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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Problema abuzului sexual asupra copiilor în mediul online este atât de gravă și atrage după 
sine consecințe atât de supărătoare în toate aspectele vieții victimei, încât nu poate fi, în niciun 
caz, tratată cu lejeritate. În aceeași ordine de idei, explozia utilizării internetului, 
instrumentele și aplicațiile sale din ce în ce mai numeroase s-au transformat într-un refugiu 
pentru consumatorii în căutare de conținut pornografic, dintre care, conform datelor, cei mai 
tineri au între 12 și 17 ani. Dependența de materiale pornografice are efecte grave asupra 
creierului uman, deoarece pornografia prezintă o perspectivă foarte distorsionată asupra 
corpului uman, a relațiilor și a interacțiunilor dintre femei și bărbați. La aceasta se adaugă și 
problema tot mai mare a hărțuirii sexuale online care vizează femeile și fetele vulnerabile, 
cum ar fi cazul foarte mediatizat al Milei. Aceasta din urmă, o elevă de liceu LGBT din 
Franța, a trebuit să fie plasată sub protecție la începutul anului 2020 și mutată de la școală în 
urma amenințărilor cu violul și cu moartea pe care le-a primit pe internet după ce a criticat 
Islamul. În cele din urmă, cazurile de acuzații false de comitere a unor abuzuri sexuale care au 
fost formulate timp de mai mulți ani îndreptățesc autoritățile competente ale statelor membre 
să ia toate măsurile pentru ca cei care au inventat deliberat aceste cazuri să fie trași pe deplin 
la răspundere din punct de vedere juridic. În general, din etapa suspiciunii de comitere a unei 
infracțiuni sexuale asupra unui copil până la trimiterea în judecată și pedepsirea infractorului, 
pentru ca justiția să prevaleze, trebuie să se aplice toate măsurile de precauție și cele mai bune 
practici. Reiese că erorile procedurale sau acțiunile penale inițiate din cauza unor acuzații 
false de comitere a unor acte sexuale criminale cu copii pot uneori perturba bunul mers al 
justiției, pedepsind cetățeni nevinovați. Prin urmare, este esențial ca principiul prezumției de 
nevinovăție să nu fie niciodată neglijat atunci când în care o femeie sau un bărbat face 
obiectul unei suspiciuni de abuz sexual asupra copiilor pe internet. Abordarea la sursă a 
problemei abuzului sexual asupra copiilor în mediul online necesită, printre alte strategii, ca 
școlile și părinții să își unească forțele pentru a-și educa copiii să se implice în relații 
respectându-se pe sine, respectându-și corpul, imaginea pe care o au despre ei înșiși și 
respectându-i pe ceilalți. Respectul pentru sine și pentru ceilalți decurge din aprecierea ființei 
umane în dimensiunea sa emoțională și spirituală, fără a-i trata corpul ca pe un obiect. În cele 
din urmă, regretăm că nu sunt disponibile date suficiente privind persoanele condamnate de 
abuzuri asupra copiilor și solicită ca actorii competenți să își intensifice eforturile în acest 
sens. Cu toate acestea, acest lucru nu este în contradicție cu importanța luării de măsuri 
privind confidențialitatea în mediul online numai în măsura în care acest lucru este necesar și 
permis din punct de vedere legal, astfel cum se prevede în propunerea Comisiei. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Abuzul sexual asupra copiilor și 
exploatarea sexuală a copiilor reprezintă 
violări grave ale drepturilor omului, în 
special ale drepturilor copiilor la protecția 
față de orice forme de violență, abuz și 
neglijență, rele tratamente sau exploatare, 
inclusiv abuz sexual, astfel cum se 
stipulează în Convenția Organizației 
Națiunilor Unite din 1989 cu privire la 
drepturile copilului și în Cartă. 
Digitalizarea a adus numeroase beneficii 
pentru societate și economie, dar și 
provocări, inclusiv creșterea abuzului 
sexual online asupra copiilor. Protecția 
online a copiilor este una dintre 
prioritățile Uniunii. La 24 iulie 2020, 
Comisia a adoptat o strategie UE pentru 
combaterea mai eficace a abuzului sexual 
asupra copiilor9 („strategia”), cu scopul 
de a oferi un răspuns eficace, la nivelul 
UE, în ceea ce privește infracțiunea de 
abuz sexual asupra copiilor.

(4) Abuzul sexual asupra copiilor și 
exploatarea sexuală a copiilor reprezintă 
violări grave ale drepturilor omului, în 
special ale drepturilor copiilor la protecția 
față de orice forme de violență, abuz și 
neglijență, rele tratamente sau exploatare, 
inclusiv abuz sexual, astfel cum se 
stipulează în Convenția Organizației 
Națiunilor Unite din 1989 cu privire la 
drepturile copilului și în Cartă. În plus, 
Convenția de la Istanbul recunoaște că 
fetele sunt adesea expuse unor forme 
grave de violență bazată pe gen, inclusiv 
violență cibernetică. Digitalizarea a adus 
numeroase beneficii pentru societate și 
economie, dar și provocări, în special 
intensificarea abuzului sexual asupra 
copiilor și exploatarea sexuală online a 
copiilor, fenomen care s-a agravat în 
timpul pandemiei de COVID-19, din 
cauza accesului mai larg la potențialele 
victime și dintr-o creștere puternică a 
schimbului de materiale care conțin 
abuzuri sexuale asupra copiilor între 
agresorii sexuali asupra copiilor. A existat, 
de asemenea, un număr din ce în ce mai 
mare de cazuri de grooming în timpul 
pandemiei de COVID-19, inclusiv o 
creștere a conținutului autogenerat. În 
plus, utilizarea abuzivă în creștere a 
tehnologiilor de protecție a vieții private 
de către agresori pentru a-și ascunde 
acțiunile oribile a îngreunat prevenirea, 
detectarea exploatării sexuale a copiilor 
în mediul online de către autoritățile de 
aplicare a legii, precum și investigarea și 
urmărirea penală. Potrivit Europol, 
proliferarea instrumentelor de 
anonimizare și cantitatea mai mare de 
materiale care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor ar putea conduce, de 
asemenea, la un risc mai mare de 
victimizare repetată8a. Protecția online a 
copiilor este una dintre prioritățile 
Uniunii, deoarece copiii sunt categoria 
cea mai vulnerabilă în societatea noastră 
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și nu se pot apăra singuri.
_________________ _________________

8a Raportul Europol „Exploiting isolation: 
Offenders and victims of online child 
sexual abuse during the COVID-19 
pandemic” (Exploatarea izolării – 
Infractorii și victimele abuzului sexual 
online asupra copiilor în cursul 
pandemiei COVID-19), publicat la 19 
iunie 2020.

9 Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor, Strategia UE 
pentru combaterea mai eficace a abuzului 
sexual asupra copiilor, 24.7.2020, 
COM(2020) 607 final.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Fetele și femeile tinere sunt 
deosebit de expuse riscurilor de abuz 
sexual, precum și de exploatare sexuală și 
reprezintă majoritatea covârșitoare a 
cazurilor de abuz sexual asupra copiilor 
pe internet. Potrivit Organizației THORN 
și Centrului canadian pentru protecția 
copilului, 80 % dintre copiii victime ale 
abuzurilor sexuale sunt fete. Cifrele dintr-
un raport din 2019 al INHOPE arată că 
91 % din victime au fost fete, 7 % băieți, 
iar vârsta medie a victimelor este în 
scădere, 92 % dintre victime având sub 13 
ani. Conform raportului internațional din 
2017 al Organizației ECPAT (End Child 
Prostitution, Child Pornography and the 
Trafficking of Children for Sexual 
Purposes - Eradicarea prostituției 
copiilor, a pedopornografiei și a traficului 
de copii în scopuri sexuale), din 2017 
agresorii sexuali asupra copiilor sunt 
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predominant bărbați1a, ceea ce este 
relevant în ceea ce privește definirea 
indicatorilor-cheie. Prin urmare, este 
important ca fetele și băieții să aibă acces 
la canale sigure, accesibile și adecvate 
pentru a raporta fără teamă abuzurile, în 
special atunci când agresorul se află în 
cercul interior al victimei, deoarece, din 
acest motiv, raportarea este scăzută în 
astfel de cazuri.
_________________
1a Jurnalul ECPAT, „End Child Sexual 
Exploitation international report”, 
publicat în aprilie 2017; 
https://www.ecpat.org/wp-
content/uploads/2017/04/Journal_No12-
ebook.pdf

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) La 24 iulie 2020, Comisia a 
adoptat o strategie UE pentru combaterea 
mai eficace a abuzului sexual asupra 
copiilor1a („strategia”), cu scopul de a 
oferi un răspuns eficace, la nivelul UE, în 
ceea ce privește infracțiunea de abuz 
sexual asupra copiilor, luând în 
considerare în mod adecvat diferitele 
forme de abuz sexual prin care trec fetele 
și băieții. Ca parte a strategiei, Comisia a 
anunțat că va propune acte legislative 
specifice sectorului, care să includă 
„obligații clare de detectare și de 
raportare a abuzului sexual online asupra 
copiilor și tinerelor fete pentru a aduce 
mai multă claritate și securitate în 
activitatea autorităților de aplicare a legii 
și a actorilor relevanți din sectorul privat 
de combatere a abuzurilor online”. 
Lăsând la o parte strategia, este mare 
nevoie de măsuri preventive și o abordare 
mai bine direcționată pentru a lua în 

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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considerare circumstanțele și nevoile 
specifice ale diferitelor grupuri 
vulnerabile de copii, în special fetele.
_________________
1a Comunicare a Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, 
Comitetul Economic și Social European și 
Comitetul Regiunilor, Strategia UE 
pentru combaterea mai eficace a abuzului 
sexual asupra copiilor, 24.7.2020 
COM(2020)0607.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Anumiți furnizori de servicii de 
comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere, cum ar fi serviciile de 
webmail și de mesagerie, utilizează deja 
tehnologii specifice pentru a detecta și a 
raporta abuzul sexual online asupra 
copiilor către autoritățile de aplicare a legii 
și către organizațiile care acționează în 
interes public împotriva abuzului sexual 
asupra copiilor, sau pentru a elimina 
materialele care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor, în mod voluntar. Aceste 
organizații fac trimitere la linii telefonice 
de urgență naționale pentru raportarea 
materialelor care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor, precum și la organizații al 
căror scop este de a reduce exploatarea 
sexuală a copiilor și de a preveni 
victimizarea copiilor, situate atât în UE, cât 
și în țări terțe. Colectiv, aceste activități 
voluntare joacă un rol important, făcând 
posibile identificarea și salvarea victimelor 
și reducerea diseminării în continuare a 
materialelor care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor, contribuind în același timp 
la identificarea și investigarea infractorilor 
și la prevenirea infracțiunilor de abuz 

(5) Serviciile de comunicații 
interpersonale care nu se bazează pe 
numere joacă un rol major în detectarea 
cazurilor de abuzuri sexuale asupra 
copiilor în mediul online și în eliminarea 
de pe platformele lor a materialelor care 
conțin abuzuri sexuale asupra copiilor la 
sursă, pentru a se evita victimizarea 
suplimentară, pentru că fiecare nouă 
vizualizare a materialului este dăunătoare 
pentru victimă. Anumiți furnizori de 
servicii de comunicații interpersonale care 
nu se bazează pe numere, cum ar fi 
serviciile de webmail și de mesagerie, 
utilizează deja tehnologii specifice pentru a 
detecta și a raporta abuzul sexual online 
asupra copiilor către autoritățile de aplicare 
a legii și către organizațiile care acționează 
în interes public împotriva abuzului sexual 
asupra copiilor, sau pentru a detecta 
materialele care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor în cadrul serviciilor lor, a 
elimina astfel de materiale și a le raporta, 
în mod voluntar. Pentru a permite 
identificarea copiilor victime și pentru a 
permite furnizorilor de servicii de 
comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere să identifice în mod 



PE659.041v03-00 8/21 AD\1219602RO.docx

RO

sexual asupra copiilor. corespunzător erorile de detectare, toate 
potențialele cazuri de abuz sexual asupra 
copiilor pe internet ar trebui raportate 
autorităților de aplicare a legii și 
organizațiilor care acționează în interesul 
public împotriva abuzurilor sexuale 
asupra copiilor. Aceste organizații fac 
trimitere la linii telefonice de urgență 
naționale pentru raportarea materialelor 
care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor, 
precum și la organizații al căror scop este 
de a reduce exploatarea sexuală a copiilor 
și de a preveni victimizarea copiilor, situate 
atât în UE, cât și în țări terțe. Colectiv, 
aceste activități voluntare joacă un rol 
important, făcând posibile identificarea și 
salvarea victimelor și reducerea diseminării 
în continuare a materialelor care conțin 
abuzuri sexuale asupra copiilor și 
exploatare sexuală a copiilor, contribuind 
în același timp la identificarea și 
investigarea infractorilor și la prevenirea 
infracțiunilor de abuz sexual asupra 
copiilor și exploatare sexuală a copiilor.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Până la data de 20 decembrie 2020, 
Regulamentul (UE) 2016/679 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către furnizorii de 
servicii de comunicații interpersonale care 
nu se bazează pe numere prin intermediul 
unor măsuri voluntare în scopul detectării 
și raportării abuzului sexual online asupra 
copiilor și în scopul eliminării materialelor 
care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

(6) Până la data de 20 decembrie 2020, 
Regulamentul (UE) 2016/679 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către furnizorii de 
servicii de comunicații interpersonale care 
nu se bazează pe numere prin intermediul 
unor măsuri voluntare în scopul detectării 
și raportării abuzului sexual online asupra 
copiilor și în scopul eliminării materialelor 
care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor 
și exploatarea sexuală a copiilor.

Amendamentul 6

Propunere de regulament



AD\1219602RO.docx 9/21 PE659.041v03-00

RO

Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Directiva 2002/58/CE nu conține 
dispoziții specifice privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal și a altor date 
în legătură cu furnizarea de servicii de 
comunicații electronice în scopul detectării 
și raportării abuzului sexual online asupra 
copiilor și în scopul eliminării materialelor 
care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. 
Cu toate acestea, în temeiul articolului 15 
alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE, 
statele membre pot adopta măsuri 
legislative pentru a restricționa domeniul 
de aplicare al drepturilor și obligațiilor 
prevăzute, printre altele, la articolele 5 și 6 
din directiva respectivă, care privesc 
confidențialitatea comunicațiilor și datelor 
de trafic, în scopul prevenirii, investigării, 
detectării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de abuz sexual asupra 
copiilor. În absența unor astfel de măsuri 
legislative și în așteptarea adoptării noului 
cadru juridic pe termen lung pentru a 
combate în mod eficace abuzul sexual 
asupra copiilor la nivelul Uniunii, astfel 
cum a fost anunțat în strategie, după data 
de 21 decembrie 2020, furnizorii de 
servicii de comunicații interpersonale care 
nu se bazează pe numere nu ar avea o bază 
legală pentru continuarea detectării și 
raportării abuzului sexual online asupra 
copiilor și a eliminării materialelor care 
conțin abuzuri sexuale asupra copiilor din 
serviciile lor.

(7) Directiva 2002/58/CE nu conține 
dispoziții specifice privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal și a altor date 
în legătură cu furnizarea de servicii de 
comunicații electronice în scopul detectării 
și raportării abuzului sexual online asupra 
copiilor și în scopul eliminării materialelor 
care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. 
Cu toate acestea, în temeiul articolului 15 
alineatul (1) din Directiva 2002/58/CE, 
statele membre pot adopta măsuri 
legislative pentru a restricționa domeniul 
de aplicare al drepturilor și obligațiilor 
prevăzute, printre altele, la articolele 5 și 6 
din directiva respectivă, care privesc 
confidențialitatea comunicațiilor și datelor 
de trafic, în scopul prevenirii, investigării, 
detectării și urmăririi penale a 
infracțiunilor de abuz sexual asupra 
copiilor. În absența unor astfel de măsuri 
legislative la nivel național și în așteptarea 
adoptării noului cadru juridic pe termen 
lung pentru a combate în mod eficace 
abuzul sexual asupra copiilor la nivelul 
Uniunii, astfel cum a fost anunțat în 
strategie, după data de 21 decembrie 2020, 
furnizorii de servicii de comunicații 
interpersonale care nu se bazează pe 
numere nu ar avea o bază legală pentru 
continuarea detectării și raportării abuzului 
sexual online asupra copiilor și a detectării 
materialelor care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor din cadrul serviciilor lor, a 
eliminării acestor materiale din cadrul 
serviciilor lor și a raportării lor.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Prin urmare, prezentul regulament (8) Prin urmare, prezentul regulament 
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prevede o derogare temporară de la 
articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 din 
Directiva 2002/58/CE, care protejează 
confidențialitatea comunicațiilor și a 
datelor de trafic. Având în vedere că 
Directiva 2002/58/CE a fost adoptată în 
baza dispozițiilor articolului 114 din 
Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, este oportun ca 
prezentul regulament să fie adoptat pe 
același temei juridic. În plus, nu toate 
statele membre au adoptat măsuri 
legislative la nivel național pentru 
restricționarea domeniului de aplicare al 
drepturilor și obligațiilor prevăzute în 
aceste dispoziții, în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (1) din 
Directiva 2002/58/CE, iar adoptarea unor 
astfel de măsuri implică un risc 
semnificativ de fragmentare care ar putea 
afecta piața internă.

prevede o derogare temporară de la 
articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 din 
Directiva 2002/58/CE, care protejează 
confidențialitatea comunicațiilor și a 
datelor de trafic. Măsurile voluntare pe 
care le aplică furnizorii care oferă servicii 
de comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere în Uniune cu unicul 
scop de a detecta și raporta abuzurile 
sexuale online ale copiilor și de a detecta, 
a elimina și a raporta materialele 
conținând abuzuri sexuale asupra copiilor 
vor face, prin urmare, obiectul garanțiilor 
și condițiilor stabilite în prezentul 
regulament. Având în vedere că Directiva 
2002/58/CE a fost adoptată în baza 
dispozițiilor articolului 114 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene, 
este oportun ca prezentul regulament să fie 
adoptat pe același temei juridic. În plus, nu 
toate statele membre au adoptat măsuri 
legislative la nivel național pentru 
restricționarea domeniului de aplicare al 
drepturilor și obligațiilor prevăzute în 
aceste dispoziții, în conformitate cu 
articolul 15 alineatul (1) din Directiva 
2002/58/CE, iar adoptarea unor astfel de 
măsuri implică un risc semnificativ de 
fragmentare care ar putea afecta piața 
internă și protecția drepturilor 
fundamentale, în special drepturile 
copiilor care sunt victime ale abuzului 
sexual online asupra copiilor în întreaga 
Uniune.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Având în vedere că singurul 
obiectiv al prezentului regulament este de a 
permite continuarea anumitor activități 
existente care vizează combaterea abuzului 
sexual online asupra copiilor, derogarea 
prevăzută de prezentul regulament ar trebui 

(11) Având în vedere că singurul 
obiectiv al prezentului regulament este de a 
permite continuarea anumitor activități 
existente care vizează combaterea abuzului 
sexual online asupra copiilor, derogarea 
prevăzută de prezentul regulament ar trebui 
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să se limiteze la tehnologii consacrate, 
utilizate în mod regulat de serviciile de 
comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere, în scopul detectării și 
raportării abuzului sexual online asupra 
copiilor și eliminării materialelor care 
conțin abuzuri sexuale asupra copiilor 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament. Referința la 
tehnologie include, dacă este necesar, o 
verificare umană legată direct de utilizarea 
tehnologiei și supravegherea acesteia. Prin 
urmare, utilizarea tehnologiei în cauză ar 
trebui să fie comună în industrie, fără a fi 
neapărat necesar ca toți furnizorii să 
utilizeze tehnologia respectivă și fără a 
împiedica evoluția ulterioară a tehnologiei 
în sensul respectării vieții private. În acest 
sens, ar trebui să fie lipsit de importanță 
dacă un anumit furnizor care încearcă să se 
bazeze pe această derogare utilizează deja 
o astfel de tehnologie la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. Tipurile 
de tehnologii utilizate ar trebui să fie cel 
mai puțin intruzive pentru viața privată în 
conformitate cu stadiul actual al 
tehnologiei și nu ar trebui să includă 
filtrarea și scanarea sistematică a 
comunicărilor care conțin text, ci să 
analizeze numai comunicări specifice în 
cazul unor elemente concrete de 
suspiciune de abuz sexual online asupra 
copiilor.

să se limiteze la tehnologii consacrate, 
utilizate în mod regulat de serviciile de 
comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere, în scopul detectării și 
raportării abuzului sexual online asupra 
copiilor și eliminării materialelor care 
conțin abuzuri sexuale asupra copiilor. 
Referința la tehnologie include, dacă este 
necesar, o verificare umană legată direct de 
utilizarea tehnologiei și supravegherea 
acesteia. Prin urmare, utilizarea tehnologiei 
în cauză ar trebui să fie comună în 
industrie, fără a fi neapărat necesar ca toți 
furnizorii să utilizeze tehnologia respectivă 
și fără a împiedica evoluția ulterioară a 
tehnologiei în sensul respectării vieții 
private. În acest sens, ar trebui să fie lipsit 
de importanță dacă un anumit furnizor care 
încearcă să se bazeze pe această derogare 
utilizează deja o astfel de tehnologie la data 
intrării în vigoare a prezentului regulament. 
Tipurile de tehnologii utilizate ar trebui să 
fie cel mai puțin intruzive pentru viața 
privată, în conformitate cu stadiul actual al 
tehnologiei. Tehnologiile utilizate nu ar 
trebui să fie în măsură să înțeleagă 
conținutul comunicațiilor, ci ar trebui 
doar să fie în măsură să identifice modele 
de posibile abuzuri sexuale asupra 
copiilor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Pentru a asigura transparența și 
responsabilitatea cu privire la activitățile 
întreprinse în temeiul derogării, furnizorii 
ar trebui să publice rapoarte anuale privind 
prelucrarea care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament, inclusiv 
cu privire la tipul și volumele de date 

(14) Pentru a asigura transparența și 
responsabilitatea cu privire la activitățile 
întreprinse în temeiul derogării, furnizorii 
ar trebui să publice rapoarte anuale privind 
prelucrarea care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament, inclusiv 
cu privire la tipul și volumele de date 
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prelucrate, numărul de cazuri identificate, 
măsurile aplicate pentru a selecta și a 
îmbunătăți indicatorii cheie, numărul și 
procentul erorilor diferitelor tehnologii 
utilizate (rezultate fals pozitive), măsurile 
aplicate pentru a limita rata de eroare și 
rata de eroare realizată, politica de păstrare 
și măsurile aplicate pentru protecția datelor 
cu caracter personal.

prelucrate, numărul de cazuri identificate 
de abuzuri sexuale asupra copiilor, cu 
date defalcate pe gen, în cazurile în care 
este posibil, măsurile aplicate pentru a 
selecta și a îmbunătăți indicatorii cheie, 
numărul și procentul erorilor diferitelor 
tehnologii utilizate (rezultate fals pozitive), 
măsurile aplicate pentru a limita rata de 
eroare și rata de eroare realizată, politica de 
păstrare și măsurile aplicate pentru 
protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește norme 
temporare și strict limitate pentru 
derogarea de la aplicabilitatea anumitor 
obligații prevăzute de 
Directiva 2002/58/CE, cu unicul scop de a 
le permite furnizorilor de servicii de 
comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere să continue să utilizeze 
tehnologii pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal și a altor date în măsura 
necesară pentru detectarea și raportarea 
abuzului sexual online asupra copiilor și 
pentru eliminarea materialelor care conțin 
abuzuri sexuale asupra copiilor din 
serviciile lor.

Prezentul regulament stabilește norme 
temporare și strict limitate pentru 
derogarea de la aplicabilitatea anumitor 
obligații prevăzute de 
Directiva 2002/58/CE, cu unicul scop de a 
le permite furnizorilor de servicii de 
comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere să utilizeze tehnologii 
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal și a altor date în măsura necesară 
și proporțională pentru detectarea și 
raportarea abuzului sexual online asupra 
copiilor și pentru detectarea materialelor 
care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor 
din serviciile lor, a elimina astfel de 
materiale din cadrul serviciilor lor și a le 
raporta.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) material care constituie 
pornografie infantilă, astfel cum este 
definit la articolul 2 litera (c) din 

eliminat
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Directiva 2011/93/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „ademenire”, care înseamnă:
(i) propunerea unui adult de a se 
întâlni cu un copil care nu a împlinit 
vârsta consimțământului privind 
activitatea sexuală, cu scopul de a săvârși 
oricare dintre infracțiunile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (4) și la articolul 5 
alineatul (6) din Directiva 2011/93/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului1a; sau
(ii) tentativa unui adult de a se întâlni 
cu un copil care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual cu scopul de a 
săvârși o infracțiune prevăzută la 
articolul 5 alineatele (2) sau (3) de către 
un adult care ademenește un copil care 
nu a împlinit vârsta consimțământului 
sexual să furnizeze pornografie 
reprezentând copilul respectiv.
_________________
1a Directiva 2011/93/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 decembrie 2011 privind 
combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și 
a pornografiei infantile și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului 
(JO L 335, 17.12.2011, p. 1).

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) ademenirea copiilor cu scopul de a 
se implica în activități sexuale cu un copil 
sau de a produce pornografie infantilă 
prin oricare dintre următoarele:

eliminat

(i) ademenirea copilului prin oferirea de 
cadouri sau alte avantaje;
(ii) amenințarea copilului prin 
menționarea unei consecințe negative 
care ar putea avea un impact semnificativ 
asupra acestuia;
(iii) prezentarea de materiale 
pornografice sau punerea acestora la 
dispoziția copilului.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) „spectacol pornografic”, astfel cum 
este definit la articolul 2 litera (e) din 
Directiva 2011/93/UE.

(c) „spectacol pornografic”, astfel cum 
este definit la articolul 2 litera (e) din 
Directiva 2011/93/UE, inclusiv 
pornografia vindicativă.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) „constrângerea sexuală”, astfel 
cum este definită în 
Directiva 2011/93/UE;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) „copil” înseamnă orice persoană 
care nu a împlinit vârsta 
consimțământului sexual;

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) „material de abuz sexual asupra 
copiilor” înseamnă:
(a) material care constituie „pornografie 
infantilă”, astfel cum este definit la 
articolul 2 litera (c) din 
Directiva 2011/93/UE;
(b) material care constituie „prostituție 
infantilă”, astfel cum este definit la 
articolul 2 litera (d) din 
Directiva 2011/93/UE.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligațiile specifice prevăzute la 
articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6 din 
Directiva 2002/58/CE nu se vor aplica 
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal și a altor date în legătură cu 
furnizarea de servicii de comunicații 
interpersonale care nu se bazează pe 
numere strict necesare pentru utilizarea 
tehnologiei, cu unicul scop de eliminare a 
materialelor care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor și de detectare sau 
raportare a abuzului sexual online asupra 
copiilor către autoritățile de aplicare a legii 
și către organizațiile care acționează în 
interesul public împotriva abuzului sexual 

Obligațiile specifice prevăzute la articolul 
5 alineatul (1) și la articolul 6 din Directiva 
2002/58/CE nu se vor aplica pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
legătură cu furnizarea de servicii de 
comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere strict necesare pentru 
utilizarea tehnologiei, cu unicul scop de 
detectare și eliminare a materialelor care 
conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și de 
detectare a abuzului sexual online asupra 
copiilor sau de raportare a ambelor către 
autoritățile de aplicare a legii și către 
organizațiile care acționează în interesul 
public împotriva abuzului sexual asupra 
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asupra copiilor, cu condiția ca: copiilor, cu condiția ca:

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prelucrarea să fie proporțională și 
să se limiteze la tehnologiile consacrate, 
utilizate în mod regulat de serviciile de 
comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere, în scopul respectiv, 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, și care sunt în 
conformitate cu stadiul actual al 
tehnologiei și sunt cel mai puțin intruzive 
asupra vieții private;

(a) prelucrarea să fie proporțională și 
să se limiteze la tehnologiile consacrate, 
utilizate în mod regulat de serviciile de 
comunicații interpersonale care nu se 
bazează pe numere, în scopul respectiv și 
care sunt în conformitate cu stadiul actual 
al tehnologiei și sunt cel mai puțin 
intruzive asupra vieții private;

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prelucrarea să fie limitată la ceea ce 
este strict necesar în scopul detectării și 
raportării abuzului sexual online asupra 
copiilor și în scopul eliminării materialelor 
care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor 
și, cu excepția cazului în care abuzul 
sexual online asupra copilului a fost 
detectat și confirmat ca atare, datele să fie 
șterse imediat;

(d) prelucrarea să fie limitată la ceea ce 
este strict necesar în scopul detectării și 
raportării abuzului sexual online asupra 
copiilor, precum și în scopul detectării, 
raportării și eliminării materialelor care 
conțin abuzuri sexuale asupra copiilor; în 
cazul în care abuzul sexual online asupra 
copiilor nu a fost detectat și confirmat ca 
atare, datele relevante sunt păstrate, 
pentru perioada de timp necesară, numai 
pentru următoarele scopuri:

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
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- a le raporta autorităților de 
aplicare a legii și altor autorități publice 
relevante și a răspunde cererilor 
proporționale din partea acestora;

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d – liniuța 2 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- a bloca contul utilizatorului în 
cauză;

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d – liniuța 3 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- în legătură cu datele identificate în 
mod fiabil ca pornografie infantilă, 
creând o semnătură digitală unică, 
neconvertibilă („hash”);

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera d – liniuța 4 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- proceduri sau proceduri de 
reexaminare administrative sau judiciare 
sau o cale de atac administrativă sau 
judiciară;

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) furnizorul să publice un raport 
anual privind prelucrarea, inclusiv cu 
privire la tipul și volumele de date 
prelucrate, numărul de cazuri identificate, 
măsurile aplicate pentru a selecta și a 
îmbunătăți indicatorii cheie, numărul și 
procentul erorilor diferitelor tehnologii 
utilizate (rezultate fals pozitive), măsurile 
aplicate pentru a limita rata de eroare și 
rata de eroare realizată, politica de păstrare 
și măsurile aplicate pentru protecția datelor 
cu caracter personal.

(e) furnizorul să publice un raport 
anual privind prelucrarea, inclusiv cu 
privire la tipul și volumele de date 
prelucrate, numărul de cazuri de abuzuri 
sexuale asupra copiilor și de materiale de 
abuz sexual asupra copiilor identificate, 
raportate și eliminate, însoțite de date 
defalcate pe gen, în cazurile în care este 
posibil, măsurile aplicate pentru a selecta și 
a îmbunătăți indicatorii cheie, numărul și 
procentul erorilor diferitelor tehnologii 
utilizate (rezultate fals pozitive), măsurile 
aplicate pentru a limita rata de eroare și 
rata de eroare realizată, politica de păstrare 
și măsurile aplicate pentru protecția datelor 
cu caracter personal.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește litera (d), în cazul în 
care abuzul sexual online asupra copiilor 
a fost detectat și confirmat ca atare, datele 
relevante pot fi păstrate numai pentru 
următoarele scopuri și numai pentru 
perioada de timp necesară:

eliminat

— pentru raportare și pentru a răspunde 
cererilor proporționale din partea 
autorităților de aplicare a legii și a altor 
autorități publice relevante;
— pentru blocarea contului utilizatorului 
în cauză;
— în legătură cu datele identificate în 
mod fiabil ca pornografie infantilă, 
pentru crearea unei semnături digitale 
unice, neconvertibile („hash”);

Justificare

Text deplasat la litera (d)
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