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7. Stadiul actual: în Parlamentul European, comisia sesizată pe fond este Comisia pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne; pentru aviz au fost sesizate: Comisia pentru 

industrie, cercetare și energie, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor și 

Comisia pentru cultură și educație.  

Camera Reprezentanților din Țările de Jos intenționează să ceară guvernului să invoce 

rezerva parlamentară în Consiliul UE.  

8. Subsidiaritate: da, termen limită 12.12.2018 

9. Evoluții: Consiliul European din 17-18 octombrie 2018 a adoptat concluzii privind 

securitatea internă a Uniunii (a se vedea mai jos). 

 

I. CONTEXT  

 

 Atacurile teroriste recente de pe teritoriul UE indică o utilizare abuzivă a internetului. 

Conținutul ilegal este distribuit online în special prin intermediul serviciilor care permit 

încărcarea de conținut de către terți, cunoscute ca furnizori de servicii de găzduire.  

 La nivelul Uniunii, cadrul juridic general pentru îndepărtarea conținutului ilegal de către 

furnizorii de servicii de găzduire este asigurat de directiva privind comerțul electronic. Acest 

cadru a fost completat și consolidat cu alte inițiative legislative, cum ar fi directivele în materia 

combaterii abuzului sexual asupra copiilor, a combaterii terorismului,  a serviciilor mass-media 

audiovizuale sau în materia drepturilor de autor.  În plus, Comisia Europeană a adoptat și o serie 

de măsuri fără caracter legislativ, cum ar fi recomandările privind combaterea eficientă a 

conținutului online ilicit și comunicarea privind combaterea conținutului ilegal online, care 

acoperă toate tipurile de conținut ilegal și oferă orientări furnizorilor de servicii de găzduire și 

http://www.cdep.ro/eu/examinare_pck2015.fisa_examinare?eid=582
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20180640.do
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13-2018-INIT/ro/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24204
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0093&from=SK
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32017L0541
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0287&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016PC0287&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2016_280
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online
http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20170555.do
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autorităților. Toate aceste măsuri au fost completate de o serie de inițiative voluntare, precum 

Codul de conduită pentru combaterea discursurilor de incitare la ură, instituirea Forumului UE 

pentru internet, în vederea  eliminării conținutului cu caracter terorist, precum și memorandumul 

de înțelegere privind vânzarea de bunuri contrafăcute în mediul online. 

  

 În pofida acestor inițiative, persistă îngrijorarea cu privire la disponibilitatea materialului 

terorist online. În 2017, s-au înregistrat 205 atacuri teroriste dejucate, eșuate sau executate în 

Uniunea Europeană, care au ucis peste 68 de persoane și au rănit peste 8.002. Ca atare, pe lângă 

preocupările legate de nivelul ridicat al amenințării teroriste în UE, există și o preocupare 

constantă cu privire la rolul internetului în pregătirea și facilitarea activităților teroriste, în 

recrutarea și radicalizarea așa-numiților „lupi singuratici”, încurajați să comită atacuri. Mai mult, 

Parlamentul European, în rezoluția sa din 15 iunie 2017 privind platformele online și piața unică 

digitală, a solicitat platformelor relevante „să adopte măsuri mai stricte pentru a combate 

conținutul ilegal și dăunător” și a invitat Comisia să prezinte propuneri pentru a aborda aceste 

aspecte.  

 

 În iunie 2018, Consiliul European a salutat intenția Comisiei de a prezenta o propunere 

legislativă pentru îmbunătățirea identificării și a eliminării conținutului care incită la ură și la 

comiterea de acte teroriste. Propunerea Comisiei a însoțit discursul președintelui Juncker privind 

starea Uniunii, din septembrie 2018, fiind prezentată cu o săptămână înainte de reuniunea 

informală a șefilor de stat și de guvern de la Salzburg, din 18-20 septembrie 2018.  

 

 Una dintre temele aflate pe agenda liderilor reuniți la Salzburg s-a referit la securitatea 

internă a Uniunii, în special la îmbunătățirea cooperării polițienești și judiciare, combaterea 

terorismului, consolidarea securității la granițe și dezvoltarea rezilienței în spațiul cibernetic.  

 

II. Obiectivele propunerii 

 

 Obiectivul general: stabilirea unui cadru juridic clar și armonizat care să prevină 

utilizarea abuzivă a serviciilor de găzduire pentru diseminarea conținutului online cu caracter 

terorist, garantând astfel buna funcționare a pieței unice digitale și asigurând încrederea și 

securitatea.  

 

 Obiective specifice:  

 facilitarea furnizării de servicii online în cadrul pieței unice digitale prin limitarea 

fragmentării ulterioare a reglementărilor; 

 sporirea eficienței măsurilor de identificare și eliminare a conținutului online cu caracter 

terorist; 

 sporirea transparenței și asigurarea responsabilității serviciilor de găzduire pentru 

măsurile luate în vederea identificării și eliminării conținutului cu caracter terorist; 

 îmbunătățirea capacității autorităților competente de a interveni online împotriva 

conținutului cu caracter terorist și de a combate infracțiunile; 

 prevenirea eliminării eronate a conținutului legal și asigurarea protecției drepturilor 

fundamentale. 

 

 Domeniul de aplicare: propunerea de regulament se aplică furnizorilor de servicii de 

găzduire care oferă servicii în Uniune, indiferent de locul unde se află sediul lor principal. 

 

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54300
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5105_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5105_en.htm
https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement/memorandum-understanding-sale-counterfeit-goods-internet_ro
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0272&language=RO&ring=A8-2017-0204
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/10/18/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2018/10/18/
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III.  Temei juridic 

 Având în vedere obiectivul principal și domeniul de aplicare, Comisia Europeană își 

întemeiază propunerea pe art. 114 TFUE referitor la apropierea legislațiilor în scopul 

îmbunătățirii pieței interne. Argumentele Comisiei se sprijină pe jurisprudența Curții de Justiție a 

Uniunii Europene (CJUE), potrivit căreia art. 114 TFUE constituie temeiul juridic adecvat pentru 

soluționarea diferențelor între reglementările naționale capabile să obstrucționeze libertățile 

fundamentale, având astfel un efect direct asupra funcționării pieței interne. De asemenea, Curtea 

a apreciat că art. 114 TFUE ar putea fi un posibil temei juridic pentru măsurile de prevenire a 

unor viitoare obstacole în calea comerțului, ca urmare a modului în care evoluează legislațiile 

statelor membre. Mai mult, legiuitorul UE nu poate fi împiedicat să se bazeze pe acest temei 

juridic pe motiv că protecția altor obiective de politică constituie un factor decisiv în alegerea 

opțiunilor. Totodată, alegerea art. 114 TFUE ca temei juridic nu implică existența unei legături 

efective cu libera circulație între statele membre, în toate situațiile vizate de măsura 

fundamentată pe acest temei. Ceea ce contează de fapt este ca măsura adoptată să vizeze 

ameliorarea condițiilor pentru instituirea și funcționarea pieței interne.
1
  

 Art. 114 TFUE poate fi utilizat și pentru a impune obligații furnizorilor de servicii 

stabiliți în afara UE, dacă activitățile acestora afectează piața internă și dacă acestea sunt 

necesare pentru obiectivul urmărit.  

 

 În cele din urmă, Comisia arată că art. 114 TFUE poate fi temei juridic și pentru 

impunerea către întreprinderile unei țări terțe a obligației de a numi un reprezentant pe teritoriul 

Uniunii, în măsura în care acest lucru este pur incidental față de obiectivul principal sau o 

componentă esențială a actului legislativ.  

 

IV.  Principiul subsidiarității 

 

 Comisia Europeană argumentează respectarea principiului subsidiarității pe baza a două 

componente ale acestuia: necesitatea acțiunii și valoarea adăugată.  

Necesitatea acțiunii este justificată de natura transfrontalieră a internetului, dar și de 

fragmentarea normelor naționale de combatere a conținutului online cu caracter terorist, care ar 

periclita exercitarea efectivă a libertății de stabilire și a libertății de furnizare a serviciilor în 

interiorul UE, limitând în același timp eficacitatea luptei împotriva conținutului online cu 

caracter terorist. 

  

 În opinia Comisiei, acțiunea Uniunii are valoare adăugată pentru că reduce costurile de 

asigurare a conformității pentru întreprinderi și sporește securitatea juridică, fapte care ar garanta 

că acțiunile furnizorilor de servicii de găzduire împotriva conținutului online cu caracter terorist 

pot fi îmbunătățite și eficientizate. Acțiunea Uniunii în acest domeniu ar asigura o abordare 

coerentă a platformelor online care operează în toate statele membre. Eficiența acțiunii ar fi însă 

doar parțială, dacă s-ar limita la furnizorii de  servicii de găzduire stabiliți în interiorul UE. Astfel 

s-ar crea un dezavantaj competitiv față de întreprinderile din țările terțe, care nu s-ar supune 

costurilor de conformitate sub acest aspect; de asemenea, efectele asupra accesibilității 

conținutului online cu caracter terorist ar fi parțiale.  

                                                            
1 A se vedea Cauza C-380/03, din 12 decembrie 2006, Republica Federală Germania împotriva Parlamentului 

European și Consiliul Uniunii Europene.  

http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62003CJ0380&lang1=en&type=TXT&ancre=
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Pentru că întreprinderile din afara UE sunt interesate să continue să furnizeze servicii în 

interiorul pieței unice digitale, Uniunea ar putea stabili standardele globale pentru măsurile de 

combatere a conținutului online cu caracter terorist.  

 

V. Principiul proporționalității  

 

 Valoarea adăugată și proporționalitatea intervenției depind de echilibrul existent între 

nevoia de măsuri eficiente pentru identificarea și eliminarea conținutului online terorist, sarcinile 

și răspunderea furnizorilor de servicii de găzduire și posibilele efecte negative asupra drepturilor 

fundamentale ale terților.  

 

 Din această perspectivă, Comisia Europeană susține că, din toate opțiunile de politică 

analizate, a ales-o pe aceea care elimină în modul cel mai eficient conținutul online periculos și 

care asigură, în același timp, suficiente garanții împotriva interferențelor cu drepturile 

fundamentale.    

 

 În opinia Comisiei, limitarea propunerii de regulament la ceea ce este necesar pentru 

atingerea obiectivului general rezultă din proporționalitatea sarcinilor impuse furnizorilor de 

servicii, proporționalitatea măsurilor proactive în raport cu drepturile fundamentale, cu nivelul de 

risc și capacitatea economică a furnizorului de servicii, proporționalitatea sancțiunilor și 

proporționalitatea măsurilor de salvgardare (proceduri de depunere a plângerilor și căi de atac 

eficiente, inclusiv judiciare, precum și alte dispoziții pentru a preveni eliminarea eronată a 

conținutului fără caracter terorist, asigurându-se, în același timp, respectarea drepturilor 

fundamentale).  

 

 Cu toate acestea, Comisia arată în preambulul propunerii de regulament că aceasta ar 

putea aduce atingere mai multor drepturi fundamentale:  

 

(a) drepturile furnizorului de conținut: dreptul la libertatea de exprimare; dreptul la protecția 

datelor cu caracter personal; dreptul la respectarea vieții private și de familie, principiul 

nediscriminării și dreptul la o cale de atac eficientă;  

(b) drepturile furnizorului de servicii: dreptul de a desfășura în mod liber o activitate 

comercială; dreptul la o cale de atac eficientă;  

(c) drepturile tuturor cetățenilor: dreptul la libertatea de exprimare și de informare.  

 

VI.  Prezentarea propunerii de regulament 

 

 Propunerea Comisei stabilește obligații de diligență pentru furnizorii de servicii de 

găzduire pentru a preveni diseminarea conținutului cu caracter terorist prin intermediul 

serviciilor lor, dar și 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 competente din 

alte state membre, cu furnizorii de servicii de găzduire și, după caz, cu organismele relevante ale 

Uniunii.  

 

 Propunerea de regulament se aplică furnizorilor de servicii de găzduire care oferă servicii 

în Uniune, indiferent de locul unde se află sediul lor principal.  
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Eliminarea conținutului online cu caracter terorist sau blocarea accesului la acesta se face 

de către furnizorii de servicii de găzduire în termen de o oră de la data la care au primit 

decizia/ordinul de eliminare emisă de autoritatea competentă.  

 Ordinele de eliminare trebuie să conțină elementele prevăzute la anexa I la propunerea de 

regulament. Anexa II cuprinde formularul de răspuns al furnizorului de servicii, iar anexa III 

conține informațiile privind imposibilitatea de a executa ordinul de eliminare.  

 

 Neexecutarea ordinului de eliminare este permisă pentru cauză de forță majoră sau pentru 

existența unor imposibilități de facto care nu pot fi imputate furnizorului de servicii de găzduire.  

Sunt prevăzute totodată norme privind semnalările între autoritatea competentă sau organismul 

relevant al Uniunii și furnizorii de servicii de găzduire.  

 

 Art. 6 din propunerea de regulament stabilește în sarcina furnizorilor de servicii obligația 

de a institui măsuri proactive, cu condiția ca acestea să fie eficace și proporționale și să țină 

seama de drepturile fundamentale ale utilizatorilor, de libertatea de exprimare și de informare 

într-o societate deschisă și democratică. Măsurile proactive se raportează autorității competente; 

aceasta le evaluează putând impune măsuri suplimentare, necesare și proporționale.  

 

 Furnizorii de servicii de găzduire sunt obligați să păstreze (în condiții tehnice adecvate) 

conținutul online cu caracter terorist și datele conexe timp de șase luni (sau o perioadă mai 

lungă), în vederea procedurilor de reexaminare sau de control judiciar ori pentru prevenirea, 

depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism.  

 

 Propunerea de regulament instituie de asemenea în sarcina furnizorilor de servicii de 

găzduire obligații privind transparența măsurilor întreprinse pentru combaterea diseminării 

conținutului cu caracter terorist.  

 

 Furnizorii de conținut trebuie să dispună de mecanisme eficace și accesibile de contestare 

a eliminării sau blocării conținutului online, putând obține republicarea atunci când eliminarea 

sau blocarea a avut loc în mod nejustificat. De asemenea, furnizorii de conținut au un drept la 

informare cu privire la eliminarea conținutului cu caracter terorist sau la blocarea accesului la 

acesta, cu excepția motivelor de siguranță publică, cum ar fi prevenirea, investigarea, depistarea 

și urmărirea penală a infracțiunilor de terorism.  

 

 Secțiunea a IV-a din propunerea de regulament stabilește obligația autorităților 

competente din statele membre de a coopera și de a se informa reciproc, dar și cu organismele 

relevante ale Uniunii, cum ar fi Europol, în ceea ce privește ordinele de eliminare și semnalările.  

Competența cu privire la asigurarea măsurilor proactive, aplicarea sancțiunilor și monitorizare 

revine statului membru în care furnizorul de servicii de găzduire își are sediul principal sau în 

care își are reședința sau sediul reprezentantul legal. În cazul în care un furnizor de servicii de 

găzduire nu desemnează un reprezentant legal, sunt competente toate statele membre.  

 

 Furnizorii de servicii de găzduire care nu au sediul în Uniunea Europeană, dar oferă 

servicii pe teritoriul acesteia, sunt obligați să desemneze o persoană fizică sau juridică în calitate 

de reprezentant legal în Uniune, pentru primirea, asigurarea respectării și executarea ordinelor de 

eliminare, a semnalărilor, a solicitărilor și a deciziilor emise de autoritățile competente.  

 

 Reprezentantul legal trebuie să își aibă reședința sau sediul în unul dintre statele membre 

în care furnizorul de servicii de găzduire își oferă serviciile. 
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În cel mult șase luni de la data intrării în vigoare a regulamentului, statele membre sunt obligate 

să notifice Comisiei Europene autoritățile naționale competente și normele și măsurile privind 

sancțiunile aplicabile în cazul încălcării obligațiilor care le revin furnizorilor de servicii de 

găzduire.  

 

 Propunerea de regulament prevede împuternicirea Comisiei Europene de a adopta acte 

delegate în vederea completării cerințelor tehnice și modificării anexelor la regulament.  

 În final, Comisia Europeană se angajează ca în cel mult un an de la data aplicării 

regulamentului să stabilească un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și 

a impactului acestuia. De asemenea, în cel mult doi ani de la data intrării în vigoare a 

regulamentului, Comisia va prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport privind 

aplicarea acestuia. Nu mai devreme de trei ani de la data aplicării regulamentului, Comisia va 

efectua o evaluare și va prezenta legiuitorului UE un raport însoțit (dacă e cazul) de propuneri 

legislative.  

 

VII. Poziții ale instituțiilor UE 

 

 Consiliul European din 17-18 octombrie 2018 a adoptat concluzii privind securitatea 

internă a Uniunii, solicitând, între altele, măsuri pentru combaterea infracțiunilor cibernetice sau 

facilitate prin mijloace informatice, precum și a activităților rău intenționate de acest tip, și 

consolidarea securității cibernetice. De asemenea, a fost subliniată necesitatea consolidării 

capacității de a preveni radicalizarea și terorismul și de a răspunde în mod eficace la aceste 

fenomene, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale.  

Consiliul European a solicitat examinarea cu prioritate a propunerii Comisiei privind prevenirea 

diseminării conținutului online cu caracter terorist și găsirea unor soluții pentru accesul 

transfrontalier rapid și eficient la probele electronice și la informațiile financiare.   

 

 Parlamentul European  

 

  La 21.06.2018, Comisia specială pentru terorism din Parlamentul European a adoptat un 

proiect de raport cuprinzând recomandări privind combaterea amenințărilor teroriste, prevenirea 

și combaterea radicalizării, cooperarea și schimbul de informații, protecția granițelor externe, 

combaterea finanțării terorismului, protecția infrastructurilor critice, regimul precursorilor 

explozivi, traficul ilicit de arme, protecția victimelor terorismului și protecția drepturilor 

fundamentale.  

 

 În acest context, Parlamentul European a recomandat statelor membre să pună în aplicare 

urgent directiva privind combaterea terorismului, să interzică și să elimine de pe teritoriul lor 

(inclusiv de pe platformele și magazinele online) literatura religioasă care incită la ură, violență 

și acte de terorism și să se abțină de la clauzele de neparticipare în domeniul terorismului.  

 

 De asemenea, Parlamentul European a subliniat necesitatea eliminării automate, rapide și 

totale a conținutului online cu caracter terorist și a invitat Comisia să prezinte o propunere 

legislativă prin care să oblige întreprinderile să elimine conținutul online cu caracter terorist într-

o oră și să instituie obligații clare de raportare cu privire la incidența conținutului terorist și ratele 

de eliminare, precum și sancțiunile pentru nesupunere.  

 

 Pe de altă parte, Parlamentul European a propus crearea unei platforme online europene 

pe care cetățenii să o poată utiliza pentru semnalarea conținutului online cu caracter extremist 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13-2018-INIT/ro/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-621.073+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-621.073+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32017L0541
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sau terorist și implicarea platformelor de comunicare socială și a întreprinderilor audiovizuale în 

dezvoltarea și diseminarea unor discursuri contrare eficiente, eventual cu implicarea victimelor.  

 

 

 

 

                                                                                                               Mihaela Banu 

29 octombrie 2018 


