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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare.

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind prevenirea diseminării conținutului online cu caracter terorist
(COM(2018)0640 – C8-0405/2018 – 2018/0331(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0640),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C8-0405/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Deputaților din Cehia în 
cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, 
în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European, 1,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și piața internă, precum 
și avizul Comisiei pentru cultură și educație și al Comisiei piața internă și protecția 
consumatorilor (A8-0000/2019),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

                                               
1 JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezența conținutului online cu 
caracter terorist are consecințe negative 
grave pentru utilizatori, pentru cetățeni și 
pentru societate în general, precum și 
pentru furnizorii de servicii online care 
găzduiesc un astfel de conținut, deoarece 
subminează încrederea utilizatorilor și 
afectează modelele de afaceri ale acestora. 
Având în vedere rolul lor central și 
mijloacele și capacitățile tehnologice 
asociate serviciilor pe care le oferă, 
furnizorii de servicii online au 
responsabilități societale specifice de a-și 
proteja serviciile împotriva utilizării 
abuzive de către teroriști și de a contribui 
la combaterea conținutului cu caracter 
terorist diseminat prin intermediul 
serviciilor pe care le oferă.

(3) Prezența conținutului online cu 
caracter terorist are consecințe negative 
grave pentru utilizatori, pentru cetățeni și 
pentru societate în general, precum și 
pentru furnizorii de servicii online care 
găzduiesc un astfel de conținut, deoarece 
subminează încrederea utilizatorilor și 
afectează modelele de afaceri ale acestora. 
Având în vedere rolul lor central și 
mijloacele și capacitățile tehnologice 
asociate serviciilor pe care le oferă, 
furnizorii de servicii online au 
responsabilități societale specifice de a-și 
proteja serviciile împotriva utilizării 
abuzive de către teroriști și de a contribui
la combaterea conținutului cu caracter 
terorist diseminat prin intermediul 
serviciilor pe care le oferă ținând seama, 
în același timp, de importanța 
fundamentală a libertății de exprimare și 
de informare într-o societate deschisă și 
democratică.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Prezentul regulament contribuie la 
protecția securității publice, instituind 
totodată măsuri de salvgardare adecvate și 
solide în vederea protejării drepturilor 
fundamentale care ar putea fi afectate. 
Printre acestea se numără dreptul la 
respectarea vieții private și la protecția 
datelor cu caracter personal, dreptul la o 
protecție jurisdicțională efectivă, dreptul la 
liberă exprimare, inclusiv libertatea de a 
primi și de a transmite informații, libertatea 
de a desfășura o activitate comercială și 

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

principiul nediscriminării. Autoritățile 
competente și furnizorii de servicii de 
găzduire ar trebui să adopte măsuri numai 
atunci când acestea sunt necesare, adecvate 
și proporționale în cadrul unei societăți 
democratice, luând în considerare 
importanța deosebită acordată libertății de 
exprimare și de informare, care constituie 
un fundament esențial al unei societăți 
pluraliste și democratice și una dintre 
valorile pe care este întemeiată Uniunea. 
Orice măsuri ar trebui să evite imixtiunea 
în libertatea de exprimare și de informare 
și în măsura posibilului ar trebui să 
servească la prevenirea diseminării 
conținutului cu caracter terorist, prin 
intermediul unei abordări strict specifice, 
fără a afecta însă dreptul de a primi și de a 
transmite informații în mod legal, având în 
vedere rolul central al furnizorilor de 
servicii de găzduire în facilitarea dezbaterii 
publice și a difuzării și primirii de 
informații, opinii și idei în conformitate cu 
legea.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

conținutului care rezultă din măsurile 
adoptate de către furnizorul de servicii de 
găzduire, astfel cum se prevede în 
prezentul regulament, și să fie informați 
cu privire la mijloacele reale de 
remediere. Acesta include, de asemenea, 
dreptul furnizorilor de servicii de găzduire 
și al furnizorilor de conținut de a contesta 
în mod efectiv ordinele de eliminare, 
măsurile sau sancțiunile proactive impuse
în fața instanței din statul membru ale cărui 
autorități au emis ordinul de eliminare, sau 
instanța în cadrul căreia furnizorul de 
servicii de găzduire este stabilit sau 
reprezentat.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(9) Pentru a oferi claritate cu privire la 
acțiunile care trebuie luate de furnizorii de 
servicii de găzduire și de autoritățile 
competente pentru a preveni diseminarea 
conținutului online cu caracter terorist, 
prezentul regulament ar trebui să 
stabilească o definiție cu caracter preventiv 
a conținutului cu caracter terorist, pe baza 
definiției infracțiunilor de terorism stabilite 
de Directiva (UE) 2017/541 a 
Parlamentului European și a Consiliului9. 
Având în vedere nevoia de a combate cele 
mai dăunătoare forme de propagandă 
teroristă online, definiția ar trebui să 
includă materialele și informațiile care 
instigă, încurajează sau promovează 
săvârșirea de infracțiuni teroriste sau 
contribuirea la acestea, oferă instrucțiuni în 
acest sens sau promovează participarea la 
activitățile unui grup terorist. Aceste 
informații includ în special texte, imagini, 
înregistrări audio și înregistrări video. 
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Atunci când evaluează dacă un anumit 
conținut reprezintă conținut cu caracter 
terorist în sensul prezentului regulament, 
autoritățile competente și furnizorii de 
servicii de găzduire ar trebui să ia în 
considerare factori precum natura și modul 
de formulare a declarațiilor, contextul în 
care au fost făcute și potențialul acestora de 
a conduce la consecințe dăunătoare, 
afectând securitatea și siguranța 
persoanelor. Faptul că materialul a fost 
produs, poate fi atribuit sau este diseminat 
în numele unei organizații teroriste sau al 
unei persoane care figurează pe listele UE 
constituie un factor important pentru 
evaluare. Conținutul diseminat în scopuri 
educative, jurnalistice sau de cercetare ar 
trebui să fie protejat în mod adecvat. În 
plus, exprimarea unor puncte de vedere 
radicale, polemice sau controversate în 
cadrul dezbaterii publice privind chestiuni 
politice sensibile nu ar trebui să fie 
considerată conținut cu caracter terorist.

Atunci când evaluează dacă un anumit 
conținut reprezintă conținut cu caracter 
terorist în sensul prezentului regulament, 
autoritățile competente și furnizorii de 
servicii de găzduire ar trebui să ia în 
considerare factori precum natura și modul 
de formulare a declarațiilor, contextul în 
care au fost făcute și potențialul acestora de 
a conduce la consecințe dăunătoare, 
afectând securitatea și siguranța 
persoanelor. Faptul că materialul a fost 
produs, poate fi atribuit sau este diseminat 
în numele unei organizații teroriste sau al 
unei persoane care figurează pe listele UE 
constituie un factor important pentru 
evaluare. Conținutul diseminat în scopuri 
educative, jurnalistice sau de cercetare ar 
trebui să fie protejat în mod adecvat. În 
plus, exprimarea unor puncte de vedere 
radicale, polemice sau controversate în 
cadrul dezbaterii publice privind chestiuni 
politice sensibile nu ar trebui să fie 
considerată conținut cu caracter terorist. 
Dreptul la o astfel de exprimare poate fi 
invocat în fața instanței din statul 
membru în care furnizorul de servicii de 
găzduire își are sediul principal sau în 
care reprezentantul legal desemnat de 
furnizorul de servicii de găzduire în 
temeiul prezentului regulament își are 
reședința sau este stabilit.

__________________ __________________

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

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

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) Este necesară armonizarea 
procedurilor și a obligațiilor care rezultă 
din ordinele juridice care îi obligă pe 
furnizorii de servicii de găzduire să elimine 
conținut cu caracter terorist sau să blocheze 
accesul la acesta, în urma unei evaluări 
efectuate de autoritățile competente. Statele 
membre ar trebui să desemneze în mod 
liber o singură autoritate competentă cu 
această sarcină, cu excepția cazului în
care sistemul lor constituțional împiedică 
o autoritate unică de la a fi responsabilă. 
Având în vedere viteza răspândirii 
conținutului cu caracter terorist în cadrul 
serviciilor online, se prevede obligația 
furnizorilor de servicii de găzduire de a se 
asigura că un conținut cu caracter terorist 
identificat în ordinul de eliminare este 
eliminat sau accesul la acesta este blocat în
termen de o oră de la primirea ordinului 
respectiv. Furnizorilor de servicii de 
găzduire le revine decizia de a elimina sau 
de a bloca accesul utilizatorilor din Uniune 
la conținutul în cauză.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Autoritatea competentă ar trebui să 
transmită ordinul de eliminare direct 

(14) Autoritatea competentă ar trebui să 
transmită ordinul de eliminare direct 



PE633.042v01-00 12/28 PR\1174496RO.docx

RO

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

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

__________________ __________________

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

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

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Pentru a se asigura că furnizorii de 
servicii de găzduire expuși la conținut 
terorist iau măsurile adecvate pentru a 
preveni utilizarea abuzivă a serviciilor lor, 
autoritățile competente ar trebui să le 
solicite furnizorilor de servicii de găzduire 
care au primit un ordin de eliminare 
devenit definitiv să prezinte măsurile 
proactive luate. Acestea ar putea consta în 

(18) Pentru a se asigura că furnizorii de 
servicii de găzduire expuși la conținut 
terorist iau măsurile adecvate pentru a 
preveni utilizarea abuzivă a serviciilor lor, 
autoritățile competente ar trebui să le 
solicite furnizorilor de servicii de găzduire 
care au primit un ordin de eliminare 
devenit definitiv să prezinte măsurile 
proactive luate. Acestea ar putea consta în 



PR\1174496RO.docx 13/28 PE633.042v01-00

RO

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

măsuri de prevenire a reîncărcării 
conținutului cu caracter terorist care a fost 
eliminat sau la care accesul a fost blocat ca 
urmare a unui ordin de eliminare sau a 
semnalărilor primite, cu ajutorul unor 
instrumente publice sau private de
comparare cu conținutul despre care se știe 
că are un caracter terorist. Se pot utiliza, de 
asemenea, instrumente tehnice fiabile 
pentru a identifica noi conținuturi cu 
caracter terorist, fie instrumente disponibile 
pe piață, fie instrumente elaborate de 
furnizorul de servicii de găzduire. 
Furnizorul de servicii ar trebui să transmită 
informații cu privire la măsurile proactive 
specifice instituite, pentru a-i permite 
autorității competente să evalueze dacă 
măsurile sunt necesare, eficace și 
proporționale și dacă, în cazul în care sunt 
utilizate mijloace automatizate, furnizorul 
de servicii de găzduire deține capacitățile 
necesare pentru supravegherea și 
verificarea de către persoane. Pentru a 
evalua eficacitatea, necesitatea și 
proporționalitatea măsurilor, autoritățile 
competente ar trebui să ia în considerare 
parametrii relevanți, inclusiv numărul de 
ordine de retragere și semnalări adresate 
furnizorului, capacitatea economică a 
acestuia și impactul serviciului oferit în 
ceea ce privește diseminarea de conținut cu 
caracter terorist (de exemplu, numărul de 
utilizatori din Uniune), precum și de 
garanțiile instituite pentru protejarea 
libertății de exprimare și de informare și a 
numărului de incidente de restricționare a 
conținutului legal.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Ca urmare a solicitării, autoritatea 
competentă ar trebui să inițieze un dialog 
cu furnizorul de servicii de găzduire cu 
privire la măsurile proactive care trebuie 
instituite. Dacă este necesar, autoritatea 
competentă ar trebui să impună adoptarea 
unor măsuri adecvate, eficace și 
proporționale, în cazul în care consideră că 
măsurile luate sunt insuficiente pentru 
acoperirea riscurilor. O decizie de 
impunere a unor astfel de măsuri proactive 
specifice nu ar trebui să conducă, în 
principiu, la impunerea unei obligații 
generale de supraveghere, astfel cum se 
prevede la articolul 15 alineatul (1) din 
Directiva 2000/31/CE. Având în vedere 
riscurile deosebit de grave asociate 
diseminării conținutului cu caracter 
terorist, deciziile adoptate de autoritățile 
competente pe baza prezentului regulament 
ar putea deroga de la abordarea stabilită la 
articolul 15 alineatul (1) din Directiva 
2000/31/CE în ceea ce privește anumite 
măsuri specifice și direcționate, a căror 
adoptare este necesară din motive 
imperative de siguranță publică. Înainte de 
adoptarea unor astfel de decizii, autoritatea 
competentă ar trebui să asigure un 
echilibru just între obiectivele de interes 
public și drepturile fundamentale implicate, 
în special libertatea de exprimare și de 
informare și libertatea de a desfășura o 
activitate comercială, și să furnizeze o 
justificare corespunzătoare.

(19) Ca urmare a solicitării, autoritatea 
competentă ar trebui să inițieze un dialog 
cu furnizorul de servicii de găzduire cu 
privire la măsurile proactive care trebuie 
instituite. Dacă este necesar, autoritatea 
competentă ar trebui să impună adoptarea 
unor măsuri adecvate, eficace și 
proporționale, în cazul în care consideră că 
măsurile luate sunt insuficiente pentru 
acoperirea riscurilor. Autoritatea 
competentă ar trebui să impună doar 
măsuri proactive pe care furnizorul de 
servicii de găzduire le poate pune în 
aplicare în mod rezonabil, luând în 
considerare, printre alți factori, resursele 
financiare și de altă natură ale 
furnizorilor de servicii de găzduire. O 
decizie de impunere a unor astfel de măsuri 
proactive specifice nu ar trebui să conducă 
la impunerea unei obligații generale de 
supraveghere, astfel cum se prevede la 
articolul 15 alineatul (1) din Directiva 
2000/31/CE. Având în vedere riscurile 
deosebit de grave asociate diseminării 
conținutului cu caracter terorist, deciziile 
adoptate de autoritățile competente pe baza 
prezentului regulament ar putea, în 
circumstanțe excepționale, deroga de la 
abordarea stabilită la articolul 15 alineatul 
(1) din Directiva 2000/31/CE în ceea ce 
privește anumite măsuri specifice și 
direcționate, a căror adoptare este necesară 
din motive imperative de siguranță publică. 
Înainte de adoptarea unor astfel de decizii, 
autoritatea competentă ar trebui să asigure 
un echilibru just între obiectivele de interes 
public și drepturile fundamentale implicate, 
în special libertatea de exprimare și de 
informare și libertatea de a desfășura o 
activitate comercială, și să furnizeze o 
justificare corespunzătoare.

Or. en
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Transparența politicilor furnizorilor 
de servicii de găzduire în ceea ce privește 
conținutul cu caracter terorist este esențială 
pentru o creștere a gradului de răspundere 
față de propriii utilizatori și a încrederii
cetățenilor în piața digitală. Furnizorii de 
servicii de găzduire ar trebui să publice 
rapoarte anuale privind transparența care să 
conțină informații relevante privind 
măsurile întreprinse în legătură cu 
detectarea, identificarea și eliminarea 
conținutului cu caracter terorist.

(24) Transparența politicilor furnizorilor 
de servicii de găzduire în ceea ce privește 
conținutul cu caracter terorist este esențială 
pentru o creștere a gradului de răspundere 
față de propriii utilizatori și a încrederii 
cetățenilor în piața digitală. Furnizorii de 
servicii de găzduire ar trebui să publice 
rapoarte anuale privind transparența care să 
conțină informații relevante privind 
măsurile întreprinse în legătură cu 
detectarea, identificarea și eliminarea 
conținutului cu caracter terorist, precum și 
numărul de restricții cu privire le 
conținutul legal. Autoritățile competente 
să emită ordine de eliminare ar trebui, de 
asemenea, să publice rapoarte anuale 
privind transparența, care să conțină 
informații semnificative privind numărul 
de ordine juridice emise, numărul de 
eliminări, numărul de conținuturi 
teroriste identificate și detectate eliminate, 
precum și numărul de restricții privind 
conținutul legal.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Procedurile de depunere a 
plângerilor constituie o măsură de 
salvgardare necesară împotriva eliminării 
eronate a conținutului protejat în temeiul 
libertății de exprimare și de informare. 
Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui, 
așadar, să instituie mecanisme de depunere 

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

a plângerilor ușor de utilizat și să se 
asigure că plângerile sunt tratate cu 
promptitudine și în deplină transparență 
față de furnizorul de conținut și ar trebui 
să includă informații privind toate 
opțiunile de recurs efectiv, inclusiv căile 
de atac judiciare. Cerința ca furnizorul de 
servicii de găzduire să republice conținutul 
în cazul în care acesta a fost eliminat dintr-
o eroare nu aduce atingere posibilității 
furnizorilor de servicii de găzduire de a 
pune în aplicare propriile clauze și condiții 
din alte motive.

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

competente decid că, din motive de 
siguranță publică, inclusiv în contextul 
unei investigații, este inoportun sau 
neproductiv ca furnizorului de conținut să i 
se notifice direct eliminarea conținutului 
sau blocarea accesului la acesta, autoritățile 
respective ar trebui să informeze furnizorul 
de servicii de găzduire.

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a asigura îndeplinirea 
efectivă de către furnizorii de servicii de 
găzduire a obligațiilor care le revin în 
temeiul prezentului regulament, este 
necesar să se stabilească o serie de 
sancțiuni. Statele membre ar trebui să 
adopte norme privind sancțiunile, inclusiv, 
după caz, orientări privind amenzile. Este 
necesar să se stabilească sancțiuni deosebit 
de aspre pentru cazurile în care furnizorul 
de servicii de găzduire omite în mod 
sistematic să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta în 
termen de o oră de la primirea ordinului de 
eliminare. Nerespectarea normelor în 
anumite cazuri ar putea fi sancționată 
respectându-se principiile ne bis in idem și 
proporționalității și asigurându-se faptul că 
sancțiunile țin cont de neîndeplinirea 
sistematică a obligațiilor. Pentru a garanta 
securitatea juridică, regulamentul ar trebui 
să stabilească în ce măsură obligațiile 
relevante pot face obiectul unor sancțiuni. 
În cazul nerespectării articolului 6, ar 
trebui să se adopte sancțiuni numai în ceea 
ce privește obligațiile care decurg dintr-o 
solicitare de raportare efectuată în temeiul 

(38) Pentru a asigura îndeplinirea 
efectivă de către furnizorii de servicii de 
găzduire a obligațiilor care le revin în 
temeiul prezentului regulament, este 
necesar să se stabilească o serie de 
sancțiuni. Statele membre ar trebui să 
adopte norme privind sancțiunile, inclusiv, 
după caz, orientări privind amenzile. Este 
necesar să se stabilească sancțiuni deosebit 
de aspre pentru cazurile în care furnizorul 
de servicii de găzduire omite în mod 
sistematic să elimine conținutul cu caracter 
terorist sau să blocheze accesul la acesta în 
termen de o oră de la primirea ordinului de 
eliminare, în funcție de mărimea și 
mijloacele furnizorului de servicii de 
găzduire. Nerespectarea normelor în 
anumite cazuri ar putea fi sancționată 
respectându-se principiile ne bis in idem și 
proporționalității și asigurându-se faptul că 
sancțiunile țin cont de neîndeplinirea 
sistematică a obligațiilor. Pentru a garanta 
securitatea juridică, regulamentul ar trebui 
să stabilească în ce măsură obligațiile 
relevante pot face obiectul unor sancțiuni. 
În cazul nerespectării articolului 6, ar 
trebui să se adopte sancțiuni numai în ceea 
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articolului 6 alineatul (2) sau dintr-o 
decizie de impunere a unor măsuri 
proactive suplimentare în temeiul 
articolului 6 alineatul (4). Atunci când se 
stabilește dacă ar trebui impuse sau nu 
sancțiuni financiare, ar trebui să se țină 
seama în mod corespunzător de resursele 
financiare ale furnizorului. Statele membre 
ar trebui să se asigure că sancțiunile nu 
încurajează eliminarea conținutului care nu 
este conținut cu caracter terorist.

ce privește obligațiile care decurg dintr-o 
solicitare de raportare efectuată în temeiul 
articolului 6 alineatul (2) sau dintr-o 
decizie de impunere a unor măsuri 
proactive suplimentare în temeiul 
articolului 6 alineatul (4). Atunci când se 
stabilește dacă ar trebui impuse sau nu 
sancțiuni financiare, ar trebui să se țină 
seama în mod corespunzător de resursele 
financiare ale furnizorului. Statele membre 
ar trebui să se asigure că sancțiunile nu 
încurajează eliminarea conținutului care nu 
este conținut cu caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) un set de măsuri care urmează să fie 
instituite de statele membre pentru 
identificarea conținutului cu caracter 
terorist, pentru eliminarea rapidă a acestuia 
de către furnizorii de servicii de găzduire și 
pentru facilitarea cooperării cu autoritățile 

(b) un set de măsuri care urmează să fie 
instituite de statele membre pentru 
identificarea conținutului cu caracter 
terorist, pentru eliminarea rapidă a acestuia 
de către furnizorii de servicii în 
concordanță cu legislația Uniunii privind 



PR\1174496RO.docx 19/28 PE633.042v01-00

RO

competente din alte state membre, cu 
furnizorii de servicii de găzduire și, după 
caz, cu organismele relevante ale Uniunii.

o protecție adecvată pentru libertatea de 
exprimare și de informare, și pentru 
facilitarea cooperării cu autoritățile 
competente din alte state membre, cu 
furnizorii de servicii de găzduire și, după 
caz, cu organismele relevante ale Uniunii.

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezentul regulament nu are drept 
efect modificarea obligației de respectare 
a drepturilor fundamentale și a 
principiilor juridice fundamentale, astfel 
cum sunt consfințite la articolul 6 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană.

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Furnizorii de servicii care nu sunt puse la dispoziția publicului, și al căror conținut în sine nu 
este accesibil furnizorilor, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, deoarece acest lucru poate duce la un conflict cu principiile de confidențialitate 
și poate submina furnizarea de servicii de infrastructură de tip cloud. În cazul în care 
furnizorii de servicii facilitează difuzarea conținutului către mai mulți utilizatori finali și 
public, aceștia ar trebui să intre sub incidența domeniului de aplicare.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Furnizorii de servicii care nu sunt puse la dispoziția publicului, și al căror conținut în sine nu 
este accesibil furnizorilor, nu ar trebui să intre în domeniul de aplicare al prezentului 
regulament, deoarece acest lucru poate duce la un conflict cu principiile de confidențialitate 
și poate submina furnizarea de servicii de infrastructură de tip cloud. În cazul în care 
furnizorii de servicii facilitează difuzarea conținutului către mai mulți utilizatori finali și 
către public, aceștia ar trebui să intre sub incidența domeniului de aplicare.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri adecvate, rezonabile și 
proporționale, în conformitate cu prezentul
regulament, pentru a combate diseminarea 
conținutului cu caracter terorist și pentru a-
i proteja pe utilizatori împotriva 

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

conținutului cu caracter terorist. În acest 
sens, aceștia acționează în mod diligent, 
proporțional și nediscriminatoriu, luând în 
considerare în mod corespunzător, în toate 
circumstanțele, drepturile fundamentale 
ale utilizatorilor, și țin cont de importanța 
fundamentală a libertății de exprimare și de 
informare într-o societate deschisă și 
democratică. În special, aceste acțiuni nu 
conduc la o monitorizare generală.

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă este relevant, decizia de a nu 
comunica informațiile cu privire la 
eliminarea conținutului cu caracter terorist 
sau blocarea accesului la acesta, astfel cum 
se menționează la articolul 11.

(g) dacă este necesar și potrivit, 
decizia de a nu comunica informațiile cu 
privire la eliminarea conținutului cu 
caracter terorist sau blocarea accesului la 
acesta, astfel cum se menționează la 
articolul 11.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) termene pentru calea de atac pe 
care o au la dispoziție furnizorul de 
servicii de găzduire și furnizorul de 
conținut.

Or. en
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
iau măsuri proactive, atunci când acestea 
se impun, pentru a-și proteja serviciile 
împotriva diseminării de conținut cu 
caracter terorist. Măsurile trebuie să fie 
eficace și proporționale, ținând seama de 
riscul și nivelul de expunere la conținutul 
cu caracter terorist, de drepturile
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare într-o societate 
deschisă și democratică.

1. Furnizorii de servicii de găzduire 
pot lua măsuri proactive, atunci când 
acestea se impun, pentru a-și proteja 
serviciile împotriva diseminării de conținut 
cu caracter terorist, în special atunci când 
există un nivel neincidental de expunere 
la conținutul cu caracter terorist și 
primire a ordinelor de îndepărtare. 
Măsurile trebuie să fie eficace, specifice și 
proporționale, ținând seama de riscul și 
nivelul de expunere la conținutul cu 
caracter terorist, acordând o atenție 
deosebită drepturilor fundamentale ale 
utilizatorilor și de importanța fundamentală 
a libertății de exprimare și de informare 
într-o societate deschisă și democratică.

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile 
proactive luate și raportate în temeiul 
alineatului (2) sunt insuficiente pentru a 
atenua și a gestiona riscul și nivelul de 
expunere, aceasta poate solicita 
furnizorului de servicii de găzduire să 
adopte măsuri proactive specifice 
suplimentare. În acest scop, furnizorul de 
servicii de găzduire cooperează cu 
autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru a 
identifica măsurile specifice pe care ar 

3. În cazul în care autoritatea 
competentă menționată la articolul 17 
alineatul (1) litera (c) consideră că măsurile 
proactive luate și raportate în temeiul 
alineatului (2) nu respectă principiile 
necesității și proporționalității sau sunt 
insuficiente pentru a atenua și a gestiona 
riscul și nivelul de expunere, aceasta poate 
solicita furnizorului de servicii de găzduire 
să reevalueze măsurile necesare sau să 
adopte măsuri proactive specifice 
suplimentare. În acest scop, furnizorul de 
servicii de găzduire cooperează cu 
autoritatea competentă menționată la 
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trebui să le instituie furnizorul de servicii 
de găzduire, pentru a stabili principalele 
obiective și jaloane, precum și termenele 
de realizare a acestora.

articolul 17 alineatul (1) litera (c) pentru a 
identifica modificările sau măsurile 
specifice pe care ar trebui să le instituie 
furnizorul de servicii de găzduire, pentru a 
stabili principalele obiective și jaloane, 
precum și termenele de realizare a acestora.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care nu se poate ajunge 
la niciun acord în termen de trei luni de la 
adresarea solicitării în temeiul alineatului 
(3), autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate 
emite o decizie prin care să impună măsuri 
proactive specifice suplimentare, necesare 
și proporționale. Atunci când adoptă 
această decizie, autoritatea competentă ține 
cont în special de capacitatea economică a 
furnizorului de servicii de găzduire, de 
efectul acestor măsuri asupra drepturilor 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare. Decizia se 
trimite la sediul principal al furnizorului de 
servicii de găzduire sau reprezentantului 
legal desemnat de furnizorul de servicii. 
Furnizorul de servicii de găzduire 
raportează periodic cu privire la punerea în 
aplicare a măsurilor, conform indicațiilor 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c).

4. În cazul în care nu se poate ajunge 
la niciun acord în termen de trei luni de la 
adresarea solicitării în temeiul alineatului 
(3), autoritatea competentă menționată la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c) poate 
emite o decizie prin care să impună măsuri 
proactive specifice suplimentare, necesare 
și proporționale. Autoritatea competentă 
nu impune o obligație generală de 
monitorizare. Atunci când adoptă această 
decizie, autoritatea competentă ține cont în 
special de capacitatea economică a 
furnizorului de servicii de găzduire, de 
efectul acestor măsuri asupra drepturilor 
fundamentale ale utilizatorilor și de 
importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare. Decizia se 
trimite la sediul principal al furnizorului de
servicii de găzduire sau reprezentantului 
legal desemnat de furnizorul de servicii. 
Furnizorul de servicii de găzduire 
raportează periodic cu privire la punerea în 
aplicare a măsurilor, conform indicațiilor 
autorității competente menționate la 
articolul 17 alineatul (1) litera (c).

Or. en
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
publică anual un raport privind 
transparența referitor la măsurile 
întreprinse pentru combaterea diseminării 
conținutului cu caracter terorist.

2. Furnizorii de servicii de găzduire și 
autoritățile competente să emită ordine de 
eliminare publică anual un raport privind 
transparența referitor la măsurile 
întreprinse pentru combaterea diseminării 
conținutului cu caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o prezentare generală și rezultatele 
procedurilor de depunere a plângerilor.

(d) o prezentare generală și rezultatele 
procedurilor de depunere a plângerilor, 
inclusiv numărul de cazuri în care s-a 
stabilit că conținutul a fost identificat în 
mod eronat drept conținut cu caracter 
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terorist.

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

2. Măsurile de salvgardare respective 
constau în special în supravegherea și 
efectuarea de verificări de către o persoană
a caracterului adecvat al deciziei de a 
elimina sau de a refuza accesul la 
conținut, în special în ceea ce privește 
dreptul la libertatea de exprimare și de 
informare. Supravegherea de către o 
persoană este necesară atunci când o 
evaluare detaliată a contextului relevant
este necesară pentru a se stabili dacă 
respectivul conținut trebuie considerat 
conținut cu caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
analizează prompt fiecare plângere primită 
și republică conținutul, fără întârzieri 
nejustificate, în cazul în care eliminarea sa 
sau blocarea accesului a fost nejustificată. 
Aceștia informează autorul plângerii cu 
privire la rezultatul examinării.

2. Furnizorii de servicii de găzduire 
analizează prompt fiecare plângere primită 
și republică conținutul, fără întârzieri 
nejustificate, în cazul în care eliminarea sa 
sau blocarea accesului a fost nejustificată. 
Acestea informează autorul plângerii cu 
privire la rezultatul examinării în termen 
de două săptămâni de la primirea 
plângerii .

Or. en
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În pofida dispozițiilor de la 
alineatele (1) și (2), mecanismul de tratare 
a plângerilor al furnizorilor de servicii de 
găzduire este complementar cu legislația 
și procedurile aplicabile ale statelor 
membre.

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. La cererea furnizorului de conținut, 
furnizorul de servicii de găzduire îi 
comunică acestuia motivele eliminării sau 
ale blocării accesului și posibilitățile de 
contestare a deciziei.

2. La cererea furnizorului de conținut, 
furnizorul de servicii de găzduire îi 
comunică acestuia motivele eliminării sau 
ale blocării accesului, inclusiv temeiul 
juridic al acestei acțiuni și posibilitățile de 
contestare a deciziei.

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Calea de atac menționată la 
articolul 4 alineatul (9) va fi introdusă la 
instanța din statul membru în care își are 
sediul principal furnizorul de servicii de 
găzduire sau în care reprezentantul legal 
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desemnat de furnizorul de servicii de 
găzduire în temeiul articolul 16 își are 
reședința sau este stabilit.

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea sau autoritățile competente
pentru:

1. Fiecare stat membru desemnează 
autoritatea competentă pentru:

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Autoritățile competente iau în 
considerare întârzierile neintenționate, în 
special din partea întreprinderilor mici și 
mijlocii și a întreprinderilor nou-
înființate, ca factori atenuanți în 
momentul stabilirii tipurilor și nivelului 
sancțiunilor.

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 23 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu mai devreme de [trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport referitor 
la aplicarea prezentului regulament, care 
vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea 
mecanismelor de salvgardare. Dacă este 
cazul, raportul este însoțit de propuneri 
legislative. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
elaborarea raportului respectiv.

Nu mai devreme de [trei ani de la data 
aplicării prezentului regulament], Comisia 
efectuează o evaluare a prezentului 
regulament și prezintă Parlamentului 
European și Consiliului un raport referitor 
la aplicarea prezentului regulament, care 
vizează inclusiv funcționarea și eficacitatea 
mecanismelor de salvgardare. Raportul 
cuprinde, de asemenea, impactul 
prezentului regulament asupra libertății 
de exprimare și de informare. Dacă este 
cazul, raportul este însoțit de propuneri 
legislative. Statele membre furnizează 
Comisiei informațiile necesare pentru 
elaborarea raportului respectiv.

Or. en
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