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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να επωφελείται από 
τις απαλλαγές από την ευθύνη για 
υπηρεσίες φιλοξενίας, ο πάροχος θα 
πρέπει, μόλις λάβει πραγματική γνώση ή 
αντιληφθεί ότι πρόκειται για παράνομο 
περιεχόμενο, να ενεργεί άμεσα 
προκειμένου να αποσύρει το παράνομο 
περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την 
πρόσβαση σε αυτό. Η απόσυρση ή η 
απενεργοποίηση της πρόσβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται τηρουμένης της 
αρχής της ελευθερίας της έκφρασης. Ο 
πάροχος μπορεί να λάβει πραγματική 
γνώση ή να αντιληφθεί ότι πρόκειται για 
παράνομο περιεχόμενο μέσω, ειδικότερα, 
αυτεπάγγελτων ερευνών ή ειδοποιήσεων 
που υποβάλλονται σε αυτόν από φυσικά 
πρόσωπα ή οντότητες σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, στον βαθμό που οι 
ειδοποιήσεις αυτές είναι επαρκώς ακριβείς 
και αρκούντως τεκμηριωμένες ώστε να 
δίνουν τη δυνατότητα σε επιμελή 

(22) Προκειμένου να επωφελείται από 
τις απαλλαγές από την ευθύνη για 
υπηρεσίες φιλοξενίας, ο πάροχος θα 
πρέπει, αφότου αντιληφθεί ότι πρόκειται 
για παράνομο περιεχόμενο και συνεπώς 
έχει λάβει πραγματική γνώση τούτου ή το 
έχει αντιληφθεί, να ενεργεί ταχέως 
προκειμένου να αποσύρει το παράνομο 
περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την 
πρόσβαση σε αυτό. «Άμεσα» σημαίνει 
«όσο το δυνατόν ταχύτερα» για όλο το 
περιεχόμενο και «πάραυτα» κατά τη 
διάρκεια ζωντανών μεταδόσεων και για 
περιεχόμενο που είναι ιδιαιτέρως χρονικά 
ευαίσθητο. Η απόσυρση ή η 
απενεργοποίηση της πρόσβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται εφαρμόζοντας υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
και τηρώντας τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της αρχής της 
ελευθερίας της έκφρασης και του 
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οικονομικό φορέα να εντοπίζει και να 
αξιολογεί εύλογα και, κατά περίπτωση, να 
λαμβάνει μέτρα κατά του εικαζόμενου 
παράνομου περιεχομένου.

δικαιώματος λήψης και μετάδοσης 
πληροφοριών και ιδεών, χωρίς την 
ανάμειξη δημόσιων αρχών. Ο πάροχος 
μπορεί να λάβει πραγματική γνώση ή να 
αντιληφθεί ότι πρόκειται για παράνομο 
περιεχόμενο μέσω, ειδικότερα, 
αυτεπάγγελτων ερευνών ή ειδοποιήσεων 
που υποβάλλονται σε αυτόν από φυσικά 
πρόσωπα ή οντότητες σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, στον βαθμό που οι 
ειδοποιήσεις αυτές είναι επαρκώς ακριβείς 
και αρκούντως τεκμηριωμένες ώστε να 
δίνουν τη δυνατότητα σε επιμελή πάροχο 
υπηρεσιών φιλοξενίας να εντοπίζει και να 
αξιολογεί εύλογα και, κατά περίπτωση, να 
λαμβάνει μέτρα κατά του εικαζόμενου 
παράνομου περιεχομένου. Εφόσον οι 
πάροχοι ενεργούν μόλις λάβουν 
πραγματική γνώση, θα πρέπει να 
επωφελούνται από τις απαλλαγές από την 
ευθύνη που αναφέρονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες να έχει νόημα όσον αφορά την απόσυρση ή 
την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο από επιγραμμικές υπηρεσίες, θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η ταχεία απόσυρση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε όλο το 
περιεχόμενο πραγματοποιείται όσο το δυνατόν ταχύτερα και πάραυτα κατά τη διάρκεια 
ζωντανής μετάδοσης και για περιεχόμενο που είναι ιδιαιτέρως χρονικά ευαίσθητο, δεδομένου 
ότι στις περιπτώσεις αυτές το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής αξίας έγκειται στη ζωντανή 
μετάδοση.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Παρότι οι κανόνες του κεφαλαίου 
ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
επικεντρώνονται στην απαλλαγή από την 
ευθύνη για τους παρόχους ενδιάμεσων 
υπηρεσιών, είναι σημαντικό να 
υπενθυμιστεί ότι, παρά τον σημαντικό 
γενικά ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν 
αυτοί οι πάροχοι, το πρόβλημα του 
παράνομου περιεχομένου και των 
παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο 
δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
εστιάζοντας αποκλειστικά στην ευθύνη και 
τις αρμοδιότητές τους. Όπου αυτό είναι 
δυνατό, τρίτοι οι οποίοι θίγονται από 
παράνομο περιεχόμενο που μεταδίδεται ή 
αποθηκεύεται στο διαδίκτυο θα πρέπει να 
προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές 
που σχετίζονται με αυτό το περιεχόμενο 
χωρίς τη συμμετοχή των παρόχων των 

(26) Παρότι οι κανόνες του κεφαλαίου 
ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
επικεντρώνονται στην απαλλαγή από την 
ευθύνη για τους παρόχους ενδιάμεσων 
υπηρεσιών, είναι σημαντικό να 
υπενθυμιστεί ότι, παρά τον σημαντικό 
γενικά ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν 
αυτοί οι πάροχοι, το πρόβλημα του 
παράνομου περιεχομένου και των 
παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο 
δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
εστιάζοντας αποκλειστικά στην ευθύνη και 
τις αρμοδιότητές τους. Οι αποδέκτες της 
υπηρεσίας θα πρέπει να θεωρούνται 
υπεύθυνοι, όταν αυτό προβλέπεται από 
τους εφαρμοστέους κανόνες του 
ενωσιακού και εθνικού δικαίου για τον 
καθορισμό της σχετικής ευθύνης, για το 
παράνομο περιεχόμενο το οποίο παρέχουν 
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σχετικών ενδιάμεσων υπηρεσιών. Οι 
αποδέκτες της υπηρεσίας θα πρέπει να 
θεωρούνται υπεύθυνοι, όταν αυτό 
προβλέπεται από τους εφαρμοστέους 
κανόνες του ενωσιακού και εθνικού 
δικαίου για τον καθορισμό της σχετικής 
ευθύνης, για το παράνομο περιεχόμενο το 
οποίο παρέχουν και ενδέχεται να 
διαδώσουν μέσω ενδιάμεσων υπηρεσιών. 
Κατά περίπτωση, άλλοι παράγοντες, όπως 
συντονιστές ομάδων σε κλειστά 
επιγραμμικά περιβάλλοντα, ιδίως στην 
περίπτωση μεγάλων ομάδων, θα πρέπει 
επίσης να συμβάλλουν στην αποτροπή της 
διάδοσης παράνομου περιεχομένου στο 
διαδίκτυο, σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
δίκαιο. Επιπλέον, όταν απαιτείται η 
συμμετοχή των παρόχων υπηρεσιών της 
κοινωνίας των πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των παρόχων 
ενδιάμεσων υπηρεσιών, κάθε αίτηση ή 
εντολή για την εν λόγω συμμετοχή θα 
πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να 
απευθύνεται στον παράγοντα που διαθέτει 
την τεχνική και επιχειρησιακή δυνατότητα 
να αναλάβει δράση κατά συγκεκριμένων 
στοιχείων παράνομου περιεχομένου, ώστε 
να αποτρέπονται και να ελαχιστοποιούνται 
τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στη 
διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα 
πληροφοριών που δεν αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο.

και ενδέχεται να διαδώσουν μέσω 
ενδιάμεσων υπηρεσιών. Κατά περίπτωση, 
άλλοι παράγοντες, όπως συντονιστές 
ομάδων σε κλειστά επιγραμμικά 
περιβάλλοντα, ιδίως στην περίπτωση 
μεγάλων ομάδων, θα πρέπει επίσης να 
συμβάλλουν στην αποτροπή της διάδοσης 
παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο, 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο. 
Επιπλέον, όταν απαιτείται η συμμετοχή 
των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας 
των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών, κάθε 
αίτηση ή εντολή για την εν λόγω 
συμμετοχή θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, 
να απευθύνεται στον παράγοντα που 
διαθέτει την τεχνική και επιχειρησιακή 
δυνατότητα να αναλάβει δράση κατά 
συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου 
περιεχομένου, ώστε να αποτρέπονται και 
να ελαχιστοποιούνται τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα και την 
προσβασιμότητα πληροφοριών που δεν 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια τέτοια προσέγγιση θα δημιουργήσει ένα σύστημα στο πλαίσιο του οποίου τα μέρη θα 
αναγκάζονται να στοχοποιούν τελικούς χρήστες, οι μεσάζοντες δε θα έχουν τη δυνατότητα να 
αποφεύγουν κάθε υποχρέωση να ενεργούν επιμελώς και ταχέως για την απόσυρση παράνομου 
περιεχομένου στο διαδίκτυο [ισχυριζόμενοι, για παράδειγμα, ότι δεν έχουν την τεχνική, 
επιχειρησιακή ή συμβατική ικανότητα να αναλάβουν δράση κατά παράνομου περιεχομένου ή 
παράνομων δραστηριοτήτων]. Ένα τέτοιο σύστημα δεν θα ενισχύσει τη λογοδοσία των 
πλατφορμών, αλλά απλώς θα την αποδυναμώσει, και θα αναιρέσει τον συνολικό σκοπό της 
πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.
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Christel Schaldemose
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οδηγίας 2000/31/ΕΚ
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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 
ειδικότερα της ελευθερίας της έκφρασης 
και της πληροφόρησης, καθώς και για 
λόγους διαφάνειας, προστασίας των 
αποδεκτών της υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των έννομων 
συμφερόντων τους, και αποφυγής 
μεροληπτικών, αθέμιτων ή αυθαίρετων 
αποτελεσμάτων. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 
πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα 
πρέπει να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη 
τους σχετικούς κανόνες που ισχύουν για 
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τα μέσα ενημέρωσης και να εφαρμόζουν 
ειδικές διαδικασίες, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα μέσα ενημέρωσης 
ενημερώνονται αμέσως και έχουν τη 
δυνατότητα να αμφισβητήσουν κάθε 
μέτρο ελέγχου περιεχομένου πριν από την 
εφαρμογή του. Οι όροι και οι 
προϋποθέσεις δεν θα πρέπει να 
περιορίζουν την ελευθερία και την 
πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, όπως 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 11 του 
Χάρτη. Ειδικότερα, είναι εξίσου 
σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συντάσσονται σε 
απλή και σαφή γλώσσα, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
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

Στο πνεύμα των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο άρθρο 12 παράγραφος 1.
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Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Aldo Patriciello, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Fulvio Martusciello, 
Carmen Avram, Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia 
Toia, Sabrina Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Tiziana 
Beghin, Robert Hajšel, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace Melbārde, Esteban 
González Pons, Christian Ehler, Agnès Evren, Λουκάς Φουρλάς, Daniel Caspary, 
Domènec Ruiz Devesa, Nacho Sánchez Amor, Marcos Ros Sempere, César Luena

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 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και επαρκής εφαρμογή 
της υποχρέωσης για ιχνηλασιμότητα των 
επιχειρηματικών χρηστών, χωρίς την 
επιβολή δυσανάλογων επιβαρύνσεων, οι 
πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα 
πρέπει να διενεργούν ελέγχους δέουσας 
επιμέλειας πριν από τη χρήση της 
υπηρεσίας τους για την επαλήθευση της 
αξιοπιστίας των πληροφοριών που 
παρέχονται στον ενδιαφερόμενο 
επιχειρηματικό χρήστη, χρησιμοποιώντας 
ιδίως ελεύθερα διαθέσιμες επίσημες 
επιγραμμικές βάσεις δεδομένων και 
επιγραμμικές διεπαφές, όπως εθνικά 
εμπορικά μητρώα ή ζητώντας από τον 
ενδιαφερόμενο επιχειρηματικό χρήστη να 
παράσχει αξιόπιστα δικαιολογητικά 
έγγραφα, όπως αντίγραφα εγγράφων 
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ταυτότητας, επικυρωμένα αντίγραφα 
κίνησης τραπεζικών λογαριασμών, 
πιστοποιητικά εταιρειών και 
πιστοποιητικά εμπορικών μητρώων. 
Μπορούν να χρησιμοποιούν επίσης άλλες 
πηγές, διαθέσιμες προς χρήση εξ 
αποστάσεως, οι οποίες παρέχουν 
παρόμοιο βαθμό αξιοπιστίας για τον 
σκοπό της συμμόρφωσης με αυτή την 
υποχρέωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό προτάθηκε στο σχέδιο έκθεσης της IMCO. Στο πνεύμα των αλλαγών που 
πραγματοποιήθηκαν στο άρθρο 13α.
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15.1.2022 A9-0356/513

Τροπολογία 513
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Isabella Adinolfi, Salvatore De Meo, Henna Virkkunen, Marion 
Walsmann, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Miriam Lexmann, Petra Kammerevert, Marlene 
Mortler, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, Christine Schneider, Karolin 
Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier 
Zarzalejos, Hannes Heide, Andrea Caroppo, Stefan Berger, Jarosław Kalinowski, Lena 
Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, Rainer Wieland, Domènec Ruiz 
Devesa, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Isabel Carvalhais, Aldo Patriciello, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, 
Fulvio Martusciello, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina 
Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Petri Sarvamaa, Dace 
Melbārde, Λουκάς Φουρλάς, Christian Ehler, Daniel Caspary, Nacho Sánchez Amor, 
Esteban González Pons, César Luena, Marcos Ros Sempere

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 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
περιλαμβάνουν στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν περιορισμούς τους οποίους 
επιβάλλουν σε σχέση με τη χρήση της 
υπηρεσίας τους όσον αφορά τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
πληροφορίες για κάθε πολιτική, 
διαδικασία, μέτρο και εργαλείο που 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό του 
ελέγχου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων της αλγοριθμικής 
λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης 
από άνθρωπο. Διατυπώνονται σε απλή 
και σαφή γλώσσα και διατίθενται στο 
κοινό σε εύκολα προσβάσιμη μορφή.

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
χρησιμοποιούν δίκαιους, αμερόληπτους 
και διαφανείς όρους και προϋποθέσεις. Οι 
πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
καταρτίζουν τους εν λόγω όρους και 
προϋποθέσεις σε απλή, φιλική προς τον 
χρήστη και σαφή γλώσσα και τους 
διαθέτουν στο κοινό σε εύκολα 
προσβάσιμο και μηχαναγνώσιμο 
μορφότυπο, στις γλώσσες του κράτους 
μέλους προς το οποίο απευθύνεται η 
υπηρεσία. Στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους, οι πάροχοι 
ενδιάμεσων υπηρεσιών σέβονται την 
ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία και 
την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης 
και άλλα θεμελιώδη δικαιώματα και 
ελευθερίες, όπως κατοχυρώνονται στον 
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Χάρτη, καθώς και τους κανόνες που 
ισχύουν για τα μέσα ενημέρωσης στην 
Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Article 12 should explicitly recognize that the restrictions provided in terms and conditions 
are drawn up, applied and enforced in compliance with rules applicable to the media, 
including content standards that serve to protect, for example, minors as well as, more 
broadly, the freedom of expression and information and the freedom of the media (Article 11 
of the Charter). The impact of intermediaries’ T&Cs and decisions taken in relation to lawful 
media content (e.g. content removal/suspension, suspension of business accounts, re-labelling 
content suitable for certain age groups, shadow banning, etc) is a very concrete issue, 
experienced by a variety of media on a variety of platform services regardless of size. The 
unilateral and unpredictable nature of such decisions represents a hurdle on citizens’ access 
to information and on media freedom.
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15.1.2022 A9-0356/514

Τροπολογία 514
Sabine Verheyen, Geoffroy Didier, Axel Voss, Michaela Šojdrová, Tomasz Frankowski, 
Emmanuel Maurel, Salvatore De Meo, Jarosław Duda, Marion Walsmann, Θεόδωρος 
Ζαγοράκης, Marlene Mortler, Miriam Lexmann, Massimiliano Smeriglio, Peter Pollák, 
Christine Schneider, Karolin Braunsberger-Reinhold, Markus Pieper, Alex Agius 
Saliba, Monika Hohlmeier, Jens Gieseke, Javier Zarzalejos, Andrea Caroppo, Stefan 
Berger, Jarosław Kalinowski, Lena Düpont, Ralf Seekatz, Ulrike Müller, Daniel Buda, 
Rainer Wieland, Lucia Vuolo, Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, 
Aldo Patriciello, Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Carmen Avram, Fulvio Martusciello, 
Isabella Adinolfi, Ibán García Del Blanco, Luisa Regimenti, Patrizia Toia, Sabrina 
Pignedoli, François-Xavier Bellamy, Agnès Evren, Arnaud Danjean, Chiara Gemma, 
Dino Giarrusso, Anne Sander, Mario Furore, Brice Hortefeux, Nadine Morano, Robert 
Hajšel, Tiziana Beghin, Leila Chaibi, Fabio Massimo Castaldo, Manuel Bompard, 
Domènec Ruiz Devesa, Nathalie Colin-Oesterlé, Marc Tarabella, Pernille Weiss, Dace 
Melbārde, Esteban González Pons, Λουκάς Φουρλάς, Christian Ehler, Nacho Sánchez 
Amor, Daniel Caspary, César Luena, Marcos Ros Sempere

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 13α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Ιχνηλασιμότητα των επιχειρηματικών 

χρηστών
1. Ο πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών 
διασφαλίζει ότι οι επιχειρηματικοί 
χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες του μόνον εάν ο πάροχος 
ενδιάμεσων υπηρεσιών έχει λάβει τις 
ακόλουθες πληροφορίες:
α) το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό 
τηλεφώνου και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
επιχειρηματικού χρήστη·
β) αντίγραφο του εγγράφου ταυτοποίησης 
του επιχειρηματικού χρήστη ή κάθε άλλη 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α·
γ) τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού 
του επιχειρηματικού χρήστη, όταν ο 
επιχειρηματικός χρήστης είναι φυσικό 
πρόσωπο·
δ) όταν ο επιχειρηματικός χρήστης είναι 
καταχωρισμένος σε εμπορικό μητρώο ή 
αντίστοιχο δημόσιο μητρώο, το εμπορικό 
μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένος 
ο επιχειρηματικός χρήστης και τον 
αριθμό καταχώρισής του ή ισοδύναμο 
μέσο ταυτοποίησης στο εν λόγω μητρώο·
2. Ο πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών, 
μετά τη λήψη των εν λόγω πληροφοριών 
και έως το τέλος της συμβατικής σχέσης, 
καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να 
αξιολογήσει κατά πόσον είναι αξιόπιστες 
και επικαιροποιημένες οι πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) και δ), με τη χρήση 
οποιασδήποτε ελεύθερα προσβάσιμης 
επίσημης επιγραμμικής βάσης δεδομένων 
ή επιγραμμικής διεπαφής που διατίθεται 
από κράτη μέλη ή την Ένωση ή μέσω 
αιτημάτων προς τον επιχειρηματικό 
χρήστη για την παροχή δικαιολογητικών 
από αξιόπιστες πηγές.
3. Όταν ο πάροχος ενδιάμεσων 
υπηρεσιών έχει ενδείξεις ότι οποιοδήποτε 
πληροφοριακό στοιχείο που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 και έχει ληφθεί από 
τον προκείμενο επιχειρηματικό χρήστη 
είναι ανακριβές ή ελλιπές, ο εν λόγω 
πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών ζητεί 
από τον επιχειρηματικό χρήστη να 
διορθώσει τις πληροφορίες στον βαθμό 
που είναι αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς και 
πλήρεις, χωρίς καθυστέρηση ή εντός της 
προθεσμίας που ορίζει το ενωσιακό και 
το εθνικό δίκαιο. Σε περίπτωση που ο 
επιχειρηματικός χρήστης δεν διορθώσει ή 
δεν συμπληρώσει τις πληροφορίες αυτές, 
ο πάροχος ενδιάμεσων υπηρεσιών 
αναστέλλει την παροχή της υπηρεσίας 
του στον επιχειρηματικό χρήστη μέχρι να 
ικανοποιηθεί το αίτημα.



AM\1247074EL.docx PE702.829v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

4. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
αποθηκεύουν τις πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 με ασφαλή τρόπο 
για τη διάρκεια της συμβατικής της 
σχέσης με τον προκείμενο επιχειρηματικό 
χρήστη. Στη συνέχεια διαγράφει τις 
πληροφορίες.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
γνωστοποιούν τις πληροφορίες σε τρίτους 
μόνο εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένων των εντολών που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 και τυχόν 
εντολών που εκδίδονται από αρμόδιες 
αρχές των κρατών μελών ή από την 
Επιτροπή για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού.
6. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
καθιστούν διαθέσιμες τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία α) και δ) στους αποδέκτες της 
υπηρεσίας με σαφή, εύκολα προσβάσιμο 
και κατανοητό τρόπο.
_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, 
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική 
αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 
1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 
73).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό προτάθηκε στο σχέδιο έκθεσης της IMCO. Για να είναι αποτελεσματική, η αρχή 
της ταυτοποίησης δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις επιγραμμικές αγορές. Αντίθετα, όλες οι 
υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή 
παράνομου περιεχομένου, για παράδειγμα τα μητρώα ονομάτων τομέα, οι πάροχοι υπηρεσιών 
CDN, τα διαφημιστικά δίκτυα, θα πρέπει να υποχρεούνται να λαμβάνουν εύλογα μέτρα για την 
παύση, τον περιορισμό και την πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων. Χωρίς επαληθευμένη 
ταυτότητα, οι καταναλωτές θα στερηθούν αποτελεσματικούς μηχανισμούς έννομης προστασίας.



AM\1247074EL.docx PE702.829v01-00

EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL


