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14.1.2022 A9-0356/468

Τροπολογία 468
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 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες προσφέρουν στους 
αποδέκτες της υπηρεσίας την επιλογή να 
χρησιμοποιήσουν συστήματα συστάσεων 
από τρίτους παρόχους, εφόσον 
διατίθενται. Προσφέρουν στα εν λόγω 
τρίτα μέρη δίκαιη και χωρίς διακρίσεις 
πρόσβαση στο ίδιο λειτουργικό σύστημα, 
στα χαρακτηριστικά υλισμικού και 
λογισμικού που είναι διαθέσιμα ή 
χρησιμοποιούνται από την πλατφόρμα 
στην παροχή των οικείων συστημάτων 
συστάσεων, καθώς και πρόσβαση σε 
δείκτες μέτρησης επιδόσεων και 
δέσμευσης. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες δεν κάνουν εμπορική χρήση 
κανενός από τα δεδομένα που παράγονται 
ή λαμβάνονται από τρίτους και 
διασφαλίζουν ότι κάθε επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
σχετίζεται με τις εν λόγω δραστηριότητες 
συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679, ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 
1 στοιχείο α) και το άρθρο 5 παράγραφος 
1 στοιχείο γ). Μπορούν μόνο να 
περιορίζουν προσωρινά την πρόσβαση σε 
συστήματα συστάσεων τρίτων, στο 
βαθμό που είναι αυστηρά αναγκαίο για 
την αντιμετώπιση τεχνικών 
προβλημάτων, και σε εξαιρετικές 
περιστάσεις, όταν αυτό αιτιολογείται από 
υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 18 της 
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οδηγίας (ΕΕ) 2020/0359 και το άρθρο 32 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679. Οι εν λόγω περιορισμοί 
κοινοποιούνται εντός 24 ωρών στα τρίτα 
μέρη στα οποία επιβάλλονται και στο 
συμβούλιο. Το συμβούλιο μπορεί να 
απαιτήσει την άρση ή την τροποποίηση 
αυτών των περιορισμών εάν αποφασίσει 
βάσει πλειοψηφίας ότι είναι περιττοί ή 
δυσανάλογοι. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το νέο άρθρο 33a και με βάση την έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας της IMCO 
(ψήφισμα 2020/2018(INL), παρ. 81 και Κεφάλαιο VII). Η απαίτηση της διαλειτουργικότητας 
έχει διατυπωθεί ως σύσταση σε διάφορες μορφές από τους ειδικούς συμβούλους της 
Αντιπροέδρου της Επιτροπής Margrethe Vestager, από τη βρετανική έκθεση Furman και 
επισκοπήσεις της ψηφιακής διαφήμισης και από την αμερικανική έκθεση Stigler. Ο ΕΕΠΔ 
συνιστά την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων διαλειτουργικότητας για τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες (γνωμοδότηση ΕΕΠΔ, παρ. 84-85). Η συγκέντρωση της δύναμης σε 
λίγες μεγάλες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σημαίνει ότι οι χρήστες έχουν 
περιορισμένη δυνατότητα επιλογής.
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14.1.2022 A9-0356/469

Τροπολογία 469
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 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33α
Διαλειτουργικότητα

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες καθιστούν τις βασικές 
λειτουργίες των υπηρεσιών τους 
διαλειτουργικές ώστε να καταστεί δυνατή 
η ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτους 
μεταξύ πλατφορμών. Οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες τεκμηριώνουν 
δημοσίως όλες τις διεπαφές 
προγραμματισμού εφαρμογών που 
καθιστούν διαθέσιμες για τον σκοπό 
αυτό.
2. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες μπορούν μόνο να 
περιορίσουν προσωρινά την πρόσβαση 
στις βασικές λειτουργίες τους και σε 
εξαιρετικές περιστάσεις, όταν 
αιτιολογείται από υποχρέωση σύμφωνα 
με το άρθρο 18 της οδηγίας [XX] σχετικά 
με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την 
Ένωση και για την κατάργηση της 
οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148 ή το άρθρο 32 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679. Οι εν λόγω περιορισμοί 
κοινοποιούνται εντός 24 ωρών στα τρίτα 
μέρη στα οποία επιβάλλονται και στο 
συμβούλιο. Το συμβούλιο μπορεί να 
απαιτήσει την άρση ή την τροποποίηση 
αυτών των περιορισμών εάν αποφασίσει 
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βάσει πλειοψηφίας ότι είναι περιττοί ή 
δυσανάλογοι.
3. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες δεν προβαίνουν σε εμπορική 
χρήση οποιωνδήποτε από τα δεδομένα 
που παράγονται ή λαμβάνονται από 
τρίτους ως αποτέλεσμα δραστηριοτήτων 
διαλειτουργικότητας για σκοπούς άλλους 
από τη διευκόλυνση αυτών των 
δραστηριοτήτων. Οποιαδήποτε 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που σχετίζεται με αυτές τις 
δραστηριότητες συμμορφώνεται με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, και ιδίως το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) και το 
άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ).
4. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικά 
μέτρα για τον καθορισμό της φύσης και 
του πεδίου εφαρμογής των υποχρεώσεων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένων ανοικτών 
προτύπων και πρωτοκόλλων όπως 
διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών.

Or. en



AM\1247016EL.docx PE702.829v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

14.1.2022 A9-0356/470

Τροπολογία 470
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 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 a
Πρότυπα για τη βιώσιμη κατανάλωση

Σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται 
στο άρθρο 34, η Επιτροπή στηρίζει και 
προωθεί την ανάπτυξη και την εφαρμογή 
εθελοντικών προτύπων που καθορίζονται 
από σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς 
οργανισμούς τυποποίησης, σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 όσον 
αφορά την επάρκεια των δεδομένων, με 
στόχο τη μείωση της παραγωγής 
δεδομένων, ιδίως των δεδομένων 
κίνησης, συμπεριλαμβανομένης της 
μείωσης της σχετικής κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας, νερού και 
θερμότητας και των πόρων από τα 
κέντρα δεδομένων.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/471

Τροπολογία 471
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 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 a
Συνελεύσεις πολιτών για κώδικες 

δεοντολογίας
Για κάθε κώδικα δεοντολογίας, 
συστήνεται συνέλευση Ευρωπαίων 
πολιτών η οποία παρακολουθεί τα 
αποτελέσματα των κωδίκων 
δεοντολογίας, συζητεί τα βασικά επίμαχα 
ζητήματα δημοσίως και διατυπώνει 
συστάσεις δημόσιας πολιτικής στην 
Επιτροπή. Τα μέλη των συνελεύσεων 
Ευρωπαίων πολιτών επιλέγονται τυχαία 
από την Επιτροπή ώστε να είναι ευρέως 
αντιπροσωπευτικά της ευρωπαϊκής 
κοινωνίας, λαμβάνοντας υπόψη το φύλο, 
την ηλικία, την τοποθεσία και την 
κοινωνική τάξη. Η Επιτροπή μπορεί να 
εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διευκόλυνση της σύστασης συνελεύσεων 
πολιτών.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/472

Τροπολογία 472
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 50 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50α
Εποπτικό τέλος

Η Επιτροπή επιβάλλει ετήσιο εποπτικό 
τέλος στις πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, όπως ορίζεται στο άρθρο 25. 
Το τέλος δεν υπερβαίνει τις δαπάνες που 
σχετίζονται με τα εποπτικά καθήκοντα 
δυνάμει των άρθρων 25 έως 33 του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή 
εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
σύμφωνα με το άρθρο 69 για τη θέσπιση 
των μεθόδων υπολογισμού για τον 
καθορισμό του συγκεκριμένου τέλους για 
καθεμία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 25 
για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 
Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα 
των εθνικών αρμόδιων αρχών να 
επιβάλλουν τέλη σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/473

Τροπολογία 473
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 73 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο τρία έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή, έπειτα από 
διαβούλευση με το συμβούλιο, διενεργεί 
αξιολόγηση της λειτουργίας του 
συμβουλίου και την υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη 
τα πρώτα έτη εφαρμογής του κανονισμού. 
Με βάση τα πορίσματα και λαμβανομένης 
ιδιαιτέρως υπόψη της γνώμης του 
συμβουλίου, η έκθεση αυτή συνοδεύεται, 
κατά περίπτωση, από πρόταση 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού 
όσον αφορά τη δομή του συμβουλίου.

4. Το αργότερο τρία έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή, έπειτα από 
διαβούλευση με το συμβούλιο, διενεργεί 
αξιολόγηση της εφαρμογής του τμήματος 
4, με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη για 
αποτελεσματικότερη και περισσότερο 
ομοιόμορφη επιβολή των κανόνων για τις 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, 
και την υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τα πρώτα 
έτη εφαρμογής του κανονισμού. Με βάση 
τα πορίσματα και λαμβανομένης 
ιδιαιτέρως υπόψη της γνώμης του 
συμβουλίου, η έκθεση αυτή συνοδεύεται, 
κατά περίπτωση, από πρόταση 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού 
όσον αφορά τη δημιουργία μιας δομής 
Ευρωπαίου Επόπτη Πλατφορμών εντός 
του συμβουλίου. Η αξιολόγηση αυτή 
επαναλαμβάνεται ανά διετία.

Or. en


