού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) επισκόπηση και έκβαση των 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών.

δ) επισκόπηση και έκβαση των 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 
περιπτώσεων στις οποίες διαπιστώθηκε 
ότι το περιεχόμενο χαρακτηρίστηκε 
εσφαλμένα  τρομοκρατικό περιεχόμενο .

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διασφαλίσεις συνίστανται, 
ειδικότερα, στην εποπτεία και επαλήθευση 
από ανθρώπους, κατά περίπτωση και 

2. Οι διασφαλίσεις συνίστανται, 
ειδικότερα, στην από ανθρώπους εποπτεία 
και επαλήθευση του κατά πόσο 
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οπωσδήποτε όταν απαιτείται λεπτομερής 
αξιολόγηση του σχετικού πλαισίου, 
προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον 
το περιεχόμενο πρέπει να θεωρηθεί 
τρομοκρατικό.

ενδείκνυται η απόφαση για την αφαίρεση 
περιεχομένου ή την άρνηση πρόσβασης 
σε αυτό, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα 
της ελευθερίας στην έκφραση και την 
ενημέρωση. Η εποπτεία από άνθρωπο 
απαιτείται όταν απαιτείται λεπτομερής 
αξιολόγηση του σχετικού πλαισίου, 
προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον 
το περιεχόμενο πρέπει να θεωρηθεί 
τρομοκρατικό.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
εξετάζουν αμέσως κάθε καταγγελία την 
οποία λαμβάνουν και επαναφέρουν το 
περιεχόμενο χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, σε περίπτωση που η 
αφαίρεση του περιεχομένου ή η 
απενεργοποίηση της πρόσβασης ήταν 
αδικαιολόγητη. Ενημερώνουν τον 
καταγγέλλοντα για το αποτέλεσμα της 
εξέτασης.

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
εξετάζουν αμέσως κάθε καταγγελία την 
οποία λαμβάνουν και επαναφέρουν το 
περιεχόμενο χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, σε περίπτωση που η 
αφαίρεση του περιεχομένου ή η 
απενεργοποίηση της πρόσβασης ήταν 
αδικαιολόγητη. Ενημερώνουν τον 
καταγγέλλοντα για το αποτέλεσμα της 
εξέτασης εντός δύο εβδομάδων από την 
παραλαβή της καταγγελίας.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων 
των παραγράφων 1 και 2, ο μηχανισμός 
καταγγελιών των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας είναι συμπληρωματικός προς 
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τους ισχύοντες νόμους και διαδικασίες 
των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτήματος του παρόχου 
περιεχομένου, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας ενημερώνει τον πάροχο 
περιεχομένου για τους λόγους αφαίρεσης ή 
απενεργοποίησης της πρόσβασης και για 
τις δυνατότητες αμφισβήτησης της 
απόφασης.

2. Κατόπιν αιτήματος του παρόχου 
περιεχομένου, ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας ενημερώνει τον πάροχο 
περιεχομένου για τους λόγους αφαίρεσης ή 
απενεργοποίησης της πρόσβασης, 
συμπεριλαμβανομένης της νομικής 
βάσεως για αυτή την πράξη, και για τις 
δυνατότητες αμφισβήτησης της απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατατίθεται προσφυγή, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 παράγραφος 9, 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
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει την 
αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές για:

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει την 
αρμόδια αρχή για:

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι αρμόδιες αρχές θεωρεί τις 
ακούσιες καθυστερήσεις, ιδίως δε από 
μικρές και μεσαίες καθώς και 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, ως 
ελαφρυντικούς παράγοντες κατά τον 
καθορισμό των ειδών και του επιπέδου 
των κυρώσεων.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το νωρίτερο [τρία έτη από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η 
Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του 
παρόντος κανονισμού και υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας και 
της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
διασφάλισης. Κατά περίπτωση, η έκθεση 

Το νωρίτερο [τρία έτη από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], η 
Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του 
παρόντος κανονισμού και υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας και 
της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
διασφάλισης. Η έκθεση καλύπτει επίσης 
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συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις. 
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
εκπόνηση της έκθεσης.

τις επιπτώσεις του παρόντος κανονισμού 
στην ελευθερία έκφρασης και 
ενημέρωσης. Κατά περίπτωση, η έκθεση 
συνοδεύεται από νομοθετικές προτάσεις. 
Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την 
εκπόνηση της έκθεσης.

Or. en
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