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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 854/2005/EK HATÁROZATA

(2005. május 11.)

az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatát elősegítő többéves közösségi
program létrehozásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 153. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság
véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak
megfelelően (2),

mivel:

(1) Az internet elterjedtsége és az új technológiák, mint pél-
dául a mobiltelefonok használata továbbra is jelentősen
növekszik a Közösségben belül. Emellett továbbra is létez-
nek veszélyek – amelyeknek különösen a gyermekek van-
nak kitéve – és az ilyen technológiákkal való visszaélések,
és folyamatosan újabb veszélyek és visszaélések merülnek
fel. Az internet és az új online technológiák által kínált
lehetőségek hasznosításának ösztönzése érdekében olyan
intézkedésekre is szükség van, amelyek elősegítik azok
biztonságosabb használatát és védik a végfelhasználót a
nem kívánt tartalommal szemben.

(2) A lisszaboni stratégiát továbbfejlesztő „e-Európa 2005 cse-
lekvési terv” célja a széles körben hozzáférhető széles sávú
infrastruktúrán alapuló biztonságos szolgáltatások, alkal-
mazások és tartalom ösztönzése. Céljai között szerepel a
biztonságos információs infrastruktúra, a legjobb eljárási

gyakorlatok fejlesztése, elemzése és elterjesztése, a teljesít-
ményértékelés, illetve az online politikák számára koordi-
nációs mechanizmus kialakítása.

(3) A digitális tartalom által az információs társadalomban
támasztott kihívások kezelésére közösségi szinten létreho-
zott jogi keretrendszer már az online szolgáltatásokhoz
kapcsolódó szabályokat is tartalmaz, nevezetesen az elekt-
ronikus hírközlési adatvédelmi irányelvben (3) a kéretlen,
reklámcélú elektronikus levelekről, az elektronikus keres-
kedelemről szóló irányelvben (4) a közvetítő szolgáltatók
felelősségének fontos vonatkozásairól, valamint ajánláso-
kat fogalmazmeg a kiskorúak védelméről szóló 98/560/EK
ajánlás (5) indikatív iránymutatásaival együtt a tagállamok,
az iparág és az érintett felek és a Bizottság számára.

(4) Folyamatos intézkedésre lesz szükség a gyermekek szá-
mára potenciálisan káros, illetve a végfelhasználó által nem
kívánt, valamint a jogellenes tartalom – különösen a gyer-
mekpornográfia és a fajgyűlölő anyagok – területén.

(5) A jogilag kötelező erejű alapvető szabályokról szóló nem-
zetközi megállapodás elérése kívánatos, de nem könnyen
megvalósítható. Egy ilyen megállapodás létrehozása
önmagában azonban nem elegendő a szabályok végrehaj-
tásához vagy a veszélyeztetett személyek védelmének
biztosításához.

(1) 2004. december 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

(2) Az Európai Parlament 2004. december 2-i véleménye (a Hivatalos Lap-
ban még nem tették közzé) és a Tanács 2005. április 12-i határozata.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 12-i 2002/58/EK irány-
elve az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok feldol-
gozásáról és a magánélet védelméről (HL L 201., 2002.7.31., 37. o.).

(4) Az Európai Parlament és a Tanács 2000. június 8-i 2000/31/EK irány-
elve a belső piacon az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások, különösen az elektronikus kereskedelem egyes jogi
vonatkozásairól (HL L 178., 2000.7.17., 1. o.).

(5) A Tanács 1998 szeptember 24-i 98/560/EK ajánlása az európai audi-
ovizuális és információs szolgáltató iparág versenyképességének javí-
tásáról, a kiskorúak és az emberi méltóság összehasonlítható, hatékony
szintű védelmének megvalósítását célzó nemzeti keretrendszerek ösz-
tönzése révén (HL L 270., 1998.10.7., 48. o.).
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(6) A 276/1999/EK határozattal elfogadott „Biztonságosabb
internet cselekvési terv (1999–2004)” (1) a kezdeménye-
zések széles körét sikeresen ösztönző közösségi finanszí-
rozást és európai hozzáadott értéket biztosított. A további
finanszírozás segíteni fog abban, hogy az új kezdeménye-
zések építhessenek a már elvégzett feladatokra.

(7) Továbbra is szükség van olyan gyakorlati intézkedésekre,
amelyek ösztönzik a jogellenes tartalomról az annak keze-
lésében illetékes személyeknek történő jelentéstételt, ösz-
tönzik a szűrési technológiák teljesítményének mérését és
e technológiák teljesítményértékelését, terjesztik az általá-
nosan elfogadott viselkedési normákat megtestesítő maga-
tartási kódexekre vonatkozó legjobb gyakorlatot, valamint
tájékoztatást és képzést nyújtanak a szülők és gyermekek
számára az internetben és az új online technológiákban
rejlő lehetőségek biztonságos hasznosításának legmegfele-
lőbb módjáról.

(8) A nemzeti kormányzatok, a regionális és helyi önkor-
mányzatok, a hálózatüzemeltetők, a szülők, a tanárok és
az iskolaigazgatásban részt vevők széles körének bevoná-
sával történő tagállami szintű fellépés alapvető fontosságú.
A Közösség – az Európai Unión belüli és nemzetközi szintű
orientációs szerepvállalásával, valamint az európai szintű
teljesítményértékelés, hálózatba szervezés és alkalmazott
kutatások támogatása révén – ösztönözheti a legjobb gya-
korlat alkalmazását a tagállamokban.

(9) A nemzetközi együttműködés szintén alapvető fontosságú,
és a közösségi hálózati struktúrákon keresztül történő cse-
lekvéssel ösztönözhető, koordinálható, közvetíthető és
végrehajtható.

(10) Azon intézkedések, amelyek elfogadására a Bizottság az e
határozattal átruházott végrehajtási hatásköröknek megfe-
lelően jogosult, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatás-
körök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról
szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 2.
cikkének a) pontja értelmében (2) lényegüket tekintve egy
jelentős költségvetési vonzatú program végrehajtásával
kapcsolatos irányítási intézkedések. Ezen intézkedéseket
ezért a fenti határozat 4. cikkében előírt irányítási eljárás-
sal összhangban kell elfogadni.

(11) A Bizottságnak biztosítania kell – többek között az egyéb
szervek által végzett munka figyelembevétele mellett – a
program közösségi kezdeményezésekkel és programokkal
való összhangját és ezek egymást kiegészítő jellegét.

(12) E határozat a program teljes időtartamára egy olyan pénz-
ügyi keretet hoz létre, amely az éves költségvetési eljárás
során a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás
javításáról szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a
Bizottság közötti 1999. május 6-i intézményközi megálla-
podás (3) 33. pontja szerinti elsődleges hivatkozási alapot
jelent a költségvetési hatóság számára az éves költségvetési
eljárás időtartama alatt.

(13) Mivel e határozat céljait, nevezetesen az internet és az
online technológiák biztonságosabb felhasználását, vala-
mint a jogellenes tartalom és a végfelhasználó által nem
kívánt tartalom elleni küzdelmet a tagállamok a szóban
forgó területek transznacionális jellege miatt nem tudják
kielégítően megvalósítani, és mivel az intézkedések euró-
pai terjedelme és hatása miatt ezért közösségi szinten job-
ban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket hozhat a
Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvé-
nek megfelelően. Az említett cikkben meghatározott ará-
nyosság elvének megfelelően e határozat nem haladja meg
a célok eléréséhez szükséges mértéket.

(14) E határozat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és
betartja az Európai Unió alapjogi chartájában, különösen
annak 7. és 8. cikkében elismert elveket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A program célja

(1) A határozat közösségi programot hoz létre a 2005–2008
közötti időszakra az internetnek és az új online technológiáknak
különösen a gyermekek számára biztonságosabb használata, vala-
mint a jogellenes és a végfelhasználó által nem kívánt tartalom
elleni küzdelem érdekében.

A program elnevezése: „Biztonságosabb internet plusz” program
(Safer Internet plus, a továbbiakban: program).

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1999. január 25-i 276/1999/EK
határozata az Internet és az új online technológiák biztonságosabb
használatát a világhálón található tiltott és káros tartalom ellen, első-
sorban a gyermekek és kiskorúak védelme területén folytatott harccal
elősegítő többéves közösségi cselekvési terv elfogadásáról (HL L 33.,
1999.2.6., 1. o.). A legutóbb a 787/2004/EK határozattal (HL L 138.,
2004.4.30., 12. o.) módosított határozat.

(2) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(3) HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A 2003/429/EK európai parlamenti és
tanácsi határozattal módosított (HL L 147., 2003.6.14., 25. o.) meg-
állapodás.
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(2) A program (1) bekezdésben említett célja elérésének érde-
kében a következő cselekvések kerülnek meghatározásra:

a) a jogellenes tartalom elleni küzdelem;

b) a nem kívánt és az ártalmas tartalom elleni fellépés;

c) egy biztonságosabb környezet előmozdítása;

d) a tudatosság erősítése.

Az e cselekvések keretében végrehajtandó tevékenységeket az I.
melléklet tartalmazza.

A programot a III. melléklettel összhangban kell végrehajtani.

2. cikk

Részvétel

(1) A program részvételre nyitva áll a tagállamokban letelepe-
dett jogi személyek részére.

A részvétel nyitva áll a tagjelölt országokban letelepedett jogi sze-
mélyek részére is, a tagjelölt országokkal fennálló vagy megkö-
tendő egyezményekkel összhangban.

(2) A program az EGT-megállapodás 31. jegyzőkönyvének
rendelkezéseivel összhangban részvételre nyitva állhat az EGT-
megállapodásban részes EFTA-államokban letelepedett jogi sze-
mélyek részére is.

(3) A Közösségnek a program keretében nyújtandó pénzügyi
támogatása nélkül a program nyitva állhat harmadik országokban
letelepedett jogi személyek, valamint nemzetközi szervezetek
részére is, amennyiben azok részvétele ténylegesen hozzájárul a
program végrehajtásához. Az ilyen részvétel engedélyezéséről
hozott határozatot a 4. cikk (2) bekezdésében említett eljárással
összhangban kell elfogadni.

3. cikk

A Bizottság hatásköre

(1) A Bizottság felel a program végrehajtásáért.

(2) A Bizottság e határozat alapján munkaprogramot
dolgoz ki.

(3) A program végrehajtása során a Bizottság a tagállamokkal
szoros együttműködésben biztosítja, hogy a program általában
összhangban álljon más vonatkozó közösségi politikákkal, pro-
gramokkal és cselekvésekkel, és kiegészítse azokat, különös tekin-
tettel a közösségi kutatási és technológiafejlesztési programokra,
valamint a II. Daphne (1), a Modinis (2) és az e-tartalom-plusz
(eContentplus) (3) programra.

(4) A Bizottság a 4. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak
megfelelően jár el a következő esetekben:

a) a munkaprogram elfogadása és módosítása;

b) a költségvetési kiadások lebontása;

c) az ajánlattételi felhívások követelményeinek és tartalmának
meghatározása az 1. cikkben megállapított célokkal
összhangban;

d) a közösségi finanszírozásra irányuló ajánlattételi felhívások
alapján ajánlott projektek értékelése, amennyiben a közösségi
hozzájárulás becsült összege eléri vagy meghaladja az
500 000 EUR-t;

e) a III. mellékletben megállapított szabályoktól való bármely
eltérés;

f) a program értékelésére hozott intézkedések végrehajtása.

(5) A Bizottság tájékoztatja a 4. cikkben említett bizottságot a
program végrehajtásának előrehaladásáról.

4. cikk

A bizottság

(1) A Bizottságot munkájában egy bizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK
határozat 4. és 7. cikkét – a 8. cikkének rendelkezéseire is figye-
lemmel – kell alkalmazni.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i 803/2004/EK
határozata a gyermekek, a fiatalok és a nők elleni erőszak megelőzé-
séről és az azzal szembeni küzdelemről, valamint az áldozatok és
veszélyeztetett csoportok védelméről szóló közösségi cselekvési pro-
gram (2004–2008) (II. Daphne program) elfogadásáról (HL L 143.,
2004.4.30., 1. o.).

(2) Az Európai Parlament és a Tanács 2003. november 17-i
2256/2003/EK határozata az eEurope 2005 cselekvési terv figyelem-
mel kísérésére, a helyes gyakorlatok terjesztésére, valamint a hálózati
és informatikai biztonság javítására vonatkozó többéves (2003–2005)
(MODINIS) program elfogadásáról (HL L 336., 2003.12.23., 1. o.). A
787/2004/EK határozattal módosított határozat.

(3) Az Európai Parlament és a Tanács 2005. március 9-i 456/2005/EK
határozata a digitális tartalmat Európán belül hozzáférhetőbbé, fel-
használhatóbbá és hasznosíthatóbbá tevő, többéves közösségi pro-
gram létrehozásáról (HL L 79., 2005.3.16., 1. o.).
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Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megál-
lapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

5. cikk

Felügyelet és értékelés

(1) A közösségi támogatás hatékony felhasználása érdekében a
Bizottság biztosítja az e határozatban meghatározott cselekvések
előzetes felmérését, nyomon követését és utólagos értékelését.

(2) A Bizottság felügyeli a program keretébe tartozó projektek
végrehajtását. A Bizottság értékeli a projektek végrehajtásának
módját és hatását annak megállapítása érdekében, hogy az eredeti
célok teljesültek-e.

(3) A Bizottság legkésőbb 2006 közepéig jelentést készít az
Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szo-
ciális Bizottságnak, valamint a Régiók Bizottságának az 1. cikk (2)
bekezdésében említett cselekvések végrehajtásáról. Ennek kereté-
ben a Bizottság beszámol arról, hogy a 2007–2008-ra szánt
összeg összhangban áll-e a pénzügyi tervvel. Adott esetben a
Bizottság a 2007–2008-as költségvetési eljárások keretében meg-
teszi a szükséges intézkedéseket az éves előirányzatok és a pénz-
ügyi terv közötti összhang biztosítása érdekében.

A Bizottság a program befejezésekor végső értékelő jelentést nyújt
be.

(4) A Bizottság mennyiségi és minőségi értékelésének eredmé-
nyeit – bármely, e határozat módosítására vonatkozó megfelelő
javaslattal együtt – megküldi az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak. Az eredményeket az Európai Unió 2007. és 2009.
évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetének bemutatását
megelőzően kell megküldeni.

6. cikk

Pénzügyi rendelkezések

(1) Az e határozat szerinti közösségi cselekvések végrehajtásá-
nak pénzügyi kerete a 2005. január 1-jétől 2008. december 31-ig
terjedő időszakra 45 millió EUR, amely összegből
20 050 000 EUR a 2006. december 31-ig terjedő időszakra szól.

A 2006. december 31-ét követő időszakra ez az összeg csak akkor
tekinthető megerősítettnek, ha ezen időszak tekintetében össz-
hangban áll a 2007-től kezdődő időszakra szóló hatályos pénzü-
gyi tervvel.

A 2005–2008 közötti időszakra vonatkozó éves előirányzatokat
a költségvetési hatóság engedélyezi a pénzügyi terv keretei között.

(2) A kiadások indikatív bontását a II. melléklet tartalmazza.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2005. május 11-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

J. P. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről
az elnök
N. SCHMIT
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I. MELLÉKLET

CSELEKVÉSEK

1. 1. CSELEKVÉS: A JOGELLENES TARTALOM ELLENI KÜZDELEM

A forródrótszolgálatok lehetővé teszik a nyilvánosság számára a jogellenes tartalom bejelentését. A bejelentéseket a szolgá-
latok intézkedés végett továbbítják a megfelelő szervhez (egy internet-szolgáltatóhoz, a rendőrséghez vagy egy együttmű-
ködő forródrótszolgálathoz). Ahol rendőrségi forródrótszolgálat működik, a polgári forródrótszolgálatok kiegészítő feladatot
látnak el. Szerepük eltér a bűnüldöző szervekétől, mivel nem foglalkoznak bűncselekmények kivizsgálásával, jogsértő sze-
mélyek letartóztatásával vagy büntetőeljárás indításával. Olyan szakértői központként működhetnek, amely útmutatást nyújt
az internetszolgáltatók számára azzal kapcsolatban, hogy mely tartalom minősülhet jogellenesnek.

A meglévő forródróthálózat olyan egyedi szervezet, amely közösségi finanszírozás nélkül nem jött volna létre. Amint azt a
Biztonságosabb internet cselekvési terv 2002-es értékelési jelentése megállapítja, a hálózat nagy sikerrel bővítette tagságát és
nemzetközi kiterjedésűvé vált. Ahhoz azonban, hogy a forródrótszolgálatokban rejlő lehetőségeket teljes mértékben hasz-
nosítani lehessen, európai szintű lefedettség és együttműködés kialakítására, valamint a hatékonyság növelésére van szük-
ség, amely az információk, a legjobb gyakorlatok és a tapasztalatok cseréje révén érhető el. A közösségi finanszírozást a
forródrótszolgálatok ismertségének növelésére is fel kell használni, amely által még hatékonyabbá válhatnak.

Az ajánlattételi felhívást követően kiválasztott forródrótszolgálatok pénzügyi támogatást kapnak ahhoz, hogy csomópont-
szerepet lássanak el a hálózatban, és más csomópontokkal együttműködjenek a forródrótszolgálatok európai hálózatában.

Szükség esetén telefonos segítségnyújtó vonalak is támogathatók, amelyeken a gyermekek bejelentést tehetnek az interneten
található jogellenes és káros tartalomról.

A forródrótszolgálatok hatékonyságának értékelése céljából több mutatót kell figyelembe venni. Minőségi és mennyiségi ada-
tokat kell összegyűjteni a forródrótszolgálatok létrehozásáról és működéséről, az országos csomópontok számáról, a tagál-
lamok földrajzi lefedettségéről, a kapott bejelentések számáról, a forródrótszolgálatok személyzetének létszámáról és
tapasztalatáról, a közigazgatási szervekhez vagy internetszolgáltatókhoz intézkedés céljából továbbított bejelentésekről, vala-
mint – amilyen mértékben hozzáférhetők – az így hozott intézkedésekről, különös tekintettel a forródrótszolgálatoktól
kapott információ következtében az internetszolgáltatók által megszüntetett internetes oldalak számára és fajtájára. Ezeket
az adatokat – ha lehetséges – nyilvánosságra kell hozni, és el kell juttatni az illetékes hatóságokhoz.

A program hatékonyságának biztosítása érdekében forródrótszolgálatok létrehozására van szükség mindazokban a tagálla-
mokban és tagjelölt országokban, amelyekben jelenleg nem létezik ilyen. Ezeket az új forródrótszolgálatokat gyorsan és haté-
konyan be kell illeszteni a meglévő európai forródróthálózatba. Ösztönözni kell a forródrótszolgálatok létrehozási
folyamatának felgyorsítását. A közös szemlélet kialakítása, valamint a szakmai know-how és a legjobb gyakorlatok átadása
érdekében ösztönözni kell e hálózat és a harmadik országokban (különösen olyan egyéb európai országokban, ahol jogel-
lenes tartalmat hoznak létre és szolgáltatnak) működő forródrótszolgálatok közötti kapcsolatokat. A nemzeti jogszabályok-
kal összhangban, illetve ahol helyénvaló és szükséges, tovább kell fejleszteni a polgári forródrótszolgálatok és a bűnüldöző
szervek közötti együttműködési mechanizmusokat, beleértve például az ilyen forródrótszolgálatokra vonatkozó magatar-
tási kódexek kialakítását. Adott esetben szükség lehet a forródrótszolgálatok személyzetének jogi és műszaki képzésére. A
forródróthálózatok számára kötelező a hálózatszervezési és a határokon átnyúló tevékenységekben való aktív részvétel.

A forródrótszolgálatoknak kapcsolódniuk kell a tagállami kezdeményezésekhez, nemzeti szintű támogatásban kell része-
sülniük, és annak érdekében, hogy e program időtartamán túl is működhessenek, pénzügyileg kivitelezhetőnek kell lenniük.
A közös finanszírozás a polgári forródrótszolgálatok számára áll rendelkezésre, ezért a rendőrségi forródrótszolgálatok nem
vehetik igénybe. A forródrótszolgálatok világossá teszik a felhasználók számára a saját tevékenységük és a közigazgatási szer-
vek tevékenysége közötti különbséget, és tájékoztatják őket arról, hogy más lehetőségek is rendelkezésre állnak a jogellenes
tartalom bejelentésére.

Ahhoz, hogy a rendelkezésre álló forrásokkal a legnagyobb hatást és hatékonyságot lehessen elérni, a forródróthálózatnak a
lehető leghatékonyabban kell működnie. Ez egy olyan hálózati koordinációs csomópont létrehozásával valósítható meg leg-
jobban, amely megkönnyíti az egyes forródrótszolgálatokra vonatkozó nemzeti törvények korlátait tiszteletben tartó, euró-
pai szintű iránymutatások, munkamódszerek és gyakorlatok kialakítására vonatkozó megegyezést a forródrótszolgálatok
között.

A koordinációs csomópont feladata:

– a hálózat egészének támogatása az európai szintű láthatóság megteremtése és a lakossági tudatosság növelése érdeké-
ben az egész Európai Unióban, pl. egységes identitás, illetve belépési pont létrehozásával, amely egyértelmű hozzáfé-
rést biztosít a megfelelő nemzeti kapcsolattartóhoz;
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– kapcsolatfelvétel a megfelelő szervekkel a hálózat teljes lefedettségének biztosítása érdekében a tagállamokban és a tag-
jelölt országokban;

– a hálózat működési hatékonyságának javítása;

– iránymutatások kidolgozása a forródrótszolgálatok számára a legjobb gyakorlatokra vonatkozóan, és azoknak az új
technológiákhoz való hozzáigazítása;

– a forródrótszolgálatok közötti rendszeres információ- és tapasztalatcsere megszervezése;

– szakértői központ létrehozása, amely az induló forródrótszolgálatok számára – különösen a tagjelölt országokban –
tanácsadást és betanítást biztosít;

– kapcsolat biztosítása harmadik országok forródrótszolgálataival;

– a program egészének koherens és hatékony működése, és a forródrótszolgálatok ismertségének növelése érdekében szo-
ros munkakapcsolat fenntartása a lakossági tudatosításért felelős koordinációs csomóponttal (lásd az alábbi 4. pontban);

– részvétel a Biztonságosabb Internet Fórumon és egyéb lényeges eseményeken, és a forródrótszolgálatoktól érkező
információk/visszajelzések összehangolása.

A koordinációs csomópont figyelemmel kíséri a forródrótszolgálatok hatékonyságát, és pontos, értelmes statisztikákat gyűjt
azok működésére vonatkozóan (a kapott bejelentések száma és típusa, a megtett intézkedések és azok eredményei stb.). Szük-
séges, hogy a tagállamok statisztikái összehasonlíthatók legyenek egymással.

A forródróthálózatnak – a gyermekpornográfián túl – ki kell terjednie a jogellenes tartalom egyéb főbb típusaira is, amelyek
aggodalomra adnak okot, és gondoskodnia kell a bejelentések kölcsönös cseréjéről. Az egyéb területek – mint például a faj-
gyűlölő tartalom – kezeléséhez eltérő mechanizmusokra és szakértelemre lehet szükség, ami egyéb kérdésekkel foglalkozó
csomópontok bevonásával járhat. Mivel a program pénzügyi és igazgatási forrásai korlátozottak, az ilyen csomópontoknak
nem mindegyike részesülne szükségszerűen finanszírozásban; a finanszírozást adott esetben az ilyen területeken működő
koordinációs csomópontok szerepének megerősítésére kell összpontosítani.

2. 2. CSELEKVÉS: A NEM KÍVÁNT ÉS AZ ÁRTALMAS TARTALOM ELLENI FELLÉPÉS

A jogellenes tartalommal szemben annak forrásánál folytatott küzdelem mellett a felhasználóknak – kiskorú felhasználók
esetében az értük felelős felnőtteknek – technikai eszközökre lehet szükségük. Az ezen eszközökhöz való hozzáférés támo-
gatható annak érdekében, hogy a felhasználókat képessé tegyék annak eldöntésére, hogyan kezelik a nem kívánt és az ártal-
mas tartalmat (a felhasználó felhatalmazása).

Annak érdekében, hogy a felhasználó tájékozott döntést hozhasson, további finanszírozást kell biztosítani a szűrőszoftve-
rek és szolgáltatások teljesítményére és hatékonyságára vonatkozóan rendelkezésre álló információk mennyiségének növe-
lésére. A felhasználói szervezetek és a tudományos kutatóintézetek értékes partnerek lehetnek ebben az erőfeszítésben.

Minősítő rendszerek és a minősítő címkék a szűrési technológiákkal együtt segíthetnek képessé tenni a felhasználókat a
fogadni kívánt tartalom kiválasztására, és elláthatják az európai szülőket és pedagógusokat a kulturális és nyelvi értékeiknek
megfelelő döntéshozatalhoz szükséges információval. A korábbi projektek eredményeinek figyelembevételével finanszírozni
lehetne azokat a projekteket, amelyek a minősítő rendszereket és a minősítő címkéket úgy kívánják átalakítani, hogy azok
figyelembe vegyék a távközlés, az audiovizuális média és az információs technológiák konvergenciáját, valamint finanszí-
rozni lehetne az önszabályozási kezdeményezéseket az önértékelő minősítések pontosságát vizsgáló szolgáltatások és az
önminősítés megbízhatóságának támogatása érdekében. További erőfeszítésekre lehet szükség a minősítő rendszerek és
minősítő címkék tartalomszolgáltatók általi alkalmazásának ösztönzése érdekében is.

A már létrehozott új technológiák következményeinek kezelésére irányuló próbálkozások helyett kívánatos volna már az új
technológiák kifejlesztésekor megpróbálni figyelembe venni azok gyermekek általi felhasználásának biztonságosságát. A vég-
felhasználó biztonsága olyan szempont, amelyet a műszaki és üzleti megfontolásokkal együtt kell figyelembe venni. Ennek
egyik lehetséges módja a gyermekjóléti szakemberek és műszaki szakértők közötti véleménycsere elősegítése lenne. Figye-
lembe kell azonban venni azt is, hogy nem minden online használatra kifejlesztett termék készült gyermekek számára.
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A program ennélfogva finanszírozni fogja mindazokat a felhasználói igényeknek megfelelő technológiai intézkedéseket, ame-
lyek képessé teszik a felhasználókat az általuk fogadott nem kívánt és ártalmas tartalom mennyiségének korlátozására és a
kéretlen elektronikus üzenetek kezelésére, beleértve:

– a hozzáférhető szűrési technológiák hatékonyságának vizsgálatát és erről a nyilvánosság világos, egyszerű és az összeha-
sonlítást megkönnyítő módon történő tájékoztatását,

– a nem kívánt és az ártalmas tartalom elleni hatékony fellépésre vonatkozó információk és legjobb gyakorlatok cseréje
összehangolásának elősegítését,

– a tartalomminősítés és weboldal-minősítés tartalomszolgáltatók általi bevezetésének növelését és a tartalomminősítés
és a minősítő címkék hozzáigazítását célzó intézkedéseket, az azonos tartalmak más megjelenítési módokon keresztül
való elérhetőségének figyelembevételével (konvergencia),

– szükség esetén a szűrési technológiák hozzáférhetőségéhez való hozzájárulást, különösen a piac által nem megfelelően
lefedett nyelveken. Adott esetben a felhasznált technológiának meg kell felelnie a 95/46/EK (1) és a 2002/58/EK irány-
elvben foglalt, a magánélet tiszteletben tartására vonatkozó rendelkezéseknek.

A program ösztönözni fogja a magánélet tiszteletben tartását segítő technológiai intézkedések megtételét. Az e cselekvés
körébe tartozó tevékenységek teljes mértékben figyelembe veszik az információs rendszerek elleni támadásokról szóló 2005.
február 24-i 2005/222/IB tanácsi kerethatározat (2) rendelkezéseit.

E cselekvés végrehajtása a biztonságosabb környezetet elősegítő cselekvéssel (önszabályozó cselekvés) és a tudatosságot erő-
sítő cselekvéssel (a lakosság tájékoztatása a nem kívánt és káros tartalom kezelésének módszereiről) szoros összhangban
történik.

3. 3. CSELEKVÉS: EGY BIZTONSÁGOSABB KÖRNYEZET ELŐMOZDÍTÁSA

Egy teljes mértékben működőképes önszabályozási rendszer kulcsfontosságú elem a kéretlen, ártalmas és jogellenes tarta-
lom terjedésének korlátozásában. Az önszabályozás számos összetevőből áll: az érintett felekkel folytatott tanácskozás és
azok megfelelő képviselete, magatartási kódexek, a közösségi szintű együttműködést elősegítő nemzeti szervek, valamint az
önszabályozási keretrendszerek nemzeti értékelése (3). Ezen a területen továbbra is szükség van a közösségi erőfeszítésekre
a magatartási kódexeknek az európai, internettel és új online technológiákkal foglalkozó iparágak általi végrehajtásának
ösztönzéséhez.

A jelenlegi Biztonságosabb internet cselekvési terv keretében 2004-ben létrehozott Biztonságosabb Internet Fórum arra hiva-
tott, hogy az ipar, a bűnüldözési hatóságok, a politikai döntéshozók és a felhasználói szervezetek (pl. szülői és tanári szer-
vezetek, gyermekvédelmi csoportok, fogyasztóvédelmi szervek, polgári jogvédő és digitális jog kérdéseivel foglalkozó
szervezetek) képviselőit tömörítő vitafórummá váljon. A Fórum teret fog biztosítani a nemzeti társ- vagy önszabályozási
szerveknek a tapasztalatcseréhez. Egyúttal lehetőséget biztosít majd annak megvitatására, hogy az ipar mivel járulhat hozzá
a jogellenes tartalom elleni küzdelemhez.

A Biztonságosabb Internet Fórum a szakértői szintű tárgyalások központjául fog szolgálni, és a következtetések, ajánlások,
iránymutatások stb. megfelelő nemzeti és európai szintű becsatornázásával elősegíti a konszenzust.

A Biztonságosabb Internet Fórum minden cselekvésre ki fog terjedni, megkönnyíti a párbeszédet, és ösztönzi a jogellenes,
nem kívánt és ártalmas tartalom elleni fellépést. A világos célokkal és határidőkkel rendelkező, plenáris ülésekből – és
amennyiben egyes konkrét kérdések esetén szükséges – munkacsoportokból álló fórum a legszélesebb körből érkező részt-
vevők, többek között kormányzati ügynökségek és programok, szabványügyi testületek, iparágak, a Bizottság szolgálatai,
felhasználói szervezetek (pl. szülői és tanári szervezetek, gyermekvédelmi csoportok, fogyasztóvédelmi szervek, valamint pol-
gári jogvédő és a digitális jog kérdéseivel foglalkozó szervezetek) találkozóhelye lesz. A Fórum lehetőséget biztosít majd a
nemzeti és európai szinten fellépőknek – különösen azoknak, akik részt vesznek a tagállami programokban és kezdemé-
nyezésekben – a vélemény-, információ- és tapasztalatcserére. Adott esetben szükséges, hogy a Biztonságosabb Internet
Fórum információt cseréljen és együttműködjön a kapcsolódó területeken működő illetékes szervezetekkel, pl. a hálózati és
információbiztonsági területen.

(1) Az Európai Parlament és a Tanács 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (HL L 281., 1995.11.23., 31. o.). Az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31.,
1. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 69., 2005.3.16., 67. o.
(3) Lásd a 98/560/EK ajánlásban foglalt indikatív iránymutatásokat az online audiovizuális és információs szolgáltatásokban a kiskorúak és
az emberi méltóság védelmére nemzeti szinten bevezetendő önszabályozási keretrendszer végrehajtására vonatkozóan.
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A Biztonságosabb Internet Fórum különös célja lesz:

1. a megfelelő tagállambeli struktúrák hálózatba szerveződésének ösztönzése, és az Európán kívüli önszabályozó szerve-
zetekkel való kapcsolatépítés;

2. a konszenzus és az önszabályozás ösztönzése olyan kérdésekben, mint a weboldalak minősítő értékelése, a
médiaközitartalom-minősítés, a minősítés és a szűrési technikák, és azok új tartalmi formákra – például online játé-
kokra, illetve új elérési formákra, például mobiltelefonokra – való kiterjesztése;

3. a szolgáltatók ösztönzése magatartási kódexek létrehozására olyan kérdésekkel kapcsolatban, mint az értesítési-
eltávolítási („notice and take down”) eljárások átlátható és lelkiismeretes módon történő kezelése, a felhasználók tájé-
koztatása az internet biztonságosabb használatáról és a jogellenes tartalom bejelentésére szolgáló forródrótszolgálatok
létezéséről;

4. az értékelő projektek és a szűrési technológiák hatékonyságára vonatkozó kutatás elősegítése. A felhasználói szerve-
zetek és a tudományos kutatóintézetek értékes partnerek lehetnek ebben az erőfeszítésben.

A program általi társfinanszírozásban részesülő, folyamatban lévő és lezárult projektek eredményei és megállapításai vis-
szacsatolás útján újra bekerülnek a folyamatba. A Fórum – azáltal, hogy nyitott platformmal szolgál – segíteni fog a tuda-
tosság szintjének emelésében, és a tagjelölt, illetve egyéb harmadik országok bevonásában, nemzetközi cselekvési teret
biztosítva egy globális probléma kezeléséhez. A Fórum ennélfogva lehetővé teszi, hogy olyan kulcsfontosságú egyesületek,
mint a felhasználói szervezetek (pl. szülői és tanári szervezetek, gyermekvédelmi csoportok, fogyasztóvédelmi szervek, pol-
gári jogvédő és a digitális jog kérdéseivel foglalkozó szervezetek), iparágak és állami szervek tájékozottak legyenek a bizton-
ságosabb használattal kapcsolatos kezdeményezésekről, konzultációt folytassanak e kezdeményezésekről és hozzájáruljanak
azokhoz, mind a Közösségen belül, mind nemzetközi szinten.

A Biztonságosabb Internet Fórum részvétel céljából nyitva áll a Közösségen kívüli érdekelt felek, illetve a tagjelölt országok
számára. A nemzetközi együttműködést a legjobb gyakorlatokra, a magatartási kódexekre, az önszabályozásra és a minő-
ségminősítésre vonatkozó rendszeres párbeszéd biztosítása érdekében a Fórumhoz kapcsolódó kerekasztal segíti elő. A
Bizottság gondoskodik a kapcsolódó fórumokkal és hasonló kezdeményezésekkel fennálló együttműködés teljes
kiaknázásáról.

A Biztonságosabb Internet Fórum munkájának támogatására ajánlati felhívás útján lehetne a terület szakértőiből álló titkár-
ságot biztosítani, amely javaslatokat tenne a tanulmányozandó témákra vonatkozóan, előkészítené a munkadokumentumo-
kat, irányítaná a tárgyalásokat és rögzítené a következtetéseket.

További közösségi szintű pénzügyi támogatásra tarthatna például igényt egy határokon átnyúló magatartási kódex kidol-
gozását célzó önszabályozási projektekből álló kezdeményezés. Tanácsadás és segítség nyújtható a közösségi szintű együtt-
működés biztosítása érdekében – a tagállamok és tagjelölt országok megfelelő testületei hálózatba szervezésével és a
vonatkozó jogi és szabályozási kérdések rendszeres felülvizsgálatán keresztül – az önszabályozás értékelésére és tanúsítá-
sára irányuló módszerek fejlesztésére, az önszabályozási szervezeteket felállítani kívánó országok gyakorlati támogatására
és az Európán kívüli önszabályozási szervezetekkel fenntartott kapcsolatok szélesítésére.

4. 4. CSELEKVÉS: A TUDATOSSÁG ERŐSÍTÉSE

A tudatosság erősítését célzó cselekvéseknek a jogellenes, nem kívánt és ártalmas tartalom (pl. gyermekek számára nem meg-
felelőnek ítélt tartalom, faj- és idegengyűlöletet szító tartalom) széles körével kell foglalkozniuk, valamint, adott esetben figye-
lembe kell venniük a fogyasztóvédelem és adatvédelem kapcsolódó kérdéseit és az informatikai és hálózati biztonsági
kérdéseket (vírusok/kéretlen elektronikus levelek). Foglalkozniuk kell mind a világháló, mind az interaktív információnak és
kommunikációnak az internet és a mobiltelefon-hálózatok gyors terjedése következtében létrejött új formái (tartalomme-
gosztó szolgáltatások, szélessávú videó, azonnali üzenetküldés, csevegőszobák stb.) által közvetített tartalmakkal.

A Bizottság további lépéseket fog tenni az információk nagy számú felhasználóhoz való eljuttatása költséghatékony módsze-
reinek ösztönzése érdekében, nevezetesen a célcsoportok elérését segítő többszöröző szervezetek és elektronikus terjesztési
csatornák igénybevételével. A Bizottság különösen mérlegelheti a tömegtájékoztatási eszközök használatát és a tájékoztató
anyagok iskoláknak és internetes kávézóknak való szétosztását.
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A program támogatást fog nyújtani a megfelelő, nyílt ajánlattételi felhívást követően kiválasztandó szerveknek a tudatosság
erősítéséért felelős csomópontszerep ellátásához minden tagállamban és tagjelölt országban; ezek a szervek az illetékes nem-
zeti, regionális és helyi szintű szereplőkkel szoros együttműködésben hajtják végre a tudatosság erősítésére irányuló cselek-
véseket és programokat. Az európai szintű hozzájárulást egy koordinációs csomópont fogja biztosítani, amely a legjobb
gyakorlat kölcsönös cseréje érdekében működése során szoros kapcsolatot tart fenn a többi csomóponttal.

A tudatosság erősítéséért felelős csomópont szerepét ellátni kívánó szerveknek igazolniuk kell, hogy a nemzeti hatóságok
kifejezett támogatását élvezik. Világos megbízással kell rendelkezniük a nyilvánosságnak az internet és az új online techno-
lógiák biztonságosabb használatával kapcsolatos tájékoztatására vagy a média és az információ világában való eligazodásá-
nak segítésére, és rendelkezniük kell az e megbízatás teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal.

A tudatosság erősítéséért felelős csomópontoknak a következő feladatokat kell ellátniuk:

– összefüggő, hatásos és célzott kampány kidolgozása a legmegfelelőbb média felhasználásával, figyelembe véve a leg-
jobb gyakorlatot és más országok tapasztalatait,

– (formális vagy informális) partnerségi kapcsolat létrehozása és fenntartása a kulcsfontosságú szereplőkkel (kormány-
zati ügynökségekkel, sajtó- és médiacsoportokkal, internet-szolgáltató egyesületekkel, felhasználói szervezetekkel, okta-
tási érdekcsoportokkal), illetve az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatával kapcsolatos
intézkedések figyelemmel kísérése országukban,

– a párbeszéd és az információcsere ösztönzése, nevezetesen az oktatás és a technológia területén működő érdekcsopor-
tok között,

– adott esetben közreműködés az e programhoz kapcsolódó munkákban, így például a média és az információk világ-
ában való eligazodás, vagy a fogyasztóvédelem tágabb területein,

– a felhasználók tájékoztatása az európai szűrőszoftverekről és szolgáltatásokról, forródrótszolgálatokról és önszabályo-
zási rendszerekről,

– tevékeny együttműködés az európai hálózat más csomópontjaival a legjobb gyakorlatokra vonatkozó információk cse-
réje, a találkozókon való részvétel, valamint egy, szükség szerint a nemzeti nyelvi és kulturális preferenciákhoz igazí-
tott európai megközelítés kidolgozása és megvalósítása révén,

– szakértői és műszaki segítségnyújtási központ létrehozása a tudatosság erősítéséért felelős csomópontok beindításá-
hoz (az új csomópontokat „befogadhatja” valamely tapasztaltabb csomópont).

A legnagyobb mértékű együttműködés és hatékonyság biztosítása céljából a koordinációs csomópont finanszírozásban
részesül az egyes tagállamokban működő csomópontok logisztikai és infrastrukturális támogatása tekintetében, biztosítva
ezáltal az európai szinten e csomópontokra irányuló nagyobb figyelmet, a jó kommunikációt és a tapasztalatcserét, amely-
nek köszönhetően a felhalmozott ismereteket folyamatosan alkalmazni lehet (például a tudatosság erősítésével kapcsolatos
anyag kiigazítása révén).

A koordinációs csomópontnak a következő feladatokat kell ellátniuk:

– a hatékony kommunikáció, valamint az információk és a legjobb gyakorlatok cseréjének biztosítása a hálózaton belül,

– az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatára vonatkozó képzés nyújtása a tudatosság erősíté-
séért felelős csomópontok személyzetének (az oktatók képzése),

– technikai segítségnyújtás azon tagjelölt országoknak, amelyek a tudatosságot erősítő intézkedéseket kívánnak szervezni,

– a tudatosság erősítéséért felelős csomópontok által az induló ilyen csomópontok számára nyújtott szakértői támogatás
és technikai segítségnyújtás összehangolása,

– a tudatosságot erősítő tevékenységek hatásának felmérése érdekében az ezekkel kapcsolatos statisztikai információ gyűj-
tésének, elemzésének és cseréjének irányítása, valamint javaslattétel ilyen jellegű statisztikai mutatókra,
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– infrastruktúra biztosítása egy egységes, átfogó transznacionális tárhely (webportál) létrehozásához, a lényeges infor-
mációkkal és a tudatosság erősítésével kapcsolatos, valamint kutatási források számára helyi tartalommal (vagy adott
esetben alárendelt helyi weboldalakkal), amely tartalmazhat hírmorzsákat, cikkeket és havi hírmondókat több nyelven,
illetve ráirányíthatja a figyelmet a Biztonságosabb Internet Fórum tevékenységeire,

– az Európán kívüli tudatosságerősítő tevékenységekkel fennálló kapcsolatok bővítése,

– részvétel a Biztonságosabb Internet Fórumon és egyéb lényeges eseményeken, és a tudatosság erősítéséért felelős háló-
zatoktól érkező információk/visszajelzések összehangolása.

Sor fog kerülni egy összehasonlítható alapokon nyugvó kutatásra is, az embereknek – és különösen a gyermekeknek – az új
online technológiák felhasználási szokásairól. A további közösségi szintű intézkedések közé tartozhatna például a kifejezet-
ten gyermekbarát internet-szolgáltatások támogatása, vagy díj adományozása az év legjobb tudatosságnövelő
tevékenységének.
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II. MELLÉKLET

A KIADÁSOK INDIKATÍV BONTÁSA

1) A jogellenes tartalom elleni küzdelem 25–30 %

2) A nem kívánt és az ártalmas tartalom elleni fellépés 10–17 %

3) Egy biztonságosabb környezet előmozdítása 8–12 %

4) A tudatosság erősítése 47–51 %
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III. MELLÉKLET

A PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ESZKÖZEI

1. A Bizottság a programot az I. mellékletben meghatározott technikai tartalommal összhangban hajtja végre.

2. A program végrehajtására a következő közvetett cselekvésekkel kerül sor:

a) megosztott költségű cselekvések

i) Kísérleti projektek és a legjobb gyakorlattal kapcsolatos cselekvések. Eseti projektek a programhoz kapcso-
lódó területeken, beleértve a legjobb gyakorlatot igazoló vagy a meglévő technológia innovatív használatát
alkalmazó projekteket.

ii) Hálózatok: olyan hálózatok, amelyek a különböző érdekelt feleket az Európai Unió teljes területén végrehaj-
tandó cselekvések biztosítása érdekében hozzák össze, a tevékenységek összehangolásának és az ismeretek
átadásának megkönnyítése érdekében. Összekapcsolhatók a legjobb gyakorlatra vonatkozó cselekvéssel.

iii) Alkalmazott, Európa-szerte elvégzett, összehasonlítható alapokon nyugvó kutatás az embereknek – és külö-
nösen a gyermekeknek – az új online technológiák felhasználási szokásairól.

A közösségi finanszírozás általában nem haladja meg a projekt költségeinek 50 %-át. A közszektor szerveinek
költségei a többletköltségek 100 %-át alapul véve visszatéríthetők.

b) kapcsolódó intézkedések

A következő kapcsolódó intézkedések hozzájárulnak a program végrehajtásához, illetőleg a jövőbeni tevékeny-
ségek előkészítéséhez:

i) teljesítményértékelés és véleményfelmérések valamennyi tagállamról az internet és az új online technológiák
biztonságosabb használatára vonatkozó megbízható adatok összehasonlítható módszertan alapján történő
gyűjtése céljából;

ii) az internet és az új online technológiák biztonságosabb használatának ösztönzésére kifejlesztett technoló-
giák – mint például a szűrés – műszaki értékelése. Az értékelés figyelembe veszi azt is, hogy ezek a techno-
lógiák elősegítik-e a magánélet védelmét vagy sem;

iii) a programot és a benne foglalt intézkedéseket, köztük az önszabályozást és a Biztonságosabb Internet Fórum
munkáját, vagy a jövőbeli tevékenységek előkészítését támogató tanulmányok;

iv) a legjobb gyakorlatra kiírt díjért folyó versenyek;

v) információcsere, konferenciák, szemináriumok, munkaértekezletek vagy egyéb ülések, valamint a csoporto-
sított tevékenységek irányítása;

vi) terjesztési, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységek.

Ebbe nem tartozhatnak bele a termékek, eljárások vagy szolgáltatások piacra történő bevezetésére szolgáló intéz-
kedések, a marketing tevékenységek, valamint az eladások ösztönzése.
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3. A megosztott költségű cselekvések kiválasztására a hatályos pénzügyi rendelkezésekkel összhangban a Bizottság inter-
netes honlapján közzétett ajánlattételi felhíváson keresztül kerül sor.

4. A közösségi támogatás iránti ajánlatok tartalmazzák adott esetben a projekt finanszírozásának összetevőit felsoroló
pénzügyi tervet, beleértve a Közösségtől kért pénzügyi támogatást, valamint bármely egyéb forrásból származó támo-
gatás iránti kérelmet vagy egyéb forrásból származó támogatást.

5. A kapcsolódó intézkedések végrehajtására a hatályos pénzügyi rendelkezésekkel összhangban, ajánlati felhívás útján
kerül sor.
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