
O Europă care 
protejează: combaterea 
conținutului online 
cu caracter terorist

„Comisia pe care o conduc a acordat prioritate securității încă din prima zi: 
am instituit sancțiuni penale împotriva terorismului și a luptătorilor străini 
în întreaga UE, am luat măsuri de anihilare a utilizării armelor de foc și 
a finanțării terorismului, am colaborat cu întreprinderi furnizoare de internet 
pentru a eradica propaganda teroristă online și am combătut radicalizarea 
în școlile și închisorile din Europa. Dar mai sunt multe de făcut.”

Jean-Claude Juncker, Discursul privind starea Uniunii, Strasbourg, 14 septembrie 2016

Prezența în continuare pe web a conținutului online cu caracter terorist reprezintă un risc grav pentru cetățeni și pentru 
societate, în ansamblu. Potențialele consecințe negative sunt agravate de viteza la care acest conținut se răspândește prin 
intermediul platformelor. Mai multe din recentele atacuri teroriste din UE au arătat modul în care teroriștii folosesc abuziv 
internetul pentru a-și răspândi mesajele. Până în prezent, abordarea privind combaterea proliferării conținutului online cu 
caracter terorist s-a bazat pe o cooperare voluntară. Deși s-au înregistrat progrese semnificative în cadrul Forumului UE 
pentru internet înființat în 2015, este clar că mai sunt multe de făcut pentru a se asigura implicarea tuturor platformelor 
de internet și a autorităților naționale cu scopul de a-i proteja pe cetățenii europeni în mediul online și de a-i împiedica pe 
teroriști să își răspândească propaganda online.

Comisia propune o nouă abordare, cu reguli clare și 
transparente, care să garanteze că, în cazul identificării 
conținutului cu caracter terorist:

 ● acesta este eliminat cât mai devreme și cât mai rapid 
posibil;

 ● platformele online iau măsuri pentru a se asigura că 
serviciile lor nu pot fi folosite în mod abuziv și că un 
conținut eliminat nu este reîncărcat în alt loc;

 ● drepturile fundamentale ale cetățenilor la libertatea de 
exprimare și de informare sunt pe deplin protejate.
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Ce propune Comisia?

Cum funcționează noua procedură de eliminare a conținutului cu caracter 
terorist?

1. Autoritatea 
națională 

detectează 
conținutul și 
efectuează 
o evaluare.

2. În cazul în care 
se consideră că 

respectivul conținut 
are caracter terorist, 

se emite ordinul 
de eliminare către 

serviciul de găzduire.

3. Serviciul de 
găzduire trebuie 

să elimine 
conținutul în 

termen de o oră.

 ● Dreptul la contestație: serviciul de găzduire sau furnizorul de 
conținut poate contesta ordinul de eliminare a conținutului. În 
cazul în care contestația este acceptă, conținutul este restabilit; 
în cazul în care contestația este respinsă sau termenul expiră, 
ordinul de eliminare rămâne valabil și conținutul trebuie eliminat 
în mod definitiv.

 ● Obligația de raportare: în cazul în care primește un ordin 
de eliminare, serviciul de găzduire trebuie să raporteze, la trei 
luni de la primirea ordinului de eliminare, cu privire la măsurile 
proactive luate pentru a elimina conținutul online cu caracter 
terorist.

REGULA DE O ORĂ

Impactul conținutului cu caracter terorist 
este cel mai dăunător în primele ore de 
prezență online, din cauza vitezei cu care 
se răspândește. Prin urmare, Comisia 
instituie un termen obligatoriu din punct de 
vedere juridic de o oră pentru ca respectivul 
conținut să fie eliminat în urma unui 
ordin de eliminare a conținutului emis de 
autoritățile naționale.

PLATFORME ONLINE MAI BINE 
PROTEJATE

Serviciile de găzduire expuse conținutului 
cu caracter terorist vor fi obligate să 
asigure o mai bună protecție a serviciilor 
oferite și a utilizatorilor acestora împotriva 
abuzurilor de terorism, prin adoptarea 
de măsuri proactive, de exemplu pentru 
a preveni reîncărcarea conținutului cu 
caracter terorist din momentul în care 
a fost eliminat, inclusiv prin mijloace 
automate. Pentru a evita o sarcină excesivă 
pentru companii, aceste măsuri proactive 
trebuie să fie proporționale cu riscul și 
cu nivelul de expunere al platformelor de 
internet la conținutul cu caracter terorist.

O COOPERARE CONSOLIDATĂ

Furnizorii de servicii și statele membre 
vor avea obligația de a desemna puncte 
de contact care să fie accesibile 24/7 
pentru a facilita monitorizarea respectării 
ordinelor de eliminare a conținutului și 
a sesizărilor. Noile norme instituie un 
cadru pentru o cooperare consolidată între 
furnizorii de servicii de găzduire, statele 
membre și Europol.

GARANȚII SOLIDE

Pentru a atenua posibila eliminare eronată 
a conținutului legal, furnizorii de servicii de 
găzduire vor avea obligația de a dispune 
de mecanisme eficace de depunere 
a plângerilor și de a-i informa pe utilizatori 
atunci când elimină conținut care le aparține, 
cu excepția cazului în care există motive 
serioase de securitate pentru a nu proceda 
astfel. În cazul utilizării instrumentelor de 
detectare automată, trebuie să se asigure 
supravegherea și verificarea efectuate de 
oameni pentru a se preveni eliminările 
eronate. Statele membre vor avea obligația 
de a asigura căi de atac judiciare eficace, 
precum și dreptul de a contesta un ordin de 
eliminare a conținutului.

O MAI MARE TRANSPARENȚĂ ȘI 
RESPONSABILIZARE

Furnizorii de servicii de găzduire vor avea 
obligația să publice rapoarte anuale 
privind asigurarea transparenței, iar 
statele membre vor trebui să prezinte 
Comisiei o situație anuală a măsurilor 
întreprinse pentru a contribui la reducerea 
accesului la conținutul online cu caracter 
terorist; Comisia va institui un program de 
monitorizare a rezultatelor și a impactului 
acestor noi norme.

SANCȚIUNI SEVERE

Vor fi instituite sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive pentru 
nerespectarea ordinelor de eliminare 
a conținutului online cu caracter terorist. 
Un furnizor de servicii care nu elimină, în 
mod sistematic, conținutul cu caracter 
terorist s-ar putea confrunta cu sancțiuni 
financiare de până la 4 % din cifra sa de 
afaceri globală corespunzătoare ultimului 
său exercițiu financiar.
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De ce sunt intensificate eforturile acum?
În mediul online continuă să circule conținut cu caracter terorist, fapt care reprezintă un risc real pentru cetățenii 
europeni. De exemplu, numai în ianuarie 2018 au fost diseminate aproape 700 de noi documente oficiale 
de propagandă ale Da’esh. Având în vedere capacitatea de a răspândi rapid acest tip de propagandă prin 
intermediul platformelor, este necesar un răspuns la fel de rapid. Orice propagandă care pregătește acte de 
terorism, incită la terorism sau îl glorifică este ilegală și trebuie să fie eliminată din mediul online.

Cui i se vor aplica normele?

Cine ce face?

Furnizorii de servicii de găzduire ar trebui:
 ● să instituie proceduri solide pentru a putea gestiona ordinele de eliminare a conținutului și sesizările;

 ● să aibă un punct desemnat de contact accesibil 24/7, responsabil pentru eliminarea rapidă a conținutului (în termen 
de o oră de la primirea ordinului de eliminare) și pentru comunicarea cu autoritățile naționale;

 ● să se asigure că sunt instituite garanții, inclusiv supraveghere efectuată de către oameni, pentru a evita eliminarea 
eronată a conținutului atunci când se utilizează instrumente de detectare automată;

 ● să instituie proceduri eficace de depunere a plângerilor, astfel încât utilizatorii să poată contesta situațiile în care 
consideră că un anumit conținut a fost eliminat în mod eronat;

 ● să coopereze cu autoritățile naționale cu privire la măsurile luate pentru a elimina conținutul cu caracter terorist și 
să prevină găzduirea, încărcarea și reîncărcarea acestui tip de conținut; în cazul unui conținut care implică o amenințare 
la adresa siguranței publice, autoritățile de aplicare a legii ar trebui să fie imediat informate în acest sens;

 ● să își definească, în termenii și condițiile de utilizare, politica de prevenire a diseminării conținutului cu caracter 
terorist și să publice rapoarte anuale privind asigurarea transparenței referitoare la măsurile luate pentru a aborda 
această problemă. Cei afectați de conținutul terorist ar trebui, de asemenea, să prezinte statelor membre rapoarte 
privind măsurile pe care le-au întreprins.

Statele membre ar trebui:
 ● să se asigure că autoritățile responsabile au capacitatea de a identifica propaganda teroristă online și de a emite 

rapid ordine de eliminare sau sesizări, atunci când este necesar;

 ● să se coordoneze cu alte state membre și cu Europol pentru a se asigura că dovezile privind conținutul online cu 
caracter terorist sunt marcate, că se evită duplicarea eforturilor și interferențele în cadrul investigațiilor naționale;

 ● să instituie proceduri de contestație adecvate pentru ca platformele și furnizorii de conținut să poată depune 
plângeri în cazul în care consideră că un ordin de eliminare a conținutului este nejustificat;

 ● să stabilească sancțiunile financiare pentru platformele online care încalcă ordinele de eliminare, luând în 
considerare toți factorii relevanți prezentați în propunerea Comisiei.

Europol ar trebui:
 ● să sesizeze platformele online cu privire la conținutul cu caracter terorist;

 ● să faciliteze și să coordoneze sesizările și ordinele de eliminare a conținutului pentru a asigura evitarea duplicării 
eforturilor;

 ● să acționeze ca punct de contact pentru platformele pentru care nu este clar ce stat membru ar trebui alertat cu 
privire la dovezile de infracțiuni de terorism;

 ● să furnizeze asistență și consultanță de specialitate atât statelor membre, cât și furnizorilor de servicii de găzduire.

„Baza de date a valorilor hash”, 
lansată în 2016 de companiile care 

fac parte din Forumul UE pentru 
internet, conține peste 80 000 de 

valori hash ale unor înregistrări video 
sau imagini teroriste cunoscute.

Potrivit Europol, au fost identificate 
peste 150 de companii care 

găzduiesc conținut cu caracter 
terorist.

Peste 60 000 de exemple de 
conținut online cu caracter terorist 

au fost marcate începând din 
2015 de Unitatea UE de semnalare 

a conținutului online din cadrul 
Europol.

Odată adoptate de Parlamentul European și de Consiliu, noile norme se vor aplica tuturor companiilor de 
internet care oferă servicii în UE, indiferent de locul în care își au sediul în lume și de dimensiunea acestora.
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