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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για 
τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (ο κανονισμός 
«P2B») εκπονήθηκε ως άμεσο αποτέλεσμα των εκκλήσεων που διατύπωσε το Κοινοβούλιο 
στο ψήφισμά του, της 15ης Ιουνίου 2017, σχετικά με τις επιγραμμικές πλατφόρμες και την 
ψηφιακή ενιαία αγορά1. 

Στη γνωμοδότησή της επί αυτής της έκθεσης, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 

ζήτησε να θεσπιστεί ένα κατάλληλο και αναλογικό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει 
την υπευθυνότητα, τη δικαιοσύνη, την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια στις διαδικασίες των 
πλατφορμών προκειμένου να αποφεύγεται η διακριτική μεταχείριση και η αυθαιρεσία έναντι 
των επιχειρηματικών εταίρων όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στις υπηρεσίες, τη 
δέουσα και θεμιτή παραπομπή και τη λειτουργία των σχετικών διεπαφών προγραμματισμού 
των εφαρμογών με βάση τις αρχές της διαλειτουργικότητας και της συμμόρφωσης που 
ισχύουν για τις πλατφόρμες.

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση για τον κανονισμό P2B ως 
πρώτη προσπάθεια ρύθμισης του εν λόγω τομέα από οποιονδήποτε νομοθέτη και προτείνει το 
μέσο αυτό να γίνει πιο ισορροπημένο από ορισμένες απόψεις.

Όσον αφορά τη διαφάνεια για την κατάταξη, ο συντάκτης θεωρεί ότι πρέπει να βρεθεί μια 
ισορροπία με τους κανόνες ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να απαιτείται από τις 
πλατφόρμες να δημοσιοποιούν τις αρχές στις οποίες βασίζονται οι παράμετροι με τις οποίες 
καθορίζεται η κατάταξη, όχι όμως τους ίδιους τους αλγόριθμους, οι οποίοι θα πρέπει να 
θεωρούνται εμπορικό απόρρητο.

Ομοίως, είναι πολύ σημαντικό να γίνεται διάκριση μεταξύ συναλλαγής και έναρξης 
συναλλαγής. Μια απλή αναζήτηση προϊόντος ή υπηρεσίας σε μια μηχανή αναζήτησης δεν θα 
πρέπει να θεωρείται ότι αποτελεί έναρξη συναλλαγής, αλλά απλώς αίτημα παροχής 
πληροφοριών που θα μπορούσε να οδηγήσει στην έναρξη συναλλαγής.

Ο συντάκτης εκφράζει ικανοποίηση για την απαίτηση οι επιγραμμικές υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης να λαμβάνουν διορθωτικά μέτρα μέσω της θέσπισης μηχανισμών 
εσωτερικής επανόρθωσης, ωστόσο η διαμεσολάβηση δεν θα πρέπει να αποτελεί υποχρεωτικό 
βήμα προτού ένας επιχειρηματικός χρήστης μπορέσει να προσφύγει σε δικαστικές 
διαδικασίες.

Ο συντάκτης θεωρεί ότι αυτό το στοχοθετημένο μέσο αποτελεί ένα ευπρόσδεκτο πρώτο βήμα 
για τη ρύθμιση στον τομέα αυτό, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο μέλλον θα πρέπει να 
ρυθμιστούν πολλές περαιτέρω πτυχές. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να προβλεφθεί μια 
διεξοδική διαδικασία αναθεώρησης ήδη στο εν λόγω μέσο.

                                               
1 P8_TA(2017)0272.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι επιγραμμικές υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές 
μηχανές αναζήτησης, καθώς και οι 
εμπορικές συναλλαγές που διευκολύνουν 
αυτές οι υπηρεσίες, έχουν εγγενές 
διασυνοριακό δυναμικό και έχουν 
ιδιαίτερη σημασία για την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της 
Ένωσης στη σημερινή οικονομία. Οι 
δυνητικά αθέμιτες και επιβλαβείς 
εμπορικές πρακτικές ορισμένων παρόχων 
των εν λόγω υπηρεσιών προς τους 
επιχειρηματικούς χρήστες και τους 
χρήστες εταιρικών ιστότοπων εμποδίζουν 
την πλήρη αξιοποίηση αυτού του 
δυναμικού και επηρεάζουν αρνητικά την 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Εξάλλου, η πλήρης αξιοποίηση 
αυτού του δυναμικού παρεμποδίζεται και 
επηρεάζεται αρνητικά η εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς 
υφίστανται αποκλίνουσες νομοθεσίες και 
ορισμένα κράτη μέλη ρυθμίζουν τις εν 
λόγω υπηρεσίες με ποικίλους βαθμούς 
αποτελεσματικότητας, ενώ ορισμένα άλλα 
κράτη μέλη εξετάζουν επί του παρόντος το 
ενδεχόμενο θέσπισης τέτοιων νόμων.

(5) Οι επιγραμμικές υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης και οι επιγραμμικές 
μηχανές αναζήτησης, καθώς και οι 
συναλλαγές που διευκολύνουν αυτές οι 
υπηρεσίες, έχουν εγγενές διασυνοριακό 
δυναμικό και έχουν ιδιαίτερη σημασία για 
την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς της Ένωσης στη σημερινή 
οικονομία. Οι δυνητικά αθέμιτες και 
επιβλαβείς εμπορικές πρακτικές ορισμένων 
παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών προς 
τους επιχειρηματικούς χρήστες και τους 
χρήστες εταιρικών ιστότοπων εμποδίζουν 
την πλήρη αξιοποίηση αυτού του 
δυναμικού και επηρεάζουν αρνητικά την 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Εξάλλου, η πλήρης αξιοποίηση 
αυτού του δυναμικού παρεμποδίζεται και 
επηρεάζεται αρνητικά η εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς 
υφίστανται αποκλίνουσες νομοθεσίες και 
ορισμένα κράτη μέλη ρυθμίζουν τις εν 
λόγω υπηρεσίες με ποικίλους βαθμούς 
αποτελεσματικότητας, ενώ ορισμένα άλλα 
κράτη μέλη εξετάζουν επί του παρόντος το 
ενδεχόμενο θέσπισης τέτοιων νόμων.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Δεδομένου ότι οι επιγραμμικές 
υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι 
επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης έχουν 
κατά κανόνα παγκόσμια διάσταση, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους παρόχους των εν λόγω 
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος ή εκτός 
της Ένωσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται 
δύο σωρευτικές προϋποθέσεις. Πρώτον, οι 
επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες 
εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση. Δεύτερον, οι 
επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες 
εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει, μέσω της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, να 
προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
τους σε καταναλωτές που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση τουλάχιστον 
για μέρος της συναλλαγής. Οι εν λόγω 
καταναλωτές θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά δεν 
χρειάζεται να έχουν τόπο διαμονής στην 
Ένωση ούτε να έχουν την ιθαγένεια 
οποιουδήποτε κράτους μέλους. Συνεπώς, ο 
παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται όταν οι επιχειρηματικοί 
χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων 
δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή 
είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά 
χρησιμοποιούν επιγραμμικές υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης ή επιγραμμικές μηχανές 
αναζήτησης για να προσφέρουν προϊόντα ή 
υπηρεσίες αποκλειστικά σε καταναλωτές 
που είναι εγκατεστημένοι εκτός την 
Ένωση ή σε πρόσωπα που δεν είναι 
καταναλωτές.

(7) Δεδομένου ότι οι επιγραμμικές 
υπηρεσίες διαμεσολάβησης και οι 
επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης έχουν 
κατά κανόνα παγκόσμια διάσταση, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στους παρόχους των εν λόγω 
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος ή εκτός 
της Ένωσης, υπό τον όρο ότι πληρούνται 
δύο σωρευτικές προϋποθέσεις. Πρώτον, οι 
επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες 
εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση. Δεύτερον, οι 
επιχειρηματικοί χρήστες ή οι χρήστες 
εταιρικών ιστότοπων θα πρέπει, μέσω της 
παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, να 
προσφέρουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
τους σε καταναλωτές που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση τουλάχιστον 
για μέρος της συναλλαγής. Οι εν λόγω 
καταναλωτές θα πρέπει να είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά δεν 
χρειάζεται να έχουν τόπο διαμονής στην 
Ένωση ούτε να έχουν την ιθαγένεια 
οποιουδήποτε κράτους μέλους. Συνεπώς, ο 
παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται όταν οι επιχειρηματικοί 
χρήστες ή οι χρήστες εταιρικών ιστότοπων 
δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση ή 
είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση, αλλά 
χρησιμοποιούν επιγραμμικές υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης ή επιγραμμικές μηχανές 
αναζήτησης για να προσφέρουν προϊόντα ή 
υπηρεσίες αποκλειστικά σε καταναλωτές 
που είναι εγκατεστημένοι εκτός την 
Ένωση ή αποκλειστικά σε πρόσωπα που 
δεν είναι καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Μεγάλο εύρος εμπορικών σχέσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
πραγματοποιούνται με επιγραμμική 
διαμεσολάβηση από παρόχους που 
προσφέρουν πολύπλευρες υπηρεσίες 
βασισμένες ουσιαστικά στο ίδιο 
επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργίας 
οικοσυστήματος. Προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι σχετικές υπηρεσίες, οι 
επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης 
θα πρέπει να καθορίζονται με ακριβή και 
τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. 
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες θα πρέπει να 
αποτελούνται από υπηρεσίες της κοινωνίας 
των πληροφοριών, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι έχουν 
ως στόχο να διευκολύνουν την έναρξη 
άμεσων συναλλαγών μεταξύ 
επιχειρηματικών χρηστών και 
καταναλωτών, ανεξάρτητα από το εάν οι 
συναλλαγές διενεργούνται τελικά στο 
διαδίκτυο, στην επιγραμμική πύλη του 
παρόχου των εν λόγω επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης, σε αυτή του 
επιχειρηματικού χρήστη, ή εκτός 
διαδικτύου. Επιπλέον, οι υπηρεσίες θα 
πρέπει να παρέχονται βάσει συμβατικών 
σχέσεων τόσο μεταξύ των παρόχων και 
των επιχειρηματικών χρηστών όσο και 
μεταξύ των παρόχων και των 
καταναλωτών. Μια τέτοια συμβατική 
σχέση θα πρέπει να θεωρείται ότι 
υφίσταται όταν αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν την 
πρόθεσή τους να δεσμευτούν με τρόπο 
ρητό και επαληθεύσιμο, χωρίς να 
απαιτείται απαραιτήτως ρητή γραπτή 
συμφωνία.

(8) Μεγάλο εύρος εμπορικών σχέσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
πραγματοποιούνται με επιγραμμική 
διαμεσολάβηση από παρόχους που 
προσφέρουν πολύπλευρες υπηρεσίες 
βασισμένες ουσιαστικά στο ίδιο 
επιχειρηματικό μοντέλο δημιουργίας 
οικοσυστήματος. Προκειμένου να ληφθούν 
υπόψη οι σχετικές υπηρεσίες, οι 
επιγραμμικές υπηρεσίες διαμεσολάβησης 
θα πρέπει να καθορίζονται με ακριβή και 
τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο. 
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες θα πρέπει να 
αποτελούνται από υπηρεσίες της κοινωνίας 
των πληροφοριών, οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι 
ξεκινούν συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρηματικών χρηστών και 
καταναλωτών, ανεξάρτητα από το εάν οι 
συναλλαγές διενεργούνται τελικά στην 
επιγραμμική πύλη του παρόχου των εν 
λόγω επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης ή σε αυτή του 
επιχειρηματικού χρήστη. Επιπλέον, οι 
υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται βάσει 
συμβατικών σχέσεων μεταξύ των παρόχων 
και των επιχειρηματικών χρηστών όπου οι 
πάροχοι ενεργούν ως διαμεσολαβητές 
προς τους καταναλωτές. Μια τέτοια 
συμβατική σχέση θα πρέπει να θεωρείται 
ότι υφίσταται όταν αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν την 
πρόθεσή τους να δεσμευτούν με τρόπο 
ρητό και επαληθεύσιμο, χωρίς να 
απαιτείται απαραιτήτως ρητή γραπτή 
συμφωνία.

Or. en
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Για λόγους συνέπειας, ο ορισμός 
της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης που 
χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον 
ορισμό που χρησιμοποιείται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21.

(11) Για λόγους συνέπειας, ο ορισμός 
της επιγραμμικής μηχανής αναζήτησης που 
χρησιμοποιείται στον παρόντα κανονισμό 
θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τον 
ορισμό που χρησιμοποιείται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2016/1148 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21. 
Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι ο ορισμός 
αυτός καλύπτει τις υπηρεσίες φωνητικής 
αναζήτησης, καθώς και τις επιγραμμικές 
μηχανές αναζήτησης που επιστρέφουν 
απευθείας τις πληροφορίες που 
σχετίζονται με το ζητούμενο περιεχόμενο.

__________________ __________________

21 Οδηγία (EE) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό 
κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων 
δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη 
την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

21 Οδηγία (EE) 2016/1148 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό 
κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων 
δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη 
την Ένωση (ΕΕ L 194 της 19.7.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Οι πάροχοι υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης μπορούν να 
τροποποιούν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους για να αντιμετωπίζουν 
πρακτικές που μπορούν να βλάψουν 
άμεσα τους καταναλωτές. Στις εν λόγω 
επιβλαβείς πρακτικές μπορεί να 
περιλαμβάνονται η απάτη, η ανεπιθύμητη 
ηλεκτρονική αλληλογραφία, τα ζητήματα 
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ασφαλείας, το ηλεκτρονικό «ψάρεμα», η 
κατάχρηση των δεδομένων ή της 
οικονομικής θέσης των καταναλωτών, 
κ.λπ. Δεδομένης της ποικιλίας των 
διαμεσολαβητών και του περιεχομένου 
που οι επιχειρηματικοί χρήστες διανέμουν 
μέσω αυτών, οι εν λόγω επιβλαβείς 
πρακτικές ενδέχεται να μην προβλέπονται 
πάντοτε με συγκεκριμένους όρους από 
τον πάροχο υπηρεσιών διαμεσολάβησης. 
Στις περιπτώσεις αυτές, οι πάροχοι 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
απαλλάσσονται από την προθεσμία των 
15 ημερών για την εφαρμογή των νέων 
όρων και προϋποθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Προκειμένου να προστατεύονται οι 
επιχειρηματικοί χρήστες, θα πρέπει να 
δίνεται η δυνατότητα στα αρμόδια 
δικαστήρια να αποφαίνονται ότι μη 
συμμορφούμενοι όροι και προϋποθέσεις 
δεν είναι δεσμευτικοί για τον 
ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη με 
έννομα αποτελέσματα ex nunc. Ωστόσο, 
οποιαδήποτε τέτοια απόφανση 
δικαστηρίου θα πρέπει να αφορά μόνο τις 
ειδικές διατάξεις των όρων και 
προϋποθέσεων που είναι μη 
συμμορφούμενες. Οι υπόλοιπες διατάξεις 
θα πρέπει να παραμένουν έγκυρες και 
εκτελεστές, στον βαθμό που διακρίνονται 
από τις μη συμμορφούμενες διατάξεις. Οι 
αιφνιδιαστικές τροποποιήσεις των 
υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων 
ενδέχεται να διαταράξουν σημαντικά τη 
δραστηριότητα των επιχειρηματικών 
χρηστών. Προκειμένου να περιοριστούν οι 
εν λόγω αρνητικές επιπτώσεις στους 

(15) Προκειμένου να προστατεύονται οι 
επιχειρηματικοί χρήστες, θα πρέπει να 
δίνεται η δυνατότητα στα αρμόδια 
δικαστήρια να αποφαίνονται ότι μη 
συμμορφούμενοι όροι και προϋποθέσεις 
δεν είναι δεσμευτικοί για τον 
ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη με 
έννομα αποτελέσματα ex nunc. Ωστόσο, 
οποιαδήποτε τέτοια απόφανση 
δικαστηρίου θα πρέπει να αφορά μόνο τις 
ειδικές διατάξεις των όρων και 
προϋποθέσεων που είναι μη 
συμμορφούμενες. Οι υπόλοιπες διατάξεις 
θα πρέπει να παραμένουν έγκυρες και 
εκτελεστές, στον βαθμό που διακρίνονται 
από τις μη συμμορφούμενες διατάξεις. Οι 
αιφνιδιαστικές τροποποιήσεις των 
υφιστάμενων όρων και προϋποθέσεων 
ενδέχεται να διαταράξουν σημαντικά τη 
δραστηριότητα των επιχειρηματικών 
χρηστών. Προκειμένου να περιοριστούν οι 
εν λόγω αρνητικές επιπτώσεις στους 
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επιχειρηματικούς χρήστες και να 
αποθαρρυνθεί αυτή η συμπεριφορά, οι 
τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται 
κατά παράβαση της υποχρέωσης παροχής 
καθορισμένης προειδοποίησης θα πρέπει 
να είναι άκυρες, δηλαδή θα θεωρείται ότι 
δεν είχαν ποτέ έννομα αποτελέσματα erga 
omnes και ex tunc.

επιχειρηματικούς χρήστες και να 
αποθαρρυνθεί αυτή η συμπεριφορά, οι 
τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται 
κατά παράβαση της υποχρέωσης παροχής 
καθορισμένης προειδοποίησης θα πρέπει 
να είναι άκυρες, για τη διάρκεια αυτής 
περιόδου προειδοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται να 
έχουν νόμιμους λόγους να αποφασίσουν να 
αναστείλουν ή να διακόψουν την παροχή 
των υπηρεσιών τους, εν όλω ή εν μέρει, σε 
συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, 
συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής 
μεμονωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών 
συγκεκριμένου επιχειρηματικού χρήστη ή 
της ουσιαστικής αφαίρεσης των 
αποτελεσμάτων αναζήτησης. Ωστόσο,
δεδομένου ότι οι αποφάσεις αυτές μπορούν 
να επηρεάσουν σημαντικά τα συμφέροντα 
των εκάστοτε επιχειρηματικών χρηστών, 
θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως για 
τους λόγους. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να 
επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες 
να εξακριβώνουν κατά πόσον υπάρχει 
δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης, 
βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητες των 
επιχειρηματικών χρηστών να αναζητούν 
αποτελεσματική προσφυγή, όταν είναι 
απαραίτητο. Επιπλέον, η απαίτηση 
αιτιολόγησης θα πρέπει να συμβάλλει στην 
πρόληψη ή την αποκατάσταση τυχόν 
ακούσιας αφαίρεσης επιγραμμικού 
περιεχομένου που παρέχεται από 
επιχειρηματικούς χρήστες, το οποίο ο 
πάροχος εσφαλμένα θεωρεί παράνομο 

(16) Οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται να 
έχουν νόμιμους λόγους να αποφασίσουν να 
εφαρμόσουν περιορισμούς ή ποινές στους 
επιχειρηματικούς χρήστες, να 
αναστείλουν ή να διακόψουν την παροχή 
των υπηρεσιών τους, εν όλω ή εν μέρει, σε 
συγκεκριμένο επιχειρηματικό χρήστη, 
συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής 
μεμονωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών 
συγκεκριμένου επιχειρηματικού χρήστη ή 
της ουσιαστικής αφαίρεσης των 
αποτελεσμάτων αναζήτησης. Αυτό μπορεί 
να περιλαμβάνει παραβίαση των όρων 
και προϋποθέσεων, καθώς και 
παραβίαση των επιχειρηματικών 
χρηστών που θα μπορούσε να βλάψει τον 
καταναλωτή ή τις πλατφόρμες (για 
παράδειγμα, μεταξύ άλλων: ζητήματα 
ασφάλειας, απάτη, ηλεκτρονικό 
«ψάρεμα», παράνομο και επιβλαβές 
περιεχόμενο). Δεδομένου ότι οι αποφάσεις 
αυτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά 
τα συμφέροντα των εκάστοτε 
επιχειρηματικών χρηστών, καθώς και την 
άσκηση των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων, όπως η επιχειρηματική 
ελευθερία και η ελευθερία έκφρασης, θα 
πρέπει να ενημερώνονται δεόντως για τους 
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περιεχόμενο, σύμφωνα με τη σύσταση 
2018/334 της Επιτροπής22. Η αιτιολόγηση 
θα πρέπει να προσδιορίζει τον 
αντικειμενικό λόγο ή τους λόγους που 
δικαιολογούν την απόφαση, με βάση τους 
λόγους τους οποίους ο πάροχος έχει 
καθορίσει εκ των προτέρων τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του και να παραπέμπει 
αναλογικά στις σχετικές ειδικές 
περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση 
αυτή.

λόγους. Η αιτιολόγηση θα πρέπει να 
επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες 
να εξακριβώνουν κατά πόσον υπάρχει 
δυνατότητα αμφισβήτησης της απόφασης, 
βελτιώνοντας έτσι τις δυνατότητες των 
επιχειρηματικών χρηστών να αναζητούν 
αποτελεσματική προσφυγή, όταν είναι 
απαραίτητο. Επιπλέον, η απαίτηση 
αιτιολόγησης θα πρέπει να συμβάλλει στην 
πρόληψη ή την αποκατάσταση τυχόν 
ακούσιας αφαίρεσης επιγραμμικού 
περιεχομένου που παρέχεται από 
επιχειρηματικούς χρήστες, το οποίο ο 
πάροχος εσφαλμένα θεωρεί παράνομο 
περιεχόμενο, σύμφωνα με τη σύσταση 
2018/334 της Επιτροπής22. Η αιτιολόγηση 
θα πρέπει να προσδιορίζει τον 
αντικειμενικό λόγο ή τους λόγους που 
δικαιολογούν την απόφαση, με βάση τους 
λόγους τους οποίους ο πάροχος έχει 
καθορίσει εκ των προτέρων τους όρους και 
τις προϋποθέσεις του και να παραπέμπει 
αναλογικά στις σχετικές ειδικές 
περιστάσεις που οδήγησαν στην απόφαση 
αυτή.

__________________ __________________

22 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 
2018 σχετικά με μέτρα για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο 
(ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

22 Σύσταση (ΕΕ) 2018/334 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 
2018 σχετικά με μέτρα για την 
αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχόμενου στο διαδίκτυο 
(ΕΕ L 63 της 6.3.2018, σ. 50).

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι φορείς παροχής υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης συχνά εργάζονται με 
πρόσθετους διαύλους διανομής 
συνδεδεμένων προγραμμάτων, και κατά 
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συνέπεια θα πρέπει να διασφαλίζεται εν 
προκειμένω η διαφάνεια έναντι των 
επιχειρηματικών χρηστών. Όλοι οι 
επιχειρηματικοί χρήστες θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να προβαίνουν σε 
προσαρμογές όσον αφορά τους διαύλους 
εμπορίας των προσφορών τους.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η υπηρεσία ενός παρόχου 
ανταγωνίζεται με τις υπηρεσίες των 
άλλων επιχειρηματικών χρηστών, αν 
θεωρείται εναλλάξιμη ή υποκαταστήσιμη 
από τους καταναλωτές της επιγραμμικής 
υπηρεσίας διαμεσολάβησης, μεταξύ 
άλλων και λόγω των χαρακτηριστικών, 
των τιμών ή των χρήσεων για τις οποίες 
προορίζονται οι υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Η δυνατότητα πρόσβασης και 
χρήσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μπορεί να καταστήσει εφικτή τη 
δημιουργία σημαντικής αξίας στην 
οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 

(20) Η δυνατότητα πρόσβασης και 
χρήσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μπορεί να καταστήσει εφικτή τη 
δημιουργία σημαντικής αξίας στην 
οικονομία των επιγραμμικών πλατφορμών. 
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
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να παρέχουν στους επιχειρηματικούς 
χρήστες σαφή περιγραφή του πεδίου 
εφαρμογής, της φύσης και των όρων 
πρόσβασης και χρήσης ορισμένων 
κατηγοριών δεδομένων. Η περιγραφή θα 
πρέπει να είναι αναλογική και ενδεχομένως 
να αναφέρεται στις γενικές συνθήκες 
πρόσβασης και όχι σε εξαντλητική 
ταυτοποίηση πραγματικών δεδομένων ή 
κατηγοριών δεδομένων, ώστε οι 
επιχειρηματικοί χρήστες να μπορούν να 
κατανοούν κατά πόσον δύνανται να 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να 
ενισχύσουν τη δημιουργία αξίας τους, 
ενδεχομένως διατηρώντας υπηρεσίες 
δεδομένων τρίτων μερών. Η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24.

να παρέχουν στους επιχειρηματικούς 
χρήστες σαφή περιγραφή του πεδίου 
εφαρμογής, της φύσης και των όρων 
πρόσβασης και χρήσης ορισμένων 
κατηγοριών δεδομένων. Η περιγραφή θα 
πρέπει να είναι αναλογική και ενδεχομένως 
να αναφέρεται στις γενικές συνθήκες 
πρόσβασης και όχι σε εξαντλητική 
ταυτοποίηση πραγματικών δεδομένων ή 
κατηγοριών δεδομένων, ώστε οι 
επιχειρηματικοί χρήστες να μπορούν να 
κατανοούν κατά πόσον δύνανται να 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να 
ενισχύσουν τη δημιουργία αξίας τους, 
ενδεχομένως διατηρώντας υπηρεσίες 
δεδομένων τρίτων μερών. Η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 Ο εν 
λόγω κανονισμός δεν θα πρέπει να 
απαιτεί από τους παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης να 
κοινοποιούν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σε τρίτα μέρη πέραν αυτών 
που ορίζονται στις πολιτικές απορρήτου 
τους.

__________________ __________________

24 Κανονισμός (EΕ) 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) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ 
L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

24 Κανονισμός (EΕ) 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) (Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ 
L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

Or. en



PA\1163863EL.docx 13/30 PE628.386v01-00

EL

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται σε 
ορισμένες περιπτώσεις να περιορίσουν 
στους όρους και τις προϋποθέσεις τη 
δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών 
να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες 
στους καταναλωτές υπό ευνοϊκότερους 
όρους με μέσα διαφορετικά από τις εν 
λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης. Στις περιπτώσεις αυτές, 
οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι οφείλουν να 
αναφέρουν τους λόγους που δικαιολογούν 
τους εν λόγω περιορισμούς, ιδίως όσον 
αφορά τις κύριες οικονομικές, εμπορικές ή 
νομικές πτυχές των περιορισμών. Ωστόσο, 
η εν λόγω υποχρέωση διαφάνειας δεν θα 
πρέπει να θεωρείται ότι επηρεάζει την 
εκτίμηση της νομιμότητας των 
προαναφερόμενων περιορισμών βάσει 
άλλων πράξεων του δικαίου της Ένωσης 
ή του δικαίου των κρατών μελών 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, 
μεταξύ άλλων, στους τομείς του 
ανταγωνισμού και των αθέμιτων 
εμπορικών πρακτικών, καθώς και την 
εφαρμογή του εν λόγω δικαίου.

(21) Οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ενδέχεται σε 
ορισμένες περιπτώσεις να περιορίσουν 
στους όρους και τις προϋποθέσεις τη 
δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών 
να προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες 
στους καταναλωτές υπό ευνοϊκότερους 
όρους με μέσα διαφορετικά από τις εν 
λόγω επιγραμμικές υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης. Στις περιπτώσεις αυτές, 
οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι οφείλουν να 
αναφέρουν τους λόγους που δικαιολογούν 
τους εν λόγω περιορισμούς, ιδίως όσον 
αφορά τις κύριες οικονομικές, εμπορικές ή 
νομικές πτυχές των περιορισμών.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Στους επιχειρηματικούς χρήστες 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται πλήρης 
έλεγχος επί των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας τους. Οι πάροχοι 
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υπηρεσιών διαδικτυακής 
διαμεσολάβησης θα πρέπει να κάνουν 
χρήση αυτών των δικαιωμάτων μόνο με 
τη ρητή συναίνεση του επιχειρηματικού 
χρήστη. Οι όροι χρήσης των 
δικαιωμάτων αυτών θα πρέπει να 
τηρούνται.

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στις επιγραμμικές υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης και τις επιγραμμικές 
μηχανές αναζήτησης που παρέχονται ή 
προσφέρονται προς παροχή στους 
επιχειρηματικούς χρήστες και τους 
χρήστες εταιρικών ιστότοπων, αντίστοιχα, 
που είναι εγκατεστημένοι ή διαμένουν
στην Ένωση και οι οποίοι προσφέρουν 
προϊόντα ή υπηρεσίες, μέσω επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή 
επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, σε 
καταναλωτές που βρίσκονται στην Ένωση, 
ανεξαρτήτως του τόπου εγκατάστασης ή 
διαμονής των παρόχων των εν λόγω 
υπηρεσιών.

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
στις επιγραμμικές υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης και τις επιγραμμικές 
μηχανές αναζήτησης που παρέχονται ή 
προσφέρονται προς παροχή στους 
επιχειρηματικούς χρήστες και τους 
χρήστες εταιρικών ιστότοπων, αντίστοιχα, 
που είναι εγκατεστημένοι ή 
δραστηριοποιούνται στην Ένωση και οι 
οποίοι προσφέρουν προϊόντα ή υπηρεσίες, 
μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης ή επιγραμμικών μηχανών 
αναζήτησης, σε καταναλωτές που 
βρίσκονται στην Ένωση, ανεξαρτήτως του 
τόπου εγκατάστασης ή διαμονής των 
παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός ισχύει με την 
επιφύλαξη των τομεακών μέτρων που 
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λαμβάνονται σε ενωσιακό ή εθνικό 
επίπεδο, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 15

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιτρέπουν στους επαγγελματικούς 
χρήστες να προσφέρουν προϊόντα ή 
υπηρεσίες σε καταναλωτές προκειμένου 
να διευκολύνουν την έναρξη άμεσων 
συναλλαγών μεταξύ των εν λόγω 
επιχειρηματικών χρηστών και των 
καταναλωτών, ανεξαρτήτως του τόπου 
όπου διενεργούνται τελικά οι εν λόγω 
συναλλαγές·

β) πρωταρχικός σκοπός τους είναι να 
δώσουν τη δυνατότητα στους 
επαγγελματικούς χρήστες να προσφέρουν 
προϊόντα ή υπηρεσίες σε καταναλωτές 
ξεκινώντας άμεσες επιγραμμικές 
συναλλαγές μεταξύ των εν λόγω 
επιχειρηματικών χρηστών και των 
καταναλωτών, στην επιγραμμική πύλη του 
εν λόγω παρόχου επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή με άμεση 
σύνδεση προς αυτήν του επιχειρηματικού 
χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παρέχονται σε επιχειρηματικούς 
χρήστες βάσει συμβατικής σχέσης μεταξύ, 
αφενός, του παρόχου των εν λόγω 
υπηρεσιών και, αφετέρου, τόσο των 
επιχειρηματικών χρηστών όσο και των 
καταναλωτών στους οποίους οι εν λόγω 
επιχειρηματικοί χρήστες προσφέρουν 
προϊόντα ή υπηρεσίες·

γ) παρέχονται σε επιχειρηματικούς 
χρήστες βάσει συμβατικής σχέσης μεταξύ 
του παρόχου των εν λόγω υπηρεσιών και 
των επιχειρηματικών χρηστών που
προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες στους 
καταναλωτές·

Or. en
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Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «κατάταξη»: η σχετική προβολή 
που δίδεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που 
προσφέρονται σε καταναλωτές από 
επιχειρηματικούς χρήστες μέσω 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, 
ή σε ευρετηριασμένους για τους 
καταναλωτές ιστότοπους μέσω 
επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, όπως 
παρουσιάζονται, οργανώνονται ή 
κοινοποιούνται στους εν λόγω 
καταναλωτές από παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή από 
παρόχους επιγραμμικών μηχανών 
αναζήτησης, αντίστοιχα, ανεξαρτήτως των 
τεχνολογικών μέσων που 
χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση, την 
οργάνωση ή την κοινοποίηση·

(8) «κατάταξη»: η σχετική προβολή 
στα αποτελέσματα αναζήτησης που 
δίδεται σε προϊόντα ή υπηρεσίες που 
προσφέρονται σε καταναλωτές από 
επιχειρηματικούς χρήστες μέσω 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης, 
ή σε ευρετηριασμένους για τους 
καταναλωτές ιστότοπους μέσω 
επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, όπως 
παρουσιάζονται, οργανώνονται ή 
κοινοποιούνται στους εν λόγω 
καταναλωτές από παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή από 
παρόχους επιγραμμικών μηχανών 
αναζήτησης, αντίστοιχα, ανεξαρτήτως των 
τεχνολογικών μέσων που 
χρησιμοποιούνται για την παρουσίαση, την 
οργάνωση ή την κοινοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) «όροι και προϋποθέσεις»: όλοι οι 
όροι, οι προϋποθέσεις, οι ρήτρες και 
λοιπές πληροφορίες, ανεξάρτητα από την 
ονομασία ή τη μορφή τους, που διέπουν 
τη συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
και των επιχειρηματικών τους χρηστών και 
καθορίζονται μονομερώς από τον πάροχο 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

(10) «όροι και προϋποθέσεις»: οι όροι, 
οι προϋποθέσεις και οι ρήτρες που διέπουν 
τη συμβατική σχέση μεταξύ του παρόχου 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
και των επιχειρηματικών τους χρηστών και 
καθορίζονται μονομερώς από τον πάροχο 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.
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Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καθορίζουν αντικειμενικούς λόγους 
αποφάσεων αναστολής ή διακοπής, εν όλω 
ή εν μέρει, της παροχής επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε 
επιχειρηματικούς χρήστες.

γ) καθορίζουν αντικειμενικούς λόγους 
αποφάσεων αναστολής ή διακοπής, εν όλω 
ή εν μέρει, της παροχής επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης σε 
επιχειρηματικούς χρήστες. Κατά τη λήψη 
των αποφάσεων αυτών, οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης πρέπει να σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και να 
τηρούν την αρχή της αναλογικότητας.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης θα πρέπει να 
ενημερώνουν τους επιχειρηματικούς 
χρήστες σχετικά με τους 
συμπληρωματικούς διαύλους διανομής 
τους και τα δυνητικά συνδεδεμένα 
προγράμματα που πρόκειται να 
εξυπηρετήσουν με τις προσφορές των 
επιχειρηματικών χρηστών. Στους 
επαγγελματικούς χρήστες θα πρέπει να 
παρέχεται το δικαίωμα να ζητήσουν την 
απόσυρσή τους από τους εν λόγω 
πρόσθετους διαύλους διανομής.
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Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης κοινοποιούν στους 
ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς 
χρήστες κάθε προβλεπόμενη τροποποίηση 
των όρων και προϋποθέσεών τους.

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης κοινοποιούν στους 
ενδιαφερόμενους επιχειρηματικούς 
χρήστες κάθε ουσιαστική τροποποίηση 
των όρων και προϋποθέσεών τους που 
πρόκειται να τους επηρεάσουν σε μη 
αμελητέο βαθμό.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις δεν 
εφαρμόζονται πριν από την λήξη 
προθεσμίας προειδοποίησης η οποία είναι 
εύλογη και αναλογική προς τη φύση και 
την έκταση των προβλεπόμενων 
τροποποιήσεων και τις συνέπειές τους για 
τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη. 
Η προειδοποίηση πραγματοποιείται 
τουλάχιστον 15 ημέρες πριν από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο πάροχος 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους 
επιχειρηματικούς χρήστες σχετικά με τις 
προβλεπόμενες τροποποιήσεις.

Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις δεν 
εφαρμόζονται πριν από την λήξη 
προθεσμίας προειδοποίησης η οποία είναι 
εύλογη και αναλογική προς τη φύση και 
την έκταση των προβλεπόμενων 
τροποποιήσεων και τις συνέπειές τους για 
τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη. 
Η προειδοποίηση πραγματοποιείται 
τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο πάροχος 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους 
επιχειρηματικούς χρήστες σχετικά με τις 
προβλεπόμενες τροποποιήσεις.

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματικός 
χρήστης δύναται, είτε με γραπτή δήλωση 
είτε με σαφή καταφατική ενέργεια, να 
παραιτηθεί από την προθεσμία 
προειδοποίησης που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο.

Ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματικός 
χρήστης δύναται με γραπτή δήλωση να 
παραιτηθεί από την προθεσμία 
προειδοποίησης που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο. Κατά τη διάρκεια της 
περιόδου των 7 ημερών, οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης μπορούν να απαιτήσουν 
από τους επιχειρηματικούς χρήστες να 
αποδεχθούν τους τροποποιημένους όρους 
και προϋποθέσεις, εάν προτίθενται να 
υποβάλουν νέα προϊόντα, περιεχόμενο ή 
υπηρεσίες στην επιγραμμική υπηρεσία 
διαμεσολάβησης.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι τροποποιήσεις των όρων και 
προϋποθέσεων που εφαρμόζει ο πάροχος 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
οι οποίες είναι αντίθετες με τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 είναι άκυρες.

4. Οι τροποποιήσεις των όρων και 
προϋποθέσεων που εφαρμόζει ο πάροχος 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
οι οποίες είναι αντίθετες με τις διατάξεις 
της παραγράφου 3 είναι άκυρες για το 
υπόλοιπο της περιόδου προειδοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται 
όταν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης υπέχει νομική υποχρέωση 
βάσει της οποίας υποχρεούται να 
τροποποιεί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του κατά τρόπο που δεν του 
επιτρέπει να τηρεί την προθεσμία 
προειδοποίησης η οποία προβλέπεται στο 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3.

5. Η παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται 
όταν ο πάροχος επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης υπέχει νομική υποχρέωση 
βάσει της οποίας υποχρεούται να 
τροποποιεί τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του κατά τρόπο που δεν του 
επιτρέπει να τηρεί την προθεσμία 
προειδοποίησης η οποία προβλέπεται στο 
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3. Η 
παράγραφος 3 δεν εφαρμόζεται εάν οι 
όροι και οι προϋποθέσεις έχουν 
τροποποιηθεί προκειμένου να 
προστατευθεί το έννομο συμφέρον των 
καταναλωτών ή η ακεραιότητα της 
πλατφόρμας.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών 
αναζήτησης καθορίζουν για τους χρήστες 
εταιρικών ιστότοπων τις κύριες 
παραμέτρους που καθορίζουν την 
κατάταξη, παρέχοντας εύκολα προσβάσιμη 
και δημοσίως διαθέσιμη περιγραφή με 
σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση στις 
επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης των εν 
λόγω παρόχων. Θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η περιγραφή αυτή 
παραμένει επικαιροποιημένη.

2. Οι πάροχοι επιγραμμικών μηχανών 
αναζήτησης καθορίζουν για τους χρήστες 
εταιρικών ιστότοπων τις κύριες 
παραμέτρους που καθορίζουν την 
κατάταξη, παρέχοντας εύκολα προσβάσιμη 
και δημοσίως διαθέσιμη περιγραφή με 
σαφή και ξεκάθαρη διατύπωση στις 
επιγραμμικές μηχανές αναζήτησης των εν 
λόγω παρόχων. Θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η περιγραφή αυτή 
παραμένει επικαιροποιημένη ως προς τις 
σημαντικές αλλαγές που αναμένεται 
ευλόγως να επηρεάσουν τους εταιρικούς 
χρήστες των ιστοτόπων με μη αμελητέο 
τρόπο.

Or. en
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Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης και οι πάροχοι 
επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης δεν 
υποχρεούνται, για τους σκοπούς της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου, να αποκαλύπτουν 
εμπορικά απόρρητα όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας (ΕΕ) 
2016/943.

4. Οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης και οι πάροχοι 
επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης δεν 
υποχρεούνται, για τους σκοπούς της 
συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του 
παρόντος άρθρου, να αποκαλύπτουν 
πληροφορίες που πιθανότατα θα 
διευκολύνουν είτε τη χειραγώγηση των 
αποτελεσμάτων είτε την παραπλάνηση 
των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών αναζήτησης θα πρέπει να 
διαθέτουν για τους επιχειρηματικούς 
χρήστες ιστότοπων περιγραφή τυχόν 
διακριτικής μεταχείρισης στην οποία 
προβαίνουν ή επιτρέπεται να προβαίνουν 
σε σχέση, αφενός, με προϊόντα ή 
υπηρεσίες που προσφέρονται σε 
καταναλωτές με τις εν λόγω επιγραμμικές 
υπηρεσίες μηχανών αναζήτησης μέσω 
είτε του ίδιου του παρόχου είτε των 
επιχειρηματικών χρηστών ιστότοπων που 
ελέγχει ο πάροχος και, αφετέρου, με 
άλλους επιχειρηματικούς χρήστες 
ιστοτόπων.

Or. en
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η περιγραφή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 καλύπτει τουλάχιστον, κατά 
περίπτωση, οποιαδήποτε διακριτική 
μεταχείριση με τη μορφή ειδικών μέτρων 
που λαμβάνει ο πάροχος των επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ή 
συμπεριφοράς αυτού, σε σχέση με 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

2. Η περιγραφή που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 και 2 καλύπτει τουλάχιστον, 
κατά περίπτωση, οποιαδήποτε διακριτική 
μεταχείριση με τη μορφή ειδικών μέτρων 
που λαμβάνει ο πάροχος των επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή ο πάροχος 
επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης, ή 
συμπεριφοράς αυτού, σε σχέση με 
οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κάθε άμεση ή έμμεση αμοιβή που 
χρεώνεται για τη χρήση των σχετικών 
επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης·

γ) κάθε άμεση ή έμμεση αμοιβή που 
χρεώνεται για τη χρήση των σχετικών 
επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
ή επιγραμμικών υπηρεσιών μηχανής 
αναζήτησης·

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Οι επιχειρηματικοί χρήστες 
εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα των 
προϊόντων και υπηρεσιών τους, και 
ιδιαίτερα όλα τα στοιχεία της τιμής, τα 
οποία υποβάλλουν σε παρόχους 
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επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης, είναι ακριβή, και ότι τα 
δεδομένα είναι επαρκή ώστε να μπορούν 
να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις τους, 
ιδίως προς τους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποχρέωση που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1 δεν θίγει τυχόν 
απαγορεύσεις ή περιορισμούς όσον αφορά 
την επιβολή τέτοιων περιορισμών που 
απορρέουν από την εφαρμογή άλλων 
κανόνων της Ένωσης ή από εθνικούς 
κανόνες που είναι σύμφωνοι με το δίκαιο 
της Ένωσης και στους οποίους υπόκεινται 
οι φορείς των επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης.

2. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει 
τυχόν απαγορεύσεις ή περιορισμούς όσον 
αφορά την επιβολή τέτοιων περιορισμών 
που απορρέουν από την εφαρμογή άλλων 
κανόνων της Ένωσης ή από εθνικούς 
κανόνες που είναι σύμφωνοι με το δίκαιο 
της Ένωσης και στους οποίους υπόκεινται 
οι φορείς των επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης.

Or. en

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης παρέχουν σε ετήσια βάση 
και καθιστούν εύκολα διαθέσιμες στο 
ευρύ κοινό πληροφορίες σχετικά με τη 
λειτουργία και την αποτελεσματικότητα 
του εσωτερικού τους συστήματος 
διεκπεραίωσης καταγγελιών.

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης παρέχουν μια εύκολα 
διαθέσιμη περιγραφή των βασικών τύπων 
προβλημάτων που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις όταν 
χρησιμοποιούν την επιγραμμική υπηρεσία 
διαμεσολάβησης.

Or. en
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον 
συνολικό αριθμό των κατατεθεισών 
καταγγελιών, το αντικείμενο των
καταγγελιών, το χρονικό διάστημα που 
χρειάστηκε για τη διεκπεραίωση των 
καταγγελιών και την απόφαση που 
ελήφθη σχετικά με τις καταγγελίες.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν τον 
συνολικό αριθμό των κατατεθεισών 
καταγγελιών, τα κύρια είδη καταγγελιών 
και το μέσο χρονικό διάστημα που 
χρειάστηκε για τη διεκπεραίωση των 
καταγγελιών.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης ορίζουν στους όρους και 
τις προϋποθέσεις τους έναν ή 
περισσότερους διαμεσολαβητές με τους 
οποίους είναι διατεθειμένοι να 
συνεργαστούν για να επιδιώξουν την 
επίτευξη συμφωνίας με επιχειρηματικούς 
χρήστες σχετικά με την εξωδικαστική 
επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ του 
παρόχου και του επιχειρηματικού χρήστη 
οι οποίες προκύπτουν σε σχέση με την 
παροχή των σχετικών επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης, 
συμπεριλαμβανομένων των καταγγελιών 
που δεν κατέστη εφικτό να επιλυθούν με 
το εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης 
καταγγελιών του άρθρου 9.

Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης θα πρέπει να επιδιώκουν 
να ορίζουν στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους έναν ή περισσότερους 
διαμεσολαβητές με τους οποίους είναι 
διατεθειμένοι να συνεργαστούν για να 
επιδιώξουν την επίτευξη συμφωνίας με 
επιχειρηματικούς χρήστες σχετικά με την 
εξωδικαστική επίλυση τυχόν διαφορών 
μεταξύ του παρόχου και του 
επιχειρηματικού χρήστη οι οποίες 
προκύπτουν σε σχέση με την παροχή των 
σχετικών επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης, συμπεριλαμβανομένων 
των καταγγελιών που δεν κατέστη εφικτό 
να επιλυθούν με το εσωτερικό σύστημα 
διεκπεραίωσης καταγγελιών του άρθρου 9.

Or. en
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Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης συμμετέχουν 
καλόπιστα σε κάθε προσπάθεια επίτευξης 
συμφωνίας με διαμεσολάβηση 
οποιουδήποτε από τους διαμεσολαβητές 
που έχουν καθορίσει σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, με σκοπό την επίτευξη 
συμφωνίας για την επίλυση της διαφοράς.

3. Τα μέρη που εμπλέκονται στη
διαμεσολάβηση συμμετέχουν καλόπιστα 
σε κάθε προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας 
με διαμεσολάβηση οποιουδήποτε από τους 
διαμεσολαβητές που έχουν καθορίσει 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, με σκοπό 
την επίτευξη συμφωνίας για την επίλυση 
της διαφοράς εντός διαστήματος που δεν 
υπερβαίνει τις 25 ημέρες από την έναρξη 
της διαμεσολάβησης, εκτός αν η τήρηση 
αυτής της προθεσμίας θα αποτελούσε 
υπέρμετρο βάρος δεδομένης της 
πολυπλοκότητας της διαφοράς. Στην 
περίπτωση αυτή, η συμφωνία θα πρέπει 
να επιτυγχάνεται σε χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
αναλαμβάνουν εύλογο ποσοστό των 
συνολικών εξόδων της διαμεσολάβησης 
στην εκάστοτε υπόθεση. Το εύλογο 
ποσοστό των προαναφερόμενων 
συνολικών εξόδων καθορίζεται βάσει 
πρότασης του διαμεσολαβητή, στην οποία 
λαμβάνονται υπόψη όλα τα σχετικά 
στοιχεία της εκάστοτε υπόθεσης, ιδίως το 
βάσιμο των ισχυρισμών των μερών που 
εμπλέκονται στη διαφορά, η συμπεριφορά 
των μερών, καθώς και το μέγεθος και η 
μεταξύ των μερών οικονομική ισχύς. 

4. Οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης και οι 
επιχειρηματικοί χρήστες αναλαμβάνουν 
εύλογο ποσοστό των συνολικών εξόδων 
της διαμεσολάβησης στην εκάστοτε 
υπόθεση. Το εύλογο ποσοστό των 
προαναφερόμενων συνολικών εξόδων 
καθορίζεται βάσει πρότασης του 
διαμεσολαβητή, στην οποία λαμβάνονται 
υπόψη όλα τα σχετικά στοιχεία της 
εκάστοτε υπόθεσης, ιδίως το βάσιμο των 
ισχυρισμών των μερών που εμπλέκονται 
στη διαφορά, η συμπεριφορά των μερών, 
καθώς και το μέγεθος και η μεταξύ των 
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Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση οι πάροχοι 
επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης αναλαμβάνουν 
τουλάχιστον το ήμισυ των συνολικών 
εξόδων.

μερών οικονομική ισχύς. Εάν ο 
διαμεσολαβητής διαπιστώσει ότι ο 
επιχειρηματικός χρήστης ενεργεί με κακή 
πίστη ή επιδιώκει να καταχραστεί τη 
διαδικασία διαμεσολάβησης, μπορεί να 
αποφασίσει να επιβαρύνει τον 
επιχειρηματικό χρήστη με περισσότερο 
από το ήμισυ των συνολικών εξόδων.

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε προσπάθεια επίτευξης 
συμφωνίας μέσω διαμεσολάβησης για την 
επίλυση διαφοράς σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο δεν θίγει τα δικαιώματα των 
παρόχων των επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης και των ενδιαφερόμενων 
επιχειρηματικών χρηστών να κινούν 
δικαστικές διαδικασίες ανά πάσα στιγμή 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
διαμεσολάβησης ή αργότερα.

5. Κάθε προσπάθεια επίτευξης 
συμφωνίας μέσω διαμεσολάβησης για την 
επίλυση διαφοράς σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο δεν θίγει τα δικαιώματα των 
παρόχων των επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης και των ενδιαφερόμενων 
επιχειρηματικών χρηστών να κινούν 
δικαστικές διαδικασίες ανά πάσα στιγμή 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
διαμεσολάβησης ή αργότερα. Η κίνηση 
δικαστικής διαδικασίας δεν εξαρτάται 
από την έναρξη της διαδικασίας 
διαμεσολάβησης.

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης παρέχουν σε 
ετήσια βάση και καθιστούν εύκολα 
διαθέσιμες στο ευρύ κοινό πληροφορίες 
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σχετικά με τη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα της 
διαμεσολάβησης που σχετίζεται με τις 
δραστηριότητές τους. Οι εκθέσεις αυτές 
περιλαμβάνουν τουλάχιστον πληροφορίες 
σχετικά με τον συνολικό αριθμό των 
υποθέσεων διαμεσολάβησης, το 
αντικείμενο των καταγγελιών, το χρονικό 
διάστημα που χρειάστηκε για τη 
διεκπεραίωση των καταγγελιών και την 
απόφαση που ελήφθη σχετικά με την 
καταγγελία.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οργανώσεις και ενώσεις που έχουν 
έννομο συμφέρον να εκπροσωπούν 
επαγγελματικούς χρήστες ή να 
εκπροσωπούν χρήστες εταιρικών 
ιστότοπων, καθώς και δημόσιοι φορείς που 
έχουν συσταθεί στα κράτη μέλη, έχουν το 
δικαίωμα να προσφεύγουν ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων της Ένωσης, 
σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου του 
κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η 
προσφυγή, να διακόπτουν ή να 
απαγορεύουν τυχόν μη συμμόρφωση 
παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης ή παρόχων επιγραμμικών 
μηχανών αναζήτησης προς τις σχετικές
απαιτήσεις που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

1. Οργανώσεις και ενώσεις που έχουν 
έννομο συμφέρον να εκπροσωπούν 
επαγγελματικούς χρήστες ή να 
εκπροσωπούν χρήστες εταιρικών 
ιστότοπων, καθώς και δημόσιοι φορείς που 
έχουν συσταθεί στα κράτη μέλη, έχουν το 
δικαίωμα να προσφεύγουν ενώπιον των 
εθνικών δικαστηρίων της Ένωσης, 
σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου του 
κράτους μέλους στο οποίο ασκείται η 
προσφυγή, να διακόπτουν ή να 
απαγορεύουν τυχόν μη συμμόρφωση 
παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών 
διαμεσολάβησης ή παρόχων επιγραμμικών 
μηχανών αναζήτησης προς τις απαιτήσεις 
σχετικά με τις πληροφορίες, τη μη 
εισαγωγή διακρίσεων και την πρόσβαση 
σε δεδομένα που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι οργανισμοί ή ενώσεις έχουν το 
δικαίωμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μόνον όταν, κατά τον χρόνο 
ασκήσεως της προσφυγής, πληρούν όλες 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι οργανισμοί ή ενώσεις έχουν το 
δικαίωμα που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μόνον όταν κατά τον χρόνο 
ασκήσεως της προσφυγής και καθόλη τη 
διάρκεια της άσκησης της προσφυγής 
συνεχίζουν να πληρούν όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαγορεύσουν τη λήψη άμεσων ή 
έμμεσων οικονομικών οφελών από 
τρίτους χρηματοδότες του ιδιωτικού 
τομέα μέσω της διαδικασίας ή της 
απόφασης σχετικά με την επίλυση της 
διαφοράς·

Or. en

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Έως τις [ημερομηνία: τρία έτη μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος], και εν 
συνεχεία ανά τριετία, η Επιτροπή 
αξιολογεί τον παρόντα κανονισμό και 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

1. Έως τις [ημερομηνία: δύο έτη μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος], και εν 
συνεχεία ανά διετία, η Επιτροπή αξιολογεί 
τον παρόντα κανονισμό και υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
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Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή.

Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική 
και Κοινωνική Επιτροπή. Κατά 
περίπτωση, η Επιτροπή υποβάλλει 
νομοθετική πρόταση για την 
τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως προκειμένου να διασφαλιστεί η 
επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2.

Or. en

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πρώτη αξιολόγηση του 
παρόντος κανονισμού διεξάγεται ιδίως με 
σκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης 
προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται 
στα άρθρα 5, 6, 7 και 8 και των 
επιπτώσεών τους στην οικονομία των 
επιγραμμικών πλατφορμών και κατά 
πόσον ενδέχεται να απαιτηθούν 
πρόσθετοι κανόνες, μεταξύ άλλων, για 
την επιβολή του νόμου, ώστε να 
εξασφαλίζεται δίκαιο, προβλέψιμο, 
βιώσιμο και αξιόπιστο επιγραμμικό 
επιχειρηματικό περιβάλλον εντός της 
εσωτερικής αγοράς.

2. Η επανεξέταση περιλαμβάνει 
τουλάχιστον την αξιολόγηση: 

i. της αποτελεσματικότητας του 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
κατώτατων ορίων που καθορίζονται στις 
παραγράφους 4 έως 6 του άρθρου 1· 

ii. της αποτελεσματικότητας των 
καθιερωμένων κωδίκων συμπεριφοράς 
για τη βελτίωση της δικαιοσύνης και της 
διαφάνειας· 

iii. της ανάγκης για αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση δυνητικά επιζήμιων 
πρακτικών στις εμπορικές συναλλαγές 
μεταξύ των διαδικτυακών μηχανών 
αναζήτησης και των επιχειρηματικών 
χρηστών τους, ιδίως όσον αφορά τα 
ζητήματα που προσδιορίζονται στο 
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άρθρο 2 στοιχείο β) της απόφασης C 
(2018) 2393 της Επιτροπής για τη 
σύσταση της ομάδας εμπειρογνωμόνων 
για το Παρατηρητήριο της Οικονομίας 
των Επιγραμμικών Πλατφορμών· 

iv. των πιθανών επιπτώσεων αυτών των 
δυνητικά επιβλαβών πρακτικών για τους 
καταναλωτές· 

v. της ανάγκης να συμπεριληφθούν 
λειτουργικά συστήματα στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού·

vi. της ανάγκης να καταρτιστεί ένας μη 
εξαντλητικός κατάλογος των αθέμιτων 
πρακτικών.

Or. en
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