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Τροπολογία 474
Cristian-Silviu Buşoi
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

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 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σχετικών 
υπηρεσιών και της αντίστοιχης ανάγκης να 
υπόκεινται οι πάροχοί τους σε ορισμένες 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις, είναι 
απαραίτητο να γίνει διάκριση της 
υποκατηγορίας των επιγραμμικών 
πλατφορμών εντός της ευρύτερης 
κατηγορίας των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας όπως ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες, 
όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οι 
επιγραμμικές αγορές, θα πρέπει να 
οριστούν ως πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας οι οποίοι όχι μόνο 
αποθηκεύουν τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τους αποδέκτες της 
υπηρεσίας κατόπιν αιτήματός τους, αλλά 
διαδίδουν επίσης τις πληροφορίες αυτές 
στο κοινό, και πάλι κατόπιν αιτήματός 
τους. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί 
η επιβολή υπερβολικά ευρειών 
υποχρεώσεων, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
επιγραμμικές πλατφόρμες εάν η διάδοση 
στο κοινό αποτελεί ήσσονος σημασίας και 
αμιγώς δευτερεύον στοιχείο άλλης 
υπηρεσίας και το στοιχείο αυτό δεν μπορεί, 
για αντικειμενικούς τεχνικούς λόγους, να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτή την άλλη, 
κύρια υπηρεσία, και η ενσωμάτωση του 
στοιχείου αυτού δεν αποτελεί μέσο για την 

(13) Λαμβανομένων υπόψη των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σχετικών 
υπηρεσιών και της αντίστοιχης ανάγκης να 
υπόκεινται οι πάροχοί τους σε ορισμένες 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις, είναι 
απαραίτητο να γίνει διάκριση της 
υποκατηγορίας των επιγραμμικών 
πλατφορμών εντός της ευρύτερης 
κατηγορίας των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας όπως ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες, 
όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι 
πλατφόρμες ανταλλαγής περιεχομένου, οι 
πλατφόρμες ζωντανής μετάδοσης ή οι 
επιγραμμικές αγορές, θα πρέπει να 
οριστούν ως πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας οι οποίοι όχι μόνο 
αποθηκεύουν τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τους αποδέκτες της 
υπηρεσίας κατόπιν αιτήματός τους, αλλά 
διαδίδουν επίσης τις πληροφορίες αυτές 
στο κοινό, και πάλι κατόπιν αιτήματός 
τους, ή διαδραματίζουν με άλλο τρόπο 
ενεργό ρόλο στη διάδοση του 
παραγόμενου από τους χρήστες 
περιεχομένου. Οι μηχανές αναζήτησης 
και οι ισοδύναμες υπηρεσίες μπορούν 
επίσης να θεωρηθούν επιγραμμικές 
πλατφόρμες, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές 
πληρούν τον ορισμό της επιγραμμικής 
πλατφόρμας που περιλαμβάνει ο παρών 
κανονισμός. Ωστόσο, προκειμένου να 
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παράκαμψη της εφαρμογής των κανόνων 
του παρόντος κανονισμού που 
εφαρμόζονται στις επιγραμμικές 
πλατφόρμες. Για παράδειγμα, η ενότητα 
σχολίων μιας διαδικτυακής εφημερίδας θα 
μπορούσε να αποτελεί τέτοιο στοιχείο, 
εφόσον είναι σαφές ότι πρόκειται για 
δευτερεύον στοιχείο της κύριας υπηρεσίας 
η οποία συνίσταται στη δημοσίευση 
ειδήσεων υπό τη συντακτική ευθύνη του 
εκδότη.

αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικά ευρειών 
υποχρεώσεων, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
επιγραμμικές πλατφόρμες εάν η διάδοση 
στο κοινό αποτελεί ήσσονος σημασίας και 
αμιγώς δευτερεύον στοιχείο άλλης 
υπηρεσίας και το στοιχείο αυτό δεν μπορεί, 
για αντικειμενικούς τεχνικούς λόγους, να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτή την άλλη, 
κύρια υπηρεσία, και η ενσωμάτωση του 
στοιχείου αυτού δεν αποτελεί μέσο για την 
παράκαμψη της εφαρμογής των κανόνων 
του παρόντος κανονισμού που 
εφαρμόζονται στις επιγραμμικές 
πλατφόρμες. Για παράδειγμα, η ενότητα 
σχολίων μιας διαδικτυακής εφημερίδας θα 
μπορούσε να αποτελεί τέτοιο στοιχείο, 
εφόσον είναι σαφές ότι πρόκειται για 
δευτερεύον στοιχείο της κύριας υπηρεσίας 
η οποία συνίσταται στη δημοσίευση 
ειδήσεων υπό τη συντακτική ευθύνη του 
εκδότη.
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Τροπολογία 475
Cristian-Silviu Buşoi
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

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 65α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65α) Η διαλειτουργικότητα με πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες είναι 
επιθυμητή, καθώς μπορεί να 
δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, να 
αντιμετωπίσει το φαινόμενο εγκλωβισμού 
και να διασφαλίσει τον ανταγωνισμό και 
την επιλογή των χρηστών. Οι 
δυνατότητες αυτές θα πρέπει να 
επιτρέπουν στους αποδέκτες να 
επωφελούνται από την αλληλεπίδραση 
μεταξύ πλατφορμών. Οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες μπορούν να 
παρέχουν διεπαφή προγραμματισμού 
εφαρμογών μέσω της οποίας οι 
πλατφόρμες τρίτων μερών και οι 
αποδέκτες τους μπορούν να 
αλληλεπιδρούν με τις κύριες λειτουργίες 
και τους αποδέκτες των βασικών 
υπηρεσιών της πλατφόρμας. Στις κύριες 
λειτουργίες θα μπορούσαν να 
συγκαταλέγονται η δυνατότητα λήψης 
πληροφοριών από ορισμένους 
λογαριασμούς, η κοινή χρήση 
περιεχομένου και η αντίδραση σε αυτό. 
Επιπλέον, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα μπορούσαν να 
διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των 
βασικών λειτουργιών των υπηρεσιών 
τους με άλλες επιγραμμικές πλατφόρμες, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η 



AM\1247044EL.docx PE702.829v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

επικοινωνία μεταξύ πλατφορμών. Η 
δυνατότητα αυτή δεν θα πρέπει να 
περιορίζει, να εμποδίζει ή να καθυστερεί 
την ικανότητα των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών να επιλύουν 
θέματα ασφάλειας και θα πρέπει να 
συνάδει με όλες τις υποχρεώσεις τους, 
ιδίως όσον αφορά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν 
τα αναγκαία τεχνικά πρότυπα για τη 
διαλειτουργικότητα, όπως πρωτόκολλο 
για τη διαλειτουργικότητα και τη 
διαλειτουργικότητα και φορητότητα 
δεδομένων.

Or. en
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Τροπολογία 476
Cristian-Silviu Buşoi
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

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 65 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65β) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν 
τη φορητότητα κριτικών στο σύστημα 
φήμης άλλου φορέα εκμετάλλευσης 
πλατφόρμας μετά τη λήξη της σύμβασης 
πλατφόρμας-χρήστη. Για λόγους 
διαφάνειας, πρέπει να παρέχονται εκ των 
προτέρων πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες, τις τεχνικές απαιτήσεις, τα 
χρονικά πλαίσια και τις χρεώσεις που 
ισχύουν σε περίπτωση που ένας χρήστης 
πλατφόρμας επιθυμεί να μεταφέρει 
κριτικές στο σύστημα φήμης άλλου 
φορέα εκμετάλλευσης πλατφόρμας. Κατά 
την εμφάνιση κριτικών που εισάγονται 
από άλλη πλατφόρμα, ο τελικός φορέας 
εκμετάλλευσης πλατφόρμας θα πρέπει να 
αναφέρει την προέλευση των εν λόγω 
κριτικών, όπου είναι δυνατόν.

Or. en
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Τροπολογία 477
Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

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 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
που θεωρούνται πολύ μικρές, μικρές ή 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά την 
έννοια του παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ και οι οποίοι δεν έχουν 
καταφέρει να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες 
νόμιμου εκπροσώπου κατόπιν εύλογης 
προσπάθειας, μπορούν να ζητούν από τον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του 
κράτους μέλους στο οποίο η επιχείρηση 
σκοπεύει να ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο να 
διευκολύνει την περαιτέρω συνεργασία 
και να συστήσει πιθανές λύσεις, 
συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων 
συλλογικής εκπροσώπησης.

Or. en


