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Υποθέσεων

Έκθεση A9-0356/2021
Christel Schaldemose
Ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες) και τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση 
παρακολούθησης όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα. Αυτό δεν 
αφορά τις υποχρεώσεις παρακολούθησης 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και 
ειδικότερα δεν θίγει τυχόν εντολές των 
εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, βάσει των προϋποθέσεων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού 
δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως επιβάλλον 
γενική υποχρέωση παρακολούθησης ή 
υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων, ούτε ως επιβάλλον στους 
παρόχους γενική υποχρέωση λήψης 
προδραστικών μέτρων σε σχέση με 
παράνομο περιεχόμενο.

(28) Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση 
παρακολούθησης όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα. Αυτό δεν 
αφορά τις υποχρεώσεις παρακολούθησης 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και 
ειδικότερα δεν θίγει τυχόν εντολές των 
εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, βάσει των προϋποθέσεων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού 
δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως επιβάλλον 
γενική υποχρέωση παρακολούθησης ή 
υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων, ούτε ως επιβάλλον στους 
παρόχους γενική υποχρέωση λήψης 
προδραστικών μέτρων σε σχέση με 
παράνομο περιεχόμενο. Σύμφωνα με την 
αρχή της ελαχιστοποίησης των 
δεδομένων και προκειμένου να 
αποτρέπεται η άνευ αδείας κοινολόγηση, 
η κλοπή ταυτότητας και άλλες μορφές 
κατάχρησης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, οι αποδέκτες θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα ανώνυμης χρήσης και 
πληρωμής υπηρεσιών, όπου αυτό είναι 
εύλογα εφικτό. Αυτό θα πρέπει να ισχύει 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το δίκαιο της Ένωσης 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων 
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προσωπικού χαρακτήρα. Οι πάροχοι 
μπορούν να επιτρέπουν την ανώνυμη 
χρήση των υπηρεσιών τους, 
αποφεύγοντας τη συλλογή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με τον 
αποδέκτη και τις διαδικτυακές 
δραστηριότητές του και μη εμποδίζοντας 
τους αποδέκτες να χρησιμοποιούν 
ανωνυμοποιητικά δίκτυα για την 
πρόσβαση στις υπηρεσίες που 
προσφέρουν. Η ανώνυμη πληρωμή 
μπορεί να πραγματοποιείται, για 
παράδειγμα, πληρώνοντας με μετρητά, 
χρησιμοποιώντας ήδη πληρωμένα 
κουπόνια ή προπληρωμένα μέσα 
πληρωμών. 
(Τεχνική σημείωση: η LIBE προτείνει να 
συγχωνευθεί με την τροπολογία 25 της 
IMCO)

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη για να εξηγηθεί η τροπολογία 520 της LIBE.
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Έκθεση A9-0356/2021
Christel Schaldemose
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των 
εν λόγω εντολών ανάληψης δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να 
καθορίζεται σαφώς βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου 
που καθιστά δυνατή την έκδοση της 
εντολής και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των 
στόχων της. Εν προκειμένω, η εθνική 
δικαστική ή διοικητική αρχή που εκδίδει 
την εντολή θα πρέπει να εξισορροπεί τον 
στόχο τον οποίο επιδιώκει η εντολή, 
σύμφωνα με τη νομική βάση που καθιστά 
δυνατή την έκδοσή της, με τα δικαιώματα 
και τα έννομα συμφέροντα όλων των 
τρίτων που μπορεί να θιγούν από την 
εντολή, ιδίως τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους βάσει του Χάρτη. Επιπλέον, όταν η 
εντολή που αφορά συγκεκριμένες 
πληροφορίες ενδέχεται να έχει επιπτώσεις 
πέραν του εδάφους του κράτους μέλους 
της οικείας αρχής, η αρχή θα πρέπει να 
αξιολογεί αν οι επίμαχες πληροφορίες είναι 
πιθανό να αποτελούν παράνομο 
περιεχόμενο σε άλλα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη και, κατά περίπτωση, να λαμβάνει 
υπόψη τους σχετικούς κανόνες του 
ενωσιακού ή διεθνούς δικαίου και τη 
διεθνή αβροφροσύνη.

(31) Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των 
εν λόγω εντολών ανάληψης δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να 
καθορίζεται σαφώς βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου 
που καθιστά δυνατή την έκδοση της 
εντολής και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των 
στόχων της. Εν προκειμένω, η εθνική 
δικαστική ή διοικητική αρχή που εκδίδει 
την εντολή θα πρέπει να εξισορροπεί τον 
στόχο τον οποίο επιδιώκει η εντολή, 
σύμφωνα με τη νομική βάση που καθιστά 
δυνατή την έκδοσή της, με τα δικαιώματα 
και τα έννομα συμφέροντα όλων των 
τρίτων που μπορεί να θιγούν από την 
εντολή, ιδίως τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους βάσει του Χάρτη. Επιπλέον, όταν η 
εντολή που αφορά συγκεκριμένες 
πληροφορίες ενδέχεται να έχει επιπτώσεις 
πέραν του εδάφους του κράτους μέλους 
της οικείας αρχής, η αρχή θα πρέπει να 
αξιολογεί αν οι επίμαχες πληροφορίες είναι 
πιθανό να αποτελούν παράνομο 
περιεχόμενο σε άλλα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη και, κατά περίπτωση, να λαμβάνει 
υπόψη τους σχετικούς κανόνες του 
ενωσιακού ή διεθνούς δικαίου και τη 
διεθνή αβροφροσύνη. Δεν θα πρέπει να 
υπάρχει η νομική απαίτηση για τους 
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παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να 
αφαιρούν περιεχόμενο το οποίο είναι 
νόμιμο στη χώρα εγκατάστασής τους. Οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μπορούν να 
διατάσσουν τη φραγή περιεχομένου που 
δημοσιεύεται νόμιμα εκτός της Ένωσης 
αποκλειστικά στα εδάφη της Ένωσης 
όπου είναι εγκατεστημένες οι εν λόγω 
αρμόδιες αρχές. Η πρακτική αυτή θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
του δικαιώματος των παρόχων να 
αξιολογούν τη συμμόρφωση 
συγκεκριμένου περιεχομένου με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους και 
συνεπώς να αφαιρούν μη συμμορφούμενο 
περιεχόμενο, ακόμη και αν δεν είναι 
παράνομο στη χώρα όπου είναι 
εγκατεστημένοι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη για να εξηγηθούν οι τροπολογίες 527-529 της LIBE.
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Christel Schaldemose
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να δημιουργείται 
ασφάλεια δικαίου και να μην 
αποθαρρύνονται δραστηριότητες 
ανίχνευσης, εντοπισμού και ανάληψης 
δράσης κατά παράνομου περιεχομένου, τις 
οποίες οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενδέχεται να αναλάβουν σε εθελοντική 
βάση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το 
γεγονός ότι οι πάροχοι αναλαμβάνουν 
τέτοιες δραστηριότητες δεν συνεπάγεται 
από μόνο του μη διαθεσιμότητα των 
απαλλαγών από την ευθύνη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες αυτές 
εκτελούνται καλόπιστα και με επιμέλεια. 
Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 
ότι απλώς και μόνο το γεγονός ότι οι 
πάροχοι αυτοί λαμβάνουν, καλόπιστα, 
μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με τις 
απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά την εφαρμογή των όρων και 
προϋποθέσεών τους, δεν θα πρέπει να 
συνεπάγεται μη διαθεσιμότητα των εν 
λόγω απαλλαγών από την ευθύνη. Ως εκ 
τούτου, τέτοιου είδους δραστηριότητες και 
μέτρα, που ένας συγκεκριμένος πάροχος 
ενδέχεται να έχει λάβει, δεν θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό 

(25) Προκειμένου να δημιουργείται 
ασφάλεια δικαίου και να μην 
αποθαρρύνονται δραστηριότητες 
ανίχνευσης, εντοπισμού και ανάληψης 
δράσης κατά παράνομου περιεχομένου, τις 
οποίες οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενδέχεται να αναλάβουν σε εθελοντική 
βάση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το 
γεγονός ότι οι πάροχοι αναλαμβάνουν 
τέτοιες δραστηριότητες δεν συνεπάγεται 
από μόνο του μη διαθεσιμότητα των 
απαλλαγών από την ευθύνη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες αυτές 
εκτελούνται καλόπιστα και με επιμέλεια. 
Αυτήν τη στιγμή, τα αυτοματοποιημένα 
εργαλεία αδυνατούν να διαφοροποιήσουν 
το παράνομο περιεχόμενο από το νόμιμο 
σε δεδομένο πλαίσιο και, επομένως, 
οδηγούν συστηματικά σε υπερβολική 
φραγή νόμιμου περιεχομένου. Η 
επανεξέταση, από άνθρωπο, των 
αυτοματοποιημένων εκθέσεων που 
εκδίδουν οι πάροχοι υπηρεσιών ή οι 
ανάδοχοί τους δεν επιλύει πλήρως το 
πρόβλημα αυτό, ιδίως εάν ανατίθεται στο 
προσωπικό ιδιωτικών αναδόχων που δεν 
διαθέτουν επαρκή ανεξαρτησία, 
προσόντα και λογοδοσία. Τα μέτρα 
προληπτικού ελέγχου που βασίζονται σε 
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του αν ο πάροχος μπορεί να κάνει χρήση 
απαλλαγής από την ευθύνη, ιδίως όσον 
αφορά το κατά πόσον ο πάροχος παρέχει 
την υπηρεσία του με ουδέτερο τρόπο και 
μπορεί, επομένως, να εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της σχετικής διάταξης, χωρίς 
ωστόσο ο κανόνας αυτός να συνεπάγεται 
ότι ο πάροχος μπορεί απαραιτήτως να 
κάνει χρήση της συγκεκριμένης 
απαλλαγής.

αυτοματοποιημένα εργαλεία ή στο 
φιλτράρισμα του περιεχομένου που 
αναφορτώνεται θα πρέπει να επιτρέπεται 
κατ’ εξαίρεση εάν η αυτοματοποιημένη 
απόφαση περιορίζεται αξιόπιστα σε 
πληροφορίες που έχουν προηγουμένως 
χαρακτηριστεί ως προδήλως παράνομες, 
ανεξάρτητα από το πλαίσιο, την 
ταυτότητα και την πρόθεση του 
αποδέκτη που τις παρέχει. Θα πρέπει να 
επιτρέπεται το φιλτράρισμα περιεχομένου 
που υποβάλλεται αυτοματοποιημένα, 
όπως συμβαίνει με την ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία. Επιπλέον, είναι σκόπιμο να 
διευκρινιστεί ότι απλώς και μόνο το 
γεγονός ότι οι πάροχοι αυτοί λαμβάνουν, 
καλόπιστα, μέτρα ώστε να συμμορφωθούν 
με τις απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά την εφαρμογή των όρων και 
προϋποθέσεών τους, δεν θα πρέπει να 
συνεπάγεται μη διαθεσιμότητα των εν 
λόγω απαλλαγών από την ευθύνη. Ως εκ 
τούτου, τέτοιου είδους δραστηριότητες και 
μέτρα, που ένας συγκεκριμένος πάροχος 
ενδέχεται να έχει λάβει, δεν θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό 
του αν ο πάροχος μπορεί να κάνει χρήση 
απαλλαγής από την ευθύνη, ιδίως όσον 
αφορά το κατά πόσον ο πάροχος παρέχει 
την υπηρεσία του με ουδέτερο τρόπο και 
μπορεί, επομένως, να εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της σχετικής διάταξης, χωρίς 
ωστόσο ο κανόνας αυτός να συνεπάγεται 
ότι ο πάροχος μπορεί απαραιτήτως να 
κάνει χρήση της συγκεκριμένης 
απαλλαγής.

(Τεχνική σημείωση: Τεχνική σημείωση: η 
LIBE προτείνει να συγχωνευθεί με την 
ΤΡΟΠ. 21 της IMCO)

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη για να εξηγηθεί η τροπολογία 540 της LIBE.
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