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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

DECYZJA NR 854/2005/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia 11 maja 2005 r.

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz promowania
bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 153 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego (1),

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozpowszechnienie Internetu i stosowanie nowych tech-
nologii, takich jak telefony komórkowe, nadal znacząco
rośnie we Wspólnocie. Wraz z tym stale występują zagro-
żenia, szczególnie dla dzieci, oraz nadużycia tych techno-
logii, pojawiają się także nowe zagrożenia i nadużycia.
W celu zachęcenia do korzystania z możliwości oferowa-
nych przez Internet i nowe technologie sieciowe, należy
podjąć również środki mające na celu promowanie
bezpieczniejszego korzystania z nich i ochronę użytkow-
ników końcowych przed niechcianymi treściami.

(2) „Plan działań eEuropa 2005”, rozwijający strategię lizboń-
ską, ma na celu stymulowanie rozwoju bezpiecznych
usług, zastosowań i zasobóww oparciu o ogólnie dostępną

infrastrukturę szerokopasmową. Jego cele obejmują bez-
pieczną infrastrukturę informacyjną, rozwój, analizę
i rozpowszechnianie najlepszych praktyk, analizę porów-
nawczą (benchmarking) i mechanizm koordynacji
e-polityk.

(3) Ramy prawne ustanowione na poziomie wspólnotowym
w celu sprostania wyzwaniom zasobów cyfrowych w spo-
łeczeństwie informacyjnym obejmują obecnie zasady doty-
czące usług sieciowych, szczególnie te dotyczące nie
zamówionej, handlowej poczty elektronicznej, określone
w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej (3),
oraz dotyczące ważnych aspektów odpowiedzialności
usługodawców będących pośrednikami, określone
w dyrektywie o handlu elektronicznym (4), a także zalece-
nia dla Państw Członkowskich, przemysłu i zainteresowa-
nych stron oraz Komisji, jak również orientacyjne
wytyczne w sprawie ochrony nieletnich zawarte w zalece-
niu 98/560/WE (5).

(4) Nadal będzie istnieć potrzeba działania zarówno w dzie-
dzinie treści potencjalnie szkodliwych dla dzieci lub niech-
cianych przez użytkowników końcowych, jak w dziedzinie
treści sprzecznych z prawem, w szczególności pornografii
dziecięcej i materiałów o treściach rasistowskich.

(5) Osiągnięcie międzynarodowego porozumienia w sprawie
prawnie wiążących podstawowych zasad jest pożądane,
lecz nie będzie łatwe. Nawet w przypadku osiągnięcia
takiego porozumienia nie będzie ono samow sobie wystar-
czające dla zapewnienia realizacji zasad lub dla zapewnie-
nia ochrony zagrożonych osób.

(1) Opinia z dnia 16 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 2 grudnia 2004 r. (dotych-
czas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady
z dnia 12 kwietnia 2005 r.

(3) Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
12 lipca 2002 r. dotycząca przetwarzania danych osobowych
i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej
(Dz.U. L 201 z 31.7.2002, str. 37).

(4) Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług
społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicz-
nego, w ramach rynku wewnętrznego (Dz.U. L 178 z 17.7.2000,
str. 1).

(5) Zalecenie Rady 98/560/WE z dnia 24 września 1998 r. w sprawie roz-
woju konkurencyjności europejskiego przemysłu usług audiowizual-
nych i informacyjnych poprzez wspieranie ram krajowych mających
na celu osiągnięcie porównywalnego i efektywnego poziomu ochrony
nieletnich i godności ludzkiej (Dz.U. L 270 z 7.10.1998, str. 48).
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(6) Plan działania Bezpieczniejszy Internet (1999–2004) przy-
jęty decyzją nr 276/1999/WE (1) zapewnił finansowanie
wspólnotowe, które umożliwiło udaną realizację zróżni-
cowanych inicjatyw i stworzył europejską wartość doda-
ną. Dalsze finansowanie pomoże nowym inicjatywom
czerpać z dotychczas osiągniętych wyników.

(7) Nadal istnieje potrzeba podejmowania praktycznych środ-
ków, zachęcających do zgłaszania sprzecznych z prawem
treści podmiotom upoważnionym do reagowania na nie,
zachęcających do oceniania wyników stosowania techno-
logii filtrujących oraz do ich analizy porównawczej (bench-
marking), rozpowszechniania najlepszych praktyk dla
kodeksów postępowania zawierających powszechnie przy-
jęte kanony zachowania oraz informowania i edukowania
rodziców i dzieci o najlepszych sposobach korzystania
w bezpieczny sposób z potencjału nowych technologii
sieciowych.

(8) Zasadnicze znaczenie ma działanie na poziomie Państw
Członkowskich, angażujące szerokie grono przedstawicieli
władz krajowych, regionalnych i lokalnych, operatorów
sieci, rodziców, nauczycieli i administratorów szkół.
Wspólnota może stymulować najlepsze praktyki w Pań-
stwach Członkowskich poprzez rozprzestrzenianie infor-
macji na terytorium Unii Europejskiej i na arenie
międzynarodowej i zapewnienie wsparcia na poziomie
europejskim dla analizy porównawczej (benchmarking),
współpracy w ramach sieci i badań.

(9) Współpraca międzynarodowa ma także zasadnicze zna-
czenie i może ona być stymulowana, koordynowana,
przekazywana i realizowana za pomocą działań z wyko-
rzystaniem struktur sieciowych Wspólnoty.

(10) Środki, do podejmowania których upoważniona jest
Komisja w ramach przyznanych jej na mocy niniejszej
decyzji uprawnień wykonawczych, należą zasadniczo do
środków zarządzania związanych z wprowadzaniem
w życie programu mającego istotny wpływ na budżet
w rozumieniu art. 2 lit. a) decyzji Rady 1999/468/WE
z dnia 28 czerwca 1999 r., ustanawiającej warunki wyko-
nywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komi-
sji (2). Środki te należy zatem przyjąć zgodnie z procedurą
zarządzania, o której mowa w art. 4 tej decyzji.

(11) Komisja powinna zapewnić komplementarność i synergię
z powiązanymi ze sobą inicjatywami i programami
wspólnotowymi, w tym, między innymi, przez uwzględ-
nienie działań prowadzonych przez inne organy.

(12) Niniejsza decyzja ustanawia, na cały czas trwania Pro-
gramu, ramy finansowe, stanowiące główne odniesienie,
w rozumieniu pkt 33 Porozumienia Międzyinstytucjonal-
nego z dnia 6 maja 1999 r. pomiędzy Parlamentem Euro-
pejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny
budżetowej i poprawy procedury budżetowej (3), dla wła-
dzy budżetowej w czasie corocznej procedury budżetowej.

(13) Ponieważ Państwa Członkowskie nie mogą w dostatecz-
nym zakresie osiągnąć celów niniejszej decyzji, jakimi są
promowanie bezpieczniejszego korzystania z Internetu
i nowych technologii sieciowych oraz zwalczanie treści
sprzecznych z prawem i treści niechcianych przez użyt-
kowników końcowych, z powodu ponadnarodowego cha-
rakteru tych zagadnień, a cele te można lepiej osiągnąć na
poziomie wspólnotowym ze względu na ich europejski
zasięg oraz skutki działań, Wspólnota może przyjąć środki
zgodnie z zasadą pomocniczości, określoną w art. 5 Trak-
tatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności, określoną w tym
artykule, niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest
konieczne do osiągnięcia tych celów.

(14) Niniejsza decyzja nie narusza praw podstawowych i jest
zgodna z zasadami ustanowionymi w Karcie Praw Podsta-
wowych Unii Europejskiej, w szczególności w jej art. 7 i 8,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Cel Programu

1. Niniejsza decyzja ustanawia Program wspólnotowy na lata
2005–2008 mający na celu promowanie bezpieczniejszego
korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych, szcze-
gólnie przez dzieci, oraz zwalczanie treści sprzecznych z prawem
i treści niechcianych przez użytkowników końcowych.

Program otrzymuje nazwę „Bezpieczniejszy Internet Plus” (zwany
dalej „Programem”).

(1) Decyzja nr 276/1999/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
25 stycznia 1999 r. przyjmująca wieloletni plan działań Wspólnoty
w zakresie promowania bezpieczniejszego korzystania z Internetu
i nowych technologii sieciowych poprzez zwalczanie sprzecznych
z prawem i szkodliwych treści głównie w obszarze ochrony dzieci
i nieletnich (Dz.U. L 33 z 6.2.1999, str. 1). Decyzja ostatnio zmieniona
decyzją nr 787/2004/WE (Dz.U. L 138 z 30.4.2004, str. 12).

(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją
2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147
z 14.6.2003, str. 25).
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2. W celu osiągnięcia celów Programu, o których mowa
w ust. 1, należy uwzględnić następujące działania:

a) zwalczanie treści sprzecznych z prawem;

b) blokowanie treści niechcianych i szkodliwych;

c) promowanie bezpieczniejszego otoczenia;

d) podnoszenie poziomu świadomości.

Działania, które zostaną podjęte w powyższych ramach, są okre-
ślone w załączniku I.

Program jest realizowany zgodnie z załącznikiem III.

Artykuł 2

Uczestnictwo

1. W Programie mogą uczestniczyć osoby prawne z siedzibą
w Państwach Członkowskich.

Mogą w nim również uczestniczyć osoby prawne z siedzibą
w państwach kandydujących zgodnie z istniejącymi dwustron-
nymi porozumieniami oraz porozumieniami, które zostaną
zawarte z tymi państwami.

2. Uczestnictwo w Programie może zostać umożliwione oso-
bom prawnym z siedzibą w państwach EFTA będących Stronami
Porozumienia EOG, zgodnie z postanowieniami Protokołu 31 do
tego Porozumienia.

3. Uczestnictwo w Programie może zostać umożliwione, bez
wsparcia finansowego ze strony Wspólnoty w ramach Programu,
osobom prawnym z siedzibą w państwach trzecich oraz organi-
zacjom międzynarodowym, jeżeli ich uczestnictwo skutecznie
przyczyni się do realizacji Programu. Decyzja zezwalająca na takie
uczestnictwo zostaje przyjęta zgodnie z procedurą określoną
w art. 4 ust. 2.

Artykuł 3

Kompetencje Komisji

1. Komisja jest odpowiedzialna za realizację Programu.

2. Komisja sporządza program prac na podstawie niniejszej
decyzji.

3. Realizując Program, Komisja, w ścisłej współpracy z Pań-
stwami Członkowskimi, zapewnia, że jest on ogólnie spójny
i komplementarny z innymi stosownymi politykami, programami
i działaniami wspólnotowymi, w szczególności ze wspólnoto-
wymi programami badawczymi i rozwoju technologicznego,
oraz programami Dafne II (1), Modinis (2) i eContentplus (3).

4. Komisja działa zgodnie z procedurą określoną w art. 4 ust. 2
w następujących przypadkach:

a) przyjęcia i zmiany programu prac;

b) podziału wydatków budżetowych;

c) określenia kryteriów i treści zaproszeń do składania wnio-
sków, zgodnie z celami określonymi w art. 1;

d) oceny projektów przedstawionych w odpowiedzi na zapro-
szenia do składania wniosków o przyznanie funduszy wspól-
notowych przy szacowanym udziale Wspólnoty
w wysokości równej lub przekraczającej 500 000 EUR;

e) jakichkolwiek odstępstw od zasad określonych
w załączniku III;

f) wdrażania środków służących do oceny Programu.

5. Komisja powiadamia Komitet, o którym mowa w art. 4,
o postępach w realizacji Programu.

Artykuł 4

Komitet

1. Komisja jest wspierana przez Komitet.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, zastosowa-
nie mają art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzględnieniem
postanowień jej art. 8.

(1) Decyzja nr 803/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
21 kwietnia 2004 r. przyjmująca program działania Wspólnoty
(2004–2008) w celu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzie-
ci, młodzieży i kobiet oraz w celu ochrony ofiar i grup ryzyka
(program Dafne II) (Dz.U. L 143 z 30.4.2004, str. 1).

(2) Decyzja nr 2256/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
17 listopada 2003 r. przyjmująca wieloletni program (2003–2005)
monitorowania planu działań eEuropa 2005, rozpowszechniania
dobrych praktyk oraz poprawy bezpieczeństwa sieci i informacji (Mo-
dinis) (Dz.U. L 336 z 23.12.2003, str. 1). Decyzja zmieniona decyzją
nr 787/2004/WE.

(3) Decyzja nr 456/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
9 marca 2005 r. ustanawiająca wieloletni Program wspólnotowy
mający na celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzysta-
nia zasobów cyfrowych w Europie (Dz.U. L 79 z 24.3.2005, str. 1).
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Okres przewidziany w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi
trzy miesiące.

3. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.

Artykuł 5

Monitorowanie i ocena

1. W celu zapewnienia efektywnego wykorzystania pomocy
wspólnotowej Komisja zapewnia, że działania podjęte w ramach
niniejszej decyzji są oceniane przed ich podjęciem, w trakcie oraz
po ich wykonaniu.

2. Komisja monitoruje realizację projektów w ramach Pro-
gramu. Komisja ocenia sposób, w jaki projekty zostały zrealizo-
wane oraz skutki ich realizacji, w celu dokonania oceny
osiągnięcia zamierzonych celów.

3. Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Euro-
pejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi
Regionów sprawozdanie z realizacji działań określonych w art. 1
ust. 2, najpóźniej do połowy 2006 r. W związku z tym Komisja
składa sprawozdanie w sprawie spójności kwoty na lata
2007–2008 z perspektywą finansową. W razie potrzeby Komisja
podejmuje niezbędne kroki w ramach procedur budżetowych na
lata 2007–2008 w celu zapewnienia spójności przyznanych rocz-
nie środków z perspektywą finansową.

Po zakończeniu Programu Komisja składa sprawozdanie zawie-
rające jego końcową ocenę.

4. Komisja przekazuje wyniki ocen ilościowych i jakościowych
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, wraz z wszelkimi stosow-
nymi wnioskami o zmianę niniejszej decyzji. Wyniki ocen są
przekazywane przed przedstawieniem projektu budżetu ogól-
nego Unii Europejskiej odpowiednio na rok 2007 i 2009.

Artykuł 6

Przepisy finansowe

1. Niniejszym ustala się ramy finansowe realizacji działań
wspólnotowych na mocy niniejszej decyzji w okresie od dnia
1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w wysokości 45
milionów EUR, z czego 20 050 000 EUR przypada na okres do
dnia 31 grudnia 2006 r.

Kwotę na okres rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2006 r.
uważa się za potwierdzoną, jeżeli jest ona zgodna na tym etapie
z perspektywą finansową na okres rozpoczynający się od roku
2007.

Roczne środki na okres 2005–2008 zatwierdza władza budże-
towa w granicach określonych w perspektywie finansowej.

2. Załącznik II zawiera orientacyjny podział wydatków.

Artykuł 7

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 11 maja 2005 r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego
J. P. BORRELL FONTELLES

Przewodniczący

W imieniu Rady
N. SCHMIT
Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

DZIAŁANIA

1. DZIAłANIE 1: ZWALCZANIE TREŚCI SPRZECZNYCH Z PRAWEM

Numery interwencyjne pozwalają użytkownikom na zgłaszanie sprzecznych z prawem treści. Następnie zgłoszenia są prze-
kazywane odpowiedniemu organowi (Dostawca Usług Internetowych (DUI), policja lub odpowiedni numer interwencyjny),
który podejmuje działanie. Cywilne numery interwencyjne, jeżeli istnieją, stanowią uzupełnienie dla policyjnych numerów
interwencyjnych. Ich rola jest odmienna od roli organów ścigania, ponieważ nie prowadzą one dochodzeń w sprawie prze-
stępstw, nie aresztują przestępców, ani nie wnoszą przeciwko nim oskarżeń. Mogą one jednak stanowić centra eksperckie
udzielające wskazówek DUI na temat tego, co może stanowić treści sprzeczne z prawem.

Istniejąca sieć numerów interwencyjnych stanowi unikalną strukturę, która nie mogłaby zostać ustanowiona bez finanso-
wania wspólnotowego. Jak wskazano w sprawozdaniu z oceny Planu działania Bezpieczniejszy Internet za rok 2002, sieć
ma międzynarodowy zasięg, a liczba jej użytkowników bardzo szybko rośnie. Aby numery interwencyjne mogły w pełni
rozwinąć swój potencjał, niezbędne jest zapewnienie ogólnoeuropejskiego zasięgu i współpracy oraz zwiększenie efektyw-
ności poprzez wymianę informacji, najlepszych praktyk i doświadczeń. Fundusze wspólnotowe powinny być również wyko-
rzystane do podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej istnienia numerów interwencyjnych, czyniąc je
skuteczniejszymi.

Finansowanie numerów interwencyjnych, które będą działać jako węzły sieci i współpracować z innymi węzłami w ramach
europejskiej sieci numerów interwencyjnych, będzie mieć miejsce po dokonaniu wyboru na podstawie zaproszeń do skła-
dania wniosków.

W razie konieczności mogłyby być wspierane telefoniczne linie zaufania, gdzie dzieci mogłyby wyrażać swoje zastrzeżenia
w stosunku do sprzecznych z prawem i szkodliwych treści w Internecie.

W celu oceny skuteczności numerów interwencyjnych należy wziąć pod uwagę kilka wskaźników. Zgromadzone powinny
zostać jakościowe i ilościowe dane dotyczące ustanowienia i działania numerów interwencyjnych, liczby węzłów krajo-
wych, zasięgu geograficznego w Państwach Członkowskich, liczby otrzymanych zgłoszeń, liczby i poziomu doświadczenia
personelu numerów interwencyjnych, zgłoszeń wymagających podjęcia działania przekazanych władzom publicznym i DUI
oraz, w dostępnym zakresie, działań podjętych w ich wyniku, w szczególności dotyczących liczby i rodzaju stron interne-
towych usuniętych przez DUI w wyniku informacji przekazanych przez numery interwencyjne. W miarę możliwości dane
te powinny zostać podane do wiadomości publicznej i powinny być przekazane właściwym władzom.

W celu zapewnienia skuteczności Programu numery interwencyjne są wymagane we wszystkich Państwach Członkowskich
i państwach kandydujących, w których obecnie jeszcze nie istnieją. Te nowe numery interwencyjne muszą zostać szybko
i skutecznie włączone do istniejącej europejskiej sieci numerów interwencyjnych. Należy tworzyć zachęty w celu przyspie-
szenia procesu zakładania numerów interwencyjnych. Należy wspierać kontakty pomiędzy tą siecią a numerami interwen-
cyjnymi w państwach trzecich (szczególnie w innych krajach europejskich, gdzie sprzeczne z prawem treści są zamieszczane
na serwerach i wytwarzane), co pozwoli na rozwój wspólnych metod podejścia oraz przekazywanie know-how i najlep-
szych praktyk. Zgodnie z ustawodawstwem krajowym oraz tam gdzie jest to wskazane i niezbędne mechanizmy współ-
pracy pomiędzy cywilnymi numerami interwencyjnymi a organami ścigania muszą być usprawnione, z uwzględnieniem,
na przykład, opracowania kodeksów postępowania dla takich numerów interwencyjnych. W stosownych przypadkach może
być wymagane, aby personel obsługujący numery interwencyjne przeszedł szkolenie prawne i techniczne. Aktywne uczest-
nictwo numerów interwencyjnych we współpracy w ramach sieci i działań transgranicznych będzie obowiązkowe.

Numery interwencyjne powinny być powiązane z inicjatywami Państw Członkowskich, wspierane na poziomie krajowym
i powinny być wydajne finansowo w celu zapewnienia kontynuacji działania poza ramami czasowymi niniejszego Programu.
Współfinansowanie jest przeznaczone dla cywilnych numerów interwencyjnych, dlatego też nie będzie ono udzielane nume-
rom interwencyjnym policji. Użytkownicy numerów interwencyjnych zostaną poinformowani o różnicy między działa-
niami takich numerów a działaniami władz publicznych, a także zostaną poinformowani o istnieniu alternatywnych
sposobów zgłaszania treści sprzecznych z prawem.

W celu osiągnięcia maksymalnego wpływu i efektywności przy dostępnym poziomie finansowania, sieć numerów inter-
wencyjnych musi działać tak skutecznie jak jest to możliwe. Najlepszym sposobem osiągnięcia tego celu jest wyznaczenie
węzła koordynacyjnego dla każdej sieci, który będzie ułatwiać porozumienie pomiędzy numerami interwencyjnymi co do
opracowywania na poziomie europejskim wskazówek, metod pracy i praktyk, które przestrzegają ograniczeń nałożonych
przez prawa krajowe właściwe dla poszczególnych numerów interwencyjnych.

Węzeł koordynacyjny będzie:

— promować sieć jako całość, przyczyniając się w ten sposób do jej uwidocznienia na poziomie europejskim i podno-
sząc świadomość społeczną na jej temat na obszarze Unii Europejskiej, zapewniając, na przykład, jednolitą tożsamość
oraz punkt wejścia zapewniający łatwy dostęp do odpowiednich krajowych punktów kontaktowych,
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— kontaktować się z właściwymi organami w celu uzupełnienia zasięgu sieciw Państwach Członkowskich i krajach
kandydujących,

— usprawniać skuteczność działania sieci,

— opracowywać wskazówki dotyczące najlepszych praktyk dla numerów interwencyjnych i dostosowywać je do nowych
technologii,

— organizować regularną wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy numerami interwencyjnymi,

— zapewniać doradztwo zespołu ekspertów i szkolenia dla nowopowstałych numerów interwencyjnych, szczególnie
w krajach kandydujących,

— zapewniać komunikację z numerami interwencyjnymi w państwach trzecich,

— utrzymywać bliskie związki robocze z węzłem koordynującym podnoszenie poziomu świadomości (patrz: pkt 4
poniżej) w celu zapewnienia spójności i efektywności wszystkich działań w ramach Programu i podniesienia społecz-
nej świadomości istnienia numerów interwencyjnych;

— uczestniczyć w Forum Bezpieczniejszy Internet i innych odpowiednich wydarzeniach, koordynując wkład/informacje
zwrotne od numerów interwencyjnych.

Węzeł koordynujący będzie monitorować skuteczność numerów interwencyjnych oraz zbierać dokładne i znaczące dane
statystyczne na temat ich działania (liczba i rodzaj otrzymanych zgłoszeń, podjęte działania, ich wynik itd.). Dane te powinny
być porównywalne pomiędzy Państwami Członkowskimi.

Sieć numerów interwencyjnych powinna zapewniać obsługę i wymianę zgłoszeń dotyczących głównych rodzajów treści
sprzecznych z prawem, wykraczających poza obszar pornografii dziecięcej. Zróżnicowane mechanizmy i wiedza mogą być
wymagane w celu zajmowania się takimi obszarami jak treści rasistowskie, które mogą angażować inne rodzaje węzłów
odpowiedzialnych za różne zagadnienia. W związku z tym, że zasoby finansowe i administracyjne Programu są ograniczo-
ne, nie wszystkie takie węzły mogłyby otrzymać finansowanie, które musiałoby koncentrować się na wzmacnianiu roli
węzłów koordynacyjnych w tych obszarach.

2. DZIAłANIE 2: BLOKOWANIE NIECHCIANYCH I SZKODLIWYCH TREŚCI

Poza działaniem mającym na celu zwalczanie treści sprzecznych z prawem u ich źródła, użytkownikom – w przypadku nie-
letnich, odpowiedzialnym za nich dorosłym – mogą być potrzebne narzędzia techniczne. Dostępność tych narzędzi może
być promowana w celu umożliwienia użytkownikom samodzielnego podejmowania decyzji w sprawie sposobów postępo-
wania z niechcianymi i szkodliwymi treściami (upoważnienie użytkownika).

Należy zapewnić dalsze finansowanie w celu zwiększenia ilości dostępnych informacji na temat działania i skuteczności fil-
trującego oprogramowania i usług, pozwalając użytkownikom na dokonanie świadomego wyboru. Organizacje użytkow-
ników i instytuty naukowo-badawcze mogą być cennymi partnerami w tych działaniach.

Systemy klasyfikacji i znaki jakości, w połączeniu z technologiami filtrującymi, mogą przyczynić się do umożliwienia użyt-
kownikom dokonywania wyboru treści, które chcieliby otrzymywać oraz udostępnić europejskim rodzicom i nauczycie-
lom informacje niezbędne do podejmowania decyzji zgodnie z ich wartościami kulturowymi i językowymi. Biorąc pod
uwagę wyniki poprzednich projektów, finansowanie mogłoby zostać udzielone projektom mającym na celu dostosowanie
systemów klasyfikacji i znaków jakości, tak aby uwzględniały one konwergencję telekomunikacji, mediów audiowizualnych
i technologii informacyjnej oraz inicjatywom regulacji wewnętrznych mającym na celu wspieranie rzetelności samodziel-
nego oznakowania i usług oceniających poprawność samodzielnego oznakowania. Dalsze działania mogą być także
konieczne w celu zachęcenia dostawców treści do udziału w systemach klasyfikacji i ubiegania się o znaki jakości.

Pożądane byłoby podjęcie próby uwzględnienia bezpiecznego korzystania przez dzieci z nowych technologii na etapie ich
opracowywania, zamiast prób zajmowania się skutkami tych technologii już po ich opracowaniu. Bezpieczeństwo użyt-
kownika końcowego jest kryterium, które należy wziąć pod uwagę wraz z zagadnieniami technicznymi i rynkowymi. Jed-
nym ze sposobów na osiągnięcie tego celu mogłoby być zachęcanie do wymiany opinii pomiędzy specjalistami do spraw.
edukacji i wychowania oraz ekspertami technicznymi. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że nie każdy produkt opraco-
wany dla środowiska sieciowego jest przeznaczony dla dzieci.
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Dlatego też Program zapewni finansowanie środków technologicznych, wychodzących naprzeciw potrzebom użytkowni-
ków i umożliwiających im ograniczenie ilości niechcianych i szkodliwych treści, które otrzymują, oraz zarządzanie niech-
cianą korespondencją, którą otrzymują, w tym:

— oceny efektywności dostępnej technologii filtrującej i przedstawienie tych informacji opinii publicznej w zrozumiałej,
prostej formie, ułatwiającej dokonanie porównania,

— ułatwienia i koordynowania wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących skutecznych sposobów blokowa-
nia niechcianych i szkodliwych treści,

— poszerzenia korzystania z systemów klasyfikacji treści i znaków jakości witryn internetowych przez dostawców treści
i dostosowania ich w taki sposób by brały pod uwagę dostępność tych samych treści poprzez różne mechanizmy
dostarczania (konwergencja),

— jeżeli to konieczne, przyczyniania się do dostępności technologii filtrujących, szczególnie w wersjach językowych
niewystarczająco obecnych na rynku. W stosownych przypadkach wykorzystywane technologie powinny zabezpie-
czać prawo do prywatności zgodnie z dyrektywami 95/46/WE (1) i 2002/58/WE.

Wspierane będzie wykorzystywanie technologicznych środków zwiększających prywatność. Przedsięwzięcia realizowane
w ramach tego działania będą w pełni uwzględniały przepisy decyzji ramowej Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego
2005 r. w sprawie ataków na systemy informatyczne (2).

Wdrożenie tego działania będzie ściśle koordynowane z działaniami promującymi bezpieczniejsze otoczenie (działania
w zakresie regulacji wewnętrznych) oraz podnoszenie świadomości (informowanie opinii publicznej o sposobach radzenia
sobie z niechcianymi i szkodliwymi treściami).

3. DZIAŁANIE 3: PROMOWANIE BEZPIECZNIEJSZEGO OTOCZENIA

W pełni funkcjonujący system regulacji wewnętrznej stanowi kluczowy element w ograniczaniu przepływu niechcianych,
szkodliwych i sprzecznych z prawem treści. Regulacja wewnętrzna obejmuje wiele elementów: konsultacje i odpowiednią
reprezentację zainteresowanych stron; kodeksy postępowania; ułatwianie przez organy krajowe współpracy na poziomie
wspólnotowym; oraz ocena ram regulacji wewnętrznej na poziomie krajowym (3). Istnieje ciągła potrzeba prowadzenia
przez Wspólnotę prac w tym obszarze w celu zachęcenia europejskiego przemysłu internetowego i nowych technologii sie-
ciowych do stosowania kodeksów postępowania.

Forum Bezpieczniejszy Internet, które rozpoczęło działanie w 2004 r. w ramach planu działań Bezpieczniejszy Internet,
będzie stanowić forum dyskusyjne, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele przemysłu, organów ścigania, decydentów
oraz organizacje użytkowników (np.: organizacje rodziców i nauczycieli, grupy ochrony dzieci, organy ochrony konsumen-
tów oraz organizacje ochrony praw obywatelskich i praw autorskich do treści cyfrowych). Stanowić ono będzie platformę
wymiany doświadczeń pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi lub krajowymi organami zajmującymi się regulacją
wewnętrzną oraz okazję do omówienia sposobów, w jakie przemysł może się przyczynić do walki z treściami sprzecznymi
z prawem.

Forum Bezpieczniejszy Internet będzie stanowić centralny punkt dla prowadzenia dyskusji na poziomie ekspertów i plat-
formę do osiągnięcia porozumienia, sformułowania wniosków, zaleceń, wskazówek itd., adresowanych do odpowiednich
krajowych i europejskich kanałów.

Forum Bezpieczniejszy Internet będzie łączyć wszystkie działania, ułatwiać dyskusje i stymulować działania istotne z punktu
widzenia sprzecznych z prawem, niechcianych i szkodliwych treści. Zbierające się na posiedzeniach plenarnych oraz, jeżeli
to konieczne, w przypadku konkretnych zagadnień, w ramach grup roboczych o jasno wyznaczonych celach i terminach,
Forum będzie stanowić miejsce spotkań dla przedstawicieli różnych dziedzin, w tym agencji i programów rządowych, orga-
nów normalizacyjnych, przemysłu, służb w ramach Komisji oraz organizacji użytkowników (np.: organizacji rodziców
i nauczycieli, grup ochrony dzieci, organów ochrony konsumentów oraz organizacji ochrony praw obywatelskich oraz praw
autorskich do treści cyfrowych). Forum będzie dawać możliwość wymiany poglądów, informacji i doświadczeń osobom
aktywnym na poziomie krajowym i europejskim, szczególnie tym zaangażowanym w programy i inicjatywy Państw Człon-
kowskich. W odpowiednich przypadkach Forum Bezpieczniejszy Internet powinno dokonywać wymiany informacji i współ-
pracować z właściwymi organizacjami aktywnymi w powiązanych dziedzinach, takich jak bezpieczeństwo sieci i informacji.

(1) Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie
przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31). Dyrektywa zmieniona roz-
porządzeniem (WE) nr 1882/2003 (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 69 z 16.3.2005, str. 67.
(3) Patrz: wskazówki dotyczące realizacji na poziomie krajowym ram regulacji wewnętrznej mających na celu ochronę nieletnich i godności
ludzkiej w branży sieciowych usług audiowizualnych i informacyjnych w zaleceniu 98/560/WE.
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Szczególnymi celami Forum Bezpieczniejszy Internet będą:

1) stymulowanie współpracy pomiędzy właściwymi strukturami w Państwach Członkowskich i rozwijanie kontaktów
z organami regulacji wewnętrznej poza Europą;

2) stymulowanie porozumienia i wewnętrznych regulacji w sprawach takich jak klasyfikacja jakości stron internetowych,
klasyfikacja treści przekazywanych przez media, techniki klasyfikacji i filtrowania, obejmując nimi nowe rodzaje treś-
ci, takie jak gry w sieci i nowe formy dostępu, takie jak telefony komórkowe;

3) zachęcanie dostawców usług do sporządzania kodeksów postępowania dotyczących kwestii takich jak stosowanie pro-
cedur odnotowania i zapisania w sposób przejrzysty i skrupulatny oraz informowanie użytkowników o bezpieczniej-
szym korzystaniu z Internetu oraz o istnieniu numerów interwencyjnych służących zgłaszaniu treści sprzecznych
z prawem;

4) promowanie badań dotyczących skuteczności projektów klasyfikacji i technologii filtrujących. Organizacje użytkow-
ników i instytuty naukowo-badawcze mogą być cennymi partnerami w tych działaniach.

Rezultaty i wyniki trwających i zakończonych projektów współfinansowanych przez Program zostaną uwzględnione w pro-
cesie. Poprzez zapewnienie otwartej platformy, Forum pomoże w podniesieniu poziomu świadomości i przyciągnie zaan-
gażowanie krajów kandydujących i innych państw trzecich, zapewniając międzynarodową arenę do zajęcia się globalnym
problemem. Dlatego też zapewni ono, że kluczowe stowarzyszenia, takie jak organizacje użytkowników (np.: organizacje
rodziców i nauczycieli, grupy ochrony dzieci, organy ochrony konsumentów oraz organizacje ochrony praw obywatelskich
i praw autorskich do treści cyfrowych), przemysł i organy publiczne są świadome, konsultowane w sprawie oraz wnoszą
wkład w inicjatywy bezpieczniejszego korzystania w ramach Wspólnoty i na arenie międzynarodowej.

Uczestnictwo w Forum Bezpieczniejszy Internet będzie otwarte dla zainteresowanych stron spoza Wspólnoty i krajów
kandydujących. Współpraca międzynarodowa będzie wzmocniona dzięki działaniom okrągłego stołu związanego z Forum,
w celu zapewnienia regularnego dialogu na temat najlepszych praktyk, kodeksów postępowania, regulacji wewnętrznych
i klasyfikacji jakości. Komisja zapewni pełne wykorzystanie możliwości synergii z powiązanymi forami i podobnymi
inicjatywami.

Zaproszenie do składania ofert może zostać zorganizowane w celu zapewnienia sekretariatu, który będzie wspierać Forum
Bezpieczniejszy Internet, w tym pracę ekspertów z poszczególnych dziedzin, którzy będą proponować tematy badań, przy-
gotowywać dokumenty robocze, ułatwiać dyskusje i zapisywać wnioski.

Inny rodzaj działalności, która może korzystać ze wsparcia finansowego na poziomie wspólnotowym, może obejmować,
na przykład, projekty regulacji wewnętrznych mające na celu stworzenie transgranicznych kodeksów postępowania. Doradz-
two i wsparcie może być zapewnione w celu umożliwienia współpracy na poziomie wspólnotowym poprzez utworzenie
sieci odpowiednich organów w Państwach Członkowskich i krajach kandydujących oraz poprzez systematyczne przepro-
wadzanie przeglądów i składanie sprawozdań na temat odnośnych zagadnień prawnych i wykonawczych, w celu ułatwie-
nia opracowania metod oceny i certyfikacji systemów regulacji wewnętrznej, w celu zapewnienia praktycznego wsparcia
krajom chcącym utworzyć organy regulacji wewnętrznej oraz poszerzyć kontakty z organami regulacji wewnętrznej spoza
Europy.

4. DZIAŁANIE 4: PODNOSZENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI

Działania skierowane na podnoszenie poziomu świadomości powinny obejmować wiele kategorii treści sprzecznych z pra-
wem, niechcianych i szkodliwych (w tym np.: treści uważane za nieodpowiednie dla dzieci oraz treści rasistowskie i kseno-
fobiczne), a w stosownych przypadkach działania te powinny uwzględniać kwestie związane z ochroną konsumentów,
ochroną danych oraz bezpieczeństwem informacji i sieci (wirusy/niechciana korespondencja). Powinny one być skierowane
na treści przesyłane za pośrednictwem światowej sieci internetowej (World Wide Web), jak również na nowe formy inte-
raktywnej informacji i komunikacji, które powstały w wyniku szybkiego rozprzestrzeniania się Internetu i telefonii komór-
kowej (np.: usługi typu każdy z każdym (p2p), szerokopasmowa transmisja wideo, komunikatory internetowe, czaty itd.).

Komisja będzie kontynuować działania w celu promowania wydajnych finansowo sposobów dystrybucji informacji do dużej
liczby użytkowników, szczególnie poprzez wykorzystanie organizacji propagujących informacje oraz elektronicznych kana-
łów rozprzestrzeniania informacji w celu dotarcia do zamierzonych grup docelowych. Komisja mogłaby w szczególności
rozważyć wykorzystanie środków masowego przekazu oraz dystrybucję materiałów informacyjnych w szkołach i kawiar-
niach Internetowych.
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Program zapewni wsparcie odpowiednim organom, które zostaną wybrane w drodze otwartego zaproszenia do składania
wniosków dotyczących działania w charakterze węzłów odpowiedzialnych za podnoszenie świadomości w każdym Pań-
stwie Członkowskim i kraju kandydującym, i które przeprowadzą działania i programy uświadamiające w ścisłej współ-
pracy ze wszystkimi odpowiednimi podmiotami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Europejska wartość
dodana zostanie zapewniona przez węzeł koordynacyjny, który będzie blisko współdziałać z innymi węzłami w celu zapew-
nienia wymiany najlepszych praktyk.

Organy, które będą chciały działać jako węzły odpowiedzialne za podnoszenie poziomu świadomości, będą zobowiązane
wykazać, że posiadają silne wsparcie władz krajowych. Powinny one posiadać wyraźny mandat, aby mogły kształcić opinię
publiczną w zakresie bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych lub umiejętności związa-
nych z korzystaniem z narzędzi informatycznych, jak również muszą posiadać niezbędne środki finansowe służące reali-
zacji tego mandatu.

Węzły odpowiedzialne za podnoszenie poziomu świadomości będą zobowiązane do:

— opracowywania spójnej, dynamicznej i skierowanej na określone grupy odbiorców kampanii społecznej z wykorzy-
staniem najbardziej odpowiednich mediów, z uwzględnieniem najlepszych praktyk i doświadczeń zebranych w innych
krajach,

— zbudowania i podtrzymywania stosunków partnerskich (formalnych lub nieformalnych) z głównymi zainteresowa-
nymi stronami (agencjami rządowymi, prasą i grupami mediów, stowarzyszeniami DUI, organizacjami użytkowni-
ków, instytucjami edukacyjnymi) oraz działań w kraju związanych z bezpieczniejszym korzystaniem z Internetu
i nowych technologii sieciowych,

— promowania dialogu i wymiany informacji, szczególnie pomiędzy interesariuszami w dziedzinie edukacji i technologii,

— w stosownych przypadkach współpracy w obszarach związanych z niniejszym Programem, takich jak szeroko rozu-
miana dziedzina środków przekazu i umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych lub ochrona konsumentów,

— informowania użytkowników o europejskim oprogramowaniu i usługach filtrujących, jak również o numerach inter-
wencyjnych i systemach regulacji wewnętrznej,

— aktywnej współpracy z innymi węzłami krajowymi w sieci europejskiej poprzez wymianę informacji na temat najlep-
szych praktyk, uczestnictwo w spotkaniach oraz opracowywanie i realizację europejskiego podejścia, dostosowanego
w miarę konieczności do krajowych preferencji językowych i kulturowych,

— zapewnienia zespołu ekspertów i wsparcia technicznego dla uruchomienia węzłów odpowiedzialnych za podnoszenie
świadomości (nowe węzły mogłyby być „adoptowane” przez bardziej doświadczone węzły).

W celu zapewnienia najwyższego poziomu współpracy i efektywności węzeł koordynacyjny zostanie ustanowiony w celu
zapewnienia wsparcia logistycznego i w zakresie infrastruktury innym węzłom w każdym Państwie Członkowskim, zapew-
niając ich widoczność na poziomie europejskim, dobrą komunikację i wymianę doświadczeń, tak aby zdobyte doświadcze-
nia mogły być stale wykorzystywane (na przykład, poprzez dostosowywanie materiałów wykorzystywanych do podnoszenia
poziomu świadomości).

Węzeł koordynacyjny powinien:

— zapewniać efektywną komunikację oraz zapewnić wymianę informacji i najlepszych praktyk w ramach sieci,

— prowadzić szkolenia na temat bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych dla perso-
nelu węzłów odpowiedzialnych za podnoszenie poziomu świadomości (szkolenia dla szkoleniowców),

— zapewniać wsparcie techniczne krajom kandydującym chcącym prowadzić działania uświadamiające,

— koordynować zapewnienie wsparcia technicznego i eksperckiego przez węzły odpowiedzialne za podnoszenie
poziomu świadomości dla nowoutworzonych węzłów,

— proponować wskaźniki i zarządzać zbieraniem, analizą i wymianą informacji statystycznych na temat działań uświa-
damiających w celu dokonania oceny ich wpływu,
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— zapewniać infrastrukturę dla jednej, wszechstronnej, transnarodowej skarbnicy (portalu internetowego) istotnych infor-
macji oraz zasobów badawczych i uświadamiających zawierających treści dostosowane do warunków lokalnych (lub
lokalne podwitryny, w stosownych przypadkach), które mogą zawierać wycinki prasowe, artykuły, miesięczne biule-
tyny w wielu językach, oraz zapewnić uwidocznienie działalności Forum Bezpieczniejszy Internet,

— nawiązywać kontakty z organizacjami prowadzącymi działania uświadamiające poza Europą,

— uczestniczyć w Forum Bezpieczniejszy Internet i innych odpowiednich wydarzeniach, koordynując wkład/informacje
zwrotne od sieci odpowiedzialnej za podnoszenie poziomu świadomości.

Prowadzone będą również badania na porównywalnej podstawie mające na celu ustalenie, w jaki sposób poszczególne oso-
by, szczególnie dzieci, korzystają z nowych technologii sieciowych. Dalsze działania na poziomie wspólnotowym mogą
obejmować, na przykład, wsparcie dla określonych, przyjaznych dzieciom usług internetowych lub nagrody za najlepsze
działania uświadamiające w danym roku.
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ZAŁĄCZNIK II

ORIENTACYJNY PODZIAŁ WYDATKÓW

1) Zwalczanie treści sprzecznych z prawem 25–30 %

2) Blokowanie niechcianych i szkodliwych treści 10–17 %

3) Promowanie bezpieczniejszego otoczenia 8–12 %

4) Podnoszenie poziomu świadomości 47–51 %
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ZAŁĄCZNIK III

ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. Komisja realizuje Program zgodnie z treścią techniczną określoną w załączniku I.

2. Program będzie realizowany poprzez pośrednie działanie obejmujące:

a) działania z podziałem kosztów:

i) projekty pilotażowe i działania związane z najlepszymi praktykami. Projekty ad hoc w obszarach związa-
nych z Programem, w tym projekty przedstawiające najlepsze praktyki lub obejmujące innowacyjne spo-
soby wykorzystania istniejących technologii;

ii) sieci: sieci łączące różnorodnych interesariuszy w celu zapewnienia działania na terytorium Unii Europej-
skiej oraz ułatwienia koordynacji i przekazywania wiedzy. Mogą one być połączone z działaniami związa-
nymi z najlepszymi praktykami;

iii) stosowane badania obejmujące Europę, prowadzone na porównywalnej podstawie, mające na celu ustalenie,
w jaki sposób poszczególne osoby, szczególnie dzieci, korzystają z nowych technologii sieciowych;

Finansowanie Wspólnoty zwyczajowo nie przekroczy 50 % kosztu projektu. Organy sektora publicznego mogą
otrzymać zwrot kosztów w wysokości 100 % kosztów dodatkowych;

b) środki towarzyszące:

Następujące środki towarzyszące przyczyniają się do realizacji Programu lub przygotowywania przyszłych
działań:

i) analiza porównawcza (benchmarking) i badania opinii w celu uzyskania rzetelnych danych na temat
bezpieczniejszego korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych dla wszystkich Państw Człon-
kowskich zebranych z zastosowaniem porównywalnej metodologii;

ii) ocena techniczna technologii, takich jak filtrowanie, mających na celu promowanie bezpieczniejszego
korzystania z Internetu i nowych technologii sieciowych. Ocena będzie brać także pod uwagę, czy techno-
logie te zwiększają prywatność;

iii) badania mające na celu wspieranie Programu i jego działań, w tym regulacji wewnętrznych i prac Forum Bez-
pieczniejszy Internet lub przygotowanie przyszłych działań;

iv) konkursy z nagrodami dla najlepszych praktyk;

v) wymiana informacji, konferencje, seminaria, warsztaty lub inne spotkania oraz zarządzanie połączonymi
działaniami;

vi) działania związane z rozpowszechnianiem, informowaniem i komunikowaniem.

Wyłączone są środki służące wprowadzeniu na rynek produktów, metod lub usług, działaniom marketingowym
i promującym sprzedaż.
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3. Wybór działań z podziałem kosztów będzie oparty na zaproszeniach do składania wniosków opublikowanych na stro-
nach internetowych Komisji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

4. Wnioski o wsparcie wspólnotowe powinny zawierać, w stosownych przypadkach, plan finansowy wyszczególniający
wszystkie składniki finansowania projektów, w tym wsparcie finansowe, o które wnosi się do Wspólnoty, oraz wszel-
kie inne wnioski o przyznanie wsparcia lub przyznane wsparcie z innych źródeł.

5. Środki towarzyszące będą wprowadzone poprzez zaproszenia do składania ofert zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami finansowymi.
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