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Το ΕΚ ενέκρινε νέους κανόνες για την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο ©Samuel/AdobeStock

• Οι πάροχοι θα μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν εθελοντικά μέτρα εντοπισμού,
αφαίρεσης και καταγγελίας υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών

• Ενισχύεται ο εποπτικός ρόλος των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων όσον αφορά
τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες

• Προσωρινή λύση μέγιστης διάρκειας τριών ετών
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
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Το ΕΚ ενέκρινε προσωρινό κανονισμό που επιτρέπει σε παρόχους διαδικτυακών
υπηρεσιών να συνεχίσουν τη μάχη κατά του υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
στο διαδίκτυο σε εθελοντική βάση.
 
Στη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκε ανησυχητικά ο όγκος του ψηφιακού υλικού
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, το Κοινοβούλιο
ενέκρινε με 537 ψήφους υπέρ, 133 κατά και 24 αποχές μια νέα νομοθετική πράξη που
στόχο  έχει  την  αποτελεσματικότερη  προστασία  των  παιδιών  από  τη  σεξουαλική
κακοποίηση  και  εκμετάλλευση  όταν  χρησιμοποιούν  υπηρεσίες  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου,  διαδικτυακών  συνομιλιών  και  ανταλλαγής  μηνυμάτων.
 
Η συμφωνία που επετεύχθη τον Απρίλιο προβλέπει την προσωρινή παρέκκλιση από το
άρθρο 5(1) και από το άρθρο 6(1) της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα οποία προστατεύουν το
απόρρητο των επικοινωνιών και των δεδομένων κίνησης. Η μέγιστη διάρκεια ισχύος του
κανονισμού έχει οριστεί στα τρία χρόνια. Σε περίπτωση που στο μεσοδιάστημα υπάρξει
συμφωνία για νέους, μόνιμους κανόνες κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο
διαδίκτυο, ο προσωρινός κανονισμός θα πάψει να ισχύει.
 
Εθελοντικός εντοπισμός από παρόχους υπηρεσιών
 
Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνολογίες που παραβιάζουν στον
μικρότερο δυνατό βαθμό την ιδιωτική ζωή των χρηστών.
 
Ψηφιακό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
 
Ο εντοπισμός διαδικτυακού υλικού που σχετίζεται με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
γίνεται  με  τη  χρήση  εξειδικευμένων  τεχνολογιών  που  σαρώνουν  κάθε  είδους
περιεχόμενο,  όπως  εικόνες,  κείμενα  και  δεδομένα  κίνησης.  Για  τον  εντοπισμό
περιστατικών  αποπλάνησης  ανηλίκων  στο  διαδίκτυο,  για  εικόνες  και  βίντεο
χρησιμοποιούνται  τεχνολογίες κατακερματισμού,  ενώ για την ανάλυση κειμένων ή
δεδομένων  κίνησης  χρησιμοποιούνται  ταξινομητές  και  τεχνολογίες  τεχνητής
νοημοσύνης. Οι νέοι κανόνες δεν θα αφορούν τη σάρωση ακουστικής επικοινωνίας.
 
Ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της ιδιωτικής ζωής
 
Οι ευρωβουλευτές επέμειναν στην ανάγκη να θεσπιστούν κατάλληλες διαδικασίες και
μηχανισμοί προσφυγής, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα μπορούν να υποβάλλουν
καταγγελίες όσοι θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους έχουν παραβιαστεί. Χάρη στην εκ
των προτέρων εκτίμηση αντικτύπου και στις προβλεπόμενες διαδικασίες διαβούλευσης,
οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων θα έχουν καλύτερη εποπτεία σχετικά με τις
τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών.
 
Δηλώσεις
 
Η εισηγήτρια Birgit SIPPEL (Σοσιαλιστές, Γερμανία) δήλωσε μετά την ψηφοφορία: 
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659360
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/el/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29659360
https://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20210430IPR03213/provisional-agreement-on-temporary-rules-to-detect-and-remove-online-child-abuse
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A02002L0058-20091219
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96932/BIRGIT_SIPPEL/home


«Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι ένα αποτρόπαιο έγκλημα που παραβιάζει τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει να λάβουμε μέτρα για την αποτελεσματικότερη πρόληψή
της, να εξασφαλίσουμε τη δίωξη περισσότερων δραστών και να προσφέρουμε καλύτερη
στήριξη στα θύματα. Η συμφωνία αποτελεί μια συμβιβαστική λύση που διασφαλίζει τόσο
τον  εντοπισμό  της  σεξουαλικής  κακοποίησης  παιδιών  στο  διαδίκτυο  όσο  και  την
προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών. Μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά είναι μια
άμεσα εφαρμόσιμη και  προσωρινή λύση για  τα  επόμενα τρία  χρόνια.  Η  Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα πρέπει επειγόντως τώρα να προτείνει μια μακροπρόθεσμη λύση που θα
βασίζεται  στις  εγγυήσεις  προστασίας  των δεδομένων που περιλαμβάνονται  στους
προσωρινούς κανόνες και που θα καθιστά πιο στοχευμένες τις έρευνες σε προσωπικές
επικοινωνίες».
 
Επόμενα βήματα
 
Ο κανονισμός θα πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως από το Συμβούλιο και στη συνέχεια
θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τεθεί σε ισχύ
τρεις ημέρες μετά τη δημοσίευσή του.
 
Σχετικές πληροφορίες
 
Η συγκεκριμένη τροποποίηση της νομοθεσίας ήταν αναγκαία, προκειμένου να μπορούν
οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών να συνεχίσουν να εφαρμόζουν εθελοντικά μέτρα
για την καταπολέμηση και την πρόληψη της διάδοσης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης
παιδιών  στο  διαδίκτυο,  έπειτα  από  την  πλήρη  εφαρμογή  του  Ευρωπαϊκού  Κώδικα
Ηλεκτρονικών  Επικοινωνιών  τον  Δεκέμβριο  του  2020.
 
Η  Επιτροπή  σκοπεύει  να  καταθέσει  πρόταση  για  μια  πιο  μόνιμη  λύση  για  την
αντιμετώπιση  του  προβλήματος  εντός  του  2021.
 
Σύνδεσμοι
Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (06.07.2021)
Η συζήτηση στην ολομέλεια μαγνητοσκοπημένη (05.07.2021)
Δελτίο Τύπου από το ΕΚ μετά την επίτευξη της συμφωνίας με το Συμβούλιο (29.04.2021,
στα αγγλικά)
Ιστοσελίδα της εισηγήτριας Birgit SIPPEL (Σοσιαλιστές, Γερμανία)
Φάκελος διαδικασίας
Europol: σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών (στα αγγλικά)
Διακομματική ομάδα για τα δικαιώματα του παιδιού στο ΕΚ
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (δικαιώματα του παιδιού)

Δελτία Τύπου

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

3 I 4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1972&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018L1972&from=EL
http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/vod.html?mode=chapter&vodLanguage=EN&vodId=ea2d19a8-5067-2e10-ce58-fe52351b91c9&date=20210705#
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210430IPR03213/provisional-agreement-on-temporary-rules-to-detect-and-remove-online-child-abuse
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210430IPR03213/provisional-agreement-on-temporary-rules-to-detect-and-remove-online-child-abuse
http://www.europarl.europa.eu/meps/el/96932/BIRGIT_SIPPEL/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2020/0259(COD)
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/child-sexual-exploitation
https://www.childrightsmanifesto.eu/ep-intergroup/
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/children-s-rights_18005_pk
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https://twitter.com/EP_Justice

