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Τροπολογία 309
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο 
προμηθευτής θα πρέπει να επιτρέπει στον 
καταναλωτή να ανακτά όλα τα δεδομένα 
που έχουν μεταφορτωθεί από τον 
καταναλωτή, που έχουν παραχθεί από τον 
καταναλωτή με τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μετά τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή. Αυτή η υποχρέωση θα 
πρέπει να εκτείνεται σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει 
σύμφωνα με τη σύμβαση για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, 
καθώς και σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής έχει πράγματι διατηρήσει 
σε σχέση με τη σύμβαση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 310
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο 
προμηθευτής θα πρέπει να επιτρέπει στον 
καταναλωτή να ανακτά όλα τα δεδομένα 

διαγράφεται
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που έχουν μεταφορτωθεί από τον 
καταναλωτή, που έχουν παραχθεί από τον 
καταναλωτή με τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μετά τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή. Αυτή η υποχρέωση θα 
πρέπει να εκτείνεται σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει 
σύμφωνα με τη σύμβαση για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, 
καθώς και σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής έχει πράγματι διατηρήσει 
σε σχέση με τη σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 311
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή 
να ανακτά όλα τα δεδομένα που έχουν 
μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, που
έχουν παραχθεί από τον καταναλωτή με τη 
χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή τα 
οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τη χρήση 
του ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή. Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει 
να εκτείνεται σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει 
σύμφωνα με τη σύμβαση για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, καθώς 
και σε δεδομένα που ο προμηθευτής έχει 
πράγματι διατηρήσει σε σχέση με τη 
σύμβαση.

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή 
να ανακτά όλα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που έχουν μεταφορτωθεί από 
τον καταναλωτή, που έχουν παραχθεί από 
τον καταναλωτή με τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου ή τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου από τον καταναλωτή, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω δεδομένα 
δεν έχουν διαγραφεί ή έχουν καταστεί 
ανώνυμα. Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει να 
εκτείνεται σε δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που ο προμηθευτής 
υποχρεούται να διατηρήσει σύμφωνα με τη 
σύμβαση για την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου, καθώς και σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που ο 
προμηθευτής έχει πράγματι διατηρήσει σε 
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σχέση με τη σύμβαση. Ο προμηθευτής θα 
πρέπει επίσης να επιτρέπει στον 
καταναλωτή να ανακτά το περιεχόμενο 
που παρέχεται από τον τελευταίο μέσω 
της χρήσης του ψηφιακού περιεχομένου, 
όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και όταν η 
φορητότητα του περιεχομένου σε άλλη 
υπηρεσία είναι δυνατή, στον βαθμό που 
τα δεδομένα αυτά έχουν διατηρηθεί από 
τον προμηθευτή.

Or. en

Τροπολογία 312
Daniel Dalton, Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή 
να ανακτά όλα τα δεδομένα που έχουν 
μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, που 
έχουν παραχθεί από τον καταναλωτή με 
τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή 
τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τη 
χρήση του ψηφιακού περιεχομένου από 
τον καταναλωτή. Αυτή η υποχρέωση θα 
πρέπει να εκτείνεται σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει 
σύμφωνα με τη σύμβαση για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, 
καθώς και σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής έχει πράγματι διατηρήσει 
σε σχέση με τη σύμβαση.

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή 
να ανακτά όλα τα σημαντικά δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του 
καταναλωτή, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές στο κείμενο της οδηγίας ότι δεν επιδιώκεται παράκαμψη ή 
επικάλυψη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με τον γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων και του ορισμού των προσωπικών δεδομένων του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 313
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο 
προμηθευτής θα πρέπει να επιτρέπει στον 
καταναλωτή να ανακτά όλα τα δεδομένα 
που έχουν μεταφορτωθεί από τον 
καταναλωτή, που έχουν παραχθεί από τον 
καταναλωτή με τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου από τον καταναλωτή. Αυτή 
η υποχρέωση θα πρέπει να εκτείνεται σε
δεδομένα που ο προμηθευτής υποχρεούται 
να διατηρήσει σύμφωνα με τη σύμβαση για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, 
καθώς και σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής έχει πράγματι διατηρήσει 
σε σχέση με τη σύμβαση.

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο 
καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να 
ανακτά τα αξιοποιήσιμα δεδομένα που 
έχουν μεταφορτωθεί από τον προμηθευτή, 
τα οποία έχουν παραχθεί από τον 
προμηθευτή με τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου από τον προμηθευτή. Αυτή 
η υποχρέωση καλύπτει τα δεδομένα που ο 
προμηθευτής υποχρεούται πράγματι να 
διατηρήσει σύμφωνα με τη σύμβαση για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου.
Ωστόσο, πρέπει να διασφαλιστεί ότι κατά 
τη διαδικασία αυτή τηρούνται τυχόν 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του 
προμηθευτή και ότι ο προμηθευτής δεν 
θα επιβαρυνθεί υπερβολικά σε τεχνικό 
επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 314
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή 
να ανακτά όλα τα δεδομένα που έχουν 
μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, που 
έχουν παραχθεί από τον καταναλωτή με τη 
χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή τα 
οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τη χρήση 
του ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή. Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει 
να εκτείνεται σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει 
σύμφωνα με τη σύμβαση για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, καθώς 
και σε δεδομένα που ο προμηθευτής έχει 
πράγματι διατηρήσει σε σχέση με τη 
σύμβαση.

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή 
να ανακτά όλα τα δεδομένα που έχουν 
μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, που 
έχουν παραχθεί από τον καταναλωτή με τη 
χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή τα 
οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τη χρήση 
του ψηφιακού περιεχομένου ή των 
ψηφιακών υπηρεσιών από τον 
καταναλωτή. Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει 
να εκτείνεται σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει 
σύμφωνα με τη σύμβαση για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή 
ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και σε 
δεδομένα που ο προμηθευτής έχει 
πράγματι διατηρήσει σε σχέση με τη 
σύμβαση.

Or. ro

Τροπολογία 315
Angel Dzhambazki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή 
να ανακτά όλα τα δεδομένα που έχουν 
μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, που
έχουν παραχθεί από τον καταναλωτή με τη 
χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή τα 
οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τη χρήση 
του ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή. Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει 
να εκτείνεται σε δεδομένα που ο 

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή 
να ανακτά τα ευλόγως αναγνωρίσιμα και 
ανακτήσιμα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα του καταναλωτή, που έχουν 
παραχθεί από τον καταναλωτή με τη χρήση 
του ψηφιακού περιεχομένου ή τα οποία 
έχουν δημιουργηθεί μετά τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή. Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει 
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προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει 
σύμφωνα με τη σύμβαση για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, καθώς 
και σε δεδομένα που ο προμηθευτής έχει 
πράγματι διατηρήσει σε σχέση με τη 
σύμβαση.

να εκτείνεται σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει 
σύμφωνα με τη σύμβαση για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, καθώς 
και σε δεδομένα που ο προμηθευτής έχει 
πράγματι διατηρήσει σε σχέση με τη 
σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 316
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή 
να ανακτά όλα τα δεδομένα που έχουν 
μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, που 
έχουν παραχθεί από τον καταναλωτή με τη 
χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή τα 
οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τη χρήση 
του ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή. Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει 
να εκτείνεται σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει 
σύμφωνα με τη σύμβαση για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, καθώς 
και σε δεδομένα που ο προμηθευτής έχει 
πράγματι διατηρήσει σε σχέση με τη 
σύμβαση.

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή 
να ανακτά όλα τα δεδομένα που έχουν 
μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, που 
έχουν παραχθεί ενεργά από τον 
καταναλωτή με τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας
ή τα οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τη 
χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή της 
ψηφιακής υπηρεσίας από τον 
καταναλωτή. Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει 
να εκτείνεται σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει 
σύμφωνα με τη σύμβαση για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή 
ψηφιακής υπηρεσίας, καθώς και σε 
δεδομένα που ο προμηθευτής έχει 
πράγματι διατηρήσει σε σχέση με τη 
σύμβαση.

Or. it

Τροπολογία 317
Virginie Rozière
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο προμηθευτής 
θα πρέπει να επιτρέπει στον καταναλωτή 
να ανακτά όλα τα δεδομένα που έχουν 
μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, που 
έχουν παραχθεί από τον καταναλωτή με τη 
χρήση του ψηφιακού περιεχομένου ή τα 
οποία έχουν δημιουργηθεί μετά τη χρήση 
του ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή. Αυτή η υποχρέωση θα 
πρέπει να εκτείνεται σε δεδομένα που ο 
προμηθευτής υποχρεούται να διατηρήσει 
σύμφωνα με τη σύμβαση για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, καθώς 
και σε δεδομένα που ο προμηθευτής έχει 
πράγματι διατηρήσει σε σχέση με τη 
σύμβαση.

(39) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
ο καταναλωτής χαίρει αποτελεσματικής 
προστασίας σε σχέση με το δικαίωμα 
καταγγελίας της σύμβασης, ο 
προμηθευτής, μετά από αίτημα του 
καταναλωτή, θα πρέπει να επιτρέπει στον 
καταναλωτή να ανακτά όλα τα δεδομένα 
που έχουν μεταφορτωθεί από τον 
καταναλωτή, ή που έχουν παραχθεί από 
τον καταναλωτή με τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου. Αυτή η 
υποχρέωση θα πρέπει να εκτείνεται σε 
δεδομένα που ο προμηθευτής υποχρεούται 
να διατηρήσει σύμφωνα με τη σύμβαση για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, 
καθώς και σε δεδομένα που ο προμηθευτής 
έχει πράγματι διατηρήσει σε σχέση με τη 
σύμβαση.

Or. fr

Τροπολογία 318
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Όταν, μετά την καταγγελία της 
σύμβασης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης 
προς τους όρους της σύμβασης, ο 
προμηθευτής χορηγήσει στον 
καταναλωτή τεχνικά μέσα για την
ανάκτηση των δεδομένων, ο 
καταναλωτής θα πρέπει να δικαιούται να 
ανακτά τα δεδομένα χωρίς να υπόκειται 
σε οιανδήποτε, όπως για παράδειγμα στη 
δαπάνη για τη χρήση συνήθως 
χρησιμοποιούμενου μορφότυπου 

διαγράφεται
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δεδομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που 
προκύπτουν από το ψηφιακό περιβάλλον 
του καταναλωτή, καθώς και οι δαπάνες 
σύνδεσης στο δίκτυο, επειδή δεν 
σχετίζονται συγκεκριμένα με την 
ανάκτηση των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 319
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Όταν, μετά την καταγγελία της 
σύμβασης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης 
προς τους όρους της σύμβασης, ο 
προμηθευτής χορηγήσει στον καταναλωτή 
τεχνικά μέσα για την ανάκτηση των 
δεδομένων, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
δικαιούται να ανακτά τα δεδομένα χωρίς 
να υπόκειται σε οιανδήποτε, όπως για 
παράδειγμα στη δαπάνη για τη χρήση 
συνήθως χρησιμοποιούμενου μορφότυπου 
δεδομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που 
προκύπτουν από το ψηφιακό περιβάλλον 
του καταναλωτή, καθώς και οι δαπάνες 
σύνδεσης στο δίκτυο, επειδή δεν 
σχετίζονται συγκεκριμένα με την 
ανάκτηση των δεδομένων.

(40) Όταν, μετά την καταγγελία της 
σύμβασης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης 
προς τους όρους της σύμβασης, ο 
προμηθευτής χορηγήσει στον καταναλωτή 
τεχνικά μέσα για την ανάκτηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, 
όταν είναι τεχνικά εφικτή η φορητότητα 
σε άλλες υπηρεσίες, του περιεχομένου,
χωρίς να υπόκειται σε οιανδήποτε, όπως 
για παράδειγμα στη δαπάνη για τη χρήση 
συνήθως χρησιμοποιούμενου μορφότυπου 
δεδομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που 
προκύπτουν από το ψηφιακό περιβάλλον 
του καταναλωτή, καθώς και οι δαπάνες 
σύνδεσης στο δίκτυο, επειδή δεν 
σχετίζονται συγκεκριμένα με την 
ανάκτηση των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή του περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 320
Angel Dzhambazki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Όταν, μετά την καταγγελία της 
σύμβασης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης 
προς τους όρους της σύμβασης, ο 
προμηθευτής χορηγήσει στον καταναλωτή 
τεχνικά μέσα για την ανάκτηση των
δεδομένων, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
δικαιούται να ανακτά τα δεδομένα χωρίς 
να υπόκειται σε οιανδήποτε, όπως για 
παράδειγμα στη δαπάνη για τη χρήση 
συνήθως χρησιμοποιούμενου μορφότυπου 
δεδομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που 
προκύπτουν από το ψηφιακό περιβάλλον 
του καταναλωτή, καθώς και οι δαπάνες 
σύνδεσης στο δίκτυο, επειδή δεν 
σχετίζονται συγκεκριμένα με την 
ανάκτηση των δεδομένων.

(40) Όταν, μετά την καταγγελία της 
σύμβασης λόγω έλλειψης συμμόρφωσης 
προς τους όρους της σύμβασης, ο 
προμηθευτής χορηγήσει στον καταναλωτή 
τεχνικά μέσα για την ανάκτηση ευλόγως 
αναγνωρίσιμων και ανακτήσιμων
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο 
καταναλωτής θα πρέπει να δικαιούται να 
ανακτά αυτά τα δεδομένα χωρίς να 
υπόκειται σε οιανδήποτε, όπως για 
παράδειγμα στη δαπάνη για τη χρήση 
συνήθως χρησιμοποιούμενου μορφότυπου 
δεδομένων. Εξαιρούνται οι δαπάνες που 
προκύπτουν από το ψηφιακό περιβάλλον 
του καταναλωτή, καθώς και οι δαπάνες 
σύνδεσης στο δίκτυο, επειδή δεν 
σχετίζονται συγκεκριμένα με την 
ανάκτηση αυτών των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 321
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, δεν θα πρέπει να απαιτείται από 
τον καταναλωτή να πληρώσει για τη χρήση 
ψηφιακού περιεχομένου που δεν 
συμμορφώνεται προς τους όρους της 
σύμβασης, επειδή κάτι τέτοιο θα στερούσε 
τον καταναλωτή από την αποτελεσματική 
προστασία του.

(41) Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, δεν θα πρέπει να απαιτείται από 
τον καταναλωτή να πληρώσει για τη χρήση 
ψηφιακού περιεχομένου που δεν 
συμμορφώνεται προς τους όρους της 
σύμβασης, επειδή κάτι τέτοιο θα στερούσε 
τον καταναλωτή από την αποτελεσματική 
προστασία του. Η οικονομική αξία της 
δυνατότητας χρήσης του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας 
θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να 
λαμβάνεται υπόψη κατά την ακύρωση 
της σύμβασης. Εάν η έλλειψη 
συμμόρφωσης με τους όρους της 
σύμβασης οδηγεί σε πραγματική ή νομική 
αδυναμία χρήσης του ψηφιακού 
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περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, 
θα πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο 
αποζημίωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός της δυνατότητας παροχής αποζημίωσης θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις 
περιπτώσεις που η χρήση καθίσταται αδύνατη.

Τροπολογία 322
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, δεν θα πρέπει να απαιτείται από 
τον καταναλωτή να πληρώσει για τη χρήση 
ψηφιακού περιεχομένου που δεν 
συμμορφώνεται προς τους όρους της 
σύμβασης, επειδή κάτι τέτοιο θα στερούσε 
τον καταναλωτή από την αποτελεσματική 
προστασία του.

(41) Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, δεν θα πρέπει να απαιτείται από 
τον καταναλωτή να πληρώσει για τη χρήση 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών 
υπηρεσιών που δεν συμμορφώνονται προς 
τους όρους της σύμβασης, επειδή κάτι 
τέτοιο θα στερούσε τον καταναλωτή από 
την αποτελεσματική προστασία του.

Or. ro

Τροπολογία 323
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, δεν θα πρέπει να απαιτείται από 
τον καταναλωτή να πληρώσει για τη χρήση 
ψηφιακού περιεχομένου που δεν 
συμμορφώνεται προς τους όρους της 
σύμβασης, επειδή κάτι τέτοιο θα στερούσε 
τον καταναλωτή από την αποτελεσματική 

(41) Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, δεν θα πρέπει να απαιτείται από 
τον καταναλωτή να πληρώσει για τη χρήση 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών 
υπηρεσιών που δεν συμμορφώνονται προς 
τους όρους της σύμβασης, επειδή κάτι 
τέτοιο θα στερούσε τον καταναλωτή από 
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προστασία του. την αποτελεσματική προστασία του.

Or. en

Τροπολογία 324
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, δεν θα πρέπει να απαιτείται από 
τον καταναλωτή να πληρώσει για τη χρήση 
ψηφιακού περιεχομένου που δεν 
συμμορφώνεται προς τους όρους της 
σύμβασης, επειδή κάτι τέτοιο θα στερούσε 
τον καταναλωτή από την αποτελεσματική 
προστασία του.

(41) Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, δεν θα πρέπει να απαιτείται από 
τον καταναλωτή να πληρώσει για τη χρήση 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής 
υπηρεσίας που δεν συμμορφώνεται προς 
τους όρους της σύμβασης, επειδή κάτι 
τέτοιο θα στερούσε τον καταναλωτή από 
την αποτελεσματική προστασία του.

Or. it

Τροπολογία 325
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Δεδομένου ότι είναι αναγκαία η 
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των 
συμφερόντων των καταναλωτών και των 
προμηθευτών, στις περιπτώσεις που το 
ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται κατά 
τη διάρκεια χρονικού διαστήματος έναντι 
της καταβολής τιμήματος γεννά δικαίωμα 
καταγγελίας, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
δικαιούται να καταγγείλει μόνο το μέρος 
της σύμβασης που αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν ήταν σύμμορφο προς τους 
όρους της σύμβασης. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις που το ψηφιακό περιεχόμενο 

(42) Δεδομένου ότι είναι αναγκαία η 
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των 
συμφερόντων των καταναλωτών και των 
προμηθευτών, στις περιπτώσεις που το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή οι ψηφιακές 
υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη 
διάρκεια χρονικού διαστήματος έναντι της 
καταβολής τιμήματος γεννούν δικαίωμα 
καταγγελίας, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
δικαιούται να καταγγείλει μόνο το μέρος 
της σύμβασης που αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν 
ήταν σύμμορφα προς τους όρους της 
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παρέχεται αντί μη χρηματικής 
αντιπαροχής, η μερική καταγγελία δεν 
είναι εφικτή, δεδομένου ότι είναι αδύνατο 
να κατανεμηθεί κατ’ αναλογία η μη 
χρηματική αντιπαροχή.

σύμβασης. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που 
το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία παρέχεται αντί μη χρηματικής 
αντιπαροχής, η μερική καταγγελία δεν 
είναι εφικτή, δεδομένου ότι είναι αδύνατο 
να κατανεμηθεί κατ’ αναλογία η μη 
χρηματική αντιπαροχή.

Or. ro

Τροπολογία 326
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Josef 
Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Δεδομένου ότι είναι αναγκαία η 
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των 
συμφερόντων των καταναλωτών και των 
προμηθευτών, στις περιπτώσεις που το 
ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται κατά 
τη διάρκεια χρονικού διαστήματος έναντι 
της καταβολής τιμήματος γεννά δικαίωμα 
καταγγελίας, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
δικαιούται να καταγγείλει μόνο το μέρος 
της σύμβασης που αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν ήταν σύμμορφο προς τους 
όρους της σύμβασης. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις που το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται αντί μη χρηματικής 
αντιπαροχής, η μερική καταγγελία δεν 
είναι εφικτή, δεδομένου ότι είναι αδύνατο 
να κατανεμηθεί κατ’ αναλογία η μη 
χρηματική αντιπαροχή.

(42) Δεδομένου ότι είναι αναγκαία η 
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των 
συμφερόντων των καταναλωτών και των 
προμηθευτών, στις περιπτώσεις που το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία που παρέχεται κατά τη διάρκεια 
χρονικού διαστήματος έναντι της 
καταβολής τιμήματος γεννά δικαίωμα 
καταγγελίας, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
δικαιούται να καταγγείλει μόνο το μέρος 
της σύμβασης που αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν 
ήταν σύμμορφα προς τους όρους της 
σύμβασης. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που 
το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία παρέχεται αντί δεδομένων ως 
αντιπαροχή, η μερική καταγγελία δεν είναι 
εφικτή, δεδομένου ότι είναι αδύνατο να 
κατανεμηθεί κατ’ αναλογία η μη 
χρηματική αντιπαροχή.

Or. en

Τροπολογία 327
Marco Zullo
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Δεδομένου ότι είναι αναγκαία η 
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των 
συμφερόντων των καταναλωτών και των 
προμηθευτών, στις περιπτώσεις που το 
ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται κατά 
τη διάρκεια χρονικού διαστήματος έναντι 
της καταβολής τιμήματος γεννά δικαίωμα 
καταγγελίας, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
δικαιούται να καταγγείλει μόνο το μέρος 
της σύμβασης που αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν ήταν σύμμορφο προς τους 
όρους της σύμβασης. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις που το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται αντί μη χρηματικής 
αντιπαροχής, η μερική καταγγελία δεν 
είναι εφικτή, δεδομένου ότι είναι αδύνατο 
να κατανεμηθεί κατ’ αναλογία η μη 
χρηματική αντιπαροχή.

(42) Δεδομένου ότι είναι αναγκαία η 
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των 
συμφερόντων των καταναλωτών και των 
προμηθευτών, στις περιπτώσεις που το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία που παρέχονται κατά τη 
διάρκεια χρονικού διαστήματος έναντι της 
καταβολής τιμήματος γεννά δικαίωμα 
καταγγελίας, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
δικαιούται να καταγγείλει μόνο το μέρος 
της σύμβασης που αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία δεν 
ήταν σύμμορφα προς τους όρους της 
σύμβασης. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που 
το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία παρέχονται αντί μη χρηματικής 
αντιπαροχής, η μερική καταγγελία δεν 
είναι εφικτή, δεδομένου ότι είναι αδύνατο 
να κατανεμηθεί κατ’ αναλογία η μη 
χρηματική αντιπαροχή.

Or. it

Τροπολογία 328
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Δεδομένου ότι είναι αναγκαία η 
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των 
συμφερόντων των καταναλωτών και των 
προμηθευτών, στις περιπτώσεις που το 
ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται κατά 
τη διάρκεια χρονικού διαστήματος έναντι 
της καταβολής τιμήματος γεννά δικαίωμα 
καταγγελίας, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
δικαιούται να καταγγείλει μόνο το μέρος 

(42) Δεδομένου ότι είναι αναγκαία η 
επίτευξη ισορροπίας μεταξύ των 
συμφερόντων των καταναλωτών και των 
προμηθευτών, στις περιπτώσεις που το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή οι ψηφιακές 
υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη 
διάρκεια χρονικού διαστήματος έναντι της 
καταβολής τιμήματος και γεννούν
δικαίωμα καταγγελίας, ο καταναλωτής θα 
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της σύμβασης που αντιστοιχεί στο χρονικό 
διάστημα κατά το οποίο το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν ήταν σύμμορφο προς τους 
όρους της σύμβασης. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις που το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται αντί μη χρηματικής 
αντιπαροχής, η μερική καταγγελία δεν 
είναι εφικτή, δεδομένου ότι είναι αδύνατο 
να κατανεμηθεί κατ’ αναλογία η μη 
χρηματική αντιπαροχή.

πρέπει να δικαιούται να καταγγείλει μόνο 
το μέρος της σύμβασης που αντιστοιχεί 
στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή οι ψηφιακές 
υπηρεσίες δεν ήταν σύμμορφες προς τους 
όρους της σύμβασης. Ωστόσο, στις 
περιπτώσεις που το ψηφιακό περιεχόμενο 
ή οι ψηφιακές υπηρεσίες παρέχονται αντί 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων, η 
μερική καταγγελία δεν είναι εφικτή, 
δεδομένου ότι είναι αδύνατο να 
κατανεμηθεί κατ’ αναλογία η αντιπαροχή 
αυτών των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 329
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Λόγω της φύσης του, το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν υπόκειται σε φθορά κατά 
τη χρήση του και συχνά παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι ως 
εφάπαξ προμήθεια. Είναι, συνεπώς, 
δικαιολογημένο να μην προβλέπεται 
χρονική περίοδος κατά την οποία ο 
προμηθευτής θα πρέπει να θεωρείται 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον 
χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να 
διατηρούν σε ισχύ ή να καθορίζουν μια 
τέτοια χρονική περίοδο. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να 
επικαλούνται εθνικούς κανόνες 
παραγραφής, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια δικαίου σε σχέση με αξιώσεις 
που βασίζονται στην έλλειψη 
συμμόρφωσης ψηφιακού περιεχομένου.

(43) Λόγω της φύσης του, το ψηφιακό 
περιεχόμενο συχνά παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι ως 
εφάπαξ προμήθεια. Είναι, συνεπώς, 
δικαιολογημένο για το ψηφιακό 
περιεχόμενο που παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο 
πλαίσιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων να 
μην προβλέπεται χρονική περίοδος κατά 
την οποία ο προμηθευτής θα πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε 
έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά 
τον χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να 
διατηρούν σε ισχύ ή να καθορίζουν μια 
τέτοια χρονική περίοδο. Ωστόσο, είναι 
δικαιολογημένο για το ψηφιακό 
περιεχόμενο που παρέχεται ως εφάπαξ 
προμήθεια να καθορίζεται μια προθεσμία 
παραγραφής δύο ετών από τον χρόνο 
προμήθειάς του. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
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να παραμένουν ελεύθερα να επικαλούνται 
εθνικούς κανόνες παραγραφής, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου σε 
σχέση με αξιώσεις που βασίζονται στην 
έλλειψη συμμόρφωσης ψηφιακού 
περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 330
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Biljana Borzan, 
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Λόγω της φύσης του, το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν υπόκειται σε φθορά κατά 
τη χρήση του και συχνά παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι ως 
εφάπαξ προμήθεια. Είναι, συνεπώς, 
δικαιολογημένο να μην προβλέπεται 
χρονική περίοδος κατά την οποία ο 
προμηθευτής θα πρέπει να θεωρείται 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον 
χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να 
διατηρούν σε ισχύ ή να καθορίζουν μια 
τέτοια χρονική περίοδο. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να 
επικαλούνται εθνικούς κανόνες 
παραγραφής, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια δικαίου σε σχέση με αξιώσεις 
που βασίζονται στην έλλειψη 
συμμόρφωσης ψηφιακού περιεχομένου.

(43) Λόγω της φύσης του, το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία, με 
εξαίρεση όταν παρέχεται ως 
ενσωματωμένο λογισμικό ή βοηθητικό 
λογισμικό σε ενσώματο αγαθό, δεν 
υπόκειται σε φθορά κατά τη χρήση του και 
συχνά παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και όχι ως εφάπαξ προμήθεια. 
Είναι, συνεπώς, δικαιολογημένο να μην 
προβλέπεται χρονική περίοδος κατά την 
οποία ο προμηθευτής θα πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε 
έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά 
τον χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 331
Νότης Μαριάς
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Λόγω της φύσης του, το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν υπόκειται σε φθορά κατά 
τη χρήση του και συχνά παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι ως 
εφάπαξ προμήθεια. Είναι, συνεπώς, 
δικαιολογημένο να μην προβλέπεται 
χρονική περίοδος κατά την οποία ο 
προμηθευτής θα πρέπει να θεωρείται 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον 
χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να 
διατηρούν σε ισχύ ή να καθορίζουν μια 
τέτοια χρονική περίοδο. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να 
επικαλούνται εθνικούς κανόνες 
παραγραφής, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια δικαίου σε σχέση με αξιώσεις 
που βασίζονται στην έλλειψη 
συμμόρφωσης ψηφιακού περιεχομένου.

(43) Λόγω της φύσης του, το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν υπόκειται σε φθορά κατά 
τη χρήση του και συχνά παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι ως 
εφάπαξ προμήθεια. Είναι, συνεπώς, 
δικαιολογημένο να μην προβλέπεται 
χρονική περίοδος κατά την οποία ο 
προμηθευτής θα πρέπει να θεωρείται 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον 
χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να 
διατηρούν σε ισχύ ή να καθορίζουν μια 
τέτοια χρονική περίοδο. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να 
χρησιμοποιούν το εθνικό γενικό δίκαιο 
συμβάσεων και να επικαλούνται εθνικούς 
κανόνες παραγραφής, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου σε 
σχέση με αξιώσεις που βασίζονται στην 
έλλειψη συμμόρφωσης ψηφιακού 
περιεχομένου.

Or. el

Τροπολογία 332
Inese Vaidere

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Λόγω της φύσης του, το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν υπόκειται σε φθορά κατά 
τη χρήση του και συχνά παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι ως 
εφάπαξ προμήθεια. Είναι, συνεπώς, 
δικαιολογημένο να μην προβλέπεται 
χρονική περίοδος κατά την οποία ο 

(43) Λόγω της φύσης του, το ψηφιακό 
περιεχόμενο συχνά παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι ως 
εφάπαξ προμήθεια. Συνεπώς, σε 
περιπτώσεις που η σύμβαση προβλέπει 
εφάπαξ προμήθεια, ο προμηθευτής 
θεωρείται υπεύθυνος για την έλλειψη 
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προμηθευτής θα πρέπει να θεωρείται 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον 
χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να 
διατηρούν σε ισχύ ή να καθορίζουν μια 
τέτοια χρονική περίοδο. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να 
επικαλούνται εθνικούς κανόνες 
παραγραφής, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια δικαίου σε σχέση με αξιώσεις 
που βασίζονται στην έλλειψη 
συμμόρφωσης ψηφιακού περιεχομένου.

συμμόρφωσης που καθίσταται προφανής 
εντός δύο ετών από τον χρόνο 
προμήθειας. Σε περιπτώσεις που η 
σύμβαση προβλέπει περισσότερες από μία 
ενέργειες προμήθειας ή συνεχείς ενέργειες 
προμήθειας, ο προμηθευτής θεωρείται 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που καθίσταται προφανής 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 333
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Λόγω της φύσης του, το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν υπόκειται σε φθορά κατά 
τη χρήση του και συχνά παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι ως 
εφάπαξ προμήθεια. Είναι, συνεπώς, 
δικαιολογημένο να μην προβλέπεται 
χρονική περίοδος κατά την οποία ο 
προμηθευτής θα πρέπει να θεωρείται 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον 
χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να 
διατηρούν σε ισχύ ή να καθορίζουν μια 
τέτοια χρονική περίοδο. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να 
επικαλούνται εθνικούς κανόνες 
παραγραφής, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια δικαίου σε σχέση με αξιώσεις 
που βασίζονται στην έλλειψη 
συμμόρφωσης ψηφιακού περιεχομένου.

(43) Λόγω της φύσης τους, το ψηφιακό 
περιεχόμενο και οι ψηφιακές υπηρεσίες
δεν υπόκεινται σε φθορά κατά τη χρήση 
τους και συχνά παρέχονται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι ως 
εφάπαξ προμήθεια. Είναι, συνεπώς, 
δικαιολογημένο να μην προβλέπεται 
χρονική περίοδος κατά την οποία ο 
προμηθευτής θα πρέπει να θεωρείται 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον 
χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να 
διατηρούν σε ισχύ ή να καθορίζουν μια 
τέτοια χρονική περίοδο. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να 
επικαλούνται εθνικούς κανόνες 
παραγραφής, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια δικαίου σε σχέση με αξιώσεις 
που βασίζονται στην έλλειψη 
συμμόρφωσης ψηφιακού περιεχομένου.
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Τροπολογία 334
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Λόγω της φύσης του, το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν υπόκειται σε φθορά κατά 
τη χρήση του και συχνά παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι 
ως εφάπαξ προμήθεια. Είναι, συνεπώς, 
δικαιολογημένο να μην προβλέπεται 
χρονική περίοδος κατά την οποία ο 
προμηθευτής θα πρέπει να θεωρείται 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον 
χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να 
διατηρούν σε ισχύ ή να καθορίζουν μια 
τέτοια χρονική περίοδο. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να 
επικαλούνται εθνικούς κανόνες 
παραγραφής, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια δικαίου σε σχέση με αξιώσεις 
που βασίζονται στην έλλειψη 
συμμόρφωσης ψηφιακού περιεχομένου.

(43) Και το ψηφιακό περιεχόμενο 
υπόκειται σε φθορά. Επιπλέον μπορεί να 
εκτεθεί σε εξωτερικές επιρροές, οι οποίες 
έχουν αποφασιστική σημασία για το 
ζήτημα της συμμόρφωσης του ψηφιακού 
περιεχομένου με τους όρους της 
σύμβασης. Είναι, συνεπώς, και σε αυτή 
την περίπτωση δικαιολογημένο να 
προβλέπεται χρονική περίοδος κατά την 
οποία ο προμηθευτής θα πρέπει να 
θεωρείται υπεύθυνος για οποιαδήποτε 
έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά 
τον χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Επίσης, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να 
επικαλούνται εθνικούς κανόνες 
παραγραφής, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια δικαίου σε σχέση με αξιώσεις 
που βασίζονται στην έλλειψη 
συμμόρφωσης ψηφιακού περιεχομένου.

Or. de

Τροπολογία 335
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Λόγω της φύσης του, το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν υπόκειται σε φθορά κατά 
τη χρήση του και συχνά παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όχι 

(43) Προκειμένου να εξασφαλιστεί 
συνοχή στο πλαίσιο του κεκτημένου, είναι 
δικαιολογημένο να προβλέπεται χρονική 
περίοδος δύο ετών κατά την οποία ο 
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ως εφάπαξ προμήθεια. Είναι, συνεπώς,
δικαιολογημένο να μην προβλέπεται 
χρονική περίοδος κατά την οποία ο 
προμηθευτής θα πρέπει να θεωρείται 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον 
χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Κατά συνέπεια, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποφεύγουν να 
διατηρούν σε ισχύ ή να καθορίζουν μια 
τέτοια χρονική περίοδο. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να 
επικαλούνται εθνικούς κανόνες 
παραγραφής, ώστε να διασφαλίζεται η 
ασφάλεια δικαίου σε σχέση με αξιώσεις 
που βασίζονται στην έλλειψη 
συμμόρφωσης ψηφιακού περιεχομένου.

προμηθευτής θα πρέπει να θεωρείται 
υπεύθυνος για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τον 
χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν 
ελεύθερα να επικαλούνται εθνικούς 
κανόνες παραγραφής, ώστε να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου σε 
σχέση με αξιώσεις που βασίζονται στην 
έλλειψη συμμόρφωσης ψηφιακού 
περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών, 
αλλά οι εν λόγω κανόνες δεν θα πρέπει να 
προβλέπουν ως κρίσιμο χρόνο για τη 
διαπίστωση της συμμόρφωσης με τη 
σύμβαση περίοδο μικρότερη των δύο 
ετών.

Or. en

Τροπολογία 336
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο 
προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο 
των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιεχόμενο, 
η συγκεκριμένη αρχή θα πρέπει, 
επομένως, να ρυθμίζεται σε ενωσιακό 
επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
καταναλωτές δεν υφίστανται ζημία στις 
περιπτώσεις πρόκλησης βλάβης στο 
υλισμικό ή το λογισμικό τους λόγω 
ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι 
σύμμορφο προς τους όρους της 
σύμβασης. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές 
θα πρέπει να δικαιούνται αποκατάστασης 
ζημιών που προκαλούνται στο ψηφιακό 
περιβάλλον τους λόγω μη συμμόρφωσης 

διαγράφεται
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προς τους όρους της σύμβασης ή 
αδυναμίας προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Ωστόσο, θα πρέπει να 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
καθορίζουν τους λεπτομερείς όρους για 
την άσκηση του δικαιώματος 
αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη ότι οι εκπτώσεις 
επί των τιμών για μελλοντική προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως όταν μια 
τέτοια προσφορά του προμηθευτή 
αποτελεί τη μοναδική αποζημίωση για τις 
απώλειες που έχει υποστεί ο 
καταναλωτής, δεν αποκαθιστούν, κατ’ 
ανάγκη, στον βαθμό που είναι δυνατό, 
την κατάσταση στην οποία θα βρισκόταν 
ο καταναλωτής αν το ψηφιακό 
περιεχόμενο είχε παρασχεθεί δεόντως και 
ήταν σύμμορφο προς τους όρους της 
σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 337
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο 
προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο 
των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στο ψηφιακό περιεχόμενο, η συγκεκριμένη 
αρχή θα πρέπει, επομένως, να ρυθμίζεται 
σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν 
υφίστανται ζημία στις περιπτώσεις 
πρόκλησης βλάβης στο υλισμικό ή το 
λογισμικό τους λόγω ψηφιακού 
περιεχομένου που δεν είναι σύμμορφο 
προς τους όρους της σύμβασης. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο 
προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο 
των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στο ψηφιακό περιεχόμενο, η συγκεκριμένη 
αρχή θα πρέπει, επομένως, να ρυθμίζεται 
σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν 
υφίστανται ζημία στις περιπτώσεις 
πρόκλησης βλάβης στο υλισμικό ή το 
λογισμικό τους λόγω ψηφιακού 
περιεχομένου που δεν είναι σύμμορφο 
προς τους όρους της σύμβασης. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
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δικαιούνται αποκατάστασης ζημιών που 
προκαλούνται στο ψηφιακό περιβάλλον 
τους λόγω μη συμμόρφωσης προς τους 
όρους της σύμβασης ή αδυναμίας 
προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. 
Ωστόσο, θα πρέπει να εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να καθορίζουν τους 
λεπτομερείς όρους για την άσκηση του 
δικαιώματος αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι
εκπτώσεις επί των τιμών για μελλοντική 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως 
όταν μια τέτοια προσφορά του προμηθευτή 
αποτελεί τη μοναδική αποζημίωση για τις 
απώλειες που έχει υποστεί ο καταναλωτής, 
δεν αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον 
βαθμό που είναι δυνατό, την κατάσταση 
στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής 
αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε 
παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο 
προς τους όρους της σύμβασης.

δικαιούνται αποκατάστασης ζημιών που 
προκαλούνται στο ψηφιακό περιβάλλον 
τους λόγω μη συμμόρφωσης προς τους 
όρους της σύμβασης ή αδυναμίας 
προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. 
Ωστόσο, θα πρέπει να εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να καθορίζουν τους 
λεπτομερείς όρους για την άσκηση του 
δικαιώματος αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι 
εκπτώσεις επί των τιμών για μελλοντική 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως 
όταν μια τέτοια προσφορά του προμηθευτή 
αποτελεί τη μοναδική αποζημίωση για τις 
απώλειες που έχει υποστεί ο καταναλωτής, 
δεν αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον 
βαθμό που είναι δυνατό, την κατάσταση 
στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής 
αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε 
παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο 
προς τους όρους της σύμβασης. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να μπορούν, κατά τη 
θέσπιση των σχετικών κανόνων, να 
προβλέπουν μειωμένο ή αυξημένο βαθμό 
ευθύνης για ζημίες, προκειμένου να 
διαφοροποιούν τους προμηθευτές που 
έκαναν ό,τι μπορούσαν για να 
περιορίσουν την πιθανότητα ζημίας, για 
παράδειγμα τηρώντας τους κώδικες 
βέλτιστης πρακτικής, τα μέτρα 
ασφαλείας ή τα διεθνή πρότυπα του 
κλάδου, από εκείνους που επέδειξαν 
αμέλεια εν προκειμένω.

Or. en

Τροπολογία 338
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο 
προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο 

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο 
προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο 
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των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στο ψηφιακό περιεχόμενο, η συγκεκριμένη 
αρχή θα πρέπει, επομένως, να ρυθμίζεται 
σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν 
υφίστανται ζημία στις περιπτώσεις 
πρόκλησης βλάβης στο υλισμικό ή το 
λογισμικό τους λόγω ψηφιακού 
περιεχομένου που δεν είναι σύμμορφο
προς τους όρους της σύμβασης. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
δικαιούνται αποκατάστασης ζημιών που 
προκαλούνται στο ψηφιακό περιβάλλον 
τους λόγω μη συμμόρφωσης προς τους 
όρους της σύμβασης ή αδυναμίας 
προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. 
Ωστόσο, θα πρέπει να εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να καθορίζουν τους 
λεπτομερείς όρους για την άσκηση του 
δικαιώματος αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι 
εκπτώσεις επί των τιμών για μελλοντική 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως 
όταν μια τέτοια προσφορά του προμηθευτή 
αποτελεί τη μοναδική αποζημίωση για τις 
απώλειες που έχει υποστεί ο καταναλωτής, 
δεν αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον 
βαθμό που είναι δυνατό, την κατάσταση 
στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής 
αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε
παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο
προς τους όρους της σύμβασης.

των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών 
υπηρεσιών. Προκειμένου να αυξηθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο 
ψηφιακό περιεχόμενο και στις ψηφιακές 
υπηρεσίες, η συγκεκριμένη αρχή θα 
πρέπει, επομένως, να ρυθμίζεται σε 
ενωσιακό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι καταναλωτές δεν υφίστανται ζημία 
στις περιπτώσεις πρόκλησης βλάβης στο 
υλισμικό ή το λογισμικό τους λόγω 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών 
υπηρεσιών που δεν είναι σύμμορφα προς 
τους όρους της σύμβασης. Ως εκ τούτου, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να δικαιούνται 
αποκατάστασης ζημιών που προκαλούνται 
στο ψηφιακό περιβάλλον τους λόγω μη 
συμμόρφωσης προς τους όρους της 
σύμβασης ή αδυναμίας προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου ή των ψηφιακών 
υπηρεσιών. Ωστόσο, θα πρέπει να 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
καθορίζουν τους λεπτομερείς όρους για 
την άσκηση του δικαιώματος 
αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι οι εκπτώσεις επί 
των τιμών για μελλοντική προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως όταν μια 
τέτοια προσφορά του προμηθευτή αποτελεί 
τη μοναδική αποζημίωση για τις απώλειες 
που έχει υποστεί ο καταναλωτής, δεν 
αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον βαθμό 
που είναι δυνατό, την κατάσταση στην 
οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής αν το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή οι ψηφιακές 
υπηρεσίες είχαν παρασχεθεί δεόντως και 
ήταν σύμμορφα προς τους όρους της 
σύμβασης.

Or. ro

Τροπολογία 339
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, 
Marc Tarabella, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο 
προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο 
των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στο ψηφιακό περιεχόμενο, η συγκεκριμένη 
αρχή θα πρέπει, επομένως, να ρυθμίζεται 
σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν 
υφίστανται ζημία στις περιπτώσεις 
πρόκλησης βλάβης στο υλισμικό ή το 
λογισμικό τους λόγω ψηφιακού 
περιεχομένου που δεν είναι σύμμορφο
προς τους όρους της σύμβασης. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
δικαιούνται αποκατάστασης ζημιών που 
προκαλούνται στο ψηφιακό περιβάλλον 
τους λόγω μη συμμόρφωσης προς τους 
όρους της σύμβασης ή αδυναμίας 
προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. 
Ωστόσο, θα πρέπει να εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να καθορίζουν τους 
λεπτομερείς όρους για την άσκηση του 
δικαιώματος αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι 
εκπτώσεις επί των τιμών για μελλοντική 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως 
όταν μια τέτοια προσφορά του προμηθευτή 
αποτελεί τη μοναδική αποζημίωση για τις 
απώλειες που έχει υποστεί ο καταναλωτής, 
δεν αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον 
βαθμό που είναι δυνατό, την κατάσταση 
στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής 
αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε 
παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο 
προς τους όρους της σύμβασης.

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο 
προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο 
των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στο ψηφιακό περιεχόμενο, η συγκεκριμένη 
αρχή θα πρέπει, επομένως, να ρυθμίζεται 
σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν 
υφίστανται ζημία στις περιπτώσεις 
πρόκλησης βλάβης στο υλισμικό ή το 
λογισμικό τους λόγω ψηφιακού
περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών που 
δεν συμμορφώνονται προς τους όρους της 
σύμβασης. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές 
θα πρέπει να δικαιούνται αποκατάστασης 
υλικών ζημιών που προκαλούνται στο 
ψηφιακό περιβάλλον τους και πιθανών 
προκυπτουσών άυλων ζημιών λόγω μη 
συμμόρφωσης προς τους όρους της 
σύμβασης ή αδυναμίας προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας δυνάμει της γενικής αρχής ότι 
ο αιτών δικαιούται αξίωσης 
αποκατάστασης ακόμα και αν δεν είχε 
συμβεί το περιστατικό που προκάλεσε τη 
ζημία. Ωστόσο, θα πρέπει να εναπόκειται 
στα κράτη μέλη να καθορίζουν τους 
λεπτομερείς όρους για την άσκηση του 
δικαιώματος αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι 
εκπτώσεις επί των τιμών για μελλοντική 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως 
όταν μια τέτοια προσφορά του προμηθευτή 
αποτελεί τη μοναδική αποζημίωση για τις 
απώλειες που έχει υποστεί ο καταναλωτής, 
δεν αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον 
βαθμό που είναι δυνατό, την κατάσταση 
στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής 
αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε 
παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο 
προς τους όρους της σύμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 340
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο 
προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο 
των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιεχόμενο, 
η συγκεκριμένη αρχή θα πρέπει, 
επομένως, να ρυθμίζεται σε ενωσιακό 
επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
καταναλωτές δεν υφίστανται ζημία στις 
περιπτώσεις πρόκλησης βλάβης στο 
υλισμικό ή το λογισμικό τους λόγω 
ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι 
σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης. 
Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει 
να δικαιούνται αποκατάστασης ζημιών που 
προκαλούνται στο ψηφιακό περιβάλλον 
τους λόγω μη συμμόρφωσης προς τους 
όρους της σύμβασης ή αδυναμίας 
προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. 
Ωστόσο, θα πρέπει να εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να καθορίζουν τους 
λεπτομερείς όρους για την άσκηση του 
δικαιώματος αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι
εκπτώσεις επί των τιμών για μελλοντική 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως 
όταν μια τέτοια προσφορά του προμηθευτή 
αποτελεί τη μοναδική αποζημίωση για τις 
απώλειες που έχει υποστεί ο καταναλωτής, 
δεν αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον 
βαθμό που είναι δυνατό, την κατάσταση 
στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής 
αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε 
παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο 
προς τους όρους της σύμβασης.

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο 
προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο 
των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου. Οι καταναλωτές 
δεν θα πρέπει να υφίστανται ζημία στις 
περιπτώσεις πρόκλησης βλάβης στο 
υλισμικό ή το λογισμικό τους λόγω 
ψηφιακού περιεχομένου που δεν είναι 
σύμμορφο προς τους όρους της σύμβασης. 
Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει 
να δικαιούνται αποκατάστασης ζημιών που 
προκαλούνται λόγω μη συμμόρφωσης 
προς τους όρους της σύμβασης ή 
αδυναμίας προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Ωστόσο, θα πρέπει να 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
καθορίζουν τους λεπτομερείς όρους για 
την άσκηση του δικαιώματος 
αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι οι εκπτώσεις επί 
των τιμών για μελλοντική προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως όταν μια 
τέτοια προσφορά του προμηθευτή αποτελεί 
τη μοναδική αποζημίωση για τις απώλειες 
που έχει υποστεί ο καταναλωτής, δεν 
αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον βαθμό 
που είναι δυνατό, την κατάσταση στην 
οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής αν το 
ψηφιακό περιεχόμενο είχε παρασχεθεί 
δεόντως και ήταν σύμμορφο προς τους 
όρους της σύμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 341
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο 
προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο 
των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στο ψηφιακό περιεχόμενο, η συγκεκριμένη 
αρχή θα πρέπει, επομένως, να ρυθμίζεται 
σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν 
υφίστανται ζημία στις περιπτώσεις 
πρόκλησης βλάβης στο υλισμικό ή το 
λογισμικό τους λόγω ψηφιακού 
περιεχομένου που δεν είναι σύμμορφο
προς τους όρους της σύμβασης. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
δικαιούνται αποκατάστασης ζημιών που 
προκαλούνται στο ψηφιακό περιβάλλον 
τους λόγω μη συμμόρφωσης προς τους 
όρους της σύμβασης ή αδυναμίας 
προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. 
Ωστόσο, θα πρέπει να εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να καθορίζουν τους 
λεπτομερείς όρους για την άσκηση του 
δικαιώματος αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι 
εκπτώσεις επί των τιμών για μελλοντική 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως 
όταν μια τέτοια προσφορά του προμηθευτή 
αποτελεί τη μοναδική αποζημίωση για τις 
απώλειες που έχει υποστεί ο καταναλωτής, 
δεν αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον 
βαθμό που είναι δυνατό, την κατάσταση 
στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής 
αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε
παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο
προς τους όρους της σύμβασης.

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο 
προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο 
των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής 
υπηρεσίας. Προκειμένου να αυξηθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο 
ψηφιακό περιεχόμενο και τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, η συγκεκριμένη αρχή θα 
πρέπει, επομένως, να ρυθμίζεται σε 
ενωσιακό επίπεδο, ώστε να διασφαλίζεται 
ότι οι καταναλωτές δεν υφίστανται ζημία 
στις περιπτώσεις πρόκλησης βλάβης στο 
υλισμικό ή το λογισμικό τους λόγω 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών 
υπηρεσιών που δεν είναι σύμμορφα προς 
τους όρους της σύμβασης. Ως εκ τούτου, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να δικαιούνται 
αποκατάστασης ζημιών που προκαλούνται 
στο ψηφιακό περιβάλλον τους λόγω μη 
συμμόρφωσης προς τους όρους της 
σύμβασης ή αδυναμίας προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας. Ωστόσο, θα πρέπει να 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
καθορίζουν τους λεπτομερείς όρους για 
την άσκηση του δικαιώματος 
αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι οι εκπτώσεις επί 
των τιμών για μελλοντική προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως όταν μια 
τέτοια προσφορά του προμηθευτή αποτελεί 
τη μοναδική αποζημίωση για τις απώλειες 
που έχει υποστεί ο καταναλωτής, δεν 
αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον βαθμό 
που είναι δυνατό, την κατάσταση στην 
οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής αν το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία είχαν παρασχεθεί δεόντως και 
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ήταν σύμμορφα προς τους όρους της 
σύμβασης.

Or. it

Τροπολογία 342
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο 
προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο 
των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στο ψηφιακό περιεχόμενο, η συγκεκριμένη 
αρχή θα πρέπει, επομένως, να ρυθμίζεται 
σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν 
υφίστανται ζημία στις περιπτώσεις 
πρόκλησης βλάβης στο υλισμικό ή το 
λογισμικό τους λόγω ψηφιακού 
περιεχομένου που δεν είναι σύμμορφο 
προς τους όρους της σύμβασης. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
δικαιούνται αποκατάστασης ζημιών που 
προκαλούνται στο ψηφιακό περιβάλλον 
τους λόγω μη συμμόρφωσης προς τους 
όρους της σύμβασης ή αδυναμίας 
προμήθειας του ψηφιακού περιεχομένου. 
Ωστόσο, θα πρέπει να εναπόκειται στα 
κράτη μέλη να καθορίζουν τους 
λεπτομερείς όρους για την άσκηση του 
δικαιώματος αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως 
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι 
εκπτώσεις επί των τιμών για μελλοντική 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως 
όταν μια τέτοια προσφορά του προμηθευτή 
αποτελεί τη μοναδική αποζημίωση για τις 
απώλειες που έχει υποστεί ο καταναλωτής, 
δεν αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον 
βαθμό που είναι δυνατό, την κατάσταση 
στην οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής 

(44) Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο 
προμηθευτής έχει την ευθύνη καταβολής 
αποζημίωσης αποτελεί βασικό στοιχείο 
των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου. Προκειμένου να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στο ψηφιακό περιεχόμενο, η συγκεκριμένη 
αρχή θα πρέπει, επομένως, να ρυθμίζεται 
σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές δεν 
υφίστανται ζημία στις περιπτώσεις 
πρόκλησης βλάβης στο υλισμικό ή το 
λογισμικό τους λόγω ψηφιακού
περιεχομένου που δεν είναι σύμμορφο 
προς τους όρους της σύμβασης. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
δικαιούνται αποκατάστασης ζημιών που 
προκαλούνται λόγω μη συμμόρφωσης 
προς τους όρους της σύμβασης ή 
αδυναμίας προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου. Ωστόσο, θα πρέπει να 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να 
καθορίζουν τους λεπτομερείς όρους για 
την άσκηση του δικαιώματος 
αποζημίωσης, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι οι εκπτώσεις επί 
των τιμών για μελλοντική προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως όταν μια 
τέτοια προσφορά του προμηθευτή αποτελεί 
τη μοναδική αποζημίωση για τις απώλειες 
που έχει υποστεί ο καταναλωτής, δεν 
αποκαθιστούν, κατ’ ανάγκη, στον βαθμό 
που είναι δυνατό, την κατάσταση στην 
οποία θα βρισκόταν ο καταναλωτής αν το 
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αν το ψηφιακό περιεχόμενο είχε 
παρασχεθεί δεόντως και ήταν σύμμορφο 
προς τους όρους της σύμβασης.

ψηφιακό περιεχόμενο είχε παρασχεθεί 
δεόντως και ήταν σύμμορφο προς τους 
όρους της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 343
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Ο προμηθευτής μπορεί να 
υποχρεωθεί, για τεχνολογικούς ή άλλους 
λόγους, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του 
ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά 
αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του 
καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το 
ψηφιακό περιεχόμενο. Συνεπώς, τα μέρη 
της σύμβασης μπορούν να συμπεριλάβουν 
στη σύμβαση αντίστοιχες ρήτρες που 
επιτρέπουν στον προμηθευτή να προβαίνει 
σε τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι εν 
λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά 
τον τρόπο με τον οποίον ο καταναλωτής 
επωφελείται από τα βασικά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού 
περιεχομένου, μπορεί να ανατρέψουν την 
ισορροπία της σύμβασης ή να αλλοιώσουν 
τον χαρακτήρα των επιδόσεων που 
προβλέπεται από τη σύμβαση σε βαθμό 
που ο καταναλωτής μπορεί να μην είχε 
συνάψει την εν λόγω σύμβαση. Συνεπώς, 
σε τέτοιες περιπτώσεις οι εν λόγω 
τροποποιήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ορισμένες προϋποθέσεις.

(45) Ο προμηθευτής μπορεί να 
υποχρεωθεί, για τεχνολογικούς ή άλλους 
λόγους, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του 
ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά 
αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του 
καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το 
ψηφιακό περιεχόμενο. Συνεπώς, τα μέρη 
της σύμβασης μπορούν να συμπεριλάβουν 
στη σύμβαση αντίστοιχες ρήτρες που 
επιτρέπουν στον προμηθευτή να προβαίνει 
σε τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι 
τροποποιήσεις μεταβάλλουν τα βασικά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού 
περιεχομένου, μπορεί να ανατρέψουν την 
ισορροπία της σύμβασης ή να αλλοιώσουν 
τον χαρακτήρα των επιδόσεων που 
προβλέπεται από τη σύμβαση σε βαθμό 
που ο καταναλωτής μπορεί να μην είχε 
συνάψει την εν λόγω σύμβαση. Συνεπώς, 
σε τέτοιες περιπτώσεις οι εν λόγω 
τροποποιήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ορισμένες προϋποθέσεις και δεν θα πρέπει 
να τροποποιούν μονομερώς και χωρίς 
βάσιμο λόγο τη συμμόρφωση του 
ψηφιακού περιεχομένου με τη σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 344
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Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Ο προμηθευτής μπορεί να 
υποχρεωθεί, για τεχνολογικούς ή άλλους 
λόγους, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του 
ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά 
αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του 
καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το 
ψηφιακό περιεχόμενο. Συνεπώς, τα μέρη 
της σύμβασης μπορούν να συμπεριλάβουν 
στη σύμβαση αντίστοιχες ρήτρες που 
επιτρέπουν στον προμηθευτή να προβαίνει 
σε τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι εν 
λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά 
τον τρόπο με τον οποίον ο καταναλωτής 
επωφελείται από τα βασικά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού 
περιεχομένου, μπορεί να ανατρέψουν την 
ισορροπία της σύμβασης ή να αλλοιώσουν 
τον χαρακτήρα των επιδόσεων που 
προβλέπεται από τη σύμβαση σε βαθμό 
που ο καταναλωτής μπορεί να μην είχε 
συνάψει την εν λόγω σύμβαση. Συνεπώς, 
σε τέτοιες περιπτώσεις οι εν λόγω 
τροποποιήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ορισμένες προϋποθέσεις.

(45) Ο προμηθευτής μπορεί να 
υποχρεωθεί, για τεχνολογικούς ή άλλους 
λόγους, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας που παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά 
αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του 
καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή τις ψηφιακές 
υπηρεσίες. Συνεπώς, τα μέρη της 
σύμβασης μπορούν να συμπεριλάβουν στη 
σύμβαση αντίστοιχες ρήτρες που 
επιτρέπουν στον προμηθευτή να προβαίνει 
σε τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι εν 
λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά 
τον τρόπο με τον οποίον ο καταναλωτής 
επωφελείται από τα βασικά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού 
περιεχομένου ή των ψηφιακών 
υπηρεσιών, μπορεί να ανατρέψουν την 
ισορροπία της σύμβασης ή να αλλοιώσουν 
τον χαρακτήρα των επιδόσεων που 
προβλέπεται από τη σύμβαση σε βαθμό 
που ο καταναλωτής μπορεί να μην είχε 
συνάψει την εν λόγω σύμβαση. Συνεπώς, 
σε τέτοιες περιπτώσεις οι εν λόγω 
τροποποιήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ορισμένες προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 345
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(45) Ο προμηθευτής μπορεί να 
υποχρεωθεί, για τεχνολογικούς ή άλλους 
λόγους, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του 
ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά 
αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του 
καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το 
ψηφιακό περιεχόμενο. Συνεπώς, τα μέρη 
της σύμβασης μπορούν να συμπεριλάβουν 
στη σύμβαση αντίστοιχες ρήτρες που 
επιτρέπουν στον προμηθευτή να προβαίνει 
σε τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι εν 
λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά
τον τρόπο με τον οποίον ο καταναλωτής 
επωφελείται από τα βασικά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού 
περιεχομένου, μπορεί να ανατρέψουν την 
ισορροπία της σύμβασης ή να αλλοιώσουν 
τον χαρακτήρα των επιδόσεων που 
προβλέπεται από τη σύμβαση σε βαθμό 
που ο καταναλωτής μπορεί να μην είχε 
συνάψει την εν λόγω σύμβαση. Συνεπώς, 
σε τέτοιες περιπτώσεις οι εν λόγω 
τροποποιήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ορισμένες προϋποθέσεις.

(45) Ο προμηθευτής μπορεί να 
υποχρεωθεί, για τεχνολογικούς ή άλλους 
λόγους, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας που παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά 
αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του 
καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή τις ψηφιακές 
υπηρεσίες. Συνεπώς, τα μέρη της 
σύμβασης μπορούν να συμπεριλάβουν στη 
σύμβαση αντίστοιχες ρήτρες που 
επιτρέπουν στον προμηθευτή να προβαίνει 
σε τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι εν 
λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά 
τον τρόπο με τον οποίον ο καταναλωτής 
επωφελείται από τα βασικά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού 
περιεχομένου ή των ψηφιακών 
υπηρεσιών, μπορεί να ανατρέψουν την 
ισορροπία της σύμβασης ή να αλλοιώσουν 
τον χαρακτήρα των επιδόσεων που 
προβλέπεται από τη σύμβαση σε βαθμό 
που ο καταναλωτής μπορεί να μην είχε 
συνάψει την εν λόγω σύμβαση. Συνεπώς, 
σε τέτοιες περιπτώσεις οι εν λόγω 
τροποποιήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ορισμένες προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 346
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Ο προμηθευτής μπορεί να 
υποχρεωθεί, για τεχνολογικούς ή άλλους 
λόγους, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του 
ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά 
αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του 
καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το 
ψηφιακό περιεχόμενο. Συνεπώς, τα μέρη 

(45) Ο προμηθευτής μπορεί να 
υποχρεωθεί, για τεχνολογικούς ή άλλους 
λόγους, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας που παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά 
αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του 
καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το 
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της σύμβασης μπορούν να συμπεριλάβουν 
στη σύμβαση αντίστοιχες ρήτρες που 
επιτρέπουν στον προμηθευτή να προβαίνει 
σε τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι εν 
λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά 
τον τρόπο με τον οποίον ο καταναλωτής 
επωφελείται από τα βασικά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού 
περιεχομένου, μπορεί να ανατρέψουν την 
ισορροπία της σύμβασης ή να αλλοιώσουν 
τον χαρακτήρα των επιδόσεων που 
προβλέπεται από τη σύμβαση σε βαθμό 
που ο καταναλωτής μπορεί να μην είχε 
συνάψει την εν λόγω σύμβαση. Συνεπώς, 
σε τέτοιες περιπτώσεις οι εν λόγω 
τροποποιήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ορισμένες προϋποθέσεις.

ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή 
υπηρεσία. Συνεπώς, τα μέρη της σύμβασης 
μπορούν να συμπεριλάβουν στη σύμβαση 
αντίστοιχες ρήτρες που επιτρέπουν στον 
προμηθευτή να προβαίνει σε 
τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι εν λόγω 
τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά τον 
τρόπο με τον οποίον ο καταναλωτής 
επωφελείται από τα βασικά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, 
μπορεί να ανατρέψουν την ισορροπία της 
σύμβασης ή να αλλοιώσουν τον 
χαρακτήρα των επιδόσεων που 
προβλέπεται από τη σύμβαση σε βαθμό 
που ο καταναλωτής μπορεί να μην είχε 
συνάψει την εν λόγω σύμβαση. Συνεπώς, 
σε τέτοιες περιπτώσεις οι εν λόγω 
τροποποιήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ορισμένες προϋποθέσεις.

Or. it

Τροπολογία 347
Angel Dzhambazki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Ο προμηθευτής μπορεί να 
υποχρεωθεί, για τεχνολογικούς ή άλλους 
λόγους, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του 
ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά 
αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του 
καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το 
ψηφιακό περιεχόμενο. Συνεπώς, τα μέρη 
της σύμβασης μπορούν να συμπεριλάβουν 
στη σύμβαση αντίστοιχες ρήτρες που 
επιτρέπουν στον προμηθευτή να προβαίνει 
σε τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι εν 
λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά 
τον τρόπο με τον οποίον ο καταναλωτής 
επωφελείται από τα βασικά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού 

(45) Ο προμηθευτής μπορεί να 
υποχρεωθεί, για τεχνολογικούς ή άλλους 
λόγους, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του 
ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά 
αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του 
καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το 
ψηφιακό περιεχόμενο. Συνεπώς, τα μέρη 
της σύμβασης μπορούν να συμπεριλάβουν 
στη σύμβαση αντίστοιχες ρήτρες που 
επιτρέπουν στον προμηθευτή να προβαίνει 
σε τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι εν 
λόγω τροποποιήσεις σημαίνουν ότι το 
παρεχόμενο ψηφιακό περιεχόμενο δεν 
ανταποκρίνεται πλέον στην αρχική 
περιγραφή που παρείχε ο προμηθευτής 
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περιεχομένου, μπορεί να ανατρέψουν την 
ισορροπία της σύμβασης ή να αλλοιώσουν 
τον χαρακτήρα των επιδόσεων που 
προβλέπεται από τη σύμβαση σε βαθμό 
που ο καταναλωτής μπορεί να μην είχε 
συνάψει την εν λόγω σύμβαση. Συνεπώς, 
σε τέτοιες περιπτώσεις οι εν λόγω 
τροποποιήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ορισμένες προϋποθέσεις.

στον καταναλωτή, μπορεί να ανατρέψουν 
την ισορροπία της σύμβασης ή να 
αλλοιώσουν τον χαρακτήρα των επιδόσεων 
που προβλέπεται από τη σύμβαση σε 
βαθμό που ο καταναλωτής μπορεί να μην 
είχε συνάψει την εν λόγω σύμβαση. 
Συνεπώς, σε τέτοιες περιπτώσεις οι εν 
λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να 
υπόκεινται σε ορισμένες προϋποθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 348
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Ο προμηθευτής μπορεί να 
υποχρεωθεί, για τεχνολογικούς ή άλλους 
λόγους, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του 
ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά 
αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του 
καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το 
ψηφιακό περιεχόμενο. Συνεπώς, τα μέρη 
της σύμβασης μπορούν να συμπεριλάβουν 
στη σύμβαση αντίστοιχες ρήτρες που 
επιτρέπουν στον προμηθευτή να προβαίνει 
σε τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι εν 
λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά 
τον τρόπο με τον οποίον ο καταναλωτής 
επωφελείται από τα βασικά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων του ψηφιακού 
περιεχομένου, μπορεί να ανατρέψουν την 
ισορροπία της σύμβασης ή να αλλοιώσουν 
τον χαρακτήρα των επιδόσεων που 
προβλέπεται από τη σύμβαση σε βαθμό 
που ο καταναλωτής μπορεί να μην είχε 
συνάψει την εν λόγω σύμβαση. Συνεπώς, 
σε τέτοιες περιπτώσεις οι εν λόγω 
τροποποιήσεις θα πρέπει να υπόκεινται σε 
ορισμένες προϋποθέσεις.

(45) Ο προμηθευτής μπορεί να 
υποχρεωθεί, για τεχνολογικούς ή άλλους 
λόγους, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά του 
ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συχνά 
αυτές οι αλλαγές είναι προς όφελος του 
καταναλωτή, δεδομένου ότι βελτιώνουν το 
ψηφιακό περιεχόμενο. Συνεπώς, τα μέρη 
της σύμβασης μπορούν να συμπεριλάβουν 
στη σύμβαση αντίστοιχες ρήτρες που 
επιτρέπουν στον προμηθευτή να προβαίνει 
σε τροποποιήσεις. Ωστόσο, όταν οι εν 
λόγω τροποποιήσεις επηρεάζουν αρνητικά 
τον τρόπο με τον οποίον ο καταναλωτής 
επωφελείται από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του ψηφιακού 
περιεχομένου, και υπάρχει κίνδυνος να 
ανατρέψουν την ισορροπία της σύμβασης 
ή να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα των 
επιδόσεων που προβλέπεται από τη 
σύμβαση σε βαθμό που ο καταναλωτής 
μπορεί να μην είχε συνάψει την εν λόγω 
σύμβαση, οι εν λόγω τροποποιήσεις θα 
πρέπει να υπόκεινται σε ορισμένες 
προϋποθέσεις.

Or. fr
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Τροπολογία 349
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Ο ανταγωνισμός αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 
Για να τονωθεί αυτός ο ανταγωνισμός, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε 
ανταγωνιστικές προσφορές και να 
αλλάζουν προμηθευτές. Προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό στην πράξη, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να 
ενεργούν χωρίς να αντιμετωπίζουν 
νομικά, τεχνικά ή πρακτικά εμπόδια, 
ιδίως συμβατικούς όρους ή έλλειψη 
μέσων για την ανάκτηση όλων των 
δεδομένων που έχουν μεταφορτωθεί από 
τον καταναλωτή, που έχουν παραχθεί με 
τη χρήση του ψηφιακού περιεχομένου 
από τον καταναλωτή ή τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μετά τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή. Ωστόσο, είναι επίσης 
σημαντικό να προστατεύονται οι 
υπάρχουσες επενδύσεις και 
διαφυλάττεται η εμπιστοσύνη στις 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
διαθέτουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις υπό 
ορισμένες ισορροπημένες προϋποθέσεις. 
Αυτό δεν αποκλείει τη σύναψη 
καταναλωτικών συμβάσεων για 
μεγαλύτερες συμβατικές περιόδους 
Ωστόσο, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να διακόψει 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση συνολικής 
διάρκειας άνω των δώδεκα μηνών. 
Προκειμένου να αποφεύγεται κάθε 
καταστρατήγηση αυτού του δικαιώματος, 
θα πρέπει να καλύπτεται κάθε σύμβαση 

διαγράφεται
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που δεσμεύει τον καταναλωτή για 
διάστημα άνω των δώδεκα μηνών, 
ανεξαρτήτως του αν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου ή παρατείνεται 
αυτόματα ή έπειτα από μεταγενέστερη 
συμφωνία των μερών.

Or. en

Τροπολογία 350
Angel Dzhambazki

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Ο ανταγωνισμός αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 
Για να τονωθεί αυτός ο ανταγωνισμός, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε 
ανταγωνιστικές προσφορές και να 
αλλάζουν προμηθευτές. Προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό στην πράξη, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να 
ενεργούν χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά, 
τεχνικά ή πρακτικά εμπόδια, ιδίως 
συμβατικούς όρους ή έλλειψη μέσων για 
την ανάκτηση όλων των δεδομένων που 
έχουν μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, 
που έχουν παραχθεί με τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή ή τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου από τον καταναλωτή. 
Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να 
προστατεύονται οι υπάρχουσες επενδύσεις 
και διαφυλάττεται η εμπιστοσύνη στις 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
διαθέτουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις υπό 
ορισμένες ισορροπημένες προϋποθέσεις. 
Αυτό δεν αποκλείει τη σύναψη 
καταναλωτικών συμβάσεων για 

(46) Ο ανταγωνισμός αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 
Για να τονωθεί αυτός ο ανταγωνισμός, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε 
ανταγωνιστικές προσφορές και να 
αλλάζουν προμηθευτές. Προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό στην πράξη, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να 
ενεργούν χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά, 
τεχνικά ή πρακτικά εμπόδια, ιδίως 
συμβατικούς όρους ή έλλειψη μέσων για 
την ανάκτηση όλων των δεδομένων που 
έχουν μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, 
που έχουν παραχθεί με τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή ή τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου από τον καταναλωτή. 
Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να 
προστατεύονται οι υπάρχουσες επενδύσεις 
και διαφυλάττεται η εμπιστοσύνη στις 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί. Ως εκ 
τούτου, οι συμβάσεις για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου που συνάπτονται 
μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών 
δεν επιβάλλουν αρχική δεσμευτική 
περίοδο διάρκειας άνω των 24 μηνών, με 
την επιφύλαξη της δυνατότητας των 
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μεγαλύτερες συμβατικές περιόδους. 
Ωστόσο, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να διακόψει 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση συνολικής 
διάρκειας άνω των δώδεκα μηνών. 
Προκειμένου να αποφεύγεται κάθε 
καταστρατήγηση αυτού του δικαιώματος, 
θα πρέπει να καλύπτεται κάθε σύμβαση 
που δεσμεύει τον καταναλωτή για 
διάστημα άνω των δώδεκα μηνών, 
ανεξαρτήτως του αν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου ή παρατείνεται 
αυτόματα ή έπειτα από μεταγενέστερη 
συμφωνία των μερών.

προμηθευτών να χρεώσουν τέλη πρόωρης 
καταγγελίας σε περίπτωση που ο πελάτης 
δεν τηρήσει τη συμφωνηθείσα στη 
σύμβαση συμβατική περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 351
Νότης Μαριάς

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Ο ανταγωνισμός αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.
Για να τονωθεί αυτός ο ανταγωνισμός, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε 
ανταγωνιστικές προσφορές και να 
αλλάζουν προμηθευτές. Προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό στην πράξη, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να 
ενεργούν χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά, 
τεχνικά ή πρακτικά εμπόδια, ιδίως 
συμβατικούς όρους ή έλλειψη μέσων για 
την ανάκτηση όλων των δεδομένων που 
έχουν μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, 
που έχουν παραχθεί με τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή ή τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου από τον καταναλωτή. 
Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να 
προστατεύονται οι υπάρχουσες επενδύσεις 

(46) Για να τονωθεί ο ανταγωνισμός, οι
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε 
ανταγωνιστικές προσφορές και να 
αλλάζουν προμηθευτές. Προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό στην πράξη, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να 
ενεργούν χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά, 
τεχνικά ή πρακτικά εμπόδια, ιδίως 
συμβατικούς όρους ή έλλειψη μέσων για 
την ανάκτηση όλων των δεδομένων που 
έχουν μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, 
που έχουν παραχθεί με τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή ή τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου από τον καταναλωτή. 
Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να 
προστατεύονται οι υπάρχουσες επενδύσεις 
και διαφυλάττεται η εμπιστοσύνη στις 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
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και διαφυλάττεται η εμπιστοσύνη στις 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
διαθέτουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις υπό ορισμένες 
ισορροπημένες προϋποθέσεις. Αυτό δεν 
αποκλείει τη σύναψη καταναλωτικών
συμβάσεων για μεγαλύτερες συμβατικές 
περιόδους Ωστόσο, ο καταναλωτής θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να διακόψει 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση συνολικής 
διάρκειας άνω των δώδεκα μηνών. 
Προκειμένου να αποφεύγεται κάθε 
καταστρατήγηση αυτού του δικαιώματος, 
θα πρέπει να καλύπτεται κάθε σύμβαση 
που δεσμεύει τον καταναλωτή για 
διάστημα άνω των δώδεκα μηνών, 
ανεξαρτήτως του αν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου ή παρατείνεται αυτόματα 
ή έπειτα από μεταγενέστερη συμφωνία των 
μερών.

διαθέτουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις υπό ορισμένες 
ισορροπημένες προϋποθέσεις. Αυτό δεν 
αποκλείει τη σύναψη καταναλωτικών 
συμβάσεων για μεγαλύτερες συμβατικές 
περιόδους Ωστόσο, ο καταναλωτής θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να διακόψει 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση συνολικής 
διάρκειας άνω των δώδεκα μηνών. 
Προκειμένου να αποφεύγεται κάθε 
καταστρατήγηση αυτού του δικαιώματος, 
θα πρέπει να καλύπτεται κάθε σύμβαση 
που δεσμεύει τον καταναλωτή για 
διάστημα άνω των δώδεκα μηνών, 
ανεξαρτήτως του αν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου ή παρατείνεται αυτόματα 
ή έπειτα από μεταγενέστερη συμφωνία των 
μερών.

Or. el

Τροπολογία 352
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Ο ανταγωνισμός αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 
Για να τονωθεί αυτός ο ανταγωνισμός, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε 
ανταγωνιστικές προσφορές και να 
αλλάζουν προμηθευτές. Προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό στην πράξη, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να 
ενεργούν χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά, 
τεχνικά ή πρακτικά εμπόδια, ιδίως 
συμβατικούς όρους ή έλλειψη μέσων για 
την ανάκτηση όλων των δεδομένων που 
έχουν μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, 

(46) Ο ανταγωνισμός αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 
Για να τονωθεί αυτός ο ανταγωνισμός, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε 
ανταγωνιστικές προσφορές και να 
αλλάζουν προμηθευτές. Προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό στην πράξη, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να 
ενεργούν χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά, 
τεχνικά ή πρακτικά εμπόδια, ιδίως 
συμβατικούς όρους ή έλλειψη μέσων για 
την ανάκτηση όλων των δεδομένων που 
έχουν μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, 
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που έχουν παραχθεί με τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή ή τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου από τον καταναλωτή. 
Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να 
προστατεύονται οι υπάρχουσες επενδύσεις 
και διαφυλάττεται η εμπιστοσύνη στις 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
διαθέτουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις υπό ορισμένες 
ισορροπημένες προϋποθέσεις. Αυτό δεν 
αποκλείει τη σύναψη καταναλωτικών 
συμβάσεων για μεγαλύτερες συμβατικές 
περιόδους Ωστόσο, ο καταναλωτής θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να διακόψει 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση συνολικής 
διάρκειας άνω των δώδεκα μηνών. 
Προκειμένου να αποφεύγεται κάθε 
καταστρατήγηση αυτού του δικαιώματος, 
θα πρέπει να καλύπτεται κάθε σύμβαση 
που δεσμεύει τον καταναλωτή για 
διάστημα άνω των δώδεκα μηνών, 
ανεξαρτήτως του αν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου ή παρατείνεται αυτόματα 
ή έπειτα από μεταγενέστερη συμφωνία των 
μερών.

που έχουν παραχθεί με τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας από τον καταναλωτή ή τα οποία 
έχουν δημιουργηθεί μετά τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας από τον καταναλωτή. Ωστόσο, 
είναι επίσης σημαντικό να προστατεύονται 
οι υπάρχουσες επενδύσεις και 
διαφυλάττεται η εμπιστοσύνη στις 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
διαθέτουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις υπό ορισμένες 
ισορροπημένες προϋποθέσεις. Αυτό δεν 
αποκλείει τη σύναψη καταναλωτικών 
συμβάσεων για μεγαλύτερες συμβατικές 
περιόδους Ωστόσο, ο καταναλωτής θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να διακόψει 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση συνολικής 
διάρκειας άνω των δώδεκα μηνών. 
Προκειμένου να αποφεύγεται κάθε 
καταστρατήγηση αυτού του δικαιώματος, 
θα πρέπει να καλύπτεται κάθε σύμβαση 
που δεσμεύει τον καταναλωτή για 
διάστημα άνω των δώδεκα μηνών, 
ανεξαρτήτως του αν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου ή παρατείνεται αυτόματα 
ή έπειτα από μεταγενέστερη συμφωνία των 
μερών.

Or. it

Τροπολογία 353
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Ο ανταγωνισμός αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 
Για να τονωθεί αυτός ο ανταγωνισμός, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε 
ανταγωνιστικές προσφορές και να 

(46) Ο ανταγωνισμός αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την εύρυθμη 
λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 
Για να τονωθεί αυτός ο ανταγωνισμός, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ανταποκρίνονται σε 
ανταγωνιστικές προσφορές και να 
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αλλάζουν προμηθευτές. Προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό στην πράξη, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να 
ενεργούν χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά, 
τεχνικά ή πρακτικά εμπόδια, ιδίως 
συμβατικούς όρους ή έλλειψη μέσων για 
την ανάκτηση όλων των δεδομένων που 
έχουν μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, 
που έχουν παραχθεί με τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή ή τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου από τον καταναλωτή. 
Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να 
προστατεύονται οι υπάρχουσες επενδύσεις 
και διαφυλάττεται η εμπιστοσύνη στις 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
διαθέτουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις υπό ορισμένες 
ισορροπημένες προϋποθέσεις. Αυτό δεν 
αποκλείει τη σύναψη καταναλωτικών 
συμβάσεων για μεγαλύτερες συμβατικές 
περιόδους Ωστόσο, ο καταναλωτής θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να διακόψει 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση συνολικής 
διάρκειας άνω των δώδεκα μηνών. 
Προκειμένου να αποφεύγεται κάθε 
καταστρατήγηση αυτού του δικαιώματος, 
θα πρέπει να καλύπτεται κάθε σύμβαση 
που δεσμεύει τον καταναλωτή για 
διάστημα άνω των δώδεκα μηνών, 
ανεξαρτήτως του αν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου ή παρατείνεται αυτόματα 
ή έπειτα από μεταγενέστερη συμφωνία των 
μερών.

αλλάζουν προμηθευτές. Προκειμένου να 
επιτευχθεί αυτό στην πράξη, οι 
καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να 
ενεργούν χωρίς να αντιμετωπίζουν νομικά, 
τεχνικά ή πρακτικά εμπόδια, ιδίως 
συμβατικούς όρους ή έλλειψη μέσων για 
την ανάκτηση όλων των δεδομένων που 
έχουν μεταφορτωθεί από τον καταναλωτή, 
που έχουν παραχθεί με τη χρήση του 
ψηφιακού περιεχομένου από τον 
καταναλωτή ή τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί μετά τη χρήση του ψηφιακού 
περιεχομένου από τον καταναλωτή. 
Ωστόσο, είναι επίσης σημαντικό να 
προστατεύονται οι υπάρχουσες επενδύσεις 
και διαφυλάττεται η εμπιστοσύνη στις 
συμβάσεις που έχουν συναφθεί. Ως εκ 
τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
διαθέτουν το δικαίωμα να καταγγέλλουν 
μακροπρόθεσμες συμβάσεις υπό ορισμένες 
ισορροπημένες προϋποθέσεις. Αυτό δεν 
αποκλείει τη σύναψη καταναλωτικών 
συμβάσεων για μεγαλύτερες συμβατικές 
περιόδους Ωστόσο, ο καταναλωτής θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να διακόψει 
οποιαδήποτε συμβατική σχέση συνολικής 
διάρκειας άνω των έξι μηνών. 
Προκειμένου να αποφεύγεται κάθε 
καταστρατήγηση αυτού του δικαιώματος, 
θα πρέπει να καλύπτεται κάθε σύμβαση
που δεσμεύει τον καταναλωτή για 
διάστημα άνω των έξι μηνών, ανεξαρτήτως 
του αν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή 
παρατείνεται αυτόματα ή έπειτα από 
μεταγενέστερη συμφωνία των μερών.

Or. en

Τροπολογία 354
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(47) Συχνά, η έλλειψη συμμόρφωσης 
του τελικού ψηφιακού περιεχομένου, όπως 
αυτό παρέχεται στον καταναλωτή, προς 
τους όρους της σύμβασης, οφείλεται σε μία 
από τις συναλλαγές στην αλυσίδα 
συναλλαγών, από τον αρχικό σχεδιαστή 
έως τον τελικό προμηθευτή. Παρότι ο 
τελικός προμηθευτής θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος έναντι του καταναλωτή σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους 
όρους της σύμβασης που έχει συναφθεί 
μεταξύ των δύο μερών, είναι σημαντικό να 
διασφαλίζεται ότι ο προμηθευτής διαθέτει 
κατάλληλα δικαιώματα έναντι των 
διαφορετικών μελών της αλυσίδας των 
συναλλαγών, ώστε να μπορεί να καλύψει 
την ευθύνη του έναντι του καταναλωτή. 
Ωστόσο, ο καθορισμός των μελών των 
αλυσίδων συναλλαγών κατά των οποίων 
μπορεί να στραφεί ο τελικός προμηθευτής, 
καθώς και των λεπτομερειών και των 
προϋποθέσεων αυτών των ενεργειών, θα 
πρέπει να ανάγεται στο εφαρμοστέο εθνικό 
δίκαιο.

(47) Συχνά, η έλλειψη συμμόρφωσης 
του τελικού ψηφιακού περιεχομένου, όπως 
αυτό παρέχεται στον καταναλωτή, προς 
τους όρους της σύμβασης, οφείλεται σε μία 
από τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές 
στην αλυσίδα συναλλαγών, από τον αρχικό 
σχεδιαστή έως τον τελικό προμηθευτή. 
Παρότι ο τελικός προμηθευτής θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνος έναντι του καταναλωτή 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους 
όρους της σύμβασης που έχει συναφθεί 
μεταξύ των δύο μερών, είναι σημαντικό να 
διασφαλίζεται ότι ο προμηθευτής διαθέτει 
κατάλληλα δικαιώματα έναντι των 
διαφορετικών μελών της αλυσίδας των 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών, ώστε 
να μπορεί να καλύψει την ευθύνη του 
έναντι του καταναλωτή. Τα εν λόγω 
δικαιώματα θα πρέπει να περιορίζονται 
αυστηρά στις χρηματοοικονομικές 
συναλλαγές και να μην επεκτείνονται σε 
περιπτώσεις που, για παράδειγμα, ο 
προμηθευτής επαναχρησιμοποιεί δωρεάν 
λογισμικό τρίτου για το οποίο ο 
προμηθευτής δεν έχει καταβάλει τίμημα.
Ωστόσο, ο καθορισμός των μελών των 
αλυσίδων χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών κατά των οποίων μπορεί να 
στραφεί ο τελικός προμηθευτής, καθώς και 
των λεπτομερειών και των προϋποθέσεων 
αυτών των ενεργειών, θα πρέπει να 
ανάγεται στο εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 355
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Συχνά, η έλλειψη συμμόρφωσης 
του τελικού ψηφιακού περιεχομένου, όπως 
αυτό παρέχεται στον καταναλωτή, προς 
τους όρους της σύμβασης, οφείλεται σε μία 

(47) Συχνά, η έλλειψη συμμόρφωσης 
του τελικού ψηφιακού περιεχομένου ή 
ψηφιακής υπηρεσίας, όπως αυτά 
παρέχονται στον καταναλωτή, προς τους 
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από τις συναλλαγές στην αλυσίδα 
συναλλαγών, από τον αρχικό σχεδιαστή 
έως τον τελικό προμηθευτή. Παρότι ο 
τελικός προμηθευτής θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος έναντι του καταναλωτή σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους 
όρους της σύμβασης που έχει συναφθεί 
μεταξύ των δύο μερών, είναι σημαντικό να 
διασφαλίζεται ότι ο προμηθευτής διαθέτει 
κατάλληλα δικαιώματα έναντι των
διαφορετικών μελών της αλυσίδας των 
συναλλαγών, ώστε να μπορεί να καλύψει 
την ευθύνη του έναντι του καταναλωτή. 
Ωστόσο, ο καθορισμός των μελών των 
αλυσίδων συναλλαγών κατά των οποίων 
μπορεί να στραφεί ο τελικός προμηθευτής, 
καθώς και των λεπτομερειών και των 
προϋποθέσεων αυτών των ενεργειών, θα 
πρέπει να ανάγεται στο εφαρμοστέο εθνικό 
δίκαιο.

όρους της σύμβασης, οφείλεται σε μία από 
τις συναλλαγές στην αλυσίδα συναλλαγών, 
από τον αρχικό σχεδιαστή έως τον τελικό 
προμηθευτή. Παρότι ο τελικός 
προμηθευτής θα πρέπει να είναι υπεύθυνος 
έναντι του καταναλωτή σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης προς τους όρους της 
σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ των 
δύο μερών, είναι σημαντικό να 
διασφαλίζεται ότι ο προμηθευτής διαθέτει 
κατάλληλα δικαιώματα έναντι των 
διαφορετικών μελών της αλυσίδας των 
συναλλαγών, ώστε να μπορεί να καλύψει 
την ευθύνη του έναντι του καταναλωτή. 
Ωστόσο, ο καθορισμός των μελών των 
αλυσίδων συναλλαγών κατά των οποίων 
μπορεί να στραφεί ο τελικός προμηθευτής, 
καθώς και των λεπτομερειών και των 
προϋποθέσεων αυτών των ενεργειών, θα 
πρέπει να ανάγεται στο εφαρμοστέο εθνικό 
δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 356
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Συχνά, η έλλειψη συμμόρφωσης 
του τελικού ψηφιακού περιεχομένου, όπως 
αυτό παρέχεται στον καταναλωτή, προς 
τους όρους της σύμβασης, οφείλεται σε μία 
από τις συναλλαγές στην αλυσίδα 
συναλλαγών, από τον αρχικό σχεδιαστή 
έως τον τελικό προμηθευτή. Παρότι ο 
τελικός προμηθευτής θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος έναντι του καταναλωτή σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους 
όρους της σύμβασης που έχει συναφθεί 
μεταξύ των δύο μερών, είναι σημαντικό να 
διασφαλίζεται ότι ο προμηθευτής διαθέτει 
κατάλληλα δικαιώματα έναντι των
διαφορετικών μελών της αλυσίδας των 

(47) Συχνά, η έλλειψη συμμόρφωσης 
του τελικού ψηφιακού περιεχομένου, όπως 
αυτό παρέχεται στον καταναλωτή, προς 
τους όρους της σύμβασης, οφείλεται σε μία 
από τις συναλλαγές στην αλυσίδα 
συναλλαγών, από τον αρχικό σχεδιαστή 
έως τον τρίτο προμηθευτή. Παρότι ο 
τρίτος προμηθευτής θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνος έναντι του καταναλωτή σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τους 
όρους της σύμβασης που έχει συναφθεί 
μεταξύ των δύο μερών, είναι σημαντικό να 
διασφαλίζεται ότι ο προμηθευτής διαθέτει 
κατάλληλα δικαιώματα έναντι των 
διαφορετικών μελών της αλυσίδας των 
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συναλλαγών, ώστε να μπορεί να καλύψει 
την ευθύνη του έναντι του καταναλωτή. 
Ωστόσο, ο καθορισμός των μελών των 
αλυσίδων συναλλαγών κατά των οποίων 
μπορεί να στραφεί ο τελικός προμηθευτής, 
καθώς και των λεπτομερειών και των 
προϋποθέσεων αυτών των ενεργειών, θα 
πρέπει να ανάγεται στο εφαρμοστέο εθνικό 
δίκαιο.

συναλλαγών, ώστε να μπορεί να καλύψει 
την ευθύνη του έναντι του καταναλωτή. 
Ωστόσο, ο καθορισμός των μελών των 
αλυσίδων συναλλαγών κατά των οποίων 
μπορεί να στραφεί ο τρίτος προμηθευτής, 
καθώς και των λεπτομερειών και των 
προϋποθέσεων αυτών των ενεργειών, θα 
πρέπει να ανάγεται στο εφαρμοστέο εθνικό 
δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση χρησιμοποιείται ο όρος «τρίτος προμηθευτής» για λόγους διάκρισης από τους 
προμηθευτές της αλυσίδας της συναλλαγής και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να χρησιμοποιείται και 
σε αυτό το πλαίσιο.

Τροπολογία 357
Julia Reda, Kaja Kallas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Η οδηγία δεν αποσκοπεί στη 
θέσπιση νομικού πλαισίου για τις άδειες 
χρήσης ελεύθερου λογισμικού, εάν το 
ελεύθερο λογισμικό είναι μέρος του 
παρεχόμενου ψηφιακού περιεχομένου, 
ούτε στη δημιουργία υποχρέωσης στους 
προγραμματιστές επειδή καθιστούν 
διαθέσιμο στο κοινό λογισμικό με άδεια 
χρήσης ελεύθερου λογισμικού.

Or. en

Τροπολογία 358
Νότης Μαριάς

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(48) Τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που 
έχουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον προστασίας των 
συμβατικών δικαιωμάτων των 
καταναλωτών θα πρέπει να έχουν την 
ευχέρεια να κινήσουν δικαστικές 
διαδικασίες είτε ενώπιον δικαστηρίου είτε 
ενώπιον διοικητικής αρχής, αρμόδιας να 
αποφασίζει σχετικά με τις προσφυγές 
αυτές ή να κινεί τις κατάλληλες δικαστικές 
διαδικασίες.

(48) Τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που 
έχουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, 
έννομο συμφέρον προστασίας των 
συμβατικών δικαιωμάτων των 
καταναλωτών θα πρέπει να έχουν την 
ευχέρεια να κινήσουν δικαστικές 
διαδικασίες είτε ενώπιον δικαστηρίου είτε 
ενώπιον διοικητικής αρχής, αρμόδιας να 
αποφασίζει σχετικά με τις προσφυγές 
αυτές ή να κινεί τις κατάλληλες δικαστικές 
διαδικασίες σε περιπτώσεις παραβίασης 
αυτών των δικαιωμάτων.

Or. el

Τροπολογία 359
Evelyne Gebhardt, Virginie Rozière, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Η οδηγία 1999/44/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου35 θα πρέπει να τροποποιηθεί, 
ούτως ώστε να αποτυπώνει το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε 
σχέση με το σταθερό μέσο που 
ενσωματώνει ψηφιακό περιεχόμενο, στις 
περιπτώσεις που το σταθερό μέσο έχει 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως φορέας 
για τη μεταφορά του ψηφιακού 
περιεχομένου στον καταναλωτή.

(50) Η οδηγία 1999/44/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου[1] θα πρέπει να τροποποιηθεί, 
ούτως ώστε να αποτυπώνει το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε 
σχέση με τα αγαθά στα οποία είναι 
ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή 
ψηφιακή υπηρεσία και σε σχέση με το 
ενσώματο μέσο που ενσωματώνει 
ψηφιακό περιεχόμενο, στις περιπτώσεις 
που το σταθερό μέσο έχει χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά ως φορέας για τη μεταφορά 
του ψηφιακού περιεχομένου στον 
καταναλωτή.
[1] ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ.12.

_________________

35 ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ.12.

Or. en
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Τροπολογία 360
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Η οδηγία 1999/44/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου35  θα πρέπει να τροποποιηθεί, 
ούτως ώστε να αποτυπώνει το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε 
σχέση με το σταθερό μέσο που 
ενσωματώνει ψηφιακό περιεχόμενο, στις 
περιπτώσεις που το σταθερό μέσο έχει 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως φορέας 
για τη μεταφορά του ψηφιακού 
περιεχομένου στον καταναλωτή.

(50) Η οδηγία 1999/44/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου35 θα πρέπει να τροποποιηθεί, 
ούτως ώστε να αποτυπώνει το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε 
σχέση με το σταθερό μέσο που 
ενσωματώνει ψηφιακό περιεχόμενο.

_________________ _________________

35 ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12. 35 ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12.

Or. fr

Τροπολογία 361
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50) Η οδηγία 1999/44/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου35 θα πρέπει να τροποποιηθεί, 
ούτως ώστε να αποτυπώνει το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε 
σχέση με το σταθερό μέσο που 
ενσωματώνει ψηφιακό περιεχόμενο, στις 
περιπτώσεις που το σταθερό μέσο έχει 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως φορέας 
για τη μεταφορά του ψηφιακού 
περιεχομένου στον καταναλωτή.

(50) Η οδηγία 1999/44/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου35 θα πρέπει να τροποποιηθεί, 
ούτως ώστε να αποτυπώνει το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε 
σχέση με το ενσώματο μέσο που 
ενσωματώνει ψηφιακό περιεχόμενο, στις 
περιπτώσεις που το ενσώματο μέσο έχει 
χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως φορέας 
για τη μεταφορά του ψηφιακού 
περιεχομένου στον καταναλωτή.

_________________ _________________
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35 ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ.12. 35 ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ.12.

Or. en

Τροπολογία 362
Νότης Μαριάς

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, οι οποίοι είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς με την αντιμετώπιση, κατά τρόπο 
συνεκτικό, των συνδεόμενων με το δίκαιο 
των συμβάσεων εμποδίων για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, και, 
συγχρόνως, να αποφεύγει τον νομικό 
κατακερματισμό, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
αλλά μπορούν, προς τον σκοπό της 
διασφάλισης της συνολικής συνοχής των 
εθνικών νομοθεσιών με την εναρμόνιση 
των κανόνων δικαίου των συμβάσεων που 
επίσης διευκολύνουν τον συντονισμό των 
δράσεων επιβολής, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
είναι δυνατόν να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
καθορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την 
επίτευξη των στόχων αυτών όρια.

(54) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, οι οποίοι είναι να 
συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και την τόνωση της 
ευρωπαϊκής οικονομίας με την 
αντιμετώπιση, κατά τρόπο συνεκτικό, των 
συνδεόμενων με το δίκαιο των συμβάσεων 
εμποδίων για την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου, και, συγχρόνως, να 
αποφεύγει τον νομικό κατακερματισμό, 
δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από 
τα κράτη μέλη αλλά μπορούν, προς τον 
σκοπό της διασφάλισης της συνολικής 
συνοχής των εθνικών νομοθεσιών με την 
εναρμόνιση των κανόνων δικαίου των 
συμβάσεων που επίσης διευκολύνουν τον 
συντονισμό των δράσεων επιβολής, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση είναι δυνατόν να 
θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των στόχων αυτών όρια.

Or. el

Τροπολογία 363
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, οι οποίοι είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς με την αντιμετώπιση, κατά τρόπο 
συνεκτικό, των συνδεόμενων με το δίκαιο 
των συμβάσεων εμποδίων για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, και, 
συγχρόνως, να αποφεύγει τον νομικό 
κατακερματισμό, δεν μπορούν να 
επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη 
αλλά μπορούν, προς τον σκοπό της 
διασφάλισης της συνολικής συνοχής των 
εθνικών νομοθεσιών με την εναρμόνιση 
των κανόνων δικαίου των συμβάσεων που 
επίσης διευκολύνουν τον συντονισμό των 
δράσεων επιβολής, να επιτευχθούν 
καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση 
είναι δυνατόν να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα 
με την αρχή της επικουρικότητας που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας, όπως 
καθορίζεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα 
οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την 
επίτευξη των στόχων αυτών όρια.

(54) Δεδομένου ότι οι στόχοι της 
παρούσας οδηγίας, οι οποίοι είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς με την αντιμετώπιση, κατά τρόπο 
συνεκτικό, των συνδεόμενων με το δίκαιο 
των συμβάσεων εμποδίων για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή 
ψηφιακής υπηρεσίας, και, συγχρόνως, να 
αποφεύγει τον νομικό κατακερματισμό, 
δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από 
τα κράτη μέλη αλλά μπορούν, προς τον 
σκοπό της διασφάλισης της συνολικής 
συνοχής των εθνικών νομοθεσιών με την 
εναρμόνιση των κανόνων δικαίου των 
συμβάσεων που επίσης διευκολύνουν τον 
συντονισμό των δράσεων επιβολής, να 
επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση είναι δυνατόν να 
θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 
των στόχων αυτών όρια.

Or. en

Τροπολογία 364
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Maria Grapini, Olga Sehnalová, Josef 
Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 54 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(54α) Στο πλαίσιο της σημασίας των 
θεμάτων και των δικαιωμάτων που 
εξετάζονται στην παρούσα οδηγία για την 
εσωτερική αγορά και για τους 
καταναλωτές και τους πολίτες της 
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Ένωσης, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο αυστηρού ελέγχου 
και αξιολόγησης και ουσιαστικής και 
λεπτομερούς διαβούλευσης, με τη 
συμμετοχή κρατών μελών και 
καταναλωτών, νομικών και 
επιχειρηματικών οργανώσεων σε 
ενωσιακό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 365
Eva Maydell, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία καθορίζει ορισμένες 
απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου 
στους καταναλωτές, ιδίως τους κανόνες 
σχετικά με τη συμμόρφωση του ψηφιακού 
περιεχομένου προς τους όρους της 
σύμβασης, την επανόρθωση σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης και τους τρόπους 
άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης, καθώς 
και τους κανόνες για την τροποποίηση και 
την καταγγελία αυτών των συμβάσεων.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, 
μέσω της επίτευξης υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών, να 
συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, με τον καθορισμό 
ορισμένων απαιτήσεων σχετικά με τις 
συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών
στους καταναλωτές, ιδίως τους κανόνες 
σχετικά με τη συμμόρφωση προς τους 
όρους της σύμβασης, την επανόρθωση σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης και τους 
τρόπους άσκησης της εν λόγω 
επανόρθωσης, καθώς και τους κανόνες για 
την τροποποίηση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 366
Marlene Mizzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία καθορίζει ορισμένες
απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου 
στους καταναλωτές, ιδίως τους κανόνες 
σχετικά με τη συμμόρφωση του ψηφιακού 
περιεχομένου προς τους όρους της 
σύμβασης, την επανόρθωση σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης και τους τρόπους 
άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης, καθώς 
και τους κανόνες για την τροποποίηση και 
την καταγγελία αυτών των συμβάσεων.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι, 
παρέχοντας υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών, να συμβάλει στην 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, με τον καθορισμό κοινών 
κανόνων σχετικά με τις συμβάσεις για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή 
ψηφιακών υπηρεσιών στους καταναλωτές, 
ιδίως τους κανόνες σχετικά με τη 
συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου 
ή των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους 
όρους της σύμβασης, την επανόρθωση σε 
περίπτωση αδυναμία προμήθειας 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών 
υπηρεσιών ή μη συμμόρφωσης και τους 
τρόπους άσκησης της εν λόγω 
επανόρθωσης, καθώς και τους κανόνες για 
την τροποποίηση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας
και την καταγγελία των μακροπρόθεσμων
συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 367
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία καθορίζει ορισμένες 
απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου 
στους καταναλωτές, ιδίως τους κανόνες 
σχετικά με τη συμμόρφωση του ψηφιακού 
περιεχομένου προς τους όρους της 
σύμβασης, την επανόρθωση σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης και τους τρόπους 
άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης, καθώς 
και τους κανόνες για την τροποποίηση και 
την καταγγελία αυτών των συμβάσεων.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να παράσχει 
υψηλό επίπεδο προστασίας στους 
καταναλωτές, με τον καθορισμό κοινών 
απαιτήσεων σχετικά με ορισμένους 
κανόνες για τις συμβάσεις μεταξύ 
προμηθευτών και καταναλωτών για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή/και 
ψηφιακών υπηρεσιών, τους κανόνες 
σχετικά με τη συμμόρφωση του ψηφιακού 
περιεχομένου προς τους όρους της 
σύμβασης, την επανόρθωση σε περίπτωση 
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μη συμμόρφωσης ή αδυναμίας 
προμήθειας και τους τρόπους άσκησης της 
εν λόγω επανόρθωσης, καθώς και τους 
κανόνες για την τροποποίηση και την 
καταγγελία αυτών των συμβάσεων.

Or. en

Τροπολογία 368
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία καθορίζει ορισμένες 
απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου 
στους καταναλωτές, ιδίως τους κανόνες 
σχετικά με τη συμμόρφωση του ψηφιακού 
περιεχομένου προς τους όρους της 
σύμβασης, την επανόρθωση σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης και τους τρόπους 
άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης, καθώς 
και τους κανόνες για την τροποποίηση και 
την καταγγελία αυτών των συμβάσεων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
ένα υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών, η 
παρούσα οδηγία καθορίζει ορισμένες 
απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου 
στους καταναλωτές, ιδίως τους κανόνες 
σχετικά με τη συμμόρφωση του ψηφιακού 
περιεχομένου και των ψηφιακών 
υπηρεσιών προς τους όρους της σύμβασης, 
την επανόρθωση σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης και τους τρόπους άσκησης 
της εν λόγω επανόρθωσης, καθώς και τους 
κανόνες για την τροποποίηση και την 
καταγγελία αυτών των συμβάσεων.

Or. ro

Τροπολογία 369
Evelyne Gebhardt, Olga Sehnalová, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Anna Hedh, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Η παρούσα οδηγία καθορίζει ορισμένες 
απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου 
στους καταναλωτές, ιδίως τους κανόνες 
σχετικά με τη συμμόρφωση του ψηφιακού 
περιεχομένου προς τους όρους της 
σύμβασης, την επανόρθωση σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης και τους τρόπους 
άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης, καθώς 
και τους κανόνες για την τροποποίηση και 
την καταγγελία αυτών των συμβάσεων.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σε ορισμένες πτυχές 
των συμβάσεων για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής 
υπηρεσίας στους καταναλωτές, ιδίως τους 
κανόνες σχετικά με τη συμμόρφωση προς 
τους όρους της σύμβασης, την 
επανόρθωση σε περίπτωση μη 
συμμόρφωσης και τους τρόπους άσκησης 
της εν λόγω επανόρθωσης, καθώς και τους 
κανόνες για την τροποποίηση και την 
καταγγελία αυτών των συμβάσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το άρθρο 1 της οδηγίας για τις πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών και της 
οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Τροπολογία 370
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία καθορίζει ορισμένες 
απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου 
στους καταναλωτές, ιδίως τους κανόνες 
σχετικά με τη συμμόρφωση του ψηφιακού 
περιεχομένου προς τους όρους της 
σύμβασης, την επανόρθωση σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης και τους τρόπους 
άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης, καθώς 
και τους κανόνες για την τροποποίηση και 
την καταγγελία αυτών των συμβάσεων.

Η παρούσα οδηγία καθορίζει ένα 
εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο σε σχέση 
με τις συμβάσεις για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών 
υπηρεσιών στους καταναλωτές, ιδίως τους 
κανόνες σχετικά με τη συμμόρφωση του 
ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους 
της σύμβασης, την επανόρθωση σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης και τους 
τρόπους άσκησης της εν λόγω 
επανόρθωσης, καθώς και τους κανόνες για 
την τροποποίηση και την καταγγελία 
αυτών των συμβάσεων, διασφαλίζοντας 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών.

Or. fr
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Τροπολογία 371
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία καθορίζει ορισμένες 
απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου 
στους καταναλωτές, ιδίως τους κανόνες 
σχετικά με τη συμμόρφωση του ψηφιακού 
περιεχομένου προς τους όρους της 
σύμβασης, την επανόρθωση σε περίπτωση 
μη συμμόρφωσης και τους τρόπους 
άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης, καθώς 
και τους κανόνες για την τροποποίηση και 
την καταγγελία αυτών των συμβάσεων.

Η παρούσα οδηγία καθορίζει ορισμένες 
απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή 
ψηφιακών υπηρεσιών στους καταναλωτές, 
ιδίως τους κανόνες σχετικά με τη 
συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου 
ή των ψηφιακών υπηρεσιών προς τους 
όρους της σύμβασης, την επανόρθωση σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης και τους 
τρόπους άσκησης της εν λόγω 
επανόρθωσης, καθώς και τους κανόνες για 
την τροποποίηση και την καταγγελία 
αυτών των συμβάσεων.

Or. it

Τροπολογία 372
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. «ψηφιακό περιεχόμενο»: 1. «ψηφιακό περιεχόμενο»: τα 
δεδομένα τα οποία παράγονται και 
παρέχονται σε ψηφιακή μορφή·

Or. fr

Τροπολογία 373
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα δεδομένα τα οποία παράγονται 
και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, για 
παράδειγμα εγγραφές βίντεο ή 
ακουστικές εγγραφές, εφαρμογές, 
ψηφιακά παιχνίδια και κάθε άλλο 
λογισμικό,

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 374
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα δεδομένα τα οποία παράγονται 
και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, για 
παράδειγμα εγγραφές βίντεο ή 
ακουστικές εγγραφές, εφαρμογές, 
ψηφιακά παιχνίδια και κάθε άλλο 
λογισμικό,

α) τα δεδομένα τα οποία παράγονται 
και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή

Or. fr

Τροπολογία 375
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα δεδομένα τα οποία παράγονται 
και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, για 
παράδειγμα εγγραφές βίντεο ή 
ακουστικές εγγραφές, εφαρμογές, 
ψηφιακά παιχνίδια και κάθε άλλο 
λογισμικό,

α) τα δεδομένα τα οποία παράγονται 
και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή·

Or. en
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Τροπολογία 376
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα δεδομένα τα οποία παράγονται 
και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, για 
παράδειγμα εγγραφές βίντεο ή ακουστικές 
εγγραφές, εφαρμογές, ψηφιακά παιχνίδια 
και κάθε άλλο λογισμικό,

α) τα δεδομένα τα οποία παράγονται 
και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, για 
παράδειγμα αρχεία βίντεο ή ακουστικά 
αρχεία, εφαρμογές, ψηφιακά παιχνίδια και 
κάθε άλλο λογισμικό,

Or. fr

Τροπολογία 377
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα δεδομένα τα οποία παράγονται 
και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, για 
παράδειγμα εγγραφές βίντεο ή ακουστικές 
εγγραφές, εφαρμογές, ψηφιακά παιχνίδια 
και κάθε άλλο λογισμικό,

α) τα δεδομένα τα οποία παράγονται 
και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή, για 
παράδειγμα εγγραφές βίντεο ή ακουστικές 
εγγραφές, εφαρμογές, ψηφιακά παιχνίδια,

Or. ro

Τροπολογία 378
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπηρεσία που επιτρέπει τη 
δημιουργία, την επεξεργασία ή την 
αποθήκευση δεδομένων σε ψηφιακή 
μορφή, όταν τα δεδομένα αυτά 

διαγράφεται
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παρέχονται από τον καταναλωτή, και

Or. fr

Τροπολογία 379
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπηρεσία που επιτρέπει τη 
δημιουργία, την επεξεργασία ή την 
αποθήκευση δεδομένων σε ψηφιακή 
μορφή, όταν τα δεδομένα αυτά 
παρέχονται από τον καταναλωτή, και

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 380
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπηρεσία που επιτρέπει τη 
δημιουργία, την επεξεργασία ή την 
αποθήκευση δεδομένων σε ψηφιακή 
μορφή, όταν τα δεδομένα αυτά 
παρέχονται από τον καταναλωτή, και

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 381
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπηρεσία που επιτρέπει τη 
δημιουργία, την επεξεργασία ή την 
αποθήκευση δεδομένων σε ψηφιακή 
μορφή, όταν τα δεδομένα αυτά 
παρέχονται από τον καταναλωτή, και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 382
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) υπηρεσία που επιτρέπει τη 
δημιουργία, την επεξεργασία ή την 
αποθήκευση δεδομένων σε ψηφιακή 
μορφή, όταν τα δεδομένα αυτά παρέχονται 
από τον καταναλωτή, και

β) ψηφιακή υπηρεσία που επιτρέπει 
τη δημιουργία, την επεξεργασία ή την 
αποθήκευση δεδομένων σε ψηφιακή 
μορφή, όταν τα δεδομένα αυτά παρέχονται 
από τον καταναλωτή, και

Or. en

Τροπολογία 383
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσία που επιτρέπει την 
ανταλλαγή δεδομένων, σε ψηφιακή 
μορφή, που παρέχονται από άλλους 
χρήστες της υπηρεσίας αυτής, καθώς και 
κάθε άλλη αλληλεπίδραση με τα δεδομένα 
αυτά

διαγράφεται

Or. fr
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Τροπολογία 384
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσία που επιτρέπει την 
ανταλλαγή δεδομένων, σε ψηφιακή 
μορφή, που παρέχονται από άλλους 
χρήστες της υπηρεσίας αυτής, καθώς και 
κάθε άλλη αλληλεπίδραση με τα δεδομένα 
αυτά

διαγράφεται

Or. ro

Τροπολογία 385
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσία που επιτρέπει την 
ανταλλαγή δεδομένων, σε ψηφιακή 
μορφή, που παρέχονται από άλλους 
χρήστες της υπηρεσίας αυτής, καθώς και 
κάθε άλλη αλληλεπίδραση με τα δεδομένα 
αυτά

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 386
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσία που επιτρέπει την 
ανταλλαγή δεδομένων, σε ψηφιακή 
μορφή, που παρέχονται από άλλους 
χρήστες της υπηρεσίας αυτής, καθώς και 

διαγράφεται



AM\1117404EL.docx 57/186 PE599.502v02-00

EL

κάθε άλλη αλληλεπίδραση με τα δεδομένα 
αυτά

Or. en

Τροπολογία 387
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) υπηρεσία που επιτρέπει την 
ανταλλαγή δεδομένων, σε ψηφιακή μορφή, 
που παρέχονται από άλλους χρήστες της 
υπηρεσίας αυτής, καθώς και κάθε άλλη 
αλληλεπίδραση με τα δεδομένα αυτά

γ) ψηφιακή υπηρεσία που επιτρέπει 
την ανταλλαγή δεδομένων, σε ψηφιακή 
μορφή, που παρέχονται από άλλους 
χρήστες της υπηρεσίας αυτής, καθώς και 
κάθε άλλη αλληλεπίδραση με τα δεδομένα 
αυτά

Or. en

Τροπολογία 388
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. «ψηφιακή υπηρεσία»:

α) υπηρεσία που επιτρέπει τη δημιουργία, 
την επεξεργασία ή την αποθήκευση 
δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, όταν τα 
δεδομένα αυτά παρέχονται από τον 
καταναλωτή, όπως για παράδειγμα οι 
υπηρεσίες αποθήκευσης στο 
υπολογιστικό νέφος και οι υπηρεσίες 
φιλοξενίας αρχείων, και

β) υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή 
δεδομένων ψηφιακής μορφής που 
παρέχονται από άλλους χρήστες της 
υπηρεσίας καθώς και άλλες μορφές 
αλληλεπίδρασης με τα εν λόγω δεδομένα, 
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όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι 
υπηρεσίες άμεσων μηνυμάτων, οι 
δικτυακοί τόποι και οι πλατφόρμες 
ανταλλαγής ηχητικών εγγραφών και 
βίντεο που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής των υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας·

Or. it

Τροπολογία 389
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. «ψηφιακή υπηρεσία»:

α) υπηρεσία που επιτρέπει τη δημιουργία, 
την επεξεργασία ή την αποθήκευση 
δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, όταν τα 
δεδομένα αυτά δημιουργούνται από τον 
καταναλωτή, και

β) υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή 
δεδομένων, σε ψηφιακή μορφή, που 
δημιουργούνται από τον καταναλωτή ή 
από άλλους χρήστες της υπηρεσίας 
αυτής, καθώς και κάθε άλλη 
αλληλεπίδραση με τα δεδομένα αυτά·

Or. ro

Τροπολογία 390
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. «ψηφιακή υπηρεσία»:

α) υπηρεσία που επιτρέπει τη δημιουργία, 
την επεξεργασία ή την αποθήκευση 
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δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, όταν τα 
δεδομένα αυτά παρέχονται από τον 
καταναλωτή, και

β) υπηρεσία που επιτρέπει την ανταλλαγή 
δεδομένων, σε ψηφιακή μορφή, που 
παρέχονται από άλλους χρήστες της 
υπηρεσίας αυτής, καθώς και κάθε άλλη 
αλληλεπίδραση με τα δεδομένα αυτά.

Or. en

Τροπολογία 391
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. «Ψηφιακή υπηρεσία»: κάθε μη 
μισθωτή οικονομική δραστηριότητα που 
επιτρέπει τη δημιουργία, την 
επεξεργασία, τη διατήρηση ή την κοινή 
χρήση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή·

Or. fr

Τροπολογία 392
Daniel Dalton, Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. «ενσωματωμένο ψηφιακό 
περιεχόμενο»: όλες οι μορφές ψηφιακού 
περιεχομένου που είναι 
προεγκατεστημένο σε ένα αγαθό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της προσθήκης σε άλλες τροπολογίες, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρμόζεται 
σε κάθε ψηφιακό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου ψηφιακού 
περιεχομένου, και για λόγους σαφήνειας και προστασίας των καταναλωτών, παρέχεται εδώ ο 
ορισμός του ενσωματωμένου ψηφιακού περιεχομένου.

Τροπολογία 393
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. «ενσωματωμένο ψηφιακό 
περιεχόμενο»: προεγκατεστημένο 
ψηφιακό περιεχόμενο που λειτουργεί ως 
αναπόσπαστο μέρος των αγαθών και δεν 
μπορεί να απεγκατασταθεί εύκολα από 
τον καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 394
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. «ενσωματωμένο ψηφιακό 
περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία»:  κάθε 
προεγκατεστημένο ψηφιακό περιεχόμενο 
ή ψηφιακή υπηρεσία που λειτουργεί ως 
αναπόσπαστο μέρος ενός φυσικού αγαθού 
και δεν μπορεί να απεγκατασταθεί εύκολα 
από τον καταναλωτή, ή είναι απαραίτητο 
για τη συμμόρφωση του φυσικού αγαθού 
με τη σύμβαση·

Or. fr
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Τροπολογία 395
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «ενσωμάτωση»: η διασύνδεση των 
διαφορετικών συστατικών μερών 
ψηφιακού περιβάλλοντος, ώστε να 
λειτουργούν ως συντονισμένο σύνολο 
σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίον 
προορίζονται·

2. «ενσωμάτωση»: η πλήρης 
διαλειτουργικότητα μεταξύ του 
παρεχόμενου ψηφιακού περιεχομένου ή 
της ψηφιακής υπηρεσίας και των 
διαφορετικών συστατικών μερών 
ψηφιακού περιβάλλοντος, ώστε να 
λειτουργούν ως συντονισμένο σύνολο 
σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίον 
προορίζονται·

Or. it

Τροπολογία 396
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. «ενσωμάτωση»: η διασύνδεση των 
διαφορετικών συστατικών μερών 
ψηφιακού περιβάλλοντος, ώστε να 
λειτουργούν ως συντονισμένο σύνολο 
σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίον 
προορίζονται·

2. «ενσωμάτωση»: η διασύνδεση και 
η ενσωμάτωση των διαφορετικών 
συστατικών μερών ψηφιακού 
περιεχομένου στα συστατικά μέρη
ψηφιακού περιβάλλοντος, ώστε να 
χρησιμοποιείται το ψηφιακό περιεχόμενο 
σύμφωνα με τη σύμβαση·

Or. en

Τροπολογία 397
Eva Maydell, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2α. «ενσωματωμένο λογισμικό»: 
προεγκατεστημένο ψηφιακό περιεχόμενο
που λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος 
των αγαθών και δεν μπορεί να 
απεγκατασταθεί εύκολα από τον 
καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 398
Marietje Schaake

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. «ενσωματωμένο ψηφιακό 
περιεχόμενο»: ψηφιακό περιεχόμενο, 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, 
το οποίο έχει εγκατασταθεί από ή με τη 
σύμφωνη γνώμη του πωλητή, του 
παραγωγού ή άλλου προσώπου της 
αλυσίδας της συναλλαγής και το οποίο i) 
λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος των 
αγαθών και δεν μπορεί να 
απεγκατασταθεί εύκολα από τον μέσο 
καταναλωτή που χρησιμοποιεί αυτού του 
είδους τα αγαθά· ή ii) είναι απαραίτητο 
για τη συμμόρφωση των αγαθών προς 
τους όρους της σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 399
Julia Reda, Kaja Kallas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. «ενσωματωμένο ψηφιακό 
περιεχόμενο»: προεγκατεστημένο 
ψηφιακό περιεχόμενο που λειτουργεί ως 
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αναπόσπαστο μέρος των αγαθών ή είναι 
απαραίτητο για τη συμμόρφωση του 
αγαθού προς τους όρους της σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία 400
Daniel Dalton, Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «προμηθευτής»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, το οποίο, ανεξάρτητα 
από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή 
δημόσιο δίκαιο, ενεργεί, ακόμη και μέσω 
άλλου προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος 
και για λογαριασμό του, για σκοπούς που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

3. «προμηθευτής»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, το οποίο, ανεξάρτητα 
από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή 
δημόσιο δίκαιο, ενεργεί, ακόμη και μέσω 
άλλου προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος 
και για λογαριασμό του, για σκοπούς που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας· Για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, 
ένας έμπορος δεν προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο σε καταναλωτή απλώς και 
μόνον επειδή ο έμπορος παρέχει μια 
υπηρεσία μέσω της οποίας ο 
καταναλωτής γίνεται αποδέκτης 
ψηφιακού περιεχομένου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για παράδειγμα, μια διαδικτυακή πλατφόρμα βίντεο για περιεχόμενο που δημιουργούν χρήστες 
δεν αποτελεί ψηφιακό περιεχόμενο προμηθευτή ή παρόχου.

Τροπολογία 401
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3. «προμηθευτής»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, το οποίο, ανεξάρτητα 
από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή 
δημόσιο δίκαιο, ενεργεί, ακόμη και μέσω 
άλλου προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος 
και για λογαριασμό του, για σκοπούς που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

3. «προμηθευτής»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, το οποίο, ανεξάρτητα 
από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή 
δημόσιο δίκαιο, ενεργεί, ακόμη και μέσω 
άλλου προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος 
και για λογαριασμό του, για σκοπούς που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας σε 
σχέση με τις συμβάσεις που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία·

Or. en

Τροπολογία 402
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «προμηθευτής»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, το οποίο, ανεξάρτητα 
από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή 
δημόσιο δίκαιο, ενεργεί, ακόμη και μέσω 
άλλου προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος 
και για λογαριασμό του, για σκοπούς που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

3. «προμηθευτής»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, το οποίο, ανεξάρτητα 
από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή 
δημόσιο δίκαιο, παρέχει πρόσβαση σε 
ψηφιακό περιεχόμενο ή καθιστά 
διαθέσιμο ψηφιακό περιεχόμενο έναντι 
προμήθειας·

Or. en

Τροπολογία 403
Dennis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. «προμηθευτής»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, το οποίο, ανεξάρτητα 
από το αν διέπεται από το ιδιωτικό ή 

3. «προμηθευτής» ή «πωλητής»: κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, 
ανεξάρτητα από το αν διέπεται από το 
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δημόσιο δίκαιο, ενεργεί, ακόμη και μέσω 
άλλου προσώπου που ενεργεί εξ ονόματος 
και για λογαριασμό του, για σκοπούς που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, ενεργεί, ακόμη 
και μέσω άλλου προσώπου που ενεργεί εξ 
ονόματος και για λογαριασμό του, για 
σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο της 
εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 404
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «καταναλωτής»: κάθε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τις 
συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία, ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν 
εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

4. «καταναλωτής»: κάθε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο, σε σχέση με τις 
συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία, ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν 
εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 405
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. «καταναλωτής»: κάθε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τις 
συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία, ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν 
εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

4. «καταναλωτής»: κάθε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τις 
συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία, ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν 
εμπίπτουν πρωτίστως στο πλαίσιο της 
εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

Or. en
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Τροπολογία 406
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «αποζημίωση»: χρηματικό ποσό 
που ενδεχομένως δικαιούνται οι 
καταναλωτές ως αντιστάθμιση 
οικονομικής ζημίας στο ψηφιακό τους 
περιβάλλον·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 407
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «αποζημίωση»: χρηματικό ποσό 
που ενδεχομένως δικαιούνται οι 
καταναλωτές ως αντιστάθμιση 
οικονομικής ζημίας στο ψηφιακό τους 
περιβάλλον·

5. «αποζημίωση»: χρηματικό ποσό 
που ενδεχομένως δικαιούνται οι 
καταναλωτές ως αντιστάθμιση 
οικονομικής ή περιουσιακής ζημίας στο 
ψηφιακό τους περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία 408
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «αποζημίωση»: χρηματικό ποσό 
που ενδεχομένως δικαιούνται οι 
καταναλωτές ως αντιστάθμιση 
οικονομικής ζημίας στο ψηφιακό τους 

5. «αποζημίωση»: χρηματικό ποσό 
που ενδεχομένως δικαιούνται οι 
καταναλωτές ως αντιστάθμιση για τη 
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περιβάλλον· ζημία που προκλήθηκε·

Or. en

Τροπολογία 409
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «αποζημίωση»: χρηματικό ποσό 
που ενδεχομένως δικαιούνται οι 
καταναλωτές ως αντιστάθμιση 
οικονομικής ζημίας στο ψηφιακό τους 
περιβάλλον·

5. «αποζημίωση»: χρηματικό ποσό 
που ενδεχομένως δικαιούνται οι 
καταναλωτές ως αντιστάθμιση ζημίας στο 
ψηφιακό τους περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 410
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. «αποζημίωση»: χρηματικό ποσό 
που ενδεχομένως δικαιούνται οι 
καταναλωτές ως αντιστάθμιση 
οικονομικής ζημίας στο ψηφιακό τους 
περιβάλλον·

5. «αποζημίωση»: χρηματικό ποσό 
που ενδεχομένως δικαιούνται οι 
καταναλωτές ως αντιστάθμιση υλικής και 
άυλης ζημίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στο άρθρο 14 της νέας οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια.

Τροπολογία 411
Axel Voss, Eva Paunova
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «τίμημα»: χρηματικό ποσό που 
οφείλεται ως αντάλλαγμα για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 412
Marlene Mizzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «τίμημα»: χρηματικό ποσό που 
οφείλεται ως αντάλλαγμα για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου·

6. «τίμημα»: χρηματικό ποσό ή 
ψηφιακή εκπροσώπηση της αξίας, 
συμπεριλαμβανομένων εικονικών 
νομισμάτων ή άλλης αντιπαροχής όπως 
δεδομένα που οφείλεται ως αντάλλαγμα 
για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου 
ή ψηφιακής υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 413
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «τίμημα»: χρηματικό ποσό που 
οφείλεται ως αντάλλαγμα για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου·

6. «τίμημα»: χρηματικό ποσό ή άλλο 
είδος εκπροσώπησης της αξίας που 
οφείλεται ως αντάλλαγμα για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου·

Or. en
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Τροπολογία 414
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. «τίμημα»: χρηματικό ποσό που 
οφείλεται ως αντάλλαγμα για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου·

6. «τίμημα»: χρηματικό ποσό που 
οφείλεται ως αντάλλαγμα για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή 
ψηφιακής υπηρεσίας·

Or. it

Τροπολογία 415
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. «δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα»: τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων)[1]

[1] Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1-88).

Or. en

Τροπολογία 416
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Marlene Mizzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. «δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα»: τα 
δεδομένα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679·

Or. en

Τροπολογία 417
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. «δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα»: τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
σημείο 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

Or. en

Τροπολογία 418
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. «δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα»: τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679·

Or. en
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Τροπολογία 419
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy 
Anderson, Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. «αντιπαρεχόμενα δεδομένα»: τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα 
δεδομένα που παρέχονται από τον 
καταναλωτή στον προμηθευτή στο 
πλαίσιο της σύναψης ή της εκτέλεσης της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων που προκύπτουν από τη 
χρήση εκ μέρους του καταναλωτή 
οποιουδήποτε παρεχόμενου ψηφιακού 
περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας, και 
τα οποία ο προμηθευτής ή τρίτος 
χρησιμοποιεί βάσει της συγκατάθεσης 
του καταναλωτή ή άλλως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα αντιπαρεχόμενα δεδομένα δεν πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ανωνυμοποιημένων 
δεδομένων των χρηστών με σκοπό τη βελτίωση του ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας, αλλά μόνο τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται ως αναπόσπαστο μέρος ενός 
μοντέλου κέρδους για τον ίδιο τον προμηθευτή ή τρίτο.

Τροπολογία 420
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. «σύμβαση»: συμφωνία με την 
οποία επιδιώκεται να δημιουργηθούν 
υποχρεώσεις ή άλλα έννομα 
αποτελέσματα·

διαγράφεται



PE599.502v02-00 72/186 AM\1117404EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 421
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «ψηφιακό περιβάλλον»: υλισμικό, 
ψηφιακό περιεχόμενο και κάθε σύνδεση
δικτύου στον βαθμό που βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο του χρήστη·

8. «ψηφιακό περιβάλλον»: υλισμικό, 
ψηφιακό περιεχόμενο και ψηφιακές 
υπηρεσίες, και κάθε σύνδεση δικτύου στον 
βαθμό που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του 
χρήστη·

Or. it

Τροπολογία 422
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «ψηφιακό περιβάλλον»: υλισμικό, 
ψηφιακό περιεχόμενο και κάθε σύνδεση 
δικτύου στον βαθμό που βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο του χρήστη·

8. «ψηφιακό περιβάλλον»: υλισμικό, 
λογισμικό και κάθε σύνδεση δικτύου που 
χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 423
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «ψηφιακό περιβάλλον»: υλισμικό, 
ψηφιακό περιεχόμενο και κάθε σύνδεση 
δικτύου στον βαθμό που βρίσκονται υπό 

8. «ψηφιακό περιβάλλον»: υλισμικό, 
λογισμικό, ψηφιακό περιεχόμενο και κάθε 
σύνδεση δικτύου στον βαθμό που 
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τον έλεγχο του χρήστη· βρίσκονται υπό τον έλεγχο του χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 424
Daniel Dalton, Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «ψηφιακό περιβάλλον»: υλισμικό, 
ψηφιακό περιεχόμενο και κάθε σύνδεση 
δικτύου στον βαθμό που βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο του χρήστη·

8. «ψηφιακό περιβάλλον»: υλισμικό, 
λογισμικό, ψηφιακό περιεχόμενο και κάθε 
σύνδεση δικτύου στον βαθμό που 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 425
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «ψηφιακό περιβάλλον»: υλισμικό,
ψηφιακό περιεχόμενο και κάθε σύνδεση 
δικτύου στον βαθμό που βρίσκονται υπό 
τον έλεγχο του χρήστη·

8. «ψηφιακό περιβάλλον»: υλισμικό 
και ψηφιακό περιεχόμενο στον βαθμό που 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο του χρήστη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατό για έναν προμηθευτή να ελέγχει κάθε σύνδεση δικτύου που διαθέτει ο 
καταναλωτής κατά την εγκατάσταση των προϊόντων του, ιδίως λόγω του αυξημένου αριθμού 
συνδεδεμένων συσκευών.

Τροπολογία 426
Constance Le Grip
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «διαλειτουργικότητα»: η 
ικανότητα του ψηφιακού περιεχομένου να 
εκτελεί όλες τις λειτουργίες του σε 
αλληλεπίδραση με συγκεκριμένο ψηφιακό 
περιβάλλον·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 427
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Afzal Khan, Maria Arena, Mary 
Honeyball, Victor Negrescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «διαλειτουργικότητα»: η 
ικανότητα του ψηφιακού περιεχομένου να 
εκτελεί όλες τις λειτουργίες του σε 
αλληλεπίδραση με συγκεκριμένο ψηφιακό 
περιβάλλον·

9. «διαλειτουργικότητα»: η 
συμβατότητα του ψηφιακού περιεχομένου 
και των λειτουργιών του με ένα τυπικό 
υλισμικό και λογισμικό περιβάλλον 
διαφορετικό από εκείνο με το οποίο 
παρέχεται, συμπεριλαμβανομένου του 
γεγονότος ότι οι καταναλωτές μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο 
χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν 
εφαρμογές ή άλλες τεχνολογίες για τη 
μετατροπή του περιεχομένου στο οποίο 
επιθυμούν να έχουν πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 428
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα 9. «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα 
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του ψηφιακού περιεχομένου να εκτελεί 
όλες τις λειτουργίες του σε 
αλληλεπίδραση με συγκεκριμένο ψηφιακό 
περιβάλλον·

του ψηφιακού περιεχομένου, που έχει 
αποκτηθεί νομίμως, να λειτουργεί μαζί με 
άλλα τρέχοντα ή μελλοντικά προϊόντα ή 
συστήματα, και χωρίς περιορισμό ως 
προς την πρόσβαση ή την εφαρμογή·

Or. fr

Τροπολογία 429
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «διαλειτουργικότητα»: η 
ικανότητα του ψηφιακού περιεχομένου να 
εκτελεί όλες τις λειτουργίες του σε 
αλληλεπίδραση με συγκεκριμένο ψηφιακό 
περιβάλλον·

9. «διαλειτουργικότητα»: η 
συμβατότητα του ψηφιακού περιεχομένου 
και των λειτουργιών του με περιβάλλοντα 
υλισμικού και λογισμικού διαφορετικά 
από εκείνο εντός του οποίου παρέχεται·

Or. fr

Τροπολογία 430
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα 
του ψηφιακού περιεχομένου να εκτελεί
όλες τις λειτουργίες του σε αλληλεπίδραση 
με συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον·

9. «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα 
του ψηφιακού περιεχομένου ή των 
ψηφιακών υπηρεσιών να εκτελούν όλες 
τις λειτουργίες τους σε αλληλεπίδραση με 
συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον·

Or. it

Τροπολογία 431
Antanas Guoga
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα 
του ψηφιακού περιεχομένου να εκτελεί 
όλες τις λειτουργίες του σε αλληλεπίδραση 
με συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον·

9. «διαλειτουργικότητα»: η ικανότητα 
του ψηφιακού περιεχομένου να εκτελεί 
όλες τις λειτουργίες του σε αλληλεπίδραση 
με τυπικό περιβάλλον υλικού και 
λογισμικού·

Or. en

Τροπολογία 432
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «διαλειτουργικότητα»: η 
ικανότητα του ψηφιακού περιεχομένου να 
εκτελεί όλες τις λειτουργίες του σε 
αλληλεπίδραση με συγκεκριμένο ψηφιακό 
περιβάλλον·

9. «συμβατότητα»: η ικανότητα του 
ψηφιακού περιεχομένου να εκτελεί όλες 
τις λειτουργίες του σε αλληλεπίδραση με 
συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον·

Or. fr

Τροπολογία 433
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. «συμβατότητα»: η ικανότητα του 
ψηφιακού περιεχομένου να εκτελεί όλες 
τις λειτουργίες του σε αλληλεπίδραση με 
συγκεκριμένο ψηφιακό περιβάλλον·

Or. fr
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Τροπολογία 434
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9α. «Διαλειτουργικότητα αρχείου 
ψηφιακού βιβλίου»: η συμβατότητα ενός 
αρχείου ψηφιακού βιβλίου και των 
λειτουργιών του με περιβάλλοντα 
υλισμικού και λογισμικού διαφορετικά 
από εκείνο εντός του οποίου παρέχεται· 
με απεριόριστη διάρκεια και παρεχόμενο 
αποκλειστικά με ανοιχτό πρότυπο·

Or. fr

Τροπολογία 435
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9β. «ανοιχτό πρότυπο»: 
διαλειτουργική μορφή δεδομένων των 
οποίων οι τεχνικές προδιαγραφές είναι 
δημόσιες και ελεύθερης πρόσβασης και 
εφαρμογής»

Or. fr

Τροπολογία 436
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. «προμήθεια»: η παροχή 
πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο ή η 

διαγράφεται
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διάθεση ψηφιακού περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 437
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. «προμήθεια»: η παροχή πρόσβασης 
σε ψηφιακό περιεχόμενο ή η διάθεση 
ψηφιακού περιεχομένου·

10. «προμήθεια»: η παροχή πρόσβασης 
σε ψηφιακό περιεχόμενο και/ή ψηφιακές 
υπηρεσίες ή η διάθεση ψηφιακού 
περιεχομένου και/ή ψηφιακών 
υπηρεσιών·

Or. ro

Τροπολογία 438
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10. «προμήθεια»: η παροχή πρόσβασης 
σε ψηφιακό περιεχόμενο ή η διάθεση 
ψηφιακού περιεχομένου·

10. «προμήθεια»: η παροχή πρόσβασης 
σε ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές 
υπηρεσίες ή η διάθεση ψηφιακού 
περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών·

Or. it

Τροπολογία 439
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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10. «προμήθεια»: η παροχή πρόσβασης 
σε ψηφιακό περιεχόμενο ή η διάθεση 
ψηφιακού περιεχομένου·

10. «προμήθεια»: η διάθεση καθώς 
και η παροχή πρόσβασης σε ψηφιακό 
περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. fr

Τροπολογία 440
Victor Negrescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

10α. «συναλλαγή»: η αγορά ή η 
πώληση αγαθού, λαμβάνοντας επίσης 
υπόψη την ύπαρξη συναλλαγών χωρίς την 
καταβολή τιμήματος όπου το περιεχόμενο 
παρέχεται δωρεάν·

Or. en

Τροπολογία 441
Daniel Dalton, Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. «Σταθερό μέσο»: κάθε μέσο που 
παρέχει στον καταναλωτή ή τον 
προμηθευτή τη δυνατότητα να αποθηκεύει 
πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά 
σε αυτόν, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να 
ανατρέξει σε αυτές μελλοντικά, για το 
απαιτούμενο από τους σκοπούς των 
πληροφοριών χρονικό διάστημα, και που 
επιτρέπει την πανομοιότυπη αναπαραγωγή 
των αποθηκευόμενων πληροφοριών.

11. «ενσώματο μέσο»: κάθε μέσο που 
παρέχει στον καταναλωτή ή τον 
προμηθευτή τη δυνατότητα να αποθηκεύει 
πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά 
σε αυτόν, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να 
ανατρέξει σε αυτές μελλοντικά, για το 
απαιτούμενο από τους σκοπούς των 
πληροφοριών χρονικό διάστημα, και που 
επιτρέπει την πανομοιότυπη αναπαραγωγή 
των αποθηκευόμενων πληροφοριών.

Or. en
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Τροπολογία 442
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει 
ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη 
μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία στον 
καταναλωτή, ή αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να το πράξει, και σε 
αντάλλαγμα του οποίου ο καταναλωτής 
καταβάλλει τίμημα ή παρέχει μη 
χρηματική αντιπαροχή καθιστώντας 
διαθέσιμα τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή οποιανδήποτε άλλα 
δεδομένα του, εφόσον αυτό είναι δυνατόν 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679, όταν τα εν λόγω δεδομένα 
υποβάλλονται σε επεξεργασία 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η σύμβαση 
αναφέρει ρητά τα δεδομένα που 
παρέχονται ως αντάλλαγμα για το 
περιεχόμενο που παρέχεται.

Or. en

Τροπολογία 443
Marietje Schaake

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει 
ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη 
μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο ή ψηφιακό περιεχόμενο που 
είναι ενσωματωμένο σε αγαθά στον 
καταναλωτή, ή αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να το πράξει, και σε 
αντάλλαγμα του οποίου ο καταναλωτής 
καταβάλλει τίμημα ή παρέχει ενεργά μη 
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ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων. χρηματική αντιπαροχή υπό τη μορφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 444
Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή 
παρέχει ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή
υπό τη μορφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή οποιωνδήποτε άλλων 
δεδομένων.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα. Η μη 
χρηματική αντιπαρεχόμενη πληρωμή υπό 
τη μορφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή οποιωνδήποτε άλλων 
δεδομένων θα εξεταστεί για συμπερίληψη 
στην οδηγία κατά την μελλοντική 
διαδικασία αναθεώρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα δεδομένα θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται ως αντιπαροχή και να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 445
Angel Dzhambazki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
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περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή 
παρέχει ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή 
υπό τη μορφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή οποιωνδήποτε άλλων 
δεδομένων.

περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
σε αντάλλαγμα χρηματικής παροχής.

Or. en

Τροπολογία 446
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το 
πράξει, και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή 
παρέχει ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή 
υπό τη μορφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή οποιωνδήποτε άλλων 
δεδομένων.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ή αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να προμηθεύσει ψηφιακό 
περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία στον 
καταναλωτή, σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή μη 
χρηματική αντιπαροχή, όπως η παροχή
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
άλλων δεδομένων από τον καταναλωτή ή 
η παροχή δεδομένων που συλλέγονται 
από τον προμηθευτή ή από τρίτο μέρος 
προς το συμφέρον του προμηθευτή.

Or. fr

Τροπολογία 447
Daniel Dalton, Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
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προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή 
παρέχει ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή 
υπό τη μορφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή οποιωνδήποτε άλλων 
δεδομένων.

προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο ή αγαθό με ενσωματωμένο 
ψηφιακό περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία για το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε ψηφιακό περιεχόμενο 
για το οποίο καταβάλλεται τίμημα, συμπεριλαμβανομένου κάθε ενσωματωμένου ψηφιακού 
περιεχομένου, ώστε να υπάρχει σαφήνεια για τους καταναλωτές και τους προμηθευτές όσον 
αφορά την κατάσταση του ψηφιακού περιεχομένου που παρέχεται ενσωματωμένο σε ένα 
ενσώματο αγαθό, αλλά όχι σε περιεχόμενο που παρέχεται δωρεάν, για το οποίο οι καταναλωτές 
δεν αναμένουν ούτε απαιτούν απαραίτητα το ίδιο επίπεδο αξιοπιστίας σε σχέση με το 
περιεχόμενο για το οποίο καταβάλλεται τίμημα. Η θέσπιση περιοριστικών επιβαρύνσεων στους 
μικρούς παρόχους ελεύθερου ψηφιακού περιεχομένου θα αποτελούσε δυσανάλογη αντιμετώπιση 
των ζητημάτων των καταναλωτών σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Τροπολογία 448
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει 
ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη 
μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες στον 
καταναλωτή, ή αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να το πράξει, και σε 
αντάλλαγμα του οποίου ο καταναλωτής 
καταβάλλει τίμημα ή παρέχει ενεργά μη 
χρηματική αντιπαροχή υπό τη μορφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

Or. ro
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Τροπολογία 449
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το 
πράξει, και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή 
παρέχει ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή 
υπό τη μορφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή οποιωνδήποτε άλλων 
δεδομένων.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση βάσει της οποίας ο 
προμηθευτής προμηθεύει ή αναλαμβάνει 
να προμηθεύσει ψηφιακό περιεχόμενο ή 
ψηφιακές υπηρεσίες στον καταναλωτή
ως αντάλλαγμα για την καταβολή 
τιμήματος ή την παροχή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 450
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει 
ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη 
μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο ή ψηφιακές υπηρεσίες στον 
καταναλωτή, ή αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να το πράξει, και σε 
αντάλλαγμα του οποίου ο καταναλωτής 
καταβάλλει τίμημα και/ή παρέχει ενεργά 
μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη μορφή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή 
οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

Or. it

Τροπολογία 451
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Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει 
ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη 
μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει 
ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη 
μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που παρέχονται εθελοντικά από τον 
καταναλωτή.

Or. fr

Τροπολογία 452
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το 
πράξει, και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει 
ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη 
μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ή αναλαμβάνει 
την υποχρέωση να προμηθεύσει ψηφιακό 
περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία στον 
καταναλωτή, σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή/και
παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
ή άλλα δεδομένα ή ο προμηθευτής ή 
τρίτος συλλέγει τα εν λόγω δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 453
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Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή 
παρέχει ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή 
υπό τη μορφή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή οποιωνδήποτε άλλων 
δεδομένων.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα και/ή 
παρέχει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα με 
οικονομική αξία ή τα εν λόγω δεδομένα 
συλλέγονται από τον προμηθευτή ή από 
τρίτο μέρος. .

Or. ro

Τροπολογία 454
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει 
ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη 
μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει 
ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη 
μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 455
Kaja Kallas, Dita Charanzová
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει 
ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη 
μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει 
ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη 
μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος «οποιαδήποτε άλλα δεδομένα» δεν μπορεί να θεωρηθεί αντιπαροχή δεδομένου ότι τα 
οφέλη και η αξία της επεξεργασίας οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων είναι συχνά αποτέλεσμα 
συνεργατικής προσπάθειας μεταξύ χρηστών και προμηθευτών.

Τροπολογία 456
Inese Vaidere

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει 
ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη 
μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων.

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση με την οποία ο 
προμηθευτής προμηθεύει ψηφιακό 
περιεχόμενο στον καταναλωτή, ή 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να το πράξει, 
και σε αντάλλαγμα του οποίου ο 
καταναλωτής καταβάλλει τίμημα ή παρέχει 
ενεργά μη χρηματική αντιπαροχή υπό τη 
μορφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en



PE599.502v02-00 88/186 AM\1117404EL.docx

EL

Τροπολογία 457
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση για την προμήθεια 
ψηφιακού προϊόντος που αναπτύσσεται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
καταναλωτή.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής 
υπηρεσίας που αναπτύσσεται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του καταναλωτή.

Or. it

Τροπολογία 458
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση για την προμήθεια 
ψηφιακού προϊόντος που αναπτύσσεται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
καταναλωτή.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής 
υπηρεσίας που αναπτύσσεται σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές του καταναλωτή.

Or. fr

Τροπολογία 459
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση για την προμήθεια 
ψηφιακού προϊόντος που αναπτύσσεται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
καταναλωτή.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου που αναπτύσσεται 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
καταναλωτή.



AM\1117404EL.docx 89/186 PE599.502v02-00

EL

Or. en

Τροπολογία 460
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η σύμβαση που συνάπτεται για 
την παροχή ψηφιακού περιεχομένου 
θεωρείται σύμβαση πώλησης.

Or. en

Τροπολογία 461
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την εξαίρεση των άρθρων 5 
και 11, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σταθερό μέσο που ενσωματώνει 
ψηφιακό περιεχόμενο, όταν το σταθερό 
μέσο χρησιμεύει αποκλειστικά ως φορέας 
για τη μεταφορά ψηφιακού περιεχομένου.

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 462
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την εξαίρεση των άρθρων 5 
και 11, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σταθερό μέσο που ενσωματώνει 

διαγράφεται
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ψηφιακό περιεχόμενο, όταν το σταθερό 
μέσο χρησιμεύει αποκλειστικά ως φορέας 
για τη μεταφορά ψηφιακού περιεχομένου.

Or. it

Τροπολογία 463
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την εξαίρεση των άρθρων 5 
και 11, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σταθερό μέσο που ενσωματώνει 
ψηφιακό περιεχόμενο, όταν το σταθερό 
μέσο χρησιμεύει αποκλειστικά ως φορέας 
για τη μεταφορά ψηφιακού περιεχομένου.

3. Η παρούσα οδηγία δεν
εφαρμόζεται σε κάθε σταθερό μέσο που 
ενσωματώνει ψηφιακό περιεχόμενο, όταν 
το σταθερό μέσο χρησιμεύει αποκλειστικά 
ως φορέας για τη μεταφορά ψηφιακού 
περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 464
Evelyne Gebhardt, Axel Voss, Marlene Mizzi, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 
Anna Hedh, Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Olga Sehnalová, Nicola Danti, Marc 
Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την εξαίρεση των άρθρων 5 και 
11, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σταθερό μέσο που ενσωματώνει
ψηφιακό περιεχόμενο, όταν το σταθερό 
μέσο χρησιμεύει αποκλειστικά ως φορέας
για τη μεταφορά ψηφιακού περιεχομένου.

3. Με την εξαίρεση των άρθρων 5 και 
11, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για 
αγαθά στα οποία είναι ενσωματωμένο
ψηφιακό περιεχόμενο, εκτός εάν ο 
προμηθευτής αποδείξει ότι η έλλειψη 
συμμόρφωσης έγκειται στο υλισμικό του 
αγαθού. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης για ενσώματα μέσα που 
χρησιμεύουν αποκλειστικά ως φορείς για 
τη μεταφορά ψηφιακού περιεχομένου, 
εκτός εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η 
έλλειψη συμμόρφωσης έγκειται στο 
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ενσώματο μέσο.

Or. en

Τροπολογία 465
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την εξαίρεση των άρθρων 5 
και 11, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σταθερό μέσο που ενσωματώνει
ψηφιακό περιεχόμενο, όταν το σταθερό 
μέσο χρησιμεύει αποκλειστικά ως φορέας 
για τη μεταφορά ψηφιακού περιεχομένου.

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
αγαθά στα οποία είναι ενσωματωμένο
ψηφιακό περιεχόμενο, εκτός εάν ο 
προμηθευτής αποδείξει ότι η έλλειψη 
συμμόρφωσης έγκειται στο υλισμικό του 
αγαθού.

Or. en

Τροπολογία 466
Eva Maydell, Pascal Arimont, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση που το ψηφιακό 
περιεχόμενο παρέχεται σε ενσώματο μέσο 
ή είναι ενσωματωμένο σε αγαθό, η 
παρούσα οδηγία, με εξαίρεση τα άρθρα 5 
και 11, εφαρμόζεται σε κάθε έλλειψη 
συμμόρφωσης, εκτός εάν ο προμηθευτής 
αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης 
έγκειται στο ενσώματο μέσο ή το 
υλισμικό του αγαθού.

Or. en

Τροπολογία 467
Andreas Schwab
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας ισχύουν και για ψηφιακό 
περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο σε 
αγαθά. Ανεξαρτήτως των ειδικών 
συμβατικών σχέσεων, ο προμηθευτής του 
αγαθού φέρει ευθύνη έναντι του 
καταναλωτή για τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που συνδέονται με το 
ψηφιακό περιεχόμενο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καθορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου με τους 
όρους της σύμβασης και τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους καταναλωτές σε περίπτωση 
έλλειψης συμμόρφωσης αποτελούν ένα εύλογο και κατάλληλο κριτήριο και θα πρέπει συνεπώς 
να ισχύουν και για ψηφιακό περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο σε φυσικά αγαθά. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί ο καταναλωτής κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο 
πωλητής του αγαθού θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για την έλλειψη συμμόρφωσης 
ανεξαρτήτως των ειδικών συμβατικών σχέσεων.

Τροπολογία 468
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
κάθε σύμβαση για την προμήθεια 
ενσωματωμένου ψηφιακού περιεχομένου 
ή ενσωματωμένης ψηφιακής υπηρεσίας, 
εκτός εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η 
έλλειψη συμμόρφωσης έγκειται στο 
υλισμικό του προϊόντος.

Or. fr
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Τροπολογία 469
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
για αγαθά στα οποία είναι ενσωματωμένο 
ψηφιακό περιεχόμενο, εκτός εάν ο 
προμηθευτής αποδείξει ότι η έλλειψη 
συμμόρφωσης έγκειται στο υλισμικό του 
αγαθού.

Or. it

Τροπολογία 470
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Tadeusz Zwiefka

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε ενσωματωμένο ψηφιακό 
περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 471
Eva Paunova, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται σε ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρέχεται αντί μη χρηματικής 
αντιπαροχής στον βαθμό που ο 
προμηθευτής ζητεί από τον καταναλωτή 
να παρέχει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα των οποίων η επεξεργασία 

διαγράφεται
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είναι απολύτως απαραίτητη για την 
εκτέλεση της σύμβασης ή την εκπλήρωση 
νομικών απαιτήσεων, και ο προμηθευτής 
δεν προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία 
των δεδομένων κατά τρόπο ασυμβίβαστο 
προς τον σκοπό αυτό. Η παρούσα οδηγία 
δεν εφαρμόζεται επίσης σε οποιαδήποτε 
άλλα δεδομένα των οποίων την παροχή 
ζητεί ο προμηθευτής από τον 
καταναλωτή με σκοπό τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης του ψηφιακού 
περιεχομένου προς τους όρους της 
σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 
χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για 
εμπορικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 472
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο 
ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης 
σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα των 
οποίων την παροχή ζητεί ο προμηθευτής 
από τον καταναλωτή με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους 
της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι 
απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση 
της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 
προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των 
δεδομένων.



AM\1117404EL.docx 95/186 PE599.502v02-00

EL

χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για 
εμπορικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 473
Angel Dzhambazki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο 
ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης 
σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα των 
οποίων την παροχή ζητεί ο προμηθευτής 
από τον καταναλωτή με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους 
της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 
χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για 
εμπορικούς σκοπούς.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις περιπτώσεις που τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα ή άλλα δεδομένα 
που παρέχονται από τον καταναλωτή 
χρησιμοποιούνται από τον προμηθευτή με 
πρωταρχικό σκοπό την προμήθεια του 
συνόλου ή μέρους του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, 
ή για την εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων 
στις οποίες υπόκειται ο προμηθευτής, και 
ο προμηθευτής δεν προβαίνει σε 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή άλλων δεδομένων για 
οποιονδήποτε άλλον μη σχετικό σκοπό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μεγαλύτερη σαφήνεια, δεδομένου ότι τα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία είναι 
απολύτως απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή για την εκπλήρωση των νομικών 
απαιτήσεων είναι ελάχιστα και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για νόμιμους εμπορικούς 
σκοπούς πέραν της προώθησης.
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Τροπολογία 474
Kaja Kallas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο 
ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης 
σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα των 
οποίων την παροχή ζητεί ο προμηθευτής 
από τον καταναλωτή με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους 
της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 
χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για 
εμπορικούς σκοπούς.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία αυτών των δεδομένων κατά 
τρόπο ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. 
Δεν εφαρμόζεται επίσης σε δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα τα οποία ο 
καταναλωτής δεν παρέχει ενεργά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων και, ως εκ 
τούτου, ο παραλληλισμός μεταξύ της νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων δημιουργεί νομική αβεβαιότητα. Θα πρέπει επίσης να 
διευκρινιστεί ότι η σχέση μεταξύ των δεδομένων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ 
δεν δημιουργεί κατ’ ανάγκη συμβατική σχέση, πράγμα που σημαίνει ότι η εν λόγω σχέση μεταξύ 
των δεδομένων δεν περιλαμβάνεται στην απλή ενέργεια συλλογής δεδομένων στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 475
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο 
ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης 
σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα των 
οποίων την παροχή ζητεί ο προμηθευτής 
από τον καταναλωτή με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους 
της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 
χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για 
εμπορικούς σκοπούς.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο 
ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης 
σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, όπως για 
παράδειγμα φωτογραφίες, ποιήματα, 
τραγούδια και άλλα αγαθά που έχουν 
παραχθεί από τους χρήστες, των οποίων 
την παροχή ζητεί ο προμηθευτής από τον 
καταναλωτή με σκοπό τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου 
προς τους όρους της σύμβασης ή την 
εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν χρησιμοποιεί τα εν λόγω 
δεδομένα για εμπορικούς σκοπούς.

Or. it

Τροπολογία 476
Dita Charanzová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
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εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο 
ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης 
σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα των 
οποίων την παροχή ζητεί ο προμηθευτής 
από τον καταναλωτή με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους 
της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 
χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για 
εμπορικούς σκοπούς.

εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο 
ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης 
σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
οποίων την παροχή ζητεί ο προμηθευτής 
από τον καταναλωτή και τα οποία δεν 
κοινοποιούνται, δεν διαβιβάζονται, δεν 
ανταλλάσσονται, δεν παρέχονται με άδεια 
ούτε μεταβιβάζονται με άλλον τρόπο από 
τον προμηθευτή σε τρίτους.

Or. en

Τροπολογία 477
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο 
ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης 
σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα των 
οποίων την παροχή ζητεί ο προμηθευτής 
από τον καταναλωτή με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους 
της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 
χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για 
εμπορικούς σκοπούς.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο 
ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης 
σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα των 
οποίων την παροχή ζητεί ο προμηθευτής 
από τον καταναλωτή με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους 
της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 
επεξεργάζεται τα εν λόγω δεδομένα για 
άλλους κερδοσκοπικούς σκοπούς.
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Or. en

Τροπολογία 478
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο 
ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης 
σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα των 
οποίων την παροχή ζητεί ο προμηθευτής 
από τον καταναλωτή με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους 
της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 
χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για 
εμπορικούς σκοπούς.

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο ή σε ψηφιακές 
υπηρεσίες που παρέχονται αντί μη 
χρηματικής αντιπαροχής στον βαθμό που ο 
προμηθευτής ζητεί από τον καταναλωτή να 
παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
των οποίων η επεξεργασία είναι απολύτως 
απαραίτητη για την εκτέλεση της 
σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 
προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των 
δεδομένων κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς 
τον σκοπό αυτό. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται επίσης σε οποιαδήποτε άλλα 
δεδομένα των οποίων την παροχή ζητεί ο 
προμηθευτής από τον καταναλωτή με 
σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
του ψηφιακού περιεχομένου προς τους 
όρους της σύμβασης ή την εκπλήρωση 
νομικών απαιτήσεων, και ο προμηθευτής
δεν χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για 
εμπορικούς σκοπούς.

Or. it

Τροπολογία 479
Daniel Dalton, Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
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βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο 
ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης 
σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα των 
οποίων την παροχή ζητεί ο προμηθευτής 
από τον καταναλωτή με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους 
της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 
χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για 
εμπορικούς σκοπούς.

βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο 
ασυμβίβαστο με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται επίσης σε οποιαδήποτε άλλα 
δεδομένα των οποίων την παροχή ζητεί ο 
προμηθευτής από τον καταναλωτή με 
σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
του ψηφιακού περιεχομένου προς τους 
όρους της σύμβασης ή την εκπλήρωση 
νομικών απαιτήσεων, και ο προμηθευτής 
δεν χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για 
εμπορικούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές στο κείμενο της οδηγίας ότι δεν επιδιώκεται παράκαμψη ή 
επικάλυψη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 σχετικά με τον γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων.

Τροπολογία 480
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο που παρέχεται 
αντί μη χρηματικής αντιπαροχής στον 
βαθμό που ο προμηθευτής ζητεί από τον 
καταναλωτή να παρέχει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των οποίων η 
επεξεργασία είναι απολύτως απαραίτητη 
για την εκτέλεση της σύμβασης ή την 
εκπλήρωση νομικών απαιτήσεων, και ο 
προμηθευτής δεν προβαίνει σε περαιτέρω 
επεξεργασία των δεδομένων κατά τρόπο 

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή 
υπηρεσία που παρέχεται αντί μη 
χρηματικής αντιπαροχής στον βαθμό που η 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα ή άλλων δεδομένων που 
παρέχει ο καταναλωτής είναι αναγκαία 
για τη σύναψη ή την εκτέλεση της 
σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 
προβαίνει σε περαιτέρω επεξεργασία των 
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ασυμβίβαστο προς τον σκοπό αυτό. Η 
παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται επίσης 
σε οποιαδήποτε άλλα δεδομένα των 
οποίων την παροχή ζητεί ο προμηθευτής 
από τον καταναλωτή με σκοπό τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους 
της σύμβασης ή την εκπλήρωση νομικών 
απαιτήσεων, και ο προμηθευτής δεν 
χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για
εμπορικούς σκοπούς.

δεδομένων κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς 
τον σκοπό αυτό. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται επίσης σε οποιαδήποτε άλλα 
δεδομένα των οποίων την παροχή ζητεί ο 
προμηθευτής από τον καταναλωτή με 
σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
του ψηφιακού περιεχομένου προς τους 
όρους της σύμβασης ή την εκπλήρωση 
νομικών απαιτήσεων, και ο προμηθευτής 
δεν χρησιμοποιεί τα εν λόγω δεδομένα για
κάθε άλλον σκοπό.

Or. fr

Τροπολογία 481
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις υπηρεσίες που παρέχονται με 
κυρίαρχο στοιχείο ανθρώπινης 
παρέμβασης από την πλευρά του 
προμηθευτή, όταν η ψηφιακή μορφή 
χρησιμεύει κυρίως ως φορέας για τη 
μεταφορά του περιεχομένου·

α) υπηρεσίες διαφορετικές από την 
παροχή ψηφιακού περιεχομένου ή 
ψηφιακών υπηρεσιών·

Or. it

Τροπολογία 482
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις υπηρεσίες που παρέχονται με 
κυρίαρχο στοιχείο ανθρώπινης 
παρέμβασης από την πλευρά του 
προμηθευτή, όταν η ψηφιακή μορφή 
χρησιμεύει κυρίως ως φορέας για τη 
μεταφορά του περιεχομένου·

α) τις υπηρεσίες που παρέχονται με 
κυρίαρχο στοιχείο ανθρώπινης 
παρέμβασης από την πλευρά του 
προμηθευτή, όταν η ψηφιακή μορφή 
χρησιμεύει κυρίως ως φορέας για τη 
μεταφορά του περιεχομένου, όπως για 
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παράδειγμα στην περίπτωση νομικών 
υπηρεσιών·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τη διευκρίνιση αυτή, αποφεύγονται οι δυσκολίες κατά την ερμηνεία και επιτυγχάνεται 
νομική σαφήνεια σε έναν τομέα που εμπίπτει τυπικά στην εξαίρεση του άρθρου 3 παράγραφος 5 
στοιχείο α), διότι η βασική υπηρεσία δεν αφορά τη διάθεση ψηφιακού περιεχομένου.

Τροπολογία 483
Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις υπηρεσίες που παρέχονται με 
κυρίαρχο στοιχείο ανθρώπινης 
παρέμβασης από την πλευρά του 
προμηθευτή, όταν η ψηφιακή μορφή 
χρησιμεύει κυρίως ως φορέας για τη 
μεταφορά του περιεχομένου·

α) τις υπηρεσίες όταν ο κύριος 
σκοπός δεν είναι η παροχή ψηφιακού 
περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών και
η ψηφιακή μορφή χρησιμεύει κυρίως για 
την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 484
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις υπηρεσίες που παρέχονται με 
κυρίαρχο στοιχείο ανθρώπινης 
παρέμβασης από την πλευρά του 
προμηθευτή, όταν η ψηφιακή μορφή 
χρησιμεύει κυρίως ως φορέας για τη 
μεταφορά του περιεχομένου·

α) τις υπηρεσίες που παρέχονται με 
κυρίαρχο στοιχείο ανθρώπινης 
παρέμβασης από την πλευρά του 
προμηθευτή, όταν η ψηφιακή μορφή 
χρησιμεύει κυρίως ως φορέας για τη 
μεταφορά του περιεχομένου, καθώς και 
τις νομικές υπηρεσίες·

Or. ro
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Τροπολογία 485
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις υπηρεσίες που παρέχονται με 
κυρίαρχο στοιχείο ανθρώπινης 
παρέμβασης από την πλευρά του 
προμηθευτή, όταν η ψηφιακή μορφή 
χρησιμεύει κυρίως ως φορέας για τη 
μεταφορά του περιεχομένου·

α) τις υπηρεσίες όταν η ψηφιακή 
μορφή χρησιμεύει κυρίως ως φορέας για 
τη μεταφορά του περιεχομένου ή για να 
καταστεί η εν λόγω υπηρεσία διαθέσιμη·

Or. en

Τροπολογία 486
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) στις μη οικονομικές υπηρεσίες 
γενικού ενδιαφέροντος·

Or. fr

Τροπολογία 487
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) στις δραστηριότητες που 
συνδέονται με την άσκηση δημόσιας 
εξουσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 45 
της Συνθήκης·
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Or. fr

Τροπολογία 488
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Nicola Danti, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπως ορίζονται στην οδηγία 
2002/21/EΚ;

β) τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπως ορίζονται στην οδηγία 
2002/21/EΚ, με εξαίρεση τις υπηρεσίες 
διαπροσωπικών επικοινωνιών 
ανεξαρτήτως αριθμών που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαδικτυακές υπηρεσίες επικοινωνίας όπως το Skype και το WhatsApp θα πρέπει να 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες συμμόρφωσης και τη 
διάρκεια της σύμβασης. Ως εκ τούτου, η τροποποίηση επιδιώκει να λάβει υπόψη την πρόταση 
οδηγίας της Επιτροπής για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(αναδιατύπωση) με την εισαγωγή μιας εξαίρεσης στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
που εξαιρούνται δυνάμει της τροποποιημένης οδηγίας 2002/21/ΕΚ.

Τροπολογία 489
Julia Reda, Dita Charanzová, Kaja Kallas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) την παροχή ψηφιακού 
περιεχομένου στο πλαίσιο δωρεάν ή 
ανοικτής άδειας, εφόσον δεν υφίστανται 
συμβατικές σχέσεις και υποχρεώσεις 
πέραν της τήρησης των όρων της άδειας.

Or. en



AM\1117404EL.docx 105/186 PE599.502v02-00

EL

Τροπολογία 490
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. τη διάθεση αποσπασμάτων 
δημόσιων μητρώων, που υπάγονται στη 
διαχείριση δημόσιων φορέων ή αρχών, οι 
οποίες υποχρεούνται εκ του νόμου σε 
ανεξαρτησία ή αμεροληψία και δεν 
ασκούν εμπορική, επιχειρηματική, 
βιοτεχνική ή επαγγελματική 
δραστηριότητα, αλλά 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
δικαιοσύνης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρόμοια παράγραφος περιλαμβάνεται και στο άρθρο 3 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ (οδηγία για 
τα δικαιώματα των καταναλωτών).

Τροπολογία 491
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. στ. στις υπηρεσίες που αφορούν 
δημόσιες παραστάσεις, όπου το ψηφιακό 
περιεχόμενο είναι ένα από τα στοιχεία της 
καλλιτεχνικής παράστασης ή του 
θεάματος, όπως προβολές ταινιών και 
ζωντανά θεάματα.

Or. fr

Τροπολογία 492
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Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5a. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
τη διάθεση περιεχομένου ηλεκτρονικών 
δημόσιων μητρώων και την παροχή 
αποσπασμάτων από τέτοιου είδους 
μητρώα.

Or. de

Τροπολογία 493
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται για την παροχή ψηφιακών 
αποσπασμάτων δημοσίων αρχείων.

Or. ro

Τροπολογία 494
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν μια σύμβαση περιλαμβάνει 
στοιχεία επιπλέον της προμήθειας 
ψηφιακού περιεχομένου, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται μόνον ως προς τις 
υποχρεώσεις και τους τρόπους 
επανόρθωσης των μερών υπό την ιδιότητά 
τους ως προμηθευτή και καταναλωτή του 
ψηφιακού περιεχομένου.

6. Εάν μια σύμβαση παροχής 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών 
υπηρεσιών περιλαμβάνει πρόσθετες 
συμβατικές υποχρεώσεις, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται μόνον ως προς τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τους 
τρόπους επανόρθωσης των μερών υπό την 
ιδιότητά τους ως προμηθευτή και 
καταναλωτή του ψηφιακού περιεχομένου ή 
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της ψηφιακής υπηρεσίας.

Or. ro

Τροπολογία 495
Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν μια σύμβαση περιλαμβάνει 
στοιχεία επιπλέον της προμήθειας
ψηφιακού περιεχομένου, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται μόνον ως προς τις 
υποχρεώσεις και τους τρόπους 
επανόρθωσης των μερών υπό την ιδιότητά 
τους ως προμηθευτή και καταναλωτή του 
ψηφιακού περιεχομένου.

6. Εάν μια σύμβαση προβλέπει την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή 
ψηφιακής υπηρεσίας και άλλων αγαθών ή 
υπηρεσιών, η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται μόνον ως προς τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των 
μερών υπό την ιδιότητά τους ως 
προμηθευτή και καταναλωτή του εν λόγω
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 496
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν μια σύμβαση περιλαμβάνει 
στοιχεία επιπλέον της προμήθειας 
ψηφιακού περιεχομένου, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται μόνον ως προς τις 
υποχρεώσεις και τους τρόπους 
επανόρθωσης των μερών υπό την ιδιότητά 
τους ως προμηθευτή και καταναλωτή του 
ψηφιακού περιεχομένου.

6. Εάν μια σύμβαση για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου
περιλαμβάνει επιπρόσθετες συμβατικές 
υποχρεώσεις επιπλέον της προμήθειας 
ψηφιακού περιεχομένου, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται μόνον ως προς τις 
υποχρεώσεις και τους τρόπους 
επανόρθωσης των μερών υπό την ιδιότητά 
τους ως προμηθευτή και καταναλωτή του 
ψηφιακού περιεχομένου.

Or. en
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Τροπολογία 497
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν μια σύμβαση περιλαμβάνει 
στοιχεία επιπλέον της προμήθειας 
ψηφιακού περιεχομένου, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται μόνον ως προς τις 
υποχρεώσεις και τους τρόπους 
επανόρθωσης των μερών υπό την ιδιότητά 
τους ως προμηθευτή και καταναλωτή του 
ψηφιακού περιεχομένου.

6. Εάν μια σύμβαση περιλαμβάνει 
στοιχεία επιπλέον της προμήθειας 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής 
υπηρεσίας, η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται μόνον ως προς τις 
υποχρεώσεις και τους τρόπους 
επανόρθωσης των μερών υπό την ιδιότητά 
τους ως προμηθευτή και καταναλωτή του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας.

Or. fr

Τροπολογία 498
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν μια σύμβαση περιλαμβάνει 
στοιχεία επιπλέον της προμήθειας 
ψηφιακού περιεχομένου, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται μόνον ως προς τις 
υποχρεώσεις και τους τρόπους 
επανόρθωσης των μερών υπό την ιδιότητά 
τους ως προμηθευτή και καταναλωτή του 
ψηφιακού περιεχομένου.

6. Εάν μια σύμβαση περιλαμβάνει 
στοιχεία επιπλέον της προμήθειας 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακών 
υπηρεσιών, η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται μόνον ως προς τις 
υποχρεώσεις και τους τρόπους 
επανόρθωσης των μερών υπό την ιδιότητά 
τους ως προμηθευτή και καταναλωτή του 
ψηφιακού περιεχομένου.

Or. it

Τροπολογία 499
Jean-Marie Cavada
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εάν μια σύμβαση περιλαμβάνει 
στοιχεία επιπλέον της προμήθειας 
ψηφιακού περιεχομένου, η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται μόνον ως προς τις 
υποχρεώσεις και τους τρόπους 
επανόρθωσης των μερών υπό την ιδιότητά 
τους ως προμηθευτή και καταναλωτή του 
ψηφιακού περιεχομένου.

6. Εάν μια σύμβαση περιλαμβάνει 
άλλες συμβατικές υποχρεώσεις εκτός της 
προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου, η 
παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνον ως 
προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των μερών υπό την ιδιότητά τους ως 
προμηθευτή και καταναλωτή του 
ψηφιακού περιεχομένου.

Or. fr

Τροπολογία 500
Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της 
παρούσας οδηγίας έρχεται σε σύγκρουση 
με διάταξη άλλης πράξης της Ένωσης που 
διέπει ειδικό τομέα ή αντικείμενο, η 
διάταξη της άλλης πράξης της Ένωσης 
υπερισχύει έναντι των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

7. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της 
παρούσας οδηγίας έρχεται σε σύγκρουση 
με διάταξη άλλης πράξης της Ένωσης που 
διέπει ειδικό τομέα ή αντικείμενο, η 
διάταξη της άλλης πράξης της Ένωσης 
υπερισχύει και εφαρμόζεται στους 
ειδικούς αυτούς τομείς.

Or. en

Τροπολογία 501
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της 
παρούσας οδηγίας έρχεται σε σύγκρουση 
με διάταξη άλλης πράξης της Ένωσης που 

7. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της 
παρούσας οδηγίας έρχεται σε σύγκρουση 
με διάταξη άλλης πράξης της Ένωσης που 
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διέπει ειδικό τομέα ή αντικείμενο, η 
διάταξη της άλλης πράξης της Ένωσης 
υπερισχύει έναντι των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας.

διέπει ειδικό τομέα ή αντικείμενο, η 
διάταξη της άλλης πράξης της Ένωσης 
υπερισχύει.

Or. en

Τροπολογία 502
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

8. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα. Τα δικαιώματα που εγγυάται 
ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ δεν θίγονται, και μπορούν να 
ασκηθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες 
όρους.

Or. ro

Τροπολογία 503
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

8. Καμία διάταξη στην παρούσα 
οδηγία ή σε οιαδήποτε πράξη την 
μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο κατά 
κανέναν τρόπο δεν μειώνει ή υπονομεύει
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την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα όπως 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 και στην οδηγία 2002/58/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 504
Daniel Dalton, Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

8. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όπως προβλέπεται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ και στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Τροπολογία 505
Eva Paunova, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

8. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 
2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 506
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Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

8. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα όπως προβλέπεται στον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Τροπολογία 507
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
εθνικό γενικό δίκαιο περί συμβάσεων, 
όπως οι κανόνες διαμόρφωσης, το κύρος ή 
τα αποτελέσματα μιας σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της 
καταγγελίας μιας σύμβασης, στον βαθμό 
που το εν λόγω δίκαιο δεν ρυθμίζεται από 
αυτήν.

9. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
εθνικό γενικό δίκαιο περί συμβάσεων, 
όπως οι κανόνες διαμόρφωσης, το κύρος ή 
τα αποτελέσματα μιας σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της 
καταγγελίας ή του τερματισμού μιας 
σύμβασης, στον βαθμό που το εν λόγω 
δίκαιο δεν ρυθμίζεται από αυτήν.

Or. ro

Τροπολογία 508
Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
εθνικό γενικό δίκαιο περί συμβάσεων, 
όπως οι κανόνες διαμόρφωσης, το κύρος ή 
τα αποτελέσματα μιας σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της 

9. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το 
εθνικό γενικό δίκαιο περί συμβάσεων, 
όπως οι κανόνες διαμόρφωσης, το κύρος ή 
τα αποτελέσματα μιας σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της 
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καταγγελίας μιας σύμβασης, στον βαθμό 
που το εν λόγω δίκαιο δεν ρυθμίζεται από 
αυτήν.

καταγγελίας μιας σύμβασης, στον βαθμό 
που το εν λόγω δίκαιο δεν ρυθμίζεται από 
αυτήν. (Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 509
Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel 
Schaldemose, Lucy Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 διαγράφεται

Επίπεδο εναρμόνισης

Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε 
θεσπίζουν διατάξεις που παρεκκλίνουν 
από εκείνες που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων 
των περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών 
διατάξεων για την εξασφάλιση 
διαφορετικού επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 510
Mylène Troszczynski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε 
θεσπίζουν διατάξεις που παρεκκλίνουν 
από εκείνες που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων 
των περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών 
διατάξεων για την εξασφάλιση 
διαφορετικού επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή.

διαγράφεται
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Διάταξη που αντιβαίνει στην αρχή της επικουρικότητας. Τα κράτη μέλη πρέπει να παραμένουν 
ελεύθερα να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο κάθε διάταξη που θεωρούν σημαντική με 
μοναδικό κριτήριο το συμφέρον του πληθυσμού τους.

Τροπολογία 511
Dennis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε 
θεσπίζουν διατάξεις που παρεκκλίνουν 
από εκείνες που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων 
των περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών 
διατάξεων για την εξασφάλιση 
διαφορετικού επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη δύνανται να διατηρούν σε 
ισχύ αυστηρότερες διατάξεις για την 
προστασία των καταναλωτών και η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας δεν 
αποτελεί σε καμία περίπτωση αφορμή 
μείωσης της προστασίας του 
καταναλωτή στους τομείς που 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
δικαίου της Ένωσης. Η παρούσα οδηγία 
δεν θίγει τα γενικά ουσιαστικά και 
δικονομικά δικαιώματα που ενδέχεται να 
επικαλεστούν οι καταναλωτές δυνάμει 
των εθνικών κανόνων περί συμβατικής ή 
εξωσυμβατικής ευθύνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλήρης εναρμόνιση μπορεί να είναι επωφελής για το κοινό μόνον όταν διατηρείται το 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

Τροπολογία 512
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε
θεσπίζουν διατάξεις που παρεκκλίνουν από 
εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των 
περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών 
διατάξεων για την εξασφάλιση 
διαφορετικού επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη δύναται να διατηρούν ή να
θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις που 
παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία για την εξασφάλιση 
υψηλότερου επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή

Or. en

Τροπολογία 513
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε 
θεσπίζουν διατάξεις που παρεκκλίνουν από 
εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των 
περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών 
διατάξεων για την εξασφάλιση 
διαφορετικού επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή.

Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε 
θεσπίζουν διατάξεις που παρεκκλίνουν από 
εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των 
περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών 
διατάξεων για την εξασφάλιση 
διαφορετικού ομοιόμορφου επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή.

Or. ro

Τροπολογία 514
Daniel Dalton, Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ούτε
θεσπίζουν διατάξεις που παρεκκλίνουν από 
εκείνες που καθορίζονται στην παρούσα 
οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των 
περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών 
διατάξεων για την εξασφάλιση 
διαφορετικού επιπέδου προστασίας του 

Τα κράτη μέλη δεν θεσπίζουν διατάξεις 
που παρεκκλίνουν από εκείνες που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένων των περισσότερο ή 
λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την 
εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή.
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καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει σαφήνεια για τους καταναλωτές, οι υφιστάμενες εθνικές νομοθεσίες που 
διέπουν τους κανόνες σχετικά με την παροχή ψηφιακού περιεχομένου δεν θα πρέπει να 
διαταραχθούν ή να ανατραπούν.

Τροπολογία 515
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α

Συμβατικοί όροι που είναι επιζήμιοι για 
τα δικαιώματα της προστασίας 
δεδομένων των καταναλωτών

Ένας συμβατικός όρος ο οποίος αφορά 
την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων που παρέχονται από τον 
καταναλωτή στον προμηθευτή ή 
συλλέγονται από τον προμηθευτή ή από 
τρίτο μέρος προς το συμφέρον του 
προμηθευτή στο πλαίσιο της σύναψης ή 
εκτέλεσης της σύμβασης, και ο οποίος 
παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα που 
παρέχεται στον καταναλωτή ως 
υποκείμενο των δεδομένων βάσει της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ και του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένου 
κάθε όρου που καθορίζει τις δυνατότητες 
λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και 
τα λοιπά χαρακτηριστικά επιδόσεων του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας κατά τρόπο που δεν συνάδει 
με την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, δεν είναι 
δεσμευτικός για τον καταναλωτή. Η 
σύμβαση εξακολουθεί να δεσμεύει τα 
συμβαλλόμενα μέρη όσον αφορά τους 
υπόλοιπους όρους εάν μπορεί να 
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συνεχίσει να υφίσταται χωρίς τον μη 
δεσμευτικό όρο.

Or. it

Τροπολογία 516
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α

Υποχρεώσεις πληροφόρησης

Προτού ο καταναλωτής δεσμευθεί με 
σύμβαση για την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου ή ψηφιακών υπηρεσιών, ο 
επαγγελματίας τού παρέχει τις 
πληροφορίες που ορίζονται στα άρθρα 6 
και 8 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ με σαφή 
και κατανοητό τρόπο.

Or. fr

Τροπολογία 517
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α

10. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: 
ειδικότερα, σε σχέση με τα δικαιώματα 
δημιουργού, δεν θίγει δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην 
οδηγία 2001/29/ΕΚ.

Or. fr
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Τροπολογία 518
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου Προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή 
των ψηφιακών υπηρεσιών

Or. ro

Τροπολογία 519
Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου Προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή 
της ψηφιακής υπηρεσίας

Or. en

Τροπολογία 520
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου Προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή 
της ψηφιακής υπηρεσίας

Or. it

Τροπολογία 521
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
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Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου Προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου ή 
της ψηφιακής υπηρεσίας

Or. fr

Τροπολογία 522
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
για την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου, ο προμηθευτής παρέχει το 
ψηφιακό περιεχόμενο

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου
ή ψηφιακών υπηρεσιών, ο προμηθευτής 
παρέχει το ψηφιακό περιεχόμενο ή τις 
ψηφιακές υπηρεσίες

Or. ro

Τροπολογία 523
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
για την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου, ο προμηθευτής παρέχει το 
ψηφιακό περιεχόμενο

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου 
ή ψηφιακών υπηρεσιών, ο προμηθευτής 
παρέχει το ψηφιακό περιεχόμενο ή τις 
ψηφιακές υπηρεσίες

Or. it

Τροπολογία 524
Constance Le Grip
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
για την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου, ο προμηθευτής παρέχει το 
ψηφιακό περιεχόμενο

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
για την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου, ο προμηθευτής παρέχει το 
ψηφιακό περιεχόμενο στον καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 525
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
για την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου, ο προμηθευτής παρέχει το 
ψηφιακό περιεχόμενο

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης 
για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου
ή ψηφιακής υπηρεσίας, ο προμηθευτής 
παρέχει το ψηφιακό περιεχόμενο

Or. fr

Τροπολογία 526
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στον καταναλωτή· ή διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 527
Constance Le Grip
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε τρίτο μέρος που εκμεταλλεύεται 
φυσική ή εικονική εγκατάσταση η οποία 
θέτει το ψηφιακό περιεχόμενο στη 
διάθεση του καταναλωτή ή παρέχει στον 
καταναλωτή τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε αυτό και έχει επιλεγεί από τον 
καταναλωτή για την παραλαβή του 
ψηφιακού περιεχομένου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 528
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε τρίτο μέρος που εκμεταλλεύεται 
φυσική ή εικονική εγκατάσταση η οποία 
θέτει το ψηφιακό περιεχόμενο στη διάθεση 
του καταναλωτή ή παρέχει στον 
καταναλωτή τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
αυτό και έχει επιλεγεί από τον καταναλωτή 
για την παραλαβή του ψηφιακού 
περιεχομένου.

β) σε τρίτο μέρος που εκμεταλλεύεται 
φυσική ή εικονική εγκατάσταση η οποία 
θέτει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την 
ψηφιακή υπηρεσία στη διάθεση του 
καταναλωτή ή παρέχει στον καταναλωτή 
τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό και έχει 
επιλεγεί από τον καταναλωτή για την 
παραλαβή του ψηφιακού περιεχομένου ή 
της ψηφιακής υπηρεσίας·

Or. ro

Τροπολογία 529
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε τρίτο μέρος που εκμεταλλεύεται 
φυσική ή εικονική εγκατάσταση η οποία 

β) σε τρίτο μέρος που εκμεταλλεύεται 
φυσική ή εικονική εγκατάσταση η οποία 
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θέτει το ψηφιακό περιεχόμενο στη διάθεση 
του καταναλωτή ή παρέχει στον 
καταναλωτή τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
αυτό και έχει επιλεγεί από τον καταναλωτή 
για την παραλαβή του ψηφιακού 
περιεχομένου.

θέτει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την 
ψηφιακή υπηρεσία στη διάθεση του 
καταναλωτή ή παρέχει στον καταναλωτή 
τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά και 
έχει επιλεγεί από τον καταναλωτή για την 
παραλαβή του ψηφιακού περιεχομένου ή 
της ψηφιακής υπηρεσίας.

Or. it

Τροπολογία 530
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε τρίτο μέρος που εκμεταλλεύεται 
φυσική ή εικονική εγκατάσταση η οποία 
θέτει το ψηφιακό περιεχόμενο στη διάθεση 
του καταναλωτή ή παρέχει στον 
καταναλωτή τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
αυτό και έχει επιλεγεί από τον καταναλωτή 
για την παραλαβή του ψηφιακού 
περιεχομένου.

β) σε τρίτο μέρος που εκμεταλλεύεται 
φυσική ή εικονική εγκατάσταση η οποία 
θέτει το ψηφιακό περιεχόμενο στη διάθεση 
του καταναλωτή ή παρέχει στον 
καταναλωτή τη δυνατότητα πρόσβασης σε 
αυτό και έχει επιλεγεί από τον καταναλωτή 
για την παραλαβή του ψηφιακού 
περιεχομένου· ή

Or. it

Τροπολογία 531
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) σε τρίτο πρόσωπο που επιλέγει ο 
καταναλωτής

Or. it

Τροπολογία 532
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Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο προμηθευτής προμηθεύει το 
ψηφιακό περιεχόμενο αμέσως μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη 
έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Η 
προμήθεια θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται όταν το ψηφιακό 
περιεχόμενο παρέχεται στον καταναλωτή 
ή, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η 
παράγραφος 1 στοιχείο β), στο τρίτο 
μέρος που επιλέγει ο καταναλωτής, αν 
αυτό το παραλάβει πρώτο.

2. Ο προμηθευτής προμηθεύει το 
ψηφιακό περιεχόμενο αμέσως μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη 
έχουν συμφωνήσει διαφορετικά.

Or. en

Τροπολογία 533
Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο προμηθευτής προμηθεύει το 
ψηφιακό περιεχόμενο αμέσως μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη
έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Η 
προμήθεια θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται όταν το ψηφιακό 
περιεχόμενο παρέχεται στον καταναλωτή
ή, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η 
παράγραφος 1 στοιχείο β), στο τρίτο μέρος 
που επιλέγει ο καταναλωτής, αν αυτό το 
παραλάβει πρώτο.

2. Ο προμηθευτής προμηθεύει το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή 
υπηρεσία αμέσως μετά τη σύναψη της 
σύμβασης χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, εκτός εάν ο καταναλωτής 
και ο προμηθευτής έχουν συμφωνήσει 
διαφορετικά. Ο προμηθευτής έχει 
εκπληρώσει την υποχρέωσή προμήθειας
όταν το ψηφιακό περιεχόμενο ή η 
ψηφιακή υπηρεσία τίθενται στη διάθεση 
ή είναι προσβάσιμα από τον καταναλωτή
ή, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η 
παράγραφος 1 στοιχείο β) ή στοιχείο γ), το
τρίτο μέρος που επιλέγει ο καταναλωτής, 
κατά περίπτωση.

Or. en
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Τροπολογία 534
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο προμηθευτής προμηθεύει το 
ψηφιακό περιεχόμενο αμέσως μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη 
έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Η 
προμήθεια θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται όταν το ψηφιακό 
περιεχόμενο παρέχεται στον καταναλωτή 
ή, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η 
παράγραφος 1 στοιχείο β), στο τρίτο μέρος 
που επιλέγει ο καταναλωτής, αν αυτό το 
παραλάβει πρώτο.

2. Εκτός αν τα μέρη έχουν 
συμφωνήσει διαφορετικά, ο προμηθευτής 
προμηθεύει το ψηφιακό περιεχόμενο ή την 
ψηφιακή υπηρεσία χωρίς περιττή 
καθυστέρηση, το αργότερο εντός 
διαστήματος 30 ημερών από την 
ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Η 
προμήθεια θεωρείται ότι έχει 
πραγματοποιηθεί όταν το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία 
παρέχεται στον καταναλωτή ή, στις 
περιπτώσεις που εφαρμόζεται η 
παράγραφος 1 στοιχείο β), στο τρίτο μέρος 
που επιλέγει ο καταναλωτής, αν αυτό το 
παραλάβει πρώτο.

Or. ro

Τροπολογία 535
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Anna Hedh, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο προμηθευτής προμηθεύει το 
ψηφιακό περιεχόμενο αμέσως μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη 
έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Η 
προμήθεια θεωρείται ότι 
πραγματοποιείται όταν το ψηφιακό 
περιεχόμενο παρέχεται στον καταναλωτή
ή, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η 
παράγραφος 1 στοιχείο β), στο τρίτο μέρος 

2. Ο προμηθευτής προμηθεύει το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή 
υπηρεσία αμέσως μετά τη σύναψη της 
σύμβασης, εκτός αν τα μέρη έχουν 
συμφωνήσει διαφορετικά. Ο προμηθευτής 
έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή 
προμήθειας όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
ή η ψηφιακή υπηρεσία τίθενται στη 
διάθεση ή είναι προσβάσιμα από τον 
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που επιλέγει ο καταναλωτής, αν αυτό το 
παραλάβει πρώτο.

καταναλωτή ή, στις περιπτώσεις που 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο β) ή 
στοιχείο γ), το τρίτο μέρος που επιλέγει ο 
καταναλωτής, κατά περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εναρμόνιση με το άρθρο 18 παράγραφος 1 της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Τροπολογία 536
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο προμηθευτής προμηθεύει το 
ψηφιακό περιεχόμενο αμέσως μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη 
έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Η 
προμήθεια θεωρείται ότι πραγματοποιείται 
όταν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται 
στον καταναλωτή ή, στις περιπτώσεις που 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο β), 
στο τρίτο μέρος που επιλέγει ο 
καταναλωτής, αν αυτό το παραλάβει 
πρώτο.

2. Ο προμηθευτής προμηθεύει το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή 
υπηρεσία εντός ενός μηνός από τη 
σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη 
έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Η 
προμήθεια θεωρείται ότι πραγματοποιείται 
όταν το ψηφιακό περιεχόμενο ή η 
ψηφιακή υπηρεσία καθίστανται 
προσβάσιμα στον καταναλωτή ή, στις 
περιπτώσεις που εφαρμόζεται η 
παράγραφος 1 στοιχείο β), στο τρίτο μέρος 
που επιλέγει ο καταναλωτής, αν αυτό το 
παραλάβει πρώτο.

Or. it

Τροπολογία 537
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο προμηθευτής προμηθεύει το 
ψηφιακό περιεχόμενο αμέσως μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη 

2. Ο προμηθευτής προμηθεύει το 
ψηφιακό περιεχόμενο χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη 
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έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Η 
προμήθεια θεωρείται ότι πραγματοποιείται 
όταν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται 
στον καταναλωτή ή, στις περιπτώσεις που 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο β), 
στο τρίτο μέρος που επιλέγει ο 
καταναλωτής, αν αυτό το παραλάβει 
πρώτο.

σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη 
έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Η 
προμήθεια θεωρείται ότι πραγματοποιείται 
όταν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται 
στον καταναλωτή ή, στις περιπτώσεις που 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο β), 
στο τρίτο μέρος που επιλέγει ο 
καταναλωτής, αν αυτό το παραλάβει 
πρώτο.

Or. en

Τροπολογία 538
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο προμηθευτής προμηθεύει το 
ψηφιακό περιεχόμενο αμέσως μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη 
έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Η 
προμήθεια θεωρείται ότι πραγματοποιείται 
όταν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται 
στον καταναλωτή ή, στις περιπτώσεις που 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο β), 
στο τρίτο μέρος που επιλέγει ο 
καταναλωτής, αν αυτό το παραλάβει 
πρώτο.

2. Ο προμηθευτής προμηθεύει το 
ψηφιακό περιεχόμενο χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, εκτός αν τα μέρη 
έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. Η 
προμήθεια θεωρείται ότι πραγματοποιείται 
όταν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται 
στον καταναλωτή ή, στις περιπτώσεις που 
εφαρμόζεται η παράγραφος 1 στοιχείο β), 
στο τρίτο μέρος που επιλέγει ο 
καταναλωτής, αν αυτό το παραλάβει 
πρώτο.

Or. en

Τροπολογία 539
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν η προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας 
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πραγματοποιείται αμέσως μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, ο προμηθευτής 
ενημερώνει τον καταναλωτή για την 
απώλεια του δικαιώματος υπαναχώρησής 
του σύμφωνα με το άρθρο 16 ιγ) της 
οδηγίας 2011/83 σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών.

Or. fr

Τροπολογία 540
Jean-Marie Cavada, Kaja Kallas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η καθυστέρηση παροχής του 
ψηφιακού περιεχομένου μπορεί να 
αποδοθεί στον προμηθευτή μόνο εάν 
αποδειχθεί ότι δεν προέρχονται από 
πρόβλημα στην πλατφόρμα μεταπώλησης 
του περιεχομένου ή στην πρόσβαση στο 
διαδίκτυο.

Or. fr

Τροπολογία 541
Evelyne Gebhardt, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Liisa 
Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Maria Grapini, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α

Συμμόρφωση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας 

προς τους όρους της σύμβασης

1. Προκειμένου να συμμορφώνεται προς 
τους όρους της σύμβασης, το ψηφιακό 
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περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία 
πρέπει επίσης να εκπληρώνει τις 
απαιτήσεις των άρθρων 6, 6α, 7 και 8.

2. Σε περίπτωση συμβάσεων όπου το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία θα πρέπει να παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία συμμορφώνεται προς τους 
όρους της σύμβασης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του εν λόγω διαστήματος. 
Προσωρινές διακοπές της προμήθειας 
του ψηφιακού περιεχομένου ή της 
ψηφιακής υπηρεσίας που εμπίπτουν στην 
ευθύνη του προμηθευτή 
αντιμετωπίζονται ως περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης.

3. Το παρεχόμενο ψηφιακό περιεχόμενο ή 
η παρεχόμενη ψηφιακή υπηρεσία πρέπει 
να συμμορφώνεται με την πλέον 
πρόσφατη έκδοση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας 
που ήταν διαθέσιμη κατά τον χρόνο 
σύναψης της σύμβασης, εκτός εάν έχει 
συμφωνηθεί διαφορετικά.

4. Ο προμηθευτής πρέπει να διασφαλίζει 
ότι ο καταναλωτής ενημερώνεται, και του 
παρέχονται, οι επικαιροποιήσεις του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας που είναι απαραίτητες 
προκειμένου να καθίστανται το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία 
συμμορφούμενα προς τους όρους της 
σύμβασης. Σε περίπτωση που ο 
καταναλωτής επιλέξει να διατηρήσει την 
παρούσα έκδοση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, 
η εν λόγω παρούσα έκδοση παραμένει 
διαθέσιμη ή προσβάσιμη για εύλογο 
χρονικό διάστημα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προτείνεται μια πιο ευανάγνωστη δομή: Το άρθρο 5α περιλαμβάνει την εισαγωγική παράγραφο 
για τη συμμόρφωση και ορισμένα οριζόντια ζητήματα, το άρθρο 6 περιλαμβάνει τις 
υποκειμενικές προϋποθέσεις, το άρθρο 7 περιλαμβάνει τις αντικειμενικές προϋποθέσεις, κ.λ.π.

Τροπολογία 542
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου 
προς τους όρους της σύμβασης

Συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου 
ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους 
όρους της σύμβασης

Or. ro

Τροπολογία 543
Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου 
προς τους όρους της σύμβασης

Συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου 
ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους 
όρους της σύμβασης

Or. en

Τροπολογία 544
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου Συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου 
ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους 



PE599.502v02-00 130/186 AM\1117404EL.docx

EL

προς τους όρους της σύμβασης όρους της σύμβασης

Or. it

Τροπολογία 545
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου 
προς τους όρους της σύμβασης

Συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου 
ή της ψηφιακής υπηρεσίας προς τους 
όρους της σύμβασης

Or. fr

Τροπολογία 546
Daniel Dalton, Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου 
προς τους όρους της σύμβασης

Απαιτήσεις για τη συμμόρφωση του 
ψηφιακού περιεχομένου προς τους όρους 
της σύμβασης

Or. en

Τροπολογία 547
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει 
στον καταναλωτή ψηφιακό περιεχόμενο ή 
ψηφιακές υπηρεσίες που 
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συμμορφώνονται με τη σύμβαση.

Or. fr

Τροπολογία 548
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό 
περιεχόμενο συμμορφώνεται προς τους 
όρους της σύμβασης, πρέπει, κατά 
περίπτωση:

1. Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα 
σχετικά χαρακτηριστικά για την 
εκτίμηση της συμμόρφωσης του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας, καθώς και κάθε σχετική 
πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με 
την υποχρέωση δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679.

Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό 
περιεχόμενο συμμορφώνεται προς τους 
όρους της σύμβασης, πρέπει, κατά 
περίπτωση:

Or. en

Τροπολογία 549
Daniel Buda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό 
περιεχόμενο συμμορφώνεται προς τους 
όρους της σύμβασης, πρέπει, κατά 
περίπτωση:

1. Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία
συμμορφώνεται προς τους όρους της 
σύμβασης, πρέπει, κατά περίπτωση:

Or. ro
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Τροπολογία 550
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό 
περιεχόμενο συμμορφώνεται προς τους 
όρους της σύμβασης, πρέπει, κατά 
περίπτωση:

1. Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία
συμμορφώνεται προς τους όρους της 
σύμβασης, πρέπει, κατά περίπτωση:

Or. it

Τροπολογία 551
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό 
περιεχόμενο συμμορφώνεται προς τους 
όρους της σύμβασης, πρέπει, κατά 
περίπτωση:

1. Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό 
περιεχόμενο συμμορφώνεται προς τους 
όρους της σύμβασης, πρέπει, κατά 
περίπτωση: (Δεν αφορά το ελληνικό 
κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 552
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό 
περιεχόμενο συμμορφώνεται προς τους 
όρους της σύμβασης, πρέπει, κατά 
περίπτωση:

1. Για να θεωρηθεί ότι το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία
συμμορφώνεται προς τους όρους της 
σύμβασης, πρέπει:

Or. fr
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Τροπολογία 553
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την 
ποιότητα, τη διάρκεια και την έκδοση, που 
απαιτούνται από τη σύμβαση, να διαθέτει 
τις δυνατότητες λειτουργίας, τη 
διαλειτουργικότητα και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, που απαιτούνται από τη 
σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική 
πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης,

α) να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την 
ποιότητα, τη διάρκεια και την έκδοση, που 
απαιτούνται από τη σύμβαση, να διαθέτει 
τις δυνατότητες λειτουργίας, τη 
διαλειτουργικότητα και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, που απαιτούνται από τη 
σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική 
πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης, που συνδέονται με 
τον πωλητή, ή κάθε διαφήμιση που 
συνδέεται με τον προμηθευτή, εκτός εάν 
ο προμηθευτής αποδείξει ότι δεν έχει 
ενημερωθεί για την εν λόγω διαφήμιση,

Or. it

Τροπολογία 554
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την 
ποιότητα, τη διάρκεια και την έκδοση, που 
απαιτούνται από τη σύμβαση, να διαθέτει 
τις δυνατότητες λειτουργίας, τη 
διαλειτουργικότητα και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, που απαιτούνται από τη 
σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική 
πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης,

α) να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την 
ποιότητα, την περιγραφή, τη διάρκεια και 
την έκδοση, που απαιτούνται από τη 
σύμβαση, να διαθέτει τις δυνατότητες 
λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα 
λοιπά χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, που παρέχονται από τον 
προμηθευτή,
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Or. fr

Τροπολογία 555
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την 
ποιότητα, τη διάρκεια και την έκδοση, να 
διαθέτει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη 
διαλειτουργικότητα και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, που απαιτούνται από τη 
σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική 
πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης,

α) να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την 
ποιότητα, την περιγραφή, τη διάρκεια και 
την έκδοση, να διαθέτει τις δυνατότητες 
λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και τα 
λοιπά χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, που απαιτούνται από τη 
σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική 
πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης,

Or. ro

Τροπολογία 556
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την 
ποιότητα, τη διάρκεια και την έκδοση, που 
απαιτούνται από τη σύμβαση, να διαθέτει 
τις δυνατότητες λειτουργίας, τη 
διαλειτουργικότητα και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, που απαιτούνται από τη 
σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική 
πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης,

α) να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την 
ποιότητα του αρχείου, τη διάρκεια και την 
έκδοση, που απαιτούνται από τη σύμβαση, 
να διαθέτει τις δυνατότητες λειτουργίας, τη 
διαλειτουργικότητα και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, που απαιτούνται από τη 
σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική 
πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης,

Or. fr
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Τροπολογία 557
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την 
ποιότητα, τη διάρκεια και την έκδοση, που 
απαιτούνται από τη σύμβαση, να διαθέτει 
τις δυνατότητες λειτουργίας, τη 
διαλειτουργικότητα και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, που απαιτούνται από τη 
σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική 
πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης,

α) να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την 
ποιότητα, τη διάρκεια, τις δυνατότητες 
λειτουργίας, τη συμβατότητα και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, που απαιτούνται από τη 
σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική 
πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης,

Or. fr

Τροπολογία 558
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την 
ποιότητα, τη διάρκεια και την έκδοση, που 
απαιτούνται από τη σύμβαση, να διαθέτει 
τις δυνατότητες λειτουργίας, τη 
διαλειτουργικότητα και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων, όπως η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, που απαιτούνται από τη 
σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική 
πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης,

α) να αντιστοιχεί στην ποσότητα, την 
ποιότητα, τη διάρκεια και την έκδοση, που 
απαιτούνται από τη σύμβαση, να διαθέτει 
τις δυνατότητες λειτουργίας και τα λοιπά 
χαρακτηριστικά, όπως η απόδοση, η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, που απαιτούνται από τη 
σύμβαση, καθώς και κάθε προσυμβατική 
πληροφορία που αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της σύμβασης,

Or. fr
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Τροπολογία 559
Daniel Dalton, Vicky Ford

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να είναι κατάλληλο για κάθε ειδικό 
σκοπό για τον οποίον το επιζητεί ο 
καταναλωτής και τον οποίο ο 
καταναλωτής γνωστοποίησε στον 
προμηθευτή κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης, ο δε προμηθευτής τον 
αποδέχθηκε,

β) να πληροί τις νόμιμες προσδοκίες 
του καταναλωτή και να είναι κατάλληλο 
για κάθε ειδικό σκοπό για τον οποίον το 
επιζητεί ο καταναλωτής,

Or. en

Τροπολογία 560
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να είναι κατάλληλο για κάθε ειδικό 
σκοπό για τον οποίον το επιζητεί ο 
καταναλωτής και τον οποίο ο καταναλωτής 
γνωστοποίησε στον προμηθευτή κατά τον 
χρόνο σύναψης της σύμβασης, ο δε 
προμηθευτής τον αποδέχθηκε,

β) να είναι κατάλληλο για κάθε ειδικό 
σκοπό για τον οποίον το επιζητεί ο 
καταναλωτής και τον οποίο ο καταναλωτής 
γνωστοποίησε στον προμηθευτή το 
αργότερο κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης, ο δε προμηθευτής τον 
αποδέχθηκε,

Or. fr

Τροπολογία 561
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) να είναι κατάλληλο για τους 
σκοπούς για τους οποίους 
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χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό 
περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής και να 
διαθέτει τις ιδιότητες, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
λειτουργίας, της διαλειτουργικότητάς του 
και των λοιπών χαρακτηριστικών 
επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η 
συνέχεια και η ασφάλεια, τις οποίες 
μπορεί ευλόγως να αναμένει ο 
καταναλωτής, ενώ λαμβάνονται υπόψη 
τα εξής:

(1) οι νόμιμες προσδοκίες των 
καταναλωτών·

(2) τυχόν ισχύοντα διεθνή ή ευρωπαϊκά 
τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει τέτοιων 
τεχνικών προτύπων, εφαρμοστέοι 
κώδικες δεοντολογίας και ορθές 
πρακτικές του κλάδου· και

(3) οποιεσδήποτε υφιστάμενες βέλτιστες 
πρακτικές που έχουν σχέση με την 
ασφάλεια των συστημάτων πληροφοριών 
και του ψηφιακού περιβάλλοντος·

(4) τυχόν δημόσια δήλωση του 
προμηθευτή ή για λογαριασμό του 
προμηθευτή ή άλλων προσώπων σε 
προηγούμενα στάδια της αλυσίδας 
συναλλαγών, εκτός εάν ο προμηθευτής 
αποδείξει:

i) ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε 
ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση·

ii) ότι, κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης η σχετική δήλωση είχε 
διορθωθεί και ο καταναλωτής έλαβε ρητή 
γνώση αυτής της διόρθωσης από τον 
έμπορο·

iii) ότι η απόφαση για την αγορά του 
ψηφιακού περιεχομένου δεν μπορούσε να 
επηρεαστεί από τη δήλωση.

Or. en

Τροπολογία 562
Virginie Rozière
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) είναι κατάλληλα για τις χρήσεις 
για τις οποίες προορίζονται συνήθως 
ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακές 
υπηρεσίες του ιδίου τύπου·

Or. fr

Τροπολογία 563
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) έχουν τη συνήθη ποιότητα και 
επιδόσεις ενός περιεχομένου ή μιας 
υπηρεσίας του ίδιου τύπου τις οποίες 
μπορεί ευλόγως να αναμένει ο 
καταναλωτής, λαμβάνοντας υπόψη τη 
φύση του περιεχομένου ή της υπηρεσίας 
και τις δημόσιες δηλώσεις του 
προμηθευτή ή τρίτου που τον εκπροσωπεί 
για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 
περιεχομένου ή της υπηρεσίας, ιδίως στο 
πλαίσιο της διαφήμισης ή της 
(επι)σήμανσης.

Or. fr

Τροπολογία 564
Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να συνοδεύεται από τυχόν οδηγίες 
και υπηρεσίες υποστήριξης του πελάτη 

διαγράφεται
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που προβλέπονται στη σύμβαση, και

Or. en

Τροπολογία 565
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να συνοδεύεται από τυχόν οδηγίες 
και υπηρεσίες υποστήριξης του πελάτη που 
προβλέπονται στη σύμβαση, και

γ) να συνοδεύεται από όλα τα 
εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στις
οδηγίες εγκατάστασης και από υπηρεσίες 
υποστήριξης του πελάτη που προβλέπονται 
στη σύμβαση, και

Or. it

Τροπολογία 566
Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να είναι επικαιροποιημένο όπως 
προβλέπεται στη σύμβαση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 567
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να είναι επικαιροποιημένο όπως 
προβλέπεται στη σύμβαση.

δ) να είναι επικαιροποιημένο όπως 
προβλέπεται στη σύμβαση, τις 
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προσυμβατικές πληροφορίες, τη 
διαφήμιση ή την επισήμανση.

Or. fr

Τροπολογία 568
Maria Grapini

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) να ανταποκρίνεται στις εύλογες 
προσδοκίες των καταναλωτών·

Or. ro

Τροπολογία 569
Virginie Rozière

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στον βαθμό που η σύμβαση δεν 
ορίζει, κατά περίπτωση, με σαφή και 
περιεκτικό τρόπο, τις απαιτήσεις για το 
ψηφιακό περιεχόμενο που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1, το ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο 
για τους σκοπούς για τους οποίους 
χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό 
περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
λειτουργίας, της διαλειτουργικότητάς του 
και των λοιπών χαρακτηριστικών 
επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η 
συνέχεια και η ασφάλεια, ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

διαγράφεται

α) αν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται 
αντί τιμήματος ή άλλης μη χρηματικής 
αντιπαροχής,

β) κατά περίπτωση, τυχόν ισχύοντα 
διεθνή τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει 
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αυτών, εφαρμοστέοι κώδικες 
δεοντολογίας και καλές πρακτικές του 
κλάδου,

γ) τυχόν δημόσια δήλωση του 
προμηθευτή ή για λογαριασμό του 
προμηθευτή ή άλλων προσώπων σε 
προηγούμενα στάδια της αλυσίδας 
συναλλαγών, εκτός εάν ο προμηθευτής 
αποδείξει:

i) ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε 
ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση·

ii) ότι, κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης η σχετική δήλωση είχε 
διορθωθεί·

iii) ότι η απόφαση για την αγορά του 
ψηφιακού περιεχομένου δεν μπορούσε να 
επηρεαστεί από τη δήλωση.

Or. fr

Τροπολογία 570
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στον βαθμό που η σύμβαση δεν 
ορίζει, κατά περίπτωση, με σαφή και 
περιεκτικό τρόπο, τις απαιτήσεις για το 
ψηφιακό περιεχόμενο που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1, το ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο 
για τους σκοπούς για τους οποίους 
χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό 
περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
λειτουργίας, της διαλειτουργικότητάς του 
και των λοιπών χαρακτηριστικών 
επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η 
συνέχεια και η ασφάλεια, ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

διαγράφεται

α) αν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται 
αντί τιμήματος ή άλλης μη χρηματικής 
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αντιπαροχής,

β) κατά περίπτωση, τυχόν ισχύοντα 
διεθνή τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει 
αυτών, εφαρμοστέοι κώδικες 
δεοντολογίας και καλές πρακτικές του 
κλάδου, και

γ) τυχόν δημόσια δήλωση του 
προμηθευτή ή για λογαριασμό του 
προμηθευτή ή άλλων προσώπων σε 
προηγούμενα στάδια της αλυσίδας 
συναλλαγών, εκτός εάν ο προμηθευτής 
αποδείξει:

i) ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε 
ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση·

ii) ότι, κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης η σχετική δήλωση είχε 
διορθωθεί·

iii) ότι η απόφαση για την αγορά του 
ψηφιακού περιεχομένου δεν μπορούσε να 
επηρεαστεί από τη δήλωση.

Or. it

Τροπολογία 571
Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στον βαθμό που η σύμβαση δεν 
ορίζει, κατά περίπτωση, με σαφή και 
περιεκτικό τρόπο, τις απαιτήσεις για το 
ψηφιακό περιεχόμενο που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1, το ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο 
για τους σκοπούς για τους οποίους 
χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό 
περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
λειτουργίας, της διαλειτουργικότητάς του 
και των λοιπών χαρακτηριστικών 
επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η 
συνέχεια και η ασφάλεια, ενώ θα 

διαγράφεται
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λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) αν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται 
αντί τιμήματος ή άλλης μη χρηματικής 
αντιπαροχής,

β) κατά περίπτωση, τυχόν ισχύοντα 
διεθνή τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει 
αυτών, εφαρμοστέοι κώδικες 
δεοντολογίας και καλές πρακτικές του 
κλάδου, και

γ) τυχόν δημόσια δήλωση του 
προμηθευτή ή για λογαριασμό του 
προμηθευτή ή άλλων προσώπων σε 
προηγούμενα στάδια της αλυσίδας 
συναλλαγών, εκτός εάν ο προμηθευτής 
αποδείξει:

i) ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε 
ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση·

ii) ότι, κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης η σχετική δήλωση είχε 
διορθωθεί·

iii) ότι η απόφαση για την αγορά του 
ψηφιακού περιεχομένου δεν μπορούσε να 
επηρεαστεί από τη δήλωση.

Or. en

Τροπολογία 572
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στον βαθμό που η σύμβαση δεν 
ορίζει, κατά περίπτωση, με σαφή και 
περιεκτικό τρόπο, τις απαιτήσεις για το 
ψηφιακό περιεχόμενο που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1, το ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για 
τους σκοπούς για τους οποίους 
χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό 
περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 

2. Στον βαθμό που η σύμβαση δεν 
ορίζει, κατά περίπτωση, με σαφή και 
περιεκτικό τρόπο, τις απαιτήσεις για το 
ψηφιακό περιεχόμενο που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1, το ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για 
τους σκοπούς για τους οποίους 
χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό 
περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
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λειτουργίας, της διαλειτουργικότητάς του 
και των λοιπών χαρακτηριστικών 
επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η 
συνέχεια και η ασφάλεια, ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

λειτουργίας, της διαλειτουργικότητάς του 
και των λοιπών χαρακτηριστικών 
επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η 
συνέχεια και η ασφάλεια, και να πληροί τα 
πρότυπα που ο καταναλωτής θα 
μπορούσε ευλόγως να προσδοκά, ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προσδοκίες των καταναλωτών ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με το είδος και τη 
χρήση του ψηφιακού περιεχομένου και των υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
εξεταστούν αντικειμενικά, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τον σκοπό της σύμβασης, τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, ιδίως υπό το πρίσμα των ταχέως εξελισσόμενων επιχειρηματικών 
μοντέλων των εταιρειών στον ψηφιακό τομέα και των ραγδαίων ρυθμών της καινοτομίας στο 
πεδίο του ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών, καθώς και τις χρήσεις και τις πρακτικές των 
ενδιαφερόμενων μερών.

Τροπολογία 573
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στον βαθμό που η σύμβαση δεν 
ορίζει, κατά περίπτωση, με σαφή και 
περιεκτικό τρόπο, τις απαιτήσεις για το 
ψηφιακό περιεχόμενο που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1, το ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για 
τους σκοπούς για τους οποίους 
χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό 
περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
λειτουργίας, της διαλειτουργικότητάς του 
και των λοιπών χαρακτηριστικών 
επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η 
συνέχεια και η ασφάλεια, ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

2. Στον βαθμό που η σύμβαση δεν 
ορίζει, κατά περίπτωση, με σαφή και 
περιεκτικό τρόπο, τις απαιτήσεις για το 
ψηφιακό περιεχόμενο που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1, το ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για 
τους σκοπούς που ο καταναλωτής θα 
μπορούσε ευλόγως να προσδοκά και για 
τους οποίους χρησιμοποιείται συνήθως 
ψηφιακό περιεχόμενο της ιδίας 
περιγραφής, συμπεριλαμβανομένων των 
δυνατοτήτων λειτουργίας, της 
διαλειτουργικότητάς του και των λοιπών 
χαρακτηριστικών επιδόσεων, όπως η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη τα 
εξής:

Or. en
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Τροπολογία 574
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στον βαθμό που η σύμβαση δεν 
ορίζει, κατά περίπτωση, με σαφή και 
περιεκτικό τρόπο, τις απαιτήσεις για το 
ψηφιακό περιεχόμενο που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1, το ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για 
τους σκοπούς για τους οποίους 
χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό 
περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
λειτουργίας, της διαλειτουργικότητάς του
και των λοιπών χαρακτηριστικών 
επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η 
συνέχεια και η ασφάλεια, ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

2. Στον βαθμό που η σύμβαση δεν 
ορίζει, κατά περίπτωση, με σαφή και 
περιεκτικό τρόπο, τις απαιτήσεις για το 
ψηφιακό περιεχόμενο που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1, το ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να είναι κατάλληλο για 
τους σκοπούς για τους οποίους 
χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό 
περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
λειτουργίας και των λοιπών 
χαρακτηριστικών, όπως οι επιδόσεις, η 
προσβασιμότητα, η συνέχεια και η 
ασφάλεια, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη τα 
εξής:

Or. fr

Τροπολογία 575
Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται αντί τιμήματος ή άλλης μη 
χρηματικής αντιπαροχής,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 576
Antanas Guoga
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται αντί τιμήματος ή άλλης μη 
χρηματικής αντιπαροχής,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 577
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται αντί τιμήματος ή άλλης μη 
χρηματικής αντιπαροχής,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 578
Lucy Anderson, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Afzal Khan, Maria 
Arena, Mary Honeyball, Victor Negrescu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αν το ψηφιακό περιεχόμενο
παρέχεται αντί τιμήματος ή άλλης μη 
χρηματικής αντιπαροχής,

α) Για τη διαλειτουργικότητα που ο 
καταναλωτής μπορεί ευλόγως να 
αναμένει από ένα ηλεκτρονικό αρχείο που 
παρέχεται για απεριόριστο χρονικό 
διάστημα απαιτείται, ανεξάρτητα από τις 
διατάξεις της σύμβασης, το εν λόγω 
ηλεκτρονικό αρχείο να παρέχεται 
αποκλειστικά σε ανοικτό μορφότυπο. Ο 
προμηθευτής ενός τέτοιου αρχείου που 
χρησιμοποιεί ίδια τεχνολογικά μέτρα 
προστασίας καθιστά διαθέσιμα σε άλλους 
προμηθευτές τα αρχεία ή τις ψηφιακές 
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υπηρεσίες που ζητούν και τις 
πληροφορίες που είναι απαραίτητες για 
τον σκοπό της διαλειτουργικότητας. Δεν 
επιβάλλει άλλους περιορισμούς στο 
υλισμικό ή το λογισμικό που εμποδίζουν 
την πρόσβαση και τη χρήση αρχείου σε 
ψηφιακό περιβάλλον διαφορετικό από 
εκείνο με το οποίο παρέχεται, πράγμα που 
σημαίνει ότι οι καταναλωτές μπορούν να 
έχουν πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο 
χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιούν 
εφαρμογές ή άλλες τεχνολογίες για τη 
μετατροπή του περιεχομένου στο οποίο 
επιθυμούν να έχουν πρόσβαση.

Or. en

Τροπολογία 579
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά περίπτωση, τυχόν ισχύοντα 
διεθνή τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει 
αυτών, εφαρμοστέοι κώδικες 
δεοντολογίας και καλές πρακτικές του 
κλάδου, και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 580
Marlene Mizzi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κατά περίπτωση, τυχόν ισχύοντα 
διεθνή τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει αυτών, 
εφαρμοστέοι κώδικες δεοντολογίας και 
καλές πρακτικές του κλάδου, και

β) κατά περίπτωση, τυχόν ισχύοντα 
τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει αυτών, 
εφαρμοστέοι κώδικες δεοντολογίας και 
καλές πρακτικές του κλάδου, και
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Or. en

Τροπολογία 581
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε 
ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 582
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ότι, κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης η σχετική δήλωση είχε 
διορθωθεί·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 583
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ότι η απόφαση για την αγορά του 
ψηφιακού περιεχομένου δεν μπορούσε να 
επηρεαστεί από τη δήλωση.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 584
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η σύμβαση ορίζει ότι το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τους όρους της 
σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του εν 
λόγω διαστήματος.

3. Εάν η σύμβαση ορίζει ότι το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τους όρους της 
σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του εν 
λόγω διαστήματος. Ψηφιακό περιεχόμενο 
που είναι ενσωματωμένο σε αγαθά πρέπει 
να επικαιροποιείται από τον προμηθευτή 
κατά τη συνήθη διάρκεια ζωής του 
αγαθού, εάν και στον βαθμό που αυτό 
είναι αναγκαίο για την ορθή χρήση του 
σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καθορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου με τους 
όρους της σύμβασης και τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στους καταναλωτές σε περίπτωση 
έλλειψης συμμόρφωσης αποτελούν ένα εύλογο και κατάλληλο κριτήριο και θα πρέπει συνεπώς 
να ισχύουν και για ψηφιακό περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο σε φυσικά αγαθά. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί ο καταναλωτής κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του, ο 
πωλητής του αγαθού θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη για την έλλειψη συμμόρφωσης 
ανεξαρτήτως τυχόν ειδικών συμβατικών σχέσεων μεταξύ του καταναλωτή και του προμηθευτή 
του ψηφιακού περιεχομένου.

Τροπολογία 585
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η σύμβαση ορίζει ότι το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τους όρους της 

3. Εάν η σύμβαση ορίζει ότι το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία πρέπει να παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
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σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του εν 
λόγω διαστήματος.

υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
απαιτείται, των ενημερώσεων ασφαλείας 
που παρέχονται από τον προμηθευτή,
πρέπει να συμμορφώνεται προς τους όρους 
της σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του εν 
λόγω διαστήματος.

Or. en

Τροπολογία 586
Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η σύμβαση ορίζει ότι το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τους όρους της 
σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του εν 
λόγω διαστήματος.

3. Εάν η σύμβαση ορίζει ότι το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία πρέπει να παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία πρέπει να συμμορφώνεται προς 
τους όρους της σύμβασης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του εν λόγω διαστήματος.

Or. en

Τροπολογία 587
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η σύμβαση ορίζει ότι το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να 
συμμορφώνεται προς τους όρους της 
σύμβασης καθ’ όλη τη διάρκεια του εν 
λόγω διαστήματος.

3. Εάν η σύμβαση ορίζει ότι το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να παρέχεται 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία πρέπει να συμμορφώνεται προς 
τους όρους της σύμβασης καθ’ όλη τη 
διάρκεια του εν λόγω διαστήματος.

Or. it
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Τροπολογία 588
Marietje Schaake

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Αν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται για καθορισμένη χρονική 
περίοδο και το εν λόγω ψηφιακό 
περιεχόμενο είναι ενσωματωμένο σε 
αγαθό, ο προμηθευτής του αγαθού 
εξασφαλίζει ότι το ενσωματωμένο 
ψηφιακό περιεχόμενο συμμορφώνεται με 
τη σύμβαση, όπως ορίζεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ή 
είναι κατάλληλο για τους σκοπούς κατά 
την έννοια της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένης 
της ενημέρωσης του ενσωματωμένου 
ψηφιακού περιεχομένου, καθώς ο 
καταναλωτής μπορεί να αναμένει, 
δεδομένης της φύσης του αγαθού και της 
σύμβασης, την αντιπαροχή που παρείχε 
και δυνητικούς κινδύνους ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 589
Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά, το παρεχόμενο ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να συμμορφώνεται με 
την πλέον πρόσφατη έκδοση του 
ψηφιακού περιεχομένου που ήταν 
διαθέσιμο κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 590
Kaja Kallas, Dita Charanzová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά, το παρεχόμενο ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να συμμορφώνεται με 
την πλέον πρόσφατη έκδοση του 
ψηφιακού περιεχομένου που ήταν 
διαθέσιμο κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρεχόμενη έκδοση θα πρέπει να είναι αυτή που συμφωνήθηκε μεταξύ του προμηθευτή και 
του καταναλωτή βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και της διαλειτουργικότητας του 
περιεχομένου με το ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή.

Τροπολογία 591
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά, το παρεχόμενο ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να συμμορφώνεται με 
την πλέον πρόσφατη έκδοση του ψηφιακού 
περιεχομένου που ήταν διαθέσιμο κατά 
τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

4. Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί 
διαφορετικά, το παρεχόμενο ψηφιακό 
περιεχόμενο ή η παρεχόμενη ψηφιακή 
υπηρεσία πρέπει να συμμορφώνεται με την 
πλέον πρόσφατη έκδοση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας
που ήταν διαθέσιμη κατά τον χρόνο 
σύναψης της σύμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 592
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Σε περίπτωση που η σύμβαση 
αφορά πολιτιστικό περιεχόμενο και, ως 
εκ τούτου, αφορά απαραιτήτως έργα που 
προστατεύονται βάσει δικαιωμάτων 
δημιουργού, η τήρηση της σύμβασης 
προϋποθέτει την τήρηση όλων των νόμων 
που προστατεύουν τα δικαιώματα 
δημιουργού.

Or. fr

Τροπολογία 593
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς τους όρους της σύμβασης, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει επίσης να 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις των άρθρων 7 
και 8.

5. Προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς τους όρους της σύμβασης, το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία πρέπει επίσης να εκπληρώνει τις 
απαιτήσεις των άρθρων 7 και 8 και να 
τηρεί τις αρχές της προστασίας των 
δεδομένων από τον σχεδιασμό και εξ 
ορισμού όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Τροπολογία 594
Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς τους όρους της σύμβασης, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει επίσης να 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις των άρθρων 7 
και 8.

5. Προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς τους όρους της σύμβασης, το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία πρέπει επίσης να εκπληρώνει τις 
απαιτήσεις των άρθρων 6α, 7 και 8.

Or. en

Τροπολογία 595
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς τους όρους της σύμβασης, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει επίσης να 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις των άρθρων 7 
και 8.

5. Προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς τους όρους της σύμβασης, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει επίσης να 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις των άρθρων 
6α, 7 και 8.

Or. it

Τροπολογία 596
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς τους όρους της σύμβασης, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει επίσης να 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις των άρθρων 7 
και 8.

5. Προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς τους όρους της σύμβασης, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει επίσης να 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις του άρθρου 7.

Or. fr

Τροπολογία 597
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Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς τους όρους της σύμβασης, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει επίσης να 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις των άρθρων 7
και 8.

5. Προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς τους όρους της σύμβασης, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει επίσης να 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις του άρθρου 7.

Or. fr

Τροπολογία 598
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς τους όρους της σύμβασης, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει επίσης να 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις των άρθρων 7 
και 8.

5. Προκειμένου να συμμορφώνεται 
προς τους όρους της σύμβασης, το 
ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει επίσης να 
εκπληρώνει τις απαιτήσεις του άρθρου 7.

Or. fr

Τροπολογία 599
Tadeusz Zwiefka, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα μέρη της σύμβασης μπορούν 
να συμφωνήσουν να παρεκκλίνουν από τα 
αντικειμενικά κριτήρια που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3, 
υπό την προϋπόθεση ότι, κατά τον χρόνο 
σύναψης της σύμβασης, ο καταναλωτής 
είχε γνώση για το συγκεκριμένο 
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χαρακτηριστικό του ψηφιακού 
περιεχομένου και συμφώνησε ρητά για 
αυτό κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 600
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α

Κριτήρια συμμόρφωσης του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας

1. Το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία πρέπει:

α) να είναι κατάλληλα για κάθε ειδική 
χρήση η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
πωλητή κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης, εκτός εάν από τις περιστάσεις 
προκύπτει ότι ο καταναλωτής δεν 
βασιζόταν ή ότι δεν θα ήταν εύλογο να 
βασιστεί, στις δεξιότητες και την κρίση 
του προμηθευτή·

β) να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς 
για τους οποίους χρησιμοποιείται 
συνήθως ψηφιακό περιεχόμενο ή 
ψηφιακή υπηρεσία της ιδίας περιγραφής·

γ) να διαθέτουν τα εξαρτήματα, τις 
οδηγίες εγκατάστασης ή άλλες οδηγίες 
που προβλέπονται από τη σύμβαση·

δ) να έχουν την ποιότητα και τα 
χαρακτηριστικά επιδόσεων που 
επισημαίνονται σε οποιαδήποτε 
προσυμβατική διαφήμιση·

2. Στον βαθμό που η σύμβαση δεν ορίζει, 
κατά περίπτωση, με σαφή και περιεκτικό 
τρόπο, τις απαιτήσεις για το ψηφιακό 
περιεχόμενο που προβλέπονται στην 
παράγραφο 1, το ψηφιακό περιεχόμενο 
πρέπει να είναι κατάλληλο για τους 
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σκοπούς για τους οποίους 
χρησιμοποιείται συνήθως ψηφιακό 
περιεχόμενο της ιδίας περιγραφής, 
συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων 
λειτουργίας, της διαλειτουργικότητάς του 
και των λοιπών χαρακτηριστικών 
επιδόσεων, όπως η προσβασιμότητα, η 
συνέχεια και η ασφάλεια, ενώ θα 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

α) αν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται 
αντί τιμήματος ή άλλης μη χρηματικής 
αντιπαροχής,

β) κατά περίπτωση, τυχόν ισχύοντα 
διεθνή τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει 
αυτών, εφαρμοστέοι κώδικες 
δεοντολογίας και καλές πρακτικές του 
κλάδου, και

γ) τυχόν δημόσια δήλωση του 
προμηθευτή ή για λογαριασμό του 
προμηθευτή ή άλλων προσώπων σε 
προηγούμενα στάδια της αλυσίδας 
συναλλαγών, εκτός εάν ο προμηθευτής 
αποδείξει:

i) ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε 
ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση·

ii) ότι, κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης η σχετική δήλωση είχε 
διορθωθεί·

iii) ότι η απόφαση για την αγορά του 
ψηφιακού περιεχομένου δεν μπορούσε να 
επηρεαστεί από τη δήλωση.

Or. it

Τροπολογία 601
Eva Maydell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α

Αντικειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης 
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προς τους όρους της σύμβασης

1. Το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία πρέπει, κατά περίπτωση:

α) να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς 
για τους οποίους χρησιμοποιείται 
συνήθως ψηφιακό περιεχόμενο της ιδίας 
περιγραφής, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη 
τα εξής: κατά περίπτωση, τυχόν ισχύοντα 
τεχνικά πρότυπα ή, ελλείψει αυτών, 
εφαρμοστέοι κώδικες δεοντολογίας και 
καλές πρακτικές του κλάδου, και

α) να συνοδεύεται από τυχόν συνοδευτικά 
εξαρτήματα, οδηγίες και υπηρεσίες 
υποστήριξης του πελάτη που 
προβλέπονται στη σύμβαση, και

β) να έχει την ποιότητα, τις δυνατότητες
λειτουργίας, τη διαλειτουργικότητα και 
τα λοιπά χαρακτηριστικά επιδόσεων, 
όπως η προσβασιμότητα, η συνέχεια και 
η ασφάλεια, τα οποία διαθέτει συνήθως 
ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή 
υπηρεσία ίδιου τύπου και τα οποία ο 
καταναλωτής μπορεί ευλόγως να 
αναμένει δεδομένης της φύσης του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψιν: τυχόν 
δημόσια δήλωση του προμηθευτή ή για 
λογαριασμό του προμηθευτή ή άλλων 
προσώπων σε προηγούμενα στάδια της 
αλυσίδας συναλλαγών, εκτός εάν ο 
προμηθευτής αποδείξει:

i) ότι δεν γνώριζε και δεν μπορούσε 
ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση·

ii) ότι, κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης η σχετική δήλωση είχε 
διορθωθεί·

iii) ότι η απόφαση για την αγορά του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας δεν μπορούσε να επηρεαστεί 
από τη δήλωση.

γ) να είναι επικαιροποιημένο ώστε να 
είναι κατάλληλο για τον σκοπό που ο 
καταναλωτής μπορεί ευλόγως να 
αναμένει δεδομένης της φύσης του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
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υπηρεσίας.

(2) Το παρεχόμενο ψηφιακό περιεχόμενο 
ή η παρεχόμενη ψηφιακή υπηρεσία 
πρέπει να συμμορφώνεται με την πλέον 
πρόσφατη έκδοση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας 
που ήταν διαθέσιμη κατά τον χρόνο 
σύναψης της σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 602
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου Ενσωμάτωση του ψηφιακού περιεχομένου 
ή των ψηφιακών υπηρεσιών

Or. en

Τροπολογία 603
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση πλημμελούς ενσωμάτωσης 
ψηφιακού περιεχομένου στο ψηφιακό 
περιβάλλον του καταναλωτή, κάθε έλλειψη 
συμμόρφωσης η οποία είναι συνέπεια της 
πλημμελούς ενσωμάτωσης θεωρείται ως 
έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού 
περιεχομένου εφόσον:

Σε περίπτωση πλημμελούς ενσωμάτωσης 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής 
υπηρεσίας στο ψηφιακό περιβάλλον του 
καταναλωτή, κάθε έλλειψη συμμόρφωσης 
η οποία είναι συνέπεια της πλημμελούς 
ενσωμάτωσης θεωρείται ως έλλειψη 
συμμόρφωσης του ψηφιακού περιεχομένου 
ή της ψηφιακής υπηρεσίας εφόσον:

Or. it
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Τροπολογία 604
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση πλημμελούς ενσωμάτωσης 
ψηφιακού περιεχομένου στο ψηφιακό 
περιβάλλον του καταναλωτή, κάθε έλλειψη 
συμμόρφωσης η οποία είναι συνέπεια της 
πλημμελούς ενσωμάτωσης θεωρείται ως 
έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού 
περιεχομένου εφόσον:

Σε περίπτωση πλημμελούς ενσωμάτωσης 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής 
υπηρεσίας στο ψηφιακό περιβάλλον του 
καταναλωτή, κάθε έλλειψη συμμόρφωσης 
η οποία είναι συνέπεια της πλημμελούς 
ενσωμάτωσης θεωρείται ως έλλειψη 
συμμόρφωσης με τη σύμβαση εφόσον:

Or. en

Τροπολογία 605
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση πλημμελούς ενσωμάτωσης 
ψηφιακού περιεχομένου στο ψηφιακό 
περιβάλλον του καταναλωτή, κάθε έλλειψη 
συμμόρφωσης η οποία είναι συνέπεια της 
πλημμελούς ενσωμάτωσης θεωρείται ως 
έλλειψη συμμόρφωσης του ψηφιακού 
περιεχομένου εφόσον:

Σε περίπτωση πλημμελούς ενσωμάτωσης 
ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής 
υπηρεσίας στο ψηφιακό περιβάλλον του 
καταναλωτή, κάθε έλλειψη συμμόρφωσης 
η οποία είναι συνέπεια της πλημμελούς 
ενσωμάτωσης θεωρείται ως έλλειψη 
συμμόρφωσης με τη σύμβαση εφόσον:

Or. en

Τροπολογία 606
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ενσωμάτωση του ψηφιακού α) η ενσωμάτωση του ψηφιακού 
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περιεχομένου έγινε από τον προμηθευτή ή 
υπό την ευθύνη του· ή

περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας
έγινε από τον προμηθευτή ή υπό την 
ευθύνη του· ή

Or. en

Τροπολογία 607
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ενσωμάτωση του ψηφιακού 
περιεχομένου έγινε από τον προμηθευτή ή 
υπό την ευθύνη του· ή

α) η ενσωμάτωση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας
έγινε από τον προμηθευτή ή υπό την 
ευθύνη του· ή

Or. en

Τροπολογία 608
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η ενσωμάτωση του ψηφιακού 
περιεχομένου έγινε από τον προμηθευτή ή 
υπό την ευθύνη του· ή

α) η ενσωμάτωση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας
έγινε από τον προμηθευτή ή υπό την 
ευθύνη του· ή

Or. it

Τροπολογία 609
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ψηφιακό περιεχόμενο 
προοριζόταν για ενσωμάτωση από τον 
καταναλωτή και η πλημμελής ενσωμάτωση 
οφειλόταν σε ελλείψεις στις οδηγίες 
ενσωμάτωσης, στις περιπτώσεις που οι 
οδηγίες αυτές παρασχέθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή 
έπρεπε να είχαν παρασχεθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 2.

β) το ψηφιακό περιεχόμενο ή η 
ψηφιακή υπηρεσία προοριζόταν για 
ενσωμάτωση από τον καταναλωτή και η 
πλημμελής ενσωμάτωση οφειλόταν σε 
ελλείψεις στις οδηγίες ενσωμάτωσης, στις 
περιπτώσεις που οι οδηγίες αυτές 
παρασχέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6α
παράγραφος 1 στοιχείο β) ή έπρεπε να 
είχαν παρασχεθεί σύμφωνα με το άρθρο 6α
παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 610
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Lucy Anderson, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 
Josef Weidenholzer, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ψηφιακό περιεχόμενο 
προοριζόταν για ενσωμάτωση από τον 
καταναλωτή και η πλημμελής ενσωμάτωση 
οφειλόταν σε ελλείψεις στις οδηγίες 
ενσωμάτωσης, στις περιπτώσεις που οι 
οδηγίες αυτές παρασχέθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή 
έπρεπε να είχαν παρασχεθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 2.

β) το ψηφιακό περιεχόμενο ή η 
ψηφιακή υπηρεσία προοριζόταν για 
ενσωμάτωση από τον καταναλωτή και η 
πλημμελής ενσωμάτωση οφειλόταν σε 
ελλείψεις στις οδηγίες ενσωμάτωσης, στις 
περιπτώσεις που οι οδηγίες αυτές 
παρασχέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο β) ή έπρεπε να 
είχαν παρασχεθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 611
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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β) το ψηφιακό περιεχόμενο 
προοριζόταν για ενσωμάτωση από τον 
καταναλωτή και η πλημμελής ενσωμάτωση 
οφειλόταν σε ελλείψεις στις οδηγίες 
ενσωμάτωσης, στις περιπτώσεις που οι 
οδηγίες αυτές παρασχέθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή 
έπρεπε να είχαν παρασχεθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 2.

β) το ψηφιακό περιεχόμενο 
προοριζόταν για ενσωμάτωση από τον 
καταναλωτή και η πλημμελής ενσωμάτωση 
οφειλόταν σε ελλείψεις στις οδηγίες 
ενσωμάτωσης, στις περιπτώσεις που οι 
οδηγίες αυτές παρασχέθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή 
έπρεπε να είχαν παρασχεθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 612
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το ψηφιακό περιεχόμενο 
προοριζόταν για ενσωμάτωση από τον 
καταναλωτή και η πλημμελής ενσωμάτωση 
οφειλόταν σε ελλείψεις στις οδηγίες 
ενσωμάτωσης, στις περιπτώσεις που οι 
οδηγίες αυτές παρασχέθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή 
έπρεπε να είχαν παρασχεθεί σύμφωνα με 
το άρθρο 6 παράγραφος 2.

β) το ψηφιακό περιεχόμενο ή η 
ψηφιακή υπηρεσία προοριζόταν για 
ενσωμάτωση από τον καταναλωτή και η 
πλημμελής ενσωμάτωση οφειλόταν σε 
ελλείψεις στις οδηγίες ενσωμάτωσης, στις 
περιπτώσεις που οι οδηγίες αυτές 
παρασχέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) ή έπρεπε να 
είχαν παρασχεθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2.

Or. it

Τροπολογία 613
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, είναι 
επομένως σημαντικό ο προμηθευτής και 
ο καταναλωτής να βεβαιώνονται πριν από 
τη σύναψη της σύμβασης για τη 
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συμβατότητα του περιεχομένου με το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή.

Or. fr

Τροπολογία 614
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7α

Η διαλειτουργικότητα των ψηφιακών 
βιβλίων

1. Ένα ψηφιακό βιβλίο που παρέχεται επ’ 
αόριστον πρέπει να είναι διαλειτουργικό 
και να παρέχεται αποκλειστικά σε 
ανοιχτή μορφή.

2. Αν ο προμηθευτής χρησιμοποιεί 
τεχνικά μέτρα προστασίας, καθιστά 
διαθέσιμες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για τη διασφάλιση της 
διαλειτουργικότητας στους άλλους 
προμηθευτές των ψηφιακών βιβλίων που 
θα το ζητήσουν.

Or. fr

Τροπολογία 615
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, 
το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να είναι 
απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 

1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, 
το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να είναι 
απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
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ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

που θα μπορούσε να εμποδίσει τη 
σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης 
χρήση του ψηφιακού περιεχομένου από 
τον καταναλωτή, ούτως ώστε το ψηφιακό 
περιεχόμενο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τη σύμβαση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την ισχύουσα διατύπωση, το ψηφιακό περιεχόμενο θα πρέπει να είναι 
απαλλαγμένο από οποιοδήποτε δικαίωμα. Ωστόσο αρκεί να είναι απαλλαγμένο από δικαιώματα 
που ενδέχεται να αποτελέσουν εμπόδια.

Τροπολογία 616
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου στον 
καταναλωτή, το ψηφιακό περιεχόμενο 
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε 
δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων που βασίζονται στη 
διανοητική ιδιοκτησία, ούτως ώστε το 
ψηφιακό περιεχόμενο να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη σύμβαση.

1. Το ψηφιακό περιεχόμενο ή η 
ψηφιακή υπηρεσία πρέπει να είναι 
απαλλαγμένα από κάθε περιορισμό που 
προκύπτει από οποιοδήποτε δικαίωμα 
τρίτου, συμπεριλαμβανομένων 
περιορισμών που βασίζονται σε 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, οι 
οποίοι μπορεί να εμποδίζουν τον 
καταναλωτή να χρησιμοποιεί το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή τη ψηφιακή υπηρεσία
σύμφωνα με τη σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 617
Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, Olga Sehnalová, Anna Hedh, Lucy Anderson, 
Christel Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Josef Weidenholzer, Marc Tarabella, 
Catherine Stihler, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου στον 
καταναλωτή, το ψηφιακό περιεχόμενο 
πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε 
δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων που βασίζονται στη 
διανοητική ιδιοκτησία, ούτως ώστε το 
ψηφιακό περιεχόμενο να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη σύμβαση.

1. Το ψηφιακό περιεχόμενο ή η 
ψηφιακή υπηρεσία πρέπει να είναι 
απαλλαγμένα από κάθε περιορισμό που 
προκύπτει από οποιοδήποτε δικαίωμα 
τρίτου, συμπεριλαμβανομένων 
περιορισμών που βασίζονται σε 
δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, οι 
οποίοι μπορεί να εμποδίζουν τον 
καταναλωτή να χρησιμοποιεί το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή τη ψηφιακή υπηρεσία
σύμφωνα με τη σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 618
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, 
το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να είναι 
απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, 
το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να 
σέβεται κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία.

Or. fr

Τροπολογία 619
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 
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ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, 
το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να είναι 
απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας στον καταναλωτή, το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή η ψηφιακή υπηρεσία
πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε 
δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων που βασίζονται στη 
διανοητική ιδιοκτησία, ούτως ώστε το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τη σύμβαση.

Or. it

Τροπολογία 620
Angel Dzhambazki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, 
το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να είναι 
απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, 
το ψηφιακό περιεχόμενο δεν πρέπει να 
παραβιάζει δικαιώματα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.
.

Or. en

Τροπολογία 621
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, 
το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να είναι 

1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, 
το ψηφιακό περιεχόμενο δεν πρέπει να 
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απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

παραβιάζει κανένα δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

Or. fr

Τροπολογία 622
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, 
το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να είναι 
απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

1. Κατά τον χρόνο προμήθειας του 
ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή, 
το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να 
σέβεται κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

Or. fr

Τροπολογία 623
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, ο προμηθευτής διασφαλίζει 
ότι, καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρέχεται στον καταναλωτή είναι 
απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

διαγράφεται
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που βασίζονται στη διανοητική 
ιδιοκτησία, ούτως ώστε το ψηφιακό 
περιεχόμενο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τη σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 624
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι, 
καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρέχεται στον καταναλωτή είναι 
απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

2. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι, 
καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρέχεται στον καταναλωτή σέβεται τα 
δικαιώματα τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία.

Or. fr

Τροπολογία 625
Evelyne Gebhardt, Josef Weidenholzer, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Marc Tarabella, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι, 
καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρέχεται στον καταναλωτή είναι 

2. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι, 
καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρέχεται στον καταναλωτή είναι 
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απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική 
ιδιοκτησία, ούτως ώστε το ψηφιακό 
περιεχόμενο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με τη σύμβαση.

απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που απορρέουν από όρους άδειας οι 
οποίοι μπορεί να εμποδίζουν τον 
καταναλωτή να χρησιμοποιεί το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή τη ψηφιακή υπηρεσία
σύμφωνα με τη σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 626
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι, 
καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρέχεται στον καταναλωτή είναι 
απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

2. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο ή η 
ψηφιακή υπηρεσία παρέχεται για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ο 
προμηθευτής διασφαλίζει ότι, καθ’ όλο το 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία που παρέχονται στον 
καταναλωτή είναι απαλλαγμένα από κάθε 
δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων που βασίζονται στη 
διανοητική ιδιοκτησία, ούτως ώστε το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με τη σύμβαση.

Or. it

Τροπολογία 627
Angel Dzhambazki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 

2. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 
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διάστημα, ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι, 
καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρέχεται στον καταναλωτή είναι 
απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

διάστημα, ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι, 
καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρέχεται στον καταναλωτή είναι 
απαλλαγμένο από κάθε παραβίαση 
δικαιωμάτων τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

Or. en

Τροπολογία 628
Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι, 
καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρέχεται στον καταναλωτή είναι 
απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

2. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι, 
καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρέχεται στον καταναλωτή δεν 
παραβιάζει κανένα δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

Or. fr

Τροπολογία 629
Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι, 
καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρέχεται στον καταναλωτή είναι 
απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

2. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, ο προμηθευτής διασφαλίζει ότι, 
καθ’ όλο το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα, το ψηφιακό περιεχόμενο που 
παρέχεται στον καταναλωτή σέβεται τα 
δικαιώματα τρίτων, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, 
ούτως ώστε το ψηφιακό περιεχόμενο να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

Or. fr

Τροπολογία 630
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οποιαδήποτε αδυναμία του 
προμηθευτή να εξασφαλίσει ότι το εν 
λόγω ψηφιακό περιεχόμενο είναι 
απαλλαγμένο από κάθε δικαίωμα τρίτου 
δεν μπορεί να οδηγήσει σε λύση της 
σύμβασης, αν ο καταναλωτής δεν έχει 
συναινέσει στην εν λόγω λύσης της 
σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 631
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α

Κρίσιμος χρόνος για τη διαπίστωση της 
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συμμόρφωσης με τη σύμβαση

1. Ο προμηθευτής φέρει ευθύνη για κάθε 
έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση η 
οποία υφίσταται κατά τον χρόνο που:

α) ο καταναλωτής ή τρίτο πρόσωπο που 
ορίζεται από τον ίδιο και είναι 
διαφορετικό από τον μεταφορέα αποκτά 
τη φυσική κατοχή του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, 
ή

β) το ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία παραδίδονται στον μεταφορέα 
που έχει επιλέξει ο καταναλωτής, εφόσον 
ο εν λόγω μεταφορέας δεν έχει προταθεί 
από τον πωλητή ή εφόσον ο πωλητής δεν 
προτείνει κανένα μέσο μεταφοράς.

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
αγαθά εγκαταστάθηκαν από τον 
προμηθευτή ή υπό την ευθύνη του 
προμηθευτή, ο χρόνος απόκτησης από 
τον καταναλωτή της φυσικής κατοχής 
του ψηφιακού περιεχομένου ή της 
ψηφιακής υπηρεσίας νοείται ως ο χρόνος 
ολοκλήρωσης της εγκατάστασης. Σε 
περίπτωση που το ψηφιακό περιεχόμενο 
ή η ψηφιακή υπηρεσία προορίζονταν να 
εγκατασταθούν από τον καταναλωτή, ο 
χρόνος κατά τον οποίον ο καταναλωτής 
είχε στη διάθεσή του εύλογο χρόνο για 
την εγκατάσταση, αλλά σε κάθε 
περίπτωση όχι αργότερα από 30 ημέρες 
μετά την προθεσμία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, νοείται ως ο χρόνος 
απόκτησης από τον καταναλωτή της 
φυσικής κατοχής των αγαθών.

3. Κάθε έλλειψη συμμόρφωσης προς τους 
όρους της σύμβασης η οποία καθίσταται 
προφανής εντός δύο ετών από τον χρόνο 
που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 
2 τεκμαίρεται ότι υφίστατο κατά τον 
χρόνο που αναφέρεται στις παραγράφους 
1 και 2, εκτός εάν το τεκμήριο αυτό είναι 
ασυμβίβαστο με τη φύση του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας 
ή με τη φύση της έλλειψης 
συμμόρφωσης.
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Or. it

Τροπολογία 632
Axel Voss, Eva Maydell

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α

Κρίσιμος χρόνος για τη διαπίστωση της 
συμμόρφωσης με τη σύμβαση

Ο προμηθευτής φέρει ευθύνη για κάθε 
έλλειψη συμμόρφωσης η οποία υφίσταται 
κατά τον χρόνο που

α) καταναλωτής ή τρίτος που 
υποδεικνύεται από αυτόν, άλλος από τον 
μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή 
ενσώματου μέσου στο οποίο είναι 
ενσωματωμένο το ψηφιακό περιεχόμενο 
ή η ψηφιακή υπηρεσία,

β) το ενσώματο μέσο στο οποίο είναι 
ενσωματωμένο το ψηφιακό περιεχόμενο 
ή η ψηφιακή υπηρεσία, παραδίδεται στον 
μεταφορέα που έχει επιλέξει ο 
καταναλωτής, εφόσον ο εν λόγω 
μεταφορέας δεν έχει προταθεί από τον 
προμηθευτή ή εφόσον ο προμηθευτής δεν 
προτείνει κανένα μέσο μεταφοράς, με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
καταναλωτή έναντι του μεταφορέα,

γ) καταναλωτής ή τρίτος δυνάμει του 
άρθρου 5 παράγραφος 1 αποκτήσει τον 
έλεγχο του ψηφιακού περιεχομένου ή της 
ψηφιακής υπηρεσίας, ή

δ) η ψηφιακή υπηρεσία ή το ψηφιακό 
περιεχόμενο παρασχέθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 5, σε περίπτωση που δεν είναι 
δυνατή η απόκτηση του ελέγχου του 
ψηφιακού περιεχομένου ή της ψηφιακής 
υπηρεσίας.

Or. en
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Τροπολογία 633
Dennis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α

Κρίσιμος χρόνος για τη διαπίστωση της 
συμμόρφωσης με τη σύμβαση

1. Ο πωλητής φέρει ευθύνη για κάθε 
έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση η 
οποία υφίσταται κατά τον χρόνο που:

α) ο καταναλωτής ή τρίτος που 
υποδεικνύεται από αυτόν, άλλος από τον 
μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή 
των αγαθών· ή

β) τα αγαθά παραδίδονται στον 
μεταφορέα που έχει επιλέξει ο 
καταναλωτής, εφόσον ο εν λόγω 
μεταφορέας δεν έχει προταθεί από τον 
πωλητή.

2. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
αγαθά εγκαταστάθηκαν από τον πωλητή 
ή υπό την ευθύνη του πωλητή, ο χρόνος 
απόκτησης από τον καταναλωτή της 
φυσικής κατοχής των αγαθών νοείται ως
ο χρόνος ολοκλήρωσης της 
εγκατάστασης. Σε περίπτωση που τα 
αγαθά προορίζονταν να εγκατασταθούν 
από τον καταναλωτή, ως χρόνος 
απόκτησης της φυσικής κατοχής των 
αγαθών από τον καταναλωτή νοείται το 
χρονικό διάστημα των 30 ημερών.

Or. en

Τροπολογία 634
Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α

Εμπορικές εγγυήσεις

1. Κάθε εμπορική εγγύηση είναι 
δεσμευτική για τον εγγυητή υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται:

α) στις προσυμβατικές πληροφορίες που 
παρέχονται από τον πωλητή, 
συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε 
προσυμβατικής δήλωσης η οποία 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
σύμβασης·

β) στη διαφήμιση που υπήρχε κατά τον 
χρόνο σύναψης της σύμβασης ή πριν από 
αυτή· και

γ) στη δήλωση εγγύησης.

2. Η δήλωση εγγύησης διατίθεται 
εγγράφως ή σε άλλο σταθερό μέσο και 
συντάσσεται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα. Περιλαμβάνει τα εξής:

α) σαφή δήλωση των νόμιμων 
δικαιωμάτων του καταναλωτή, όπως 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, και 
σαφή δήλωση ότι τα εν λόγω δικαιώματα 
δεν θίγονται από την εμπορική εγγύηση· 
και

β) τους όρους της εμπορικής εγγύησης 
που υπερβαίνουν τα νόμιμα δικαιώματα 
του καταναλωτή, τις πληροφορίες 
σχετικά με τη διάρκεια, τη δυνατότητα 
μεταφοράς, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής 
και την ύπαρξη τυχόν επιβαρύνσεων που 
ενδέχεται να υποστεί ο καταναλωτής, 
προκειμένου να επωφεληθεί από την 
εμπορική εγγύηση, το όνομα και τη 
διεύθυνση του εγγυητή και, σε περίπτωση 
που δεν είναι ο ίδιος ο εγγυητής, το 
πρόσωπο κατά του οποίου πρόκειται να 
στραφεί η αξίωση και τη διαδικασία με 
την οποία πρόκειται να προβληθεί η 
αξίωση.

Or. en
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Τροπολογία 635
Evelyne Gebhardt, Kerstin Westphal, Nicola Danti, Virginie Rozière, Maria Grapini, 
Olga Sehnalová, Josef Weidenholzer, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Lucy 
Anderson, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Catherine Stihler, 
Evelyn Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8β

Εμπορικές εγγυήσεις για τη διάρκεια 
ζωής

1. Ο παραγωγός τεχνικού αγαθού στο 
οποίο είναι ενσωματωμένο ψηφιακό 
περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία 
εγγυάται στον καταναλωτή την 
καταλληλότητα του προϊόντος για την 
προβλέψιμη ελάχιστη διάρκεια ζωής του 
και την αναφέρει συγκεκριμένα. Το 
αναφερόμενο χρονοδιάγραμμα δεν είναι 
μικρότερο από τη νόμιμη περίοδο 
παραγραφής του κράτους μέλους στο 
οποίο ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 
διαμονή του και αντικατοπτρίζει τις 
εύλογες και συνήθεις προσδοκίες ενός 
καταναλωτή.

2. Όταν ο παραγωγός δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, έχει προς τον καταναλωτή 
τις ίδιες υποχρεώσεις με τον προμηθευτή.

Or. en

Τροπολογία 636
Angelika Niebler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται
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Βάρος της απόδειξης

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση με τη 
συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά 
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται εάν ο 
προμηθευτής αποδείξει ότι το ψηφιακό 
περιβάλλον του καταναλωτή δεν είναι 
συμβατό με τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας και τις διάφορες 
άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού 
περιεχομένου, και εάν ο προμηθευτής είχε 
ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με 
αυτές τις απαιτήσεις πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης.

3. Ο καταναλωτής οφείλει να 
συνεργάζεται με τον προμηθευτή στον 
βαθμό που είναι δυνατό και αναγκαίο για 
τον προσδιορισμό του ψηφιακού 
περιβάλλοντος του καταναλωτή. Η 
υποχρέωση συνεργασίας περιορίζεται στα 
τεχνικώς διαθέσιμα μέσα που είναι 
λιγότερο παρεμβατικά για τον 
καταναλωτή. Εάν ο καταναλωτής δεν 
συνεργαστεί, τότε φέρει αυτός το βάρος 
της απόδειξης σε σχέση με τη μη 
συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της εποπτείας, οι ρυθμίσεις των άρθρων 9 και 10 συγχωνεύονται σε ένα 
άρθρο. Αυτή η τροπολογία πρέπει, κατά συνέπεια, να εξεταστεί από κοινού με την τροπολογία 
του άρθρου 10.

Τροπολογία 637
Dennis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 − παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
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με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά 
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10.

με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής ή ο 
πωλητής σε περίπτωση ενσώματου 
αγαθού με ενσωματωμένο λογισμικό κατά 
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10.
Κάθε έλλειψη συμμόρφωσης με τη 

σύμβαση η οποία καθίσταται προφανής 
εντός της αναμενόμενης διάρκειας ζωής 
του προϊόντος από τον χρόνο που 
αναφέρεται στο άρθρο 8α παράγραφοι 1 
και 2 τεκμαίρεται ότι υφίστατο κατά τον 
χρόνο που αναφέρεται στο άρθρο 10, 
εκτός εάν το τεκμήριο αυτό είναι 
ασυμβίβαστο με τη φύση των αγαθών ή 
με τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 638
Dietmar Köster

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 − παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10.

1. Κάθε έλλειψη συμμόρφωσης με τη 
σύμβαση η οποία καθίσταται προφανής 
εντός έξι ετών από τον χρόνο που 
προβλέπεται στο άρθρο 10 τεκμαίρεται ότι 
υφίστατο κατά τον συγκεκριμένο χρόνο, 
εκτός εάν το τεκμήριο αυτό είναι 
ασυμβίβαστο με τη φύση των αγαθών ή 
με τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης.

Or. en

Τροπολογία 639
Kaja Kallas, Dita Charanzová, Jean-Marie Cavada

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 − παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά 
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10.

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά 
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10
για το διάστημα των πρώτων έξι μηνών 
από τον χρόνο προμήθειας του ψηφιακού 
περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 640
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 − παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά 
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10.

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά 
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10, 
για 6 μήνες μετά την παράδοση.

Or. en

Τροπολογία 641
Birgit Collin-Langen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά 
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10.

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά 
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10
για τους πρώτους έξι μήνες.

Or. de

Τροπολογία 642
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Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά 
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10.

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά 
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10
για διάστημα έξι μηνών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το βάρος της απόδειξης που επωμίζεται ο προμηθευτής για έξι μήνες διασφαλίζει την επαρκή 
προστασία του καταναλωτή, αλλά λαμβάνει υπόψη και τα συμφέροντα του προμηθευτή.

Τροπολογία 643
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10.

1. Ο προμηθευτής ευθύνεται όταν η 
έλλειψη συμμόρφωσης εκδηλώνεται 
εντός δύο ετών από τον χρόνο που 
προβλέπεται στο άρθρο 10.

Or. it

Τροπολογία 644
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 − παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά 
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10.

1. Κάθε έλλειψη συμμόρφωσης προς 
τους όρους της σύμβασης η οποία 
καθίσταται προφανής εντός έξι μηνών 
μετά την προμήθεια τεκμαίρεται ότι 
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υφίστατο κατά τον χρόνο της προμήθειας.

Or. en

Τροπολογία 645
Antanas Guoga

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 − παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
με τη συμμόρφωση προς τους όρους της 
σύμβασης το φέρει ο προμηθευτής κατά 
τον χρόνο που προβλέπεται στο άρθρο 10.

1. Το βάρος της απόδειξης σε σχέση 
με το κατά πόσον το ψηφιακό 
περιεχόμενο παρασχέθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 5 το φέρει ο προμηθευτής.

Or. en

Τροπολογία 646
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο καταναλωτής εκπίπτει των 
δικαιωμάτων που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία εάν δεν κοινοποιήσει 
στον πωλητή την έλλειψη συμμόρφωσης 
εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που 
εντοπίστηκε το ελάττωμα, ή που θα 
μπορούσε να εντοπιστεί εάν είχε 
επιδειχθεί η συνήθης επιμέλεια.

Or. it

Τροπολογία 647
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τεκμαίρεται ότι η έλλειψη 
συμμόρφωσης που εκδηλώνεται εντός έξι 
μηνών από τη στιγμή που ορίζεται στο 
άρθρο 10 προϋπήρχε ήδη κατά τη 
συγκεκριμένη ημερομηνία, εκτός εάν 
αποδεικνύεται το αντίθετο.

Or. it

Τροπολογία 648
Angel Dzhambazki

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 − παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν 
είναι συμβατό με τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας και τις διάφορες 
άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού 
περιεχομένου, και εάν ο προμηθευτής είχε 
ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με 
αυτές τις απαιτήσεις πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
εάν το ψηφιακό περιβάλλον του 
καταναλωτή δεν είναι συμβατό με τις 
απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και τις 
διάφορες άλλες τεχνικές απαιτήσεις του 
ψηφιακού περιεχομένου, και εάν ο 
προμηθευτής είχε ενημερώσει τον 
καταναλωτή σχετικά με αυτές τις 
απαιτήσεις πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης. Ο καταναλωτής φέρει την 
ηθική ευθύνη να λάβει όλα τα 
απαραίτητα μέτρα, και με ίδια μέσα, για 
να εξασφαλίσει τη συμβατότητα του 
ψηφιακού περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που προβλέπονται από τον 
προμηθευτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται διαφοροποιημένη προσέγγιση, δεδομένου ότι ο καταναλωτής πρέπει να εξασφαλίζει 
επίσης την τεχνική διαλειτουργικότητα όσον αφορά το προσωπικό του ψηφιακό περιβάλλον, στο 
οποίο ο προμηθευτής δεν έχει πρόσβαση, ούτε προηγούμενη γνώση, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
προμηθευτής έχει παράσχει νομίμως στον καταναλωτή τις απαραίτητες πληροφορίες όσον 
αφορά τη διαλειτουργικότητα και τις τεχνικές απαιτήσεις.
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Τροπολογία 649
Julia Reda

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 − παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν 
είναι συμβατό με τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας και τις διάφορες 
άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού 
περιεχομένου, και εάν ο προμηθευτής είχε 
ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με 
αυτές τις απαιτήσεις πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν 
είναι συμβατό με τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας και τις διάφορες 
άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού 
περιεχομένου, και εάν ο προμηθευτής είχε 
ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με 
αυτές τις απαιτήσεις πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης με εύκολα κατανοητό 
τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 650
Evelyne Gebhardt, Nicola Danti, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson, Christel 
Schaldemose, Liisa Jaakonsaari, Anna Hedh, Marc Tarabella, Catherine Stihler, Evelyn 
Regner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 − παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν 
είναι συμβατό με τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας και τις διάφορες 
άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού 
περιεχομένου, και εάν ο προμηθευτής είχε 
ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με 
αυτές τις απαιτήσεις πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν 
είναι συμβατό με τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας και τις διάφορες 
άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, 
και εάν ο προμηθευτής είχε ενημερώσει 
τον καταναλωτή σχετικά με αυτές τις 
απαιτήσεις πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης.

Or. en
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Τροπολογία 651
Axel Voss, Eva Paunova

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 − παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν 
είναι συμβατό με τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας και τις διάφορες 
άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού 
περιεχομένου, και εάν ο προμηθευτής είχε 
ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με 
αυτές τις απαιτήσεις πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν 
είναι συμβατό με τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας και τις διάφορες 
άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, 
και εάν ο προμηθευτής είχε ενημερώσει 
τον καταναλωτή σχετικά με αυτές τις 
απαιτήσεις πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης.

Or. en

Τροπολογία 652
Marco Zullo

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν 
είναι συμβατό με τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας και τις διάφορες 
άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού 
περιεχομένου, και εάν ο προμηθευτής είχε 
ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με 
αυτές τις απαιτήσεις πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν 
είναι συμβατό με τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας και τις διάφορες 
άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού 
περιεχομένου ή της ψηφιακής υπηρεσίας, 
και εάν ο προμηθευτής είχε ενημερώσει 
τον καταναλωτή σχετικά με αυτές τις 
απαιτήσεις πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης.

Or. it

Τροπολογία 653
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EL

Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν 
είναι συμβατό με τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας και τις διάφορες 
άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού 
περιεχομένου, και εάν ο προμηθευτής είχε 
ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με 
αυτές τις απαιτήσεις πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν 
είναι συμβατό με τις τεχνικές απαιτήσεις 
του ψηφιακού περιεχομένου, και εάν ο 
προμηθευτής είχε ενημερώσει τον 
καταναλωτή σχετικά με αυτές τις 
απαιτήσεις πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης.

Or. fr

Τροπολογία 654
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Stefano Maullu

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν 
είναι συμβατό με τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας και τις διάφορες 
άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού 
περιεχομένου, και εάν ο προμηθευτής είχε 
ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με 
αυτές τις απαιτήσεις πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης.

2. Η παράγραφος 1β δεν εφαρμόζεται 
εάν ο προμηθευτής αποδείξει ότι το 
ψηφιακό περιβάλλον του καταναλωτή δεν 
είναι συμβατό με τις απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας και τις διάφορες 
άλλες τεχνικές απαιτήσεις του ψηφιακού 
περιεχομένου, και εάν ο προμηθευτής είχε 
ενημερώσει τον καταναλωτή σχετικά με 
αυτές τις απαιτήσεις πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης.

Or. it
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