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14.1.2022 A9-0356/493

Τροπολογία 493
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Patryk Jaki, Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Παρότι η ελευθερία σύναψης 
συμβάσεων των παρόχων ενδιάμεσων 
υπηρεσιών θα πρέπει καταρχήν να 
τηρείται, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
ορισμένοι κανόνες σχετικά με το 
περιεχόμενο, την εφαρμογή και την 
επιβολή των όρων και προϋποθέσεων των 
εν λόγω παρόχων για λόγους διαφάνειας, 
προστασίας των αποδεκτών της υπηρεσίας 
και αποφυγής αθέμιτων ή αυθαίρετων 
αποτελεσμάτων.

(38) Παρότι η ελευθερία σύναψης 
συμβάσεων των παρόχων ενδιάμεσων 
υπηρεσιών θα πρέπει καταρχήν να 
τηρείται, είναι σκόπιμο να καθοριστούν 
ορισμένοι κανόνες σχετικά με το 
περιεχόμενο, την εφαρμογή και την 
επιβολή των όρων και προϋποθέσεων των 
εν λόγω παρόχων για λόγους προστασίας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, 
συγκεκριμένα, της ελευθερίας της 
έκφρασης και της πληροφόρησης, καθώς 
και για λόγους διαφάνειας, προστασίας 
των αποδεκτών της υπηρεσίας και 
αποφυγής μεροληπτικών, αθέμιτων ή 
αυθαίρετων αποτελεσμάτων. Οι όροι και 
οι προϋποθέσεις σε καμία περίπτωση δεν 
περιορίζουν την ελευθερία του λόγου ούτε 
συρρικνώνουν τον δημόσιο διάλογο ούτε 
περιορίζουν την πλήρη πρόσβαση στην 
υπηρεσία για ορισμένους χρήστες βάσει 
των πεποιθήσεών τους, εκτός εάν μια 
πληροφορία είναι ασυμβίβαστη με τον 
δεδηλωμένο σκοπό της υπηρεσίας. 
Επιπλέον, όταν οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες επιτρέπουν τη 
διεξαγωγή δημόσιου διαλόγου σχετικά με 
τις υπηρεσίες τους, δεν θα πρέπει να 
περιορίζουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που προέρχονται από 
νομικές οργανώσεις δημόσιου 
συμφέροντος, π.χ. πολιτικά κόμματα ή 
κερδοσκοπικές οργανώσεις, στερώντας 
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τους την πρόσβαση στις υπηρεσίες τους. 
Στην περίπτωση αυτή, η αφαίρεση 
συγκεκριμένου παράνομου επιγραμμικού 
περιεχομένου δεν μπορεί να οδηγήσει σε 
απόφαση αναστολής ή διακοπής του 
λογαριασμού των αποδεκτών. 
Ειδικότερα, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι οι όροι και οι 
προϋποθέσεις έχουν συνταχθεί σε σαφή 
και μη διφορούμενη γλώσσα σύμφωνα με 
το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης. Οι 
όροι και οι προϋποθέσεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με 
τυχόν πολιτικές, διαδικασίες, μέτρα και 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τον 
έλεγχο περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων της αλγοριθμικής 
λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης 
από άνθρωπο, καθώς και σχετικά με το 
δικαίωμα τερματισμού της χρήσης της 
υπηρεσίας. Οι πάροχοι ενδιάμεσων 
υπηρεσιών θα πρέπει επίσης να παρέχουν 
στους αποδέκτες των υπηρεσιών 
συνοπτική και ευανάγνωστη περίληψη 
των κύριων στοιχείων των όρων και 
προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων 
των διαθέσιμων μέσων έννομης 
προστασίας, χρησιμοποιώντας, όπου 
είναι δυνατόν, κατάλληλα γραφικά 
στοιχεία, όπως εικονίδια.

Or. en

Αιτιολόγηση

When a platform has a certain relevance for public communication, which it is especially true 
for a very large social networking services, it should not be an exclusively internal decision 
which content can be blocked and which not. Content that can be legally distributed offline 
should also be allowed online. In this context recent case of removal of parliamentary group 
profiles from social media by administrators of private international platforms goes against 
fundamental civil liberties and cannot be accepted. Any legal political party and non-profit 
organization acting in public interest in Europe should be able to use social media platforms 
on equal terms.
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14.1.2022 A9-0356/494

Τροπολογία 494
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η a) «επιγραμμική υπηρεσία 
κοινωνικής δικτύωσης»: πλατφόρμα που 
επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να 
συνδέονται, να ανταλλάσσουν, να 
ανακαλύπτουν και να επικοινωνούν 
μεταξύ τους μέσω πολλαπλών συσκευών, 
και ιδίως μέσω συνομιλιών, αναρτήσεων, 
βίντεο και συστάσεων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή του ορισμού της επιγραμμικής υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης είναι απαραίτητη 
για την επίτευξη συνεκτικής πρότασης και τη θέσπιση ενός αναλογικού συνόλου κανόνων για τις 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες. Διαφορετικά, το Κοινοβούλιο κινδυνεύει να μην 
αντιμετωπίσει τις σημαντικότερες προκλήσεις που θέτουν οι πλατφόρμες αυτές για το κοινό και 
τους μεμονωμένους χρήστες. Ο προτεινόμενος ορισμός ευθυγραμμίζεται με τη θέση του 
Κοινοβουλίου σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές, η οποία παρέχει πρόσθετη 
ασφάλεια δικαίου και προβλεψιμότητα για τους συμφεροντούχους.
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14.1.2022 A9-0356/495

Τροπολογία 495
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πάροχοι επιγραμμικών 
υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που 
ορίζονται ως πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα σύμφωνα με το άρθρο 25 
ορίζουν νόμιμο εκπρόσωπο στο κράτος 
μέλος όπου ο πάροχος παρέχει τις 
υπηρεσίες του κατόπιν αιτήματος του 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών των 
κρατών μελών του εν λόγω κράτους 
μέλους.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/496

Τροπολογία 496
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 40 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατ’ εξαίρεση, ένα κράτος μέλος 
έχει δικαιοδοσία για τους σκοπούς της 
εποπτείας και της επιβολής από τις 
εθνικές αρμόδιες αρχές των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στον 
πάροχο δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, όταν ο πάροχος είναι 
επιγραμμική υπηρεσία κοινωνικής 
δικτύωσης που έχει οριστεί ως πολύ 
μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα σύμφωνα 
με το άρθρο 25 και προσφέρει υπηρεσίες 
σε χρήστες στο εν λόγω κράτος μέλος.

Or. en
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14.1.2022 A9-0356/497

Τροπολογία 497
Adam Bielan, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Dace Melbārde, Patryk Jaki, 
Robert Roos
εξ ονόματος της Ομάδας ECR

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 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τον 
ισχυρισμό παράβασης του παρόντος 
κανονισμού στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο 
διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο 
αποδέκτης. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών αξιολογεί την καταγγελία και, 
κατά περίπτωση, την διαβιβάζει στον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης. Όταν η καταγγελία 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης 
αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος του, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών που 
λαμβάνει την καταγγελία τη διαβιβάζει 
στην εν λόγω αρχή.

Οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τον 
ισχυρισμό παράβασης του παρόντος 
κανονισμού στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο 
διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο 
αποδέκτης. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας, αμφότεροι οι διάδικοι έχουν 
δικαίωμα ακρόασης και λήψης των 
κατάλληλων πληροφοριών σχετικά με την 
πορεία της διαδικασίας. Ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών αξιολογεί την 
καταγγελία και, κατά περίπτωση, την 
διαβιβάζει στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η 
αξιολόγηση της καταγγελίας μπορεί να 
συμπληρωθεί με τη γνώμη του 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του 
κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ή 
είναι εγκατεστημένος ο αποδέκτης όσον 
αφορά τον τρόπο επίλυσης του 
ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη την 
εθνική νομοθεσία και το 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο ενός 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Όταν η 
καταγγελία εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
άλλης αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος 
του, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών 
που λαμβάνει την καταγγελία τη 
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διαβιβάζει στην εν λόγω αρχή χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Or. en


