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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.1.2022 A9-0356/458

Τροπολογία 458
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50 a) Δεδομένης της ανάγκης για 
αποτελεσματική επιβολή ειδικών, μεταξύ 
των οποίων και τοπικών, κανόνων που 
ρυθμίζουν τη βραχυχρόνια μίσθωση 
καταλυμάτων διακοπών, ώστε να 
διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον της 
πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή 
στέγαση και να καταπολεμούνται οι 
ελλείψεις σε μακροχρόνιες μισθώσεις 
κατοικιών, οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
θα πρέπει να ελέγχουν τις βάσεις 
δεδομένων που διατίθενται από τις 
αρμόδιες αρχές και να δημοσιεύουν 
αριθμούς καταχώρισης βραχυχρόνιων 
μισθώσεων καταλυμάτων διακοπών, 
όταν αυτό απαιτείται από το ενωσιακό ή 
το εθνικό δίκαιο, ανεξάρτητα από το αν 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που 
εκμισθώνουν καταλύματα διακοπών σε 
βραχυχρόνια βάση θεωρούνται έμποροι 
όπως ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.1.2022 A9-0356/459

Τροπολογία 459
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το όνομα και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
προσώπου ή της οντότητας που 
υποβάλλει την ειδοποίηση, με εξαίρεση 
την περίπτωση πληροφοριών που 
θεωρείται ότι αφορούν ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Επιβάλλεται να αποφευχθούν οποιοιδήποτε φραγμοί στις δυνητικές ειδοποιήσεις παράνομου 
περιεχομένου. Ιδίως κατά την ειδοποίηση για τα πιο σοβαρά εγκλήματα, το να ερωτούνται οι 
ειδοποιούντες για το όνομα και τη διεύθυνσή τους μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά.

Επομένως, τα άτομα  θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ειδοποιούν ανώνυμα, γεγονός που 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα θύματα και για τα μέλη μειονοτικών ή ευάλωτων ομάδων. 
Τέλος, η επιλογή του κατά πόσον θα αναφέρονται ή όχι τα στοιχεία επικοινωνίας προβλέπεται 
ήδη στο κείμενο, στην κάπως αντιφατική πλέον διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 4.
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.1.2022 A9-0356/460

Τροπολογία 460
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 
του παρόντος κανονισμού και της 
υποχρέωσης να ενεργεί κατόπιν 
ειδοποιήσεων χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, ο πάροχος ενδιάμεσων 
υπηρεσιών ενημερώνει επίσης τον 
αποδέκτη της υπηρεσίας που παρέσχε τις 
πληροφορίες, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα 
στοιχεία επικοινωνίας, παρέχοντάς του τη 
δυνατότητα να απαντήσει εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος πριν λάβει μέτρα 
κατά του κοινοποιηθέντος περιεχομένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

 IMCO INL (P9_TA(2020)0272) Νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες: Βελτίωση της λειτουργίας 
της ενιαίας αγοράς, παράγραφος 53: «παροτρύνει την Επιτροπή να διασφαλίσει την πρόσβαση 
σε διαφανείς, αποτελεσματικούς, δίκαιους και ταχείς μηχανισμούς απάντησης σε κοινοποίηση 
και καταγγελίας» και ενότητα για τον μηχανισμό κοινοποίησης: « - να παρέχει πληροφορίες και 
να προβλέπει ένδικα μέσα για την προσβολή της απόφασης μέσω απάντησης σε κοινοποίηση».  
Σύμφωνα με τη νομολογία του ΕΔΔΑ, κάθε νόμος που περιέχει ειδικά μέτρα αποκλεισμού, 
πρέπει να περιέχει υποχρέωση για προορατική ειδοποίηση και ενημέρωση όσων ενδέχεται να 
έχουν επηρεαστεί άμεσα (ΕΔΔΑ, Kharitonov κατά Ρωσίας, προσφυγή αριθ.10795/14, 
παράγραφος 44, ΕΔΔΑ και άλλες).
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.1.2022 A9-0356/461

Τροπολογία 461
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες 
θεωρούνται πολύ μικρές ή μικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ.

Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται χωρίς 
εξαίρεση σε εμπορικές επιγραμμικές 
πλατφόρμες εκτός αν αυτές θεωρούνται 
πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά 
την έννοια του παραρτήματος της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ και δεν 
κατατάσσονται στις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες όπως ορίζονται 
στο άρθρο 25 του παρόντος κανονισμού ή 
εκτός αν κατατάσσονται στις μη 
κερδοσκοπικές υπηρεσίες με λιγότερους 
από 100.000 μηνιαίους ενεργούς χρήστες.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.1.2022 A9-0356/462

Τροπολογία 462
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
επιγραμμικές πλατφόρμες που είναι μη 
κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά ή 
επιστημονικά αποθετήρια, μη 
κερδοσκοπικά ψηφιακά αρχεία και μη 
κερδοσκοπικές ψηφιακές βιβλιοθήκες.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.1.2022 A9-0356/463

Τροπολογία 463
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22α
Διαφάνεια για βιώσιμη κατανάλωση

Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
επιτρέπει στους καταναλωτές να 
συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με 
εμπόρους, διασφαλίζει ότι παρέχει στους 
καταναλωτές σαφείς και 
αδιαμφισβήτητες πληροφορίες σε 
πραγματικό χρόνο σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
προϊόντων και των υπηρεσιών της, όπως 
η χρήση βιώσιμων και αποτελεσματικών 
μεθόδων παράδοσης, η βιώσιμη και 
οικολογική συσκευασία, καθώς και το 
περιβαλλοντικό κόστος επιστροφής των 
εμπορευμάτων σε περίπτωση απόσυρσης.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.1.2022 A9-0356/464

Τροπολογία 464
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24α
Διαφάνεια του συστήματος συστάσεων

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
καθορίζουν στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους και μέσω 
καθορισμένου επιγραμμικού πόρου 
απευθείας προσβάσιμου και εύκολα 
εντοπιζόμενου από την επιγραμμική 
διεπαφή της επιγραμμικής πλατφόρμας 
όταν συνιστάται περιεχόμενο, με τρόπο 
σαφή, προσβάσιμο και εύκολα 
κατανοητό, τις κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται στα συστήματα 
συστάσεών τους, καθώς και τυχόν 
επιλογές που έχουν καταστήσει 
διαθέσιμες στον αποδέκτη της υπηρεσίας 
για τροποποίηση ή επηρεασμό των 
κύριων παραμέτρων.
2. Οι κύριες παράμετροι που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 πρέπει να 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:
α) τα κριτήρια που χρησιμοποιεί το 
σχετικό σύστημα, τα οποία, μεμονωμένα 
ή συλλογικά, είναι τα σημαντικότερα για 
τον καθορισμό των συστάσεων·
β) τη σχετική σημασία των εν λόγω 
παραμέτρων·
γ) τους στόχους για τους οποίους έχει 
βελτιστοποιηθεί το σύστημα· και
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

δ) κατά περίπτωση, επεξήγηση του ρόλου 
που διαδραματίζει η συμπεριφορά των 
αποδεκτών της υπηρεσίας στον τρόπο με 
τον οποίο το σχετικό σύστημα παράγει τα 
αποτελέσματά του.
Η προστασία του εμπορικού απορρήτου ή 
της διανοητικής ιδιοκτησίας δεν 
χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την 
απόκρυψη των πληροφοριών που 
απαιτούνται βάσει του παρόντος άρθρου.
3. Όταν διατίθενται πολλές επιλογές 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες παρέχουν μια 
σαφή και εύκολα προσβάσιμη λειτουργική 
δυνατότητα στην επιγραμμική διεπαφή 
τους, η οποία επιτρέπει στον αποδέκτη 
της υπηρεσίας να επιλέγει και να 
τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την 
προτιμώμενη επιλογή του για καθένα από 
τα συστήματα συστάσεων που καθορίζει 
τη σχετική σειρά των πληροφοριών που 
του παρουσιάζονται.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.1.2022 A9-0356/465

Τροπολογία 465
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αριθμό 
μέσων μηνιαίων ενεργών αποδεκτών της 
υπηρεσίας στην Ένωση ίσο ή υψηλότερο 
από 45 εκατομμύρια, ο οποίος 
υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που καθορίζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
3.

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες 
παρέχουν για τουλάχιστον τέσσερις 
συνεχόμενους μήνες τις υπηρεσίες τους σε 
αριθμό μέσων μηνιαίων ενεργών 
αποδεκτών της υπηρεσίας στην Ένωση ίσο 
ή υψηλότερο από 45 εκατομμύρια, ο 
οποίος υπολογίζεται σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που καθορίζεται στις 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3. Η 
μεθοδολογία αυτή θα πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη τυχόν τεχνικούς παράγοντες που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
σημαντική υπομέτρηση ή υπερμέτρηση 
των μηνιαίων ενεργών αποδεκτών της 
υπηρεσίας.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.1.2022 A9-0356/466

Τροπολογία 466
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α
Νόμιμοι εκπρόσωποι πολύ μεγάλων 

επιγραμμικών πλατφορμών
Επιπλέον των απαιτήσεων που ορίζονται 
στο άρθρο 11, οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες ορίζουν 
γραπτώς ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
που θα ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός 
του σε κάθε κράτος μέλος στο οποίο η 
πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
προσφέρει τις υπηρεσίες της, ώστε οι 
αποδέκτες των υπηρεσιών να μπορούν να 
επικοινωνούν απευθείας με αυτό, σε 
τουλάχιστον μία από τις επίσημες 
γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους.

Or. en
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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.1.2022 A9-0356/467

Τροπολογία 467
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Έκθεση A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ
(COM(2020)0825 – C9-0418/2020 – 2020/0361(COD))

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27α
Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και 

βιωσιμότητα
Επιπλέον του άρθρου 26, οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες εντοπίζουν, 
αναλύουν και εκτιμούν οποιονδήποτε 
συστημικό κίνδυνο απορρέει από 
οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις, όπως η κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, η 
παραγωγή θερμότητας και οι εκπομπές 
CO2 που σχετίζονται με την παροχή της 
υπηρεσίας και της τεχνικής υποδομής ή 
την αλλαγή της συμπεριφοράς των 
καταναλωτών με άμεση περιβαλλοντική 
επίπτωση. Επιπλέον του άρθρου 27, τα 
μέτρα μετριασμού του κινδύνου 
περιλαμβάνουν επίσης, όπου αρμόζει, 
στοχευμένα μέτρα που αποσκοπούν στη 
μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας και νερού, της παραγωγής 
θερμότητας και των εκπομπών CO2 που 
σχετίζονται με την παροχή της υπηρεσίας 
και την τεχνική υποδομή.

Or. en


