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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ανάληψη δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου μπορεί να είναι 
ταχύτερη και πιο αξιόπιστη όταν οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι 
δίνεται προτεραιότητα σε ειδοποιήσεις που 
υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και 
δράσης που απαιτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη 
της απαίτησης επεξεργασίας και λήψης 
απόφασης με ταχύ, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο όσον αφορά όλες τις 
ειδοποιήσεις που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτών των μηχανισμών. Αυτή η 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο σε 
οντότητες, και όχι σε φυσικά πρόσωπα, οι 
οποίες έχουν αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι 
διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και 
ικανότητα στην αντιμετώπιση παράνομου 
περιεχομένου, ότι εκπροσωπούν 
συλλογικά συμφέροντα και ότι εργάζονται 
με επιμελή και αντικειμενικό τρόπο. Οι 

(46) Η ανάληψη δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου μπορεί να είναι 
ταχύτερη και πιο αξιόπιστη όταν οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι 
δίνεται προτεραιότητα σε ειδοποιήσεις που 
υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και 
δράσης που απαιτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη 
της απαίτησης επεξεργασίας και λήψης 
απόφασης με ταχύ, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο όσον αφορά όλες τις 
ειδοποιήσεις που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτών των μηχανισμών. Αυτή η 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο σε 
οντότητες, όχι σε φυσικά πρόσωπα, οι 
οποίες έχουν αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι 
διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και 
ικανότητα στην αντιμετώπιση παράνομου 
περιεχομένου και ότι εργάζονται με 
επιμελή και αντικειμενικό τρόπο. Αυτές 
μπορεί να είναι δημόσιοι φορείς, όπως, για 
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οντότητες αυτές μπορεί να είναι από τον 
δημόσιο τομέα, όπως, για το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο, οι μονάδες αναφοράς 
διαδικτυακού περιεχομένου των εθνικών 
αρχών επιβολής του νόμου ή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου (Ευρωπόλ) ή μπορεί να είναι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
ημιδημόσιοι φορείς, όπως οι οργανώσεις 
που ανήκουν στο δίκτυο ανοικτών 
τηλεφωνικών γραμμών INHOPE για την 
αναφορά υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και οργανώσεις που 
ασχολούνται με την αναφορά παράνομων 
ρατσιστικών και ξενοφοβικών απόψεων 
στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου θα μπορούσε να 
αναγνωριστεί σε οργανώσεις του κλάδου 
και κατόχους δικαιωμάτων, εφόσον έχουν 
αποδείξει ότι πληρούν τις εφαρμοστέες 
προϋποθέσεις. Οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τις αξιόπιστες 
πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι εμποδίζουν τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες να διαχειρίζονται με παρόμοιο 
τρόπο ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
οντότητες ή φυσικά πρόσωπα στα οποία 
δεν έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, ή να συνεργάζονται άλλως 
με άλλες οντότητες, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του παρόντος κανονισμού και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου43.

το τρομοκρατικό περιεχόμενο, οι μονάδες 
αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου των 
εθνικών αρχών επιβολής του νόμου ή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου (Ευρωπόλ) ή μπορεί να είναι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
ημιδημόσιοι φορείς, όπως οι οργανώσεις 
που ανήκουν στο δίκτυο ανοικτών 
τηλεφωνικών γραμμών INHOPE για την 
αναφορά υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και οργανώσεις που 
ασχολούνται με την αναφορά παράνομων 
ρατσιστικών και ξενοφοβικών απόψεων 
στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου θα μπορούσε να 
αναγνωριστεί σε οργανώσεις του κλάδου, 
νομικούς οργανισμούς και νομικά 
πρόσωπα που είναι κάτοχοι δικαιωμάτων, 
εφόσον έχουν αποδείξει ότι πληρούν τις 
εφαρμοστέες προϋποθέσεις. Οι κανόνες 
του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις 
αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι εμποδίζουν τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες να διαχειρίζονται με παρόμοιο 
τρόπο ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
οντότητες ή φυσικά πρόσωπα στα οποία 
δεν έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, ή να συνεργάζονται άλλως 
με άλλες οντότητες, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του παρόντος κανονισμού και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου43.

_________________ _________________
43 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 

43 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
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Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ 
(ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ 
(ΕΕ L 135 της 24.5.2016, σ. 53).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ένδικα μέσα χωρίς να 
προσφεύγουν σε αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου περιεχομένου.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 106 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(106α) Το «προσελκυστικό» 
επιχειρηματικό μοντέλο κατάρτισης 
προφίλ που λειτουργεί στις ψηφιακές 
αγορές, με το οποίο αλγόριθμοι δίνουν 
προτεραιότητα σε αμφιλεγόμενο 
περιεχόμενο και συμβάλλουν, με τον 
τρόπο αυτό, στη διάδοσή του στο 
διαδίκτυο, υπονομεύει την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών στις ψηφιακές αγορές. 
Ο παρών κανονισμός θα πρέπει, 
επομένως, να θέσει τέλος στην πρακτική 
αυτή και να εξασφαλίσει στους χρήστες 
μεγαλύτερο έλεγχο όσον αφορά τον τρόπο 
παρουσίασης των κατατάξεων·

Or. en
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Όταν οι επιγραμμικές αγορές και 
τα ηλεκτρονικά καταστήματα έχουν 
προηγουμένως αφαιρέσει, διαγράψει ή 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
παράνομα προϊόντα και υπηρεσίες, 
λαμβάνουν όλα τα εύλογα και αναλογικά 
μέτρα για τον αποκλεισμό, την 
απενεργοποίηση ή τη μόνιμη αφαίρεση 
αυτού του παράνομου περιεχομένου ή 
οιουδήποτε πανομοιότυπου περιεχομένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Από πρόσφατη μελέτη του ECHA προκύπτει ότι το 95 % των προϊόντων που πωλούνται σε 
επιγραμμικές αγορές δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Είναι, επομένως, 
σημαντικό να προστατεύονται οι καταναλωτές από τους κινδύνους αυτούς. 
https://echa.europa.eu/documents/10162/17088/project_report_ref-8_en.pdf/ccf2c453-da0e-
c185-908e-3a0343b25802?t=1638885422475


