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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο είναι τόσο σοβαρό και 
συνεπάγεται τόσο τρομερές συνέπειες σε όλες τις πτυχές της ζωής του θύματος, ώστε να μην 
μπορεί σε καμία περίπτωση να αντιμετωπιστεί ελαφρά. Κατά την ίδια περίοδο, η έκρηξη της 
χρήσης του Διαδικτύου, τα ολοένα αυξανόμενα πολυάριθμα εργαλεία και οι εφαρμογές του το 
έχουν μετατρέψει σε παράδεισο για τους καταναλωτές που αναζητούν πορνογραφικό 
περιεχόμενο, εκ των οποίων, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι νεότεροι είναι μεταξύ 12 και 17 ετών. 
Ο εθισμός στο πορνογραφικό υλικό έχει σοβαρές επιπτώσεις στο ανθρώπινο μυαλό, καθώς η 
πορνογραφία παρουσιάζει μια έντονα στρεβλωμένη εικόνα του ανθρώπινου σώματος, των 
σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών. Σε αυτό, έρχεται να 
προστεθεί το αυξανόμενο πρόβλημα του σεξουαλικού εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο που έχει 
ως στόχο ευάλωτες γυναίκες και κορίτσια, όπως στην περίπτωση της Μίλα, η οποία έχει δεχτεί 
ιδιαίτερα υψηλή δημοσιογραφική κάλυψη. Η τελευταία, μια Γαλλίδα ΛΟΑΔ μαθήτρια 
λυκείου, χρειάστηκε να τεθεί υπό προστασία στις αρχές του 2020 και να απομακρυνθεί από το 
σχολείο της εξαιτίας απειλών βιασμού και θανάτου που δέχθηκε στο διαδίκτυο επειδή είχε 
επικρίνει το Ισλάμ. Τέλος, οι περιπτώσεις ψευδών κατηγοριών σεξουαλικής κακοποίησης, οι 
οποίες έρχονται στο φως επί σειρά ετών, δικαιολογούν το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε να επιρριφθεί η πλήρης νομική ευθύνη στους 
ανθρώπους που εσκεμμένα κατασκεύασαν αυτές τις υποθέσεις. Σε γενικές γραμμές, από το 
στάδιο της υποψίας για σεξουαλικό έγκλημα εις βάρος παιδιού έως τη δίωξη και τις κυρώσεις 
που επιβάλλονται κατά του δράστη, πρέπει να εφαρμόζονται όλες οι προφυλάξεις και οι 
βέλτιστες πρακτικές για να υπερισχύσει η δικαιοσύνη. Όπως φαίνεται, τα διαδικαστικά 
σφάλματα ή οι ποινικές υποθέσεις που κινούνται λόγω ψευδών κατηγοριών για εγκληματική 
σεξουαλική δραστηριότητα κατά παιδιών μπορούν ενίοτε να διαταράξουν την πορεία της 
δικαιοσύνης με την επιβολή κυρώσεων σε αθώους πολίτες. Έχει, επομένως, ζωτική σημασία 
να τηρείται πάντα η αρχή του τεκμηρίου της αθωότητας όταν μια γυναίκα ή ένας άνδρας 
γίνονται αντικείμενο υπόνοιας σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Για την 
ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο 
απαιτείται, μεταξύ άλλων στρατηγικών, τα σχολεία και οι γονείς να ενώσουν τις δυνάμεις τους 
για να μάθουν τα παιδιά τους να αναπτύσσουν σχέσεις με βάση τον αυτοσεβασμό, τον σεβασμό 
του σώματός τους και της προσωπικής τους εικόνας και τον σεβασμό για τους άλλους. Ο 
αυτοσεβασμός και ο σεβασμός για τους άλλους απορρέει από την εκτίμηση του ανθρώπου στη 
συναισθηματική και πνευματική του διάσταση, χωρίς την αναγωγή του σώματος σε 
αντικείμενο. Τέλος, λυπόμαστε για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν επαρκή δεδομένα σχετικά με 
καταδικασθέντες δράστες κακοποίησης παιδιών και ζητούμε από τους αρμόδιους φορείς να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί τη 
σημασία της λήψης μέτρων όσον αφορά τα δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες μόνο υπό την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαίο και νομικά 
εγκεκριμένο, όπως αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής.   

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Η σεξουαλική κακοποίηση και η 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών 
συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα των 
δικαιωμάτων των παιδιών στην προστασία 
από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης και 
παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής κακοποίησης, όπως 
προβλέπεται από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού του 1989 και από τον Χάρτη. Η 
ψηφιοποίηση έχει προσφέρει πολλά οφέλη 
στην κοινωνία και στην οικονομία, αλλά 
έχει δημιουργήσει και προκλήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στο διαδίκτυο. Η προστασία των 
παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί μία από τις 
προτεραιότητες της Ένωσης. Στις 24 
Ιουλίου 2020 η Επιτροπή εξέδωσε 
στρατηγική της ΕΕ για 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών9 (στο 
εξής: στρατηγική), στόχος της οποίας 
είναι η παροχή αποτελεσματικής 
απόκρισης, σε επίπεδο ΕΕ, στο έγκλημα 
της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

(4) Η σεξουαλική κακοποίηση και η 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών 
συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα των 
δικαιωμάτων των παιδιών στην προστασία 
από κάθε μορφή βίας, κακοποίησης και 
παραμέλησης, κακομεταχείρισης ή 
εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής κακοποίησης, όπως 
προβλέπεται από τη Σύμβαση των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού του 1989 και από τον Χάρτη. 
Επιπλέον, η Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης αναγνωρίζει ότι τα 
κορίτσια εκτίθενται συχνά σε σοβαρές 
μορφές έμφυλης βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της βίας στον 
κυβερνοχώρο. Η ψηφιοποίηση έχει 
προσφέρει πολλά οφέλη στην κοινωνία και 
στην οικονομία, αλλά έχει δημιουργήσει 
και προκλήσεις, ιδίως την αυξημένη 
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών στο 
διαδίκτυο, οι οποίες επιδεινώθηκαν κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, 
που προέκυψε από την ευρύτερη 
πρόσβαση σε δυνητικά θύματα και την 
απότομη αύξηση στην ανταλλαγή υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
μεταξύ των σχετικών παραβατών. 
Σημειώθηκε επίσης ένας αυξανόμενος 
αριθμός περιστατικών δόλιας 
προσέγγισης παιδιών για αθέμιτους 
σκοπούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας 
COVID-19, συμπεριλαμβανομένης της 
αύξησης του αυτοπαραγόμενου 
περιεχομένου. Επιπλέον, η αυξημένη 
κατάχρηση από τους παραβάτες 
τεχνολογιών προστασίας της 
ιδιωτικότητας για να μεταμφιέσουν τις 
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φρικτές ενέργειές τους έχει καταστήσει 
δυσκολότερο για τις αρχές επιβολής του 
νόμου να εμποδίζουν, να εντοπίζουν, να 
διερευνούν και να διώκουν τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο. 
Σύμφωνα με την Europol, ο 
πολλαπλασιασμός των εργαλείων 
ανωνυμοποίησης και η μεγαλύτερη 
ποσότητα υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών ενδέχεται επίσης να 
οδηγήσουν σε υψηλότερο κίνδυνο 
επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης8α. Η 
προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο 
αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της 
Ένωσης, επειδή τα παιδιά είναι τα πιο 
ευάλωτα άτομα στην κοινωνία μας και 
δεν είναι σε θέση να αμυνθούν.

_________________ _________________
9 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, Στρατηγική της ΕΕ για 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
COM(2020) 607 final της 24ης Ιουλίου 
2020.

8α Έκθεση της Europol «Exploiting 
isolation: Offenders and victims of online 
child sexual abuse during the Covid-19 
pandemic» (Εκμετάλλευση της 
απομόνωσης: δράστες σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, και 
τα θύματα τους, κατά την διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19), η οποία 
δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουνίου 2020.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Τα κορίτσια και οι νεαρές 
γυναίκες εκτίθενται ιδιαίτερα στους 
κινδύνους της σεξουαλικής κακοποίησης, 
καθώς και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης, και αντιπροσωπεύουν τη 
συντριπτική πλειονότητα των 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στο διαδίκτυο. Σύμφωνα με την 
οργάνωση THORN και το Καναδικό 
Κέντρο Προστασίας Παιδιών, το 80 % 
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των παιδιών θυμάτων σεξουαλικής 
κακοποίησης είναι κορίτσια. Σύμφωνα με 
αριθμητικά στοιχεία που παρατίθενται 
στην έκθεση του INHOPE του 2019, το 
91 % των θυμάτων ήταν κορίτσια, το 7 % 
αγόρια και η διάμεση ηλικία των 
θυμάτων μειώνεται, με το 92 % των 
θυμάτων να είναι κάτω των 13 ετών. 
Σύμφωνα με τη διεθνή έκθεση του 2017 
της οργάνωσης End Child Prostitution, 
Child Pornography & Trafficking of 
Children for Sexual Purposes (ECPAT), 
από το 2017 οι δράστες σεξουαλικής 
κακοποίησης είναι κυρίως άνδρες1α, 
γεγονός που έχει σημασία για την 
κατάρτιση βασικών δεικτών. Επομένως, 
είναι σημαντικό τα κορίτσια και τα 
αγόρια να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, 
προσβάσιμα και ηλικιακά κατάλληλα 
κανάλια για την αναφορά της 
κακοποίησης χωρίς φόβο, ιδίως όταν ο 
δράστης βρίσκεται στον εσωτερικό κύκλο 
των θυμάτων, λόγω του γεγονότος ότι σε 
τέτοιες περιπτώσεις σπάνια σημειώνονται 
καταγγελίες.
_________________
1α ECPAT Journal, «End Child Sexual 
Exploitation international report» 
(Διεθνής έκθεση για τον τερματισμό της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών), 
Απρίλιος 2017· https://www.ecpat.org/wp-
content/uploads/2017/04/Journal_No12-
ebook.pdf

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Στις 24 Ιουλίου 2020 η Επιτροπή 
εξέδωσε στρατηγική της ΕΕ για 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών1α («η 
στρατηγική»), στόχος της οποίας είναι η 
παροχή αποτελεσματικής απόκρισης, σε 

https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Journal_No12-ebook.pdf
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επίπεδο ΕΕ, στο έγκλημα της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, με 
δέουσα συνεκτίμηση των διαφορετικών 
μορφών σεξουαλικής κακοποίησης τις 
οποίες βιώνουν τα κορίτσια και τα 
αγόρια. Στο πλαίσιο της εν λόγω 
στρατηγικής, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 
θα προτείνει συγκεκριμένες νομοθετικές 
πράξεις ανά τομέα οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν «σαφείς δεσμευτικές 
υποχρεώσεις για τον εντοπισμό και την 
καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και νεαρών 
κοριτσιών στο διαδίκτυο, οι οποίες θα 
αυξήσουν τη σαφήνεια και την ασφάλεια 
στο έργο τόσο των αρχών επιβολής του 
νόμου όσο και των σχετικών παραγόντων 
του ιδιωτικού τομέα για την 
αντιμετώπιση της κακοποίησης στο 
διαδίκτυο». Παρά τη στρατηγική, 
υπάρχει μεγάλη ανάγκη για προληπτικά 
μέτρα και μια πιο στοχοθετημένη 
προσέγγιση για να ληφθούν υπόψη οι 
συγκεκριμένες περιστάσεις και ανάγκες 
διαφόρων ευάλωτων ομάδων παιδιών, 
ιδίως κοριτσιών.
_________________
1α Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, 
την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 
των Περιφερειών, Στρατηγική της ΕΕ για 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
COM(2020)0607 final της 24ης Ιουλίου 
2020.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών 
ανεξαρτήτως αριθμών, όπως οι υπηρεσίες 

(5) Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 
επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
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ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω 
διαδικτύου και ανταλλαγής μηνυμάτων, 
χρησιμοποιούν ήδη ειδικές τεχνολογίες για 
τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και 
την καταγγελία των περιστατικών αυτών 
στις αρχές επιβολής του νόμου και σε 
φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο 
συμφέρον κατά της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών ή για την αφαίρεση 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
σε εθελοντική βάση. Αυτοί οι φορείς 
παραπέμπουν σε εθνικές ανοικτές γραμμές 
επικοινωνίας για την αναφορά υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς 
και σε φορείς που έχουν σκοπό τη μείωση 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών 
και την πρόληψη της θυματοποίησης 
παιδιών, οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός 
της Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες. 
Συλλογικά, αυτές οι εθελοντικές 
δραστηριότητες διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διευκόλυνση της ταυτοποίησης 
και της διάσωσης των θυμάτων, καθώς και 
στη μείωση της περαιτέρω διάδοσης 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 
ταυτοποίηση των δραστών, στη διεξαγωγή 
των σχετικών ερευνών και στην πρόληψη 
αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών.

ρόλο στην ανίχνευση περιπτώσεων 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο 
διαδίκτυο και στην απομάκρυνση, στην 
πηγή, υλικού σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών από τις πλατφόρμες τους για την 
αποφυγή περαιτέρω θυματοποίησης, 
επειδή κάθε νέα προβολή τέτοιου υλικού 
είναι επιβλαβής για το θύμα. Ορισμένοι 
πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών 
επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών, όπως 
οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
μέσω διαδικτύου και ανταλλαγής 
μηνυμάτων, χρησιμοποιούν ήδη ειδικές 
τεχνολογίες για τον εντοπισμό 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στο διαδίκτυο και την καταγγελία 
των περιστατικών αυτών στις αρχές 
επιβολής του νόμου και σε φορείς που 
ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά 
της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών 
ή για τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες τους, 
την αφαίρεση του εν λόγω υλικού από τις 
υπηρεσίες τους και την καταγγελία του εν 
λόγω υλικού σε εθελοντική βάση. Για να 
καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των 
θυμάτων παιδιών και να επιτραπεί στους 
παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικής 
επικοινωνίας ανεξαρτήτως αριθμών να 
προσδιορίζουν σωστά τα σφάλματα 
εντοπισμού, όλες οι περιπτώσεις πιθανής 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο 
διαδίκτυο θα πρέπει να αναφέρονται στις 
αρχές επιβολής του νόμου και σε 
οργανώσεις που ενεργούν προς το 
δημόσιο συμφέρον κατά της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών. Αυτοί οι φορείς 
παραπέμπουν σε εθνικές ανοικτές γραμμές 
επικοινωνίας για την αναφορά υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, καθώς 
και σε φορείς που έχουν σκοπό τη μείωση 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών 
και την πρόληψη της θυματοποίησης 
παιδιών, οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός 
της Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες. 
Συλλογικά, αυτές οι εθελοντικές 
δραστηριότητες διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διευκόλυνση της ταυτοποίησης 
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και της διάσωσης των θυμάτων, καθώς και 
στη μείωση της περαιτέρω διάδοσης 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, 
ενώ παράλληλα συμβάλλουν στην 
ταυτοποίηση των δραστών, στη διεξαγωγή 
των σχετικών ερευνών και στην πρόληψη 
αδικημάτων σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών και σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
παιδιών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020 η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από παρόχους υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών 
ανεξαρτήτως αριθμών μέσω εθελοντικών 
μέτρων με σκοπό τον εντοπισμό και την 
καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και 
την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών διέπεται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

(6) Έως τις 20 Δεκεμβρίου 2020 η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από παρόχους υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών 
ανεξαρτήτως αριθμών μέσω εθελοντικών 
μέτρων με σκοπό τον εντοπισμό και την 
καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και 
την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών διέπεται από τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ δεν περιέχει 
συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και άλλων δεδομένων όσον 
αφορά την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τον 
εντοπισμό και την καταγγελία 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση 

(7) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ δεν περιέχει 
συγκεκριμένες διατάξεις σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και άλλων δεδομένων όσον 
αφορά την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών με σκοπό τον 
εντοπισμό και την καταγγελία 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση 
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υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν 
νομοθετικά μέτρα για να περιορίζουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στα άρθρα 5 
και 6 της εν λόγω οδηγίας, τα οποία 
αφορούν το απόρρητο των επικοινωνιών 
και τα δεδομένα κίνησης, με σκοπό την 
πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και 
δίωξη ποινικών αδικημάτων που 
σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση 
παιδιών. Ελλείψει σχετικών νομοθετικών 
μέτρων, και εν αναμονή της θέσπισης νέου 
μακροπρόθεσμου νομικού πλαισίου για 
την αποτελεσματική καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε 
επίπεδο Ένωσης όπως έχει ανακοινωθεί 
στη στρατηγική, δεν υφίσταται νομική 
βάση ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών 
ανεξαρτήτως αριθμών να συνεχίσουν τον 
εντοπισμό και την καταγγελία 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
στις υπηρεσίες τους μετά τις 21 
Δεκεμβρίου 2020.

υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα 
κράτη μέλη δύνανται να λαμβάνουν 
νομοθετικά μέτρα για να περιορίζουν τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στα άρθρα 5 
και 6 της εν λόγω οδηγίας, τα οποία 
αφορούν το απόρρητο των επικοινωνιών 
και τα δεδομένα κίνησης, με σκοπό την 
πρόληψη, διερεύνηση, διαπίστωση και 
δίωξη ποινικών αδικημάτων που 
σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση 
παιδιών. Ελλείψει σχετικών εθνικών 
νομοθετικών μέτρων, και εν αναμονή της 
θέσπισης νέου μακροπρόθεσμου νομικού 
πλαισίου για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών σε επίπεδο Ένωσης 
όπως έχει ανακοινωθεί στη στρατηγική, 
δεν υφίσταται νομική βάση ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών διαπροσωπικών 
επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών να 
συνεχίσουν τον εντοπισμό και την 
καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και 
τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες τους, 
την αφαίρεση του εν λόγω υλικού από τις 
υπηρεσίες τους και την αναφορά του εν 
λόγω υλικού μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός 
προβλέπει προσωρινή παρέκκλιση από το 
άρθρο 5 παράγραφος 1 και από το άρθρο 6 
της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα οποία 
προστατεύουν το απόρρητο των 
επικοινωνιών και των δεδομένων κίνησης. 
Δεδομένου ότι η οδηγία 2002/58/ΕΚ 
εκδόθηκε βάσει του άρθρου 114 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 

(8) Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός 
προβλέπει προσωρινή παρέκκλιση από το 
άρθρο 5 παράγραφος 1 και από το άρθρο 6 
της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα οποία 
προστατεύουν το απόρρητο των 
επικοινωνιών και των δεδομένων κίνησης. 
Τα εθελοντικά μέτρα τα οποία 
προσφέρουν οι πάροχοι υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σκόπιμο να 
εκδοθεί ο παρών κανονισμός επί της ίδιας 
νομικής βάσης. Επιπλέον, δεν έχουν 
θεσπίσει όλα τα κράτη μέλη νομοθετικά 
μέτρα σε εθνικό επίπεδο για τον 
περιορισμό των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στις εν 
λόγω διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, 
ενώ η θέσπιση σχετικών μέτρων εμπεριέχει 
σημαντικό κίνδυνο κατακερματισμού, ο 
οποίος είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά 
την εσωτερική αγορά.

ανεξαρτήτως αριθμών στην Ένωση 
εφαρμόζονται με μοναδικό σκοπό τον 
εντοπισμό και την καταγγελία 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο 
διαδίκτυο και, συνεπώς, ο εντοπισμός, η 
αφαίρεση και η καταγγελία υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών θα 
υπόκεινται στις διασφαλίσεις και τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι η 
οδηγία 2002/58/ΕΚ εκδόθηκε βάσει του 
άρθρου 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 
σκόπιμο να εκδοθεί ο παρών κανονισμός 
επί της ίδιας νομικής βάσης. Επιπλέον, δεν 
έχουν θεσπίσει όλα τα κράτη μέλη 
νομοθετικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο για 
τον περιορισμό των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στις εν 
λόγω διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, 
ενώ η θέσπιση σχετικών μέτρων εμπεριέχει 
σημαντικό κίνδυνο κατακερματισμού, ο 
οποίος είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά 
την εσωτερική αγορά και την προστασία 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως των 
δικαιωμάτων των παιδιών που πέφτουν 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Εφόσον ο μοναδικός στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι να επιτρέψει τη 
συνέχιση ορισμένων υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, η 
παρέκκλιση που προβλέπεται από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
περιορίζεται σε καθιερωμένες τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούνται συνήθως από τις 

(11) Εφόσον ο μοναδικός στόχος του 
παρόντος κανονισμού είναι να επιτρέψει τη 
συνέχιση ορισμένων υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, η 
παρέκκλιση που προβλέπεται από τον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
περιορίζεται σε καθιερωμένες τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούνται συνήθως από τις 
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υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 
ανεξαρτήτως αριθμών με σκοπό τον 
εντοπισμό και την καταγγελία 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.Η αναφορά στην τεχνολογία 
περιλαμβάνει, όπου απαιτείται, 
οποιαδήποτε επανεξέταση από άνθρωπο 
που αφορά άμεσα τη χρήση της 
τεχνολογίας και την εποπτεία της. Η χρήση 
της εν λόγω τεχνολογίας θα πρέπει, ως εκ 
τούτου, να είναι συνήθης στον κλάδο, 
χωρίς να απαιτείται απαραίτητα από όλους 
τους παρόχους να χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία και χωρίς να αποκλείεται η 
περαιτέρω εξέλιξη της τεχνολογίας με 
τρόπο που να διαφυλάσσει την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, θα 
πρέπει να είναι επουσιώδες το κατά πόσο 
ένας συγκεκριμένος πάροχος που επιδιώκει 
να προσφύγει σε αυτή την παρέκκλιση ήδη 
χρησιμοποιεί την εν λόγω τεχνολογία κατά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Τα είδη των 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται θα 
πρέπει να παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν 
λιγότερο στην ιδιωτική ζωή σύμφωνα με 
τις πλέον προηγμένες εξελίξεις στον κλάδο 
και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
συστηματικό φιλτράρισμα και σάρωση 
των επικοινωνιών που περιέχουν κείμενο, 
αλλά να εξετάζουν μόνο συγκεκριμένες 
επικοινωνίες σε περίπτωση βάσιμης 
υποψίας σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών.

υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών 
ανεξαρτήτως αριθμών με σκοπό τον 
εντοπισμό και την καταγγελία 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 
Η αναφορά στην τεχνολογία περιλαμβάνει, 
όπου απαιτείται, οποιαδήποτε επανεξέταση 
από άνθρωπο που αφορά άμεσα τη χρήση 
της τεχνολογίας και την εποπτεία της. Η 
χρήση της εν λόγω τεχνολογίας θα πρέπει, 
ως εκ τούτου, να είναι συνήθης στον 
κλάδο, χωρίς να απαιτείται απαραίτητα 
από όλους τους παρόχους να 
χρησιμοποιούν την τεχνολογία και χωρίς 
να αποκλείεται η περαιτέρω εξέλιξη της 
τεχνολογίας με τρόπο που να διαφυλάσσει 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Σε αυτό 
το πλαίσιο, θα πρέπει να είναι επουσιώδες 
το κατά πόσο ένας συγκεκριμένος πάροχος 
που επιδιώκει να προσφύγει σε αυτή την 
παρέκκλιση ήδη χρησιμοποιεί την εν λόγω 
τεχνολογία κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Τα είδη 
των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται θα 
πρέπει να παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν 
λιγότερο στην ιδιωτική ζωή σύμφωνα με 
τις πλέον προηγμένες εξελίξεις στον 
κλάδο. Οι τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται δεν θα πρέπει να είναι 
σε θέση να κατανοήσουν το περιεχόμενο 
των επικοινωνιών, αλλά μόνο να είναι σε 
θέση να εντοπίσουν μοτίβα πιθανής 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να διασφαλίζονται η 
διαφάνεια και η λογοδοσία όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που ασκούνται σύμφωνα 

(14) Προκειμένου να διασφαλίζονται η 
διαφάνεια και η λογοδοσία όσον αφορά τις 
δραστηριότητες που ασκούνται σύμφωνα 
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με την παρέκκλιση, οι πάροχοι θα πρέπει 
να δημοσιεύουν εκθέσεις σε ετήσια βάση 
σχετικά με την επεξεργασία που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων σχετικά με το 
είδος και τον όγκο των δεδομένων που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, τον αριθμό 
των περιστατικών που εντοπίζονται, τα 
μέτρα που εφαρμόζονται για την επιλογή 
και τη βελτίωση των βασικών δεικτών, τον 
αριθμό και τον λόγο σφαλμάτων (ψευδώς 
θετικά αποτελέσματα) των διαφόρων 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τα μέτρα 
που εφαρμόζονται για τον περιορισμό του 
ποσοστού σφάλματος και το ποσοστό 
σφάλματος που επιτυγχάνεται, την 
πολιτική για τη διατήρηση δεδομένων και 
τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται για την 
προστασία των δεδομένων.

με την παρέκκλιση, οι πάροχοι θα πρέπει 
να δημοσιεύουν εκθέσεις σε ετήσια βάση 
σχετικά με την επεξεργασία που εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων σχετικά με το 
είδος και τον όγκο των δεδομένων που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, τον αριθμό 
των περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών που εντοπίζονται, 
με αναλυτικά δεδομένα ανά φύλο, όπου 
είναι δυνατόν, τα μέτρα που εφαρμόζονται 
για την επιλογή και τη βελτίωση των 
βασικών δεικτών, τον αριθμό και τον λόγο 
σφαλμάτων (ψευδώς θετικά 
αποτελέσματα) των διαφόρων 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τα μέτρα 
που εφαρμόζονται για τον περιορισμό του 
ποσοστού σφάλματος και το ποσοστό 
σφάλματος που επιτυγχάνεται, την 
πολιτική για τη διατήρηση δεδομένων και 
τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται για την 
προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
προσωρινούς και αυστηρά περιορισμένους 
κανόνες που παρεκκλίνουν από ορισμένες 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
2002/58/ΕΚ, με αποκλειστικό σκοπό να 
επιτρέψει στους παρόχους υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών 
ανεξαρτήτως αριθμών να εξακολουθήσουν 
να χρησιμοποιούν τεχνολογίες για την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και άλλων δεδομένων στον 
βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για τον 
εντοπισμό και την καταγγελία 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στο διαδίκτυο και την αφαίρεση 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
μέσω των υπηρεσιών τους.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
προσωρινούς και αυστηρά περιορισμένους 
κανόνες που παρεκκλίνουν από ορισμένες 
υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 
2002/58/ΕΚ, με αποκλειστικό σκοπό να 
επιτρέψει στους παρόχους υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών 
ανεξαρτήτως αριθμών να χρησιμοποιούν 
τεχνολογίες για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον 
βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο και 
αναλογικό για τον εντοπισμό και την 
καταγγελία περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και 
τον εντοπισμό υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στις υπηρεσίες τους, 
την αφαίρεση του εν λόγω υλικού από τις 
υπηρεσίες τους και την καταγγελία του εν 
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λόγω υλικού.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υλικό που συνιστά παιδική 
πορνογραφία, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
στοιχείο γ) της οδηγίας 2011/93/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου·

Διαγράφεται

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) «άγρα»:
i) η πρόταση εκ μέρους ενός ενήλικα 
να συναντήσει ένα παιδί που δεν έχει 
φτάσει στην ηλικία της συναίνεσης για 
σεξουαλική δραστηριότητα, με σκοπό τη 
διάπραξη των αδικημάτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 παράγραφος 4 
και στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της 
οδηγίας 2011/93 /ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α· ή
ii) η απόπειρα από μέρους ενός 
ενήλικα να συναντήσει ένα παιδί που δεν 
έχει φτάσει στην ηλικία σεξουαλικής 
συναίνεσης με σκοπό τη διάπραξη 
αδικήματος που προβλέπεται στο άρθρο 5 
παράγραφοι 2 ή 3 από έναν ενήλικα που 
ζητά δολίως από ένα παιδί το οποίο δεν 
έχει συμπληρώσει την ηλικία της 
σεξουαλικής συναίνεσης την παροχή 
πορνογραφίας που απεικονίζει αυτό το 
παιδί.
_________________
1α Οδηγία 2011/93/ΕΕ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 
σχετικά με την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και 
της παιδικής πορνογραφίας και την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 335 
της 17.12.2011, σ. 1).

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) άγρα παιδιών με σκοπό την τέλεση 
σεξουαλικών πράξεων με παιδί ή την 
παραγωγή παιδικής πορνογραφίας με ένα 
από τα ακόλουθα μέσα:

διαγράφεται

i) δελεασμός του παιδιού με δώρα ή άλλα 
ωφελήματα·
ii) απειλή κατά του παιδιού ότι θα 
υποστεί αρνητική συνέπεια με 
ενδεχομένως σοβαρό αντίκτυπο στο 
παιδί·
iii) παρουσίαση ή διάθεση στο παιδί 
πορνογραφικού υλικού.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «πορνογραφικές παραστάσεις» 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) 
της οδηγίας 2011/93/ΕΟΚ.

γ) «πορνογραφικές παραστάσεις» 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) 
της οδηγίας 2011/93/ΕΟΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της εκδικητικής 
πορνογραφίας.

Τροπολογία 15
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) «σεξουαλικός εξαναγκασμός» 
όπως ορίζεται στην οδηγία 2011/93/ΕΕ·

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α) «παιδί»: οποιοδήποτε πρόσωπο 
ηλικίας κάτω από την ηλικία της 
σεξουαλικής συναίνεσης·

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β) «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στο διαδίκτυο»:
α) υλικό που συνιστά «παιδική 
πορνογραφία», όπως ορίζεται στο άρθρο 
2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2011/93/ΕΕ·
β) υλικό που συνιστά «παιδική πορνεία», 
όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο δ) 
της οδηγίας 2011/93/ΕΕ.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ειδικές υποχρεώσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 6 
της οδηγίας 2002/58/ΕΚ δεν εφαρμόζονται 

Οι ειδικές υποχρεώσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 6 
της οδηγίας 2002/58/ΕΚ δεν εφαρμόζονται 
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στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και άλλων δεδομένων όσον 
αφορά την παροχή υπηρεσιών 
διαπροσωπικών επικοινωνιών 
ανεξαρτήτως αριθμών στον βαθμό που 
αυτή είναι απολύτως αναγκαία για τη 
χρήση τεχνολογίας με αποκλειστικό σκοπό 
την αφαίρεση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και τον εντοπισμό 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών στο διαδίκτυο ή την καταγγελία 
των περιστατικών αυτών στις αρχές 
επιβολής του νόμου και σε φορείς που 
ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον κατά 
της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
υπό τον όρο ότι:

στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών 
ανεξαρτήτως αριθμών στον βαθμό που 
αυτή είναι απολύτως αναγκαία για τη 
χρήση τεχνολογίας με αποκλειστικό σκοπό 
τον εντοπισμό και την αφαίρεση υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και τον 
εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο ή την 
καταγγελία των περιστατικών αυτών τόσο 
στις αρχές επιβολής του νόμου όσο και σε 
φορείς που ενεργούν προς το δημόσιο 
συμφέρον κατά της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, υπό τον όρο ότι:

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η επεξεργασία είναι αναλογική και 
περιορίζεται σε καθιερωμένες τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούνται συνήθως από 
παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών 
επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για 
τον συγκεκριμένο σκοπό πριν από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
και οι οποίες συμβαδίζουν με τις πλέον 
προηγμένες εξελίξεις στον κλάδο και 
παρεμβαίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο 
στην ιδιωτική ζωή·

α) η επεξεργασία είναι αναλογική και 
περιορίζεται σε καθιερωμένες τεχνολογίες 
που χρησιμοποιούνται συνήθως από 
παρόχους υπηρεσιών διαπροσωπικών 
επικοινωνιών ανεξαρτήτως αριθμών για 
τον συγκεκριμένο σκοπό, και οι οποίες 
συμβαδίζουν με τις πλέον προηγμένες 
εξελίξεις στον κλάδο και παρεμβαίνουν 
όσο το δυνατόν λιγότερο στην ιδιωτική 
ζωή·

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η επεξεργασία περιορίζεται στον 
βαθμό που είναι απολύτως αναγκαία για 
τον εντοπισμό και την καταγγελία 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 

δ) η επεξεργασία περιορίζεται στον 
βαθμό που είναι απολύτως αναγκαία για 
τον εντοπισμό και την καταγγελία 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 
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παιδιών στο διαδίκτυο και για την 
αφαίρεση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και, εάν δεν 
εντοπιστεί και επιβεβαιωθεί η σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο, 
διαγράφεται άμεσα·

παιδιών στο διαδίκτυο και για την 
αφαίρεση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών· εφόσον δεν 
εντοπιστεί και επιβεβαιωθεί η σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο, τα 
σχετικά δεδομένα διατηρούνται 
αποκλειστικά για το αναγκαίο χρονικό 
διάστημα και για τους ακόλουθους 
σκοπούς:

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– καταγγελία του περιστατικού και 
ανταπόκριση σε αναλογικά αιτήματα από 
τις αρχές επιβολής του νόμου και άλλες 
αρμόδιες δημόσιες αρχές·

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– κλείδωμα του λογαριασμού του 
ενδιαφερόμενου χρήστη·

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– όσον αφορά τα δεδομένα που 
προσδιορίζονται με αξιόπιστο τρόπο ως 
παιδική πορνογραφία, δημιουργία 
μοναδικής, μη μετατρέψιμης ψηφιακής 
υπογραφής («hash»)·
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– διοικητικές ή δικαστικές 
διαδικασίες ή έλεγχο ή διοικητική ή 
δικαστική προσφυγή.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ο πάροχος δημοσιεύει σε ετήσια 
βάση έκθεση για τη σχετική επεξεργασία, 
μεταξύ άλλων για το είδος και τον όγκο 
των δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, τον αριθμό των περιστατικών 
που εντοπίζονται, τα μέτρα που 
εφαρμόζονται για την επιλογή και τη 
βελτίωση των βασικών δεικτών, τον 
αριθμό και τον λόγο σφαλμάτων (ψευδώς 
θετικά αποτελέσματα) των διαφόρων 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τα μέτρα 
που εφαρμόζονται για τον περιορισμό του 
ποσοστού σφάλματος και το ποσοστό 
σφάλματος που επιτυγχάνεται, την 
πολιτική για τη διατήρηση δεδομένων και 
τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται για την 
προστασία των δεδομένων.

ε) ο πάροχος δημοσιεύει σε ετήσια 
βάση έκθεση για τη σχετική επεξεργασία, 
μεταξύ άλλων για το είδος και τον όγκο 
των δεδομένων που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία, τον αριθμό των περιστατικών 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών που εντοπίζονται, καταγγέλλονται 
και αφαιρούνται, με αναλυτικά δεδομένα 
ανά φύλο, όπου είναι δυνατόν, τα μέτρα 
που εφαρμόζονται για την επιλογή και τη 
βελτίωση των βασικών δεικτών, τον 
αριθμό και τον λόγο σφαλμάτων (ψευδώς 
θετικά αποτελέσματα) των διαφόρων 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών, τα μέτρα 
που εφαρμόζονται για τον περιορισμό του 
ποσοστού σφάλματος και το ποσοστό 
σφάλματος που επιτυγχάνεται, την 
πολιτική για τη διατήρηση δεδομένων και 
τις εγγυήσεις που εφαρμόζονται για την 
προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Όσον αφορά το στοιχείο δ), εφόσον 
εντοπιστεί και επιβεβαιωθεί περιστατικό 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο 
διαδίκτυο, τα σχετικά δεδομένα μπορούν 
να διατηρούνται αποκλειστικά για τους 
ακόλουθους σκοπούς και μόνο για το 
αναγκαίο χρονικό διάστημα:

διαγράφεται

— για την καταγγελία του περιστατικού 
και για την ανταπόκριση σε αναλογικά 
αιτήματα από τις αρχές επιβολής του 
νόμου και άλλες αρμόδιες δημόσιες 
αρχές·
— για τον αποκλεισμό του λογαριασμού 
του οικείου χρήστη·
— όσον αφορά τα δεδομένα που 
προσδιορίζονται με αξιόπιστο τρόπο ως 
παιδική πορνογραφία, για τη δημιουργία 
μοναδικής, μη μετατρέψιμης ψηφιακής 
υπογραφής («hash»).

Αιτιολόγηση

Μεταφέρθηκε στο στοιχείο δ)
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