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Τροπολογία 1
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο1α αποτελεί το 
νομικό πλαίσιο για τις επιγραμμικές 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, το 
οποίο ρυθμίζει τη διαχείριση 
περιεχομένου· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα 
πρέπει να αποφευχθεί οποιοσδήποτε 
κατακερματισμός του εν λόγω πλαισίου, ο 
οποίος μπορεί να προκύψει λόγω της 
αναθεώρησης της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο·
__________________
1α Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά 
(«οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») 
(ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1)

Or. en

Τροπολογία 2
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
οδηγίες (ΕΕ) 2019/7701 και 
(EΕ) 2019/7712 σχετικά με ορισμένες 
πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και 
ψηφιακών υπηρεσιών και τις συμβάσεις 
για την πώληση αγαθών εγκρίθηκαν μόλις 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αναθεώρηση της οδηγίας 2005/29/ΕΚ1α 
από την οδηγία (ΕΕ) 2019/21611β και οι 
οδηγίες (ΕΕ) 2019/7701 και (EΕ) 
2019/7712 σχετικά με ορισμένες πτυχές 
που αφορούν τις συμβάσεις για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και 
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πρόσφατα· ψηφιακών υπηρεσιών και τις συμβάσεις 
για την πώληση αγαθών εγκρίθηκαν μόλις 
πρόσφατα·

__________________ __________________
1 Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες 
πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και 
ψηφιακών υπηρεσιών (ΕΕ L 136 της 
22.5.2019, σ. 1).

1 Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες 
πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και 
ψηφιακών υπηρεσιών (ΕΕ L 136 της 
22.5.2019, σ. 1).
1α Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 
των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 
2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, 
σ. 22-39).
1β Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για 
την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου, και των οδηγιών 
98/6/EΚ, 2005/29/EΚ και 2011/83/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη 
επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των 
κανόνων της Ένωσης για την προστασία 
των καταναλωτών (ΕΕ L 328 της 
18.12.2019, σ. 7).

2 Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες 
πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις 
πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση 
της οδηγίας 1999/44/ΕΚ (ΕΕ L 136 της 
22.5.2019, σ. 28).

2 Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες 
πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις 
πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση 
της οδηγίας 1999/44/ΕΚ (ΕΕ L 136 της 
22.5.2019, σ. 28).
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Τροπολογία 3
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
πλατφόρμες φιλοξενίας πραγματοποιούν 
αφαίρεση περιεχομένου τόσο με δική τους 
πρωτοβουλία όσο και κατόπιν αιτημάτων 
αρμόδιων αρχών και ότι οι αρμόδιες 
αρχές πραγματοποιούν επίσης απευθείας 
αποκλεισμό περιεχομένου, καθώς και ότι 
για όλες αυτές τις ενέργειες πρέπει να 
υφίσταται μια σαφής νομική βάση·

Or. en

Τροπολογία 4
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2017/23941α 
διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών αρχών στον τομέα της 
προστασίας των καταναλωτών·
__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για 
την επιβολή της νομοθεσίας για την 
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προστασία των καταναλωτών και με την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 345 της 
27.12.2017, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 5
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον 
αφορά την επιδημία του COVID-19, η 
Επιτροπή επικρότησε τη θετική 
προσέγγιση που ακολουθούν οι 
πλατφόρμες αφού τους απέστειλε τις 
επιστολές στις 23 Μαρτίου 2020·

Or. en

Τροπολογία 6
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, για 
ορισμένους παρόχους επιγραμμικών 
υπηρεσιών (υπηρεσίες παράδοσης 
φαγητού, υπηρεσίες οδήγησης, 
ηλεκτρονικά καταστήματα κ.λπ.), η 
παροχή των υπηρεσιών τους προϋποθέτει 
σημαντική σωματική εργασία, ωστόσο 
πολλοί δεν απασχολούν επίσημα τα άτομα 
για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών, 
ανεξάρτητα από τη σχέση εξάρτησης που 
διατηρούν τα τελευταία με τον πάροχο 
επιγραμμικών υπηρεσιών, γεγονός που 
οδηγεί σε δυνητικές επισφαλείς συνθήκες 
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εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 7
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
κανονισμός (ΕΕ) 2016/6791α (ΓΚΠΔ) 
θεσπίζει κανόνες σχετικά με την 
επεξεργασία και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 8
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο με 
συναφή δεδομένα, στατιστικά στοιχεία 
και αναλύσεις, αλλά και με την ορθή 
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εφαρμογή θα μπορούσε να καταδειχθεί 
τυχόν ανάγκη για λήψη οποιωνδήποτε 
περαιτέρω μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 9
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 
2002/58/ΕΚ1α διασφαλίζει ότι σε όλες τις 
επικοινωνίες σε δημόσια δίκτυα 
διατηρείται η τήρηση ενός υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων και 
της ιδιωτικής ζωής
__________________
1α Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 
της 31.7.2002, σ. 37).

Or. en

Τροπολογία 10
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την «Κοινή θέση CPC 
σχετικά με τον COVID-19»3, που 
εξέδωσαν η Επιτροπή και οι αρχές του 
δικτύου συνεργασίας για την προστασία 
των καταναλωτών (CPC) των κρατών 
μελών, με θέμα τις πιο πρόσφατες 
αναφορές για απάτες και αθέμιτες 
πρακτικές σε σχέση με την επιδημία 
COVID-19· καλεί όλες τις πλατφόρμες να 
συνεργαστούν με την Επιτροπή και τις 
αρμόδιες αρχές, ώστε να εντοπιστούν με 
τον καλύτερο τρόπο οι παράνομες 
πρακτικές και να αντιμετωπιστούν οι 
απάτες, και ζητεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάζει διαρκώς τις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
τοποθέτηση και/ή την πώληση ειδών και 
υπηρεσιών με ψευδές, παραπλανητικό ή 
άλλως καταχρηστικό για τους 
καταναλωτές περιεχόμενο· πιστεύει ότι με 
τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές δεν 
θα πρέπει να επιδιώκεται μόνον η 
εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού 
δικαίου για τους καταναλωτές, αλλά και η 
προορατική θέσπιση μέτρων για την ταχεία 
αντίδραση στην κρίση στην αγορά·

1. χαιρετίζει την «Κοινή θέση CPC 
σχετικά με τον COVID-19»3, που 
εξέδωσαν η Επιτροπή και οι αρχές του 
δικτύου συνεργασίας για την προστασία 
των καταναλωτών (CPC) των κρατών 
μελών, με θέμα τις πιο πρόσφατες 
αναφορές για απάτες και αθέμιτες 
πρακτικές σε σχέση με την επιδημία 
COVID-19· τονίζει την ανάγκη βελτίωσης 
της προστασίας των καταναλωτών μέσω 
της παροχής αξιόπιστης και διαφανούς 
ενημέρωσης σχετικά με τις αθέμιτες 
πρακτικές, όπως οι παραπλανητικοί 
ισχυρισμοί και οι απάτες για προϊόντα 
υψηλής ζήτησης· καλεί όλες τις 
πλατφόρμες να συνεργαστούν με την 
Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές του 
δικτύου CPC, καθώς και με τα μέλη των 
ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών 
(ECC), ώστε να εντοπιστούν με τον 
καλύτερο τρόπο οι παράνομες πρακτικές 
και να αντιμετωπιστούν οι απάτες, και 
ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάζει 
διαρκώς τις κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές για την τοποθέτηση και/ή την 
πώληση ειδών και υπηρεσιών με ψευδές, 
παραπλανητικό ή άλλως καταχρηστικό για 
τους καταναλωτές περιεχόμενο· πιστεύει 
ότι με τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές 
δεν θα πρέπει να επιδιώκεται μόνον η 
εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού 
δικαίου για τους καταναλωτές, αλλά και η 
προορατική θέσπιση μέτρων για την ταχεία 
αντίδραση στην κρίση στην αγορά·

__________________ __________________
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Δίκτυο 
συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (CPC), Κοινή θέση των 
αρχών CPC με τίτλο «Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU».

3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Δίκτυο 
συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (CPC), Κοινή θέση των 
αρχών CPC με τίτλο «Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU».

Or. en
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Τροπολογία 11
Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την «Κοινή θέση CPC 
σχετικά με τον COVID-19»3, που 
εξέδωσαν η Επιτροπή και οι αρχές του 
δικτύου συνεργασίας για την προστασία 
των καταναλωτών (CPC) των κρατών 
μελών, με θέμα τις πιο πρόσφατες 
αναφορές για απάτες και αθέμιτες 
πρακτικές σε σχέση με την επιδημία 
COVID-19· καλεί όλες τις πλατφόρμες να 
συνεργαστούν με την Επιτροπή και τις 
αρμόδιες αρχές, ώστε να εντοπιστούν με 
τον καλύτερο τρόπο οι παράνομες 
πρακτικές και να αντιμετωπιστούν οι 
απάτες, και ζητεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάζει διαρκώς τις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
τοποθέτηση και/ή την πώληση ειδών και 
υπηρεσιών με ψευδές, παραπλανητικό ή 
άλλως καταχρηστικό για τους 
καταναλωτές περιεχόμενο· πιστεύει ότι με 
τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές δεν 
θα πρέπει να επιδιώκεται μόνον η 
εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού 
δικαίου για τους καταναλωτές, αλλά και η 
προορατική θέσπιση μέτρων για την 
ταχεία αντίδραση στην κρίση στην 
αγορά·

1. χαιρετίζει την «Κοινή θέση CPC 
σχετικά με τον COVID-19»3, που 
εξέδωσαν η Επιτροπή και οι αρχές του 
δικτύου συνεργασίας για την προστασία 
των καταναλωτών (CPC) των κρατών 
μελών, με θέμα τις πιο πρόσφατες 
αναφορές για απάτες και αθέμιτες 
πρακτικές σε σχέση με την επιδημία 
COVID-19· καλεί όλες τις πλατφόρμες να 
συνεργαστούν με την Επιτροπή και τις 
αρμόδιες αρχές, ώστε να εντοπιστούν με 
τον καλύτερο τρόπο οι παράνομες 
πρακτικές και να αντιμετωπιστούν οι 
απάτες, και ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλάβει νομοθετική δράση σχετικά με 
την τοποθέτηση και/ή την πώληση ειδών 
και υπηρεσιών με ψευδές, παραπλανητικό 
ή άλλως καταχρηστικό για τους 
καταναλωτές περιεχόμενο·

__________________ __________________
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Δίκτυο 
συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (CPC), Κοινή θέση των 
αρχών CPC με τίτλο «Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU».

3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Δίκτυο 
συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (CPC), Κοινή θέση των 
αρχών CPC με τίτλο «Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU».

Or. en
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Τροπολογία 12
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την «Κοινή θέση CPC 
σχετικά με τον COVID-19»3, που 
εξέδωσαν η Επιτροπή και οι αρχές του 
δικτύου συνεργασίας για την προστασία 
των καταναλωτών (CPC) των κρατών 
μελών, με θέμα τις πιο πρόσφατες 
αναφορές για απάτες και αθέμιτες 
πρακτικές σε σχέση με την επιδημία 
COVID-19· καλεί όλες τις πλατφόρμες να 
συνεργαστούν με την Επιτροπή και τις 
αρμόδιες αρχές, ώστε να εντοπιστούν με 
τον καλύτερο τρόπο οι παράνομες 
πρακτικές και να αντιμετωπιστούν οι 
απάτες, και ζητεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάζει διαρκώς τις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
τοποθέτηση και/ή την πώληση ειδών και 
υπηρεσιών με ψευδές, παραπλανητικό ή 
άλλως καταχρηστικό για τους 
καταναλωτές περιεχόμενο· πιστεύει ότι με 
τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές δεν 
θα πρέπει να επιδιώκεται μόνον η 
εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού 
δικαίου για τους καταναλωτές, αλλά και η 
προορατική θέσπιση μέτρων για την 
ταχεία αντίδραση στην κρίση στην αγορά·

1. σημειώνει την «Κοινή θέση CPC 
σχετικά με τον COVID-19»3, που 
εξέδωσαν η Επιτροπή και οι αρχές του 
δικτύου συνεργασίας για την προστασία 
των καταναλωτών (CPC) των κρατών 
μελών, με θέμα τις πιο πρόσφατες 
αναφορές για απάτες και αθέμιτες 
πρακτικές σε σχέση με την επιδημία 
COVID-19· καλεί την Επιτροπή και τις 
αρμόδιες αρχές να εντοπίσουν με τον 
καλύτερο τρόπο τις παράνομες πρακτικές 
αντί να παρέχουν γενικές περιγραφές, 
προκειμένου να επιταχυνθεί η 
αντιμετώπιση του φαινομένου της 
τοποθέτησης και/ή της πώλησης ειδών 
και υπηρεσιών με ψευδές, παραπλανητικό 
ή άλλως καταχρηστικό για τους 
καταναλωτές περιεχόμενο· πιστεύει ότι, 
στο πλαίσιο του τρέχοντος ελέγχου του 
ενωσιακού και του εθνικού δικαίου για 
τους καταναλωτές, θα πρέπει να 
θεσπιστούν μέτρα για την ταχεία 
αντίδραση στην κρίση στην αγορά·

__________________ __________________
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Δίκτυο 
συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (CPC), Κοινή θέση των 
αρχών CPC με τίτλο «Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU».

3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Δίκτυο 
συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (CPC), Κοινή θέση των 
αρχών CPC με τίτλο «Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU».

Or. en
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Τροπολογία 13
Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την «Κοινή θέση CPC 
σχετικά με τον COVID-19»3, που 
εξέδωσαν η Επιτροπή και οι αρχές του 
δικτύου συνεργασίας για την προστασία 
των καταναλωτών (CPC) των κρατών 
μελών, με θέμα τις πιο πρόσφατες 
αναφορές για απάτες και αθέμιτες 
πρακτικές σε σχέση με την επιδημία 
COVID-19· καλεί όλες τις πλατφόρμες να 
συνεργαστούν με την Επιτροπή και τις 
αρμόδιες αρχές, ώστε να εντοπιστούν με 
τον καλύτερο τρόπο οι παράνομες 
πρακτικές και να αντιμετωπιστούν οι 
απάτες, και ζητεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάζει διαρκώς τις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
τοποθέτηση και/ή την πώληση ειδών και 
υπηρεσιών με ψευδές, παραπλανητικό ή 
άλλως καταχρηστικό για τους 
καταναλωτές περιεχόμενο· πιστεύει ότι με 
τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές δεν 
θα πρέπει να επιδιώκεται μόνον η 
εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού 
δικαίου για τους καταναλωτές, αλλά και η 
προορατική θέσπιση μέτρων για την ταχεία 
αντίδραση στην κρίση στην αγορά·

1. χαιρετίζει την «Κοινή θέση CPC 
σχετικά με τον COVID-19»3, που 
εξέδωσαν η Επιτροπή και οι αρχές του 
δικτύου συνεργασίας για την προστασία 
των καταναλωτών (CPC) των κρατών 
μελών, με θέμα τις πιο πρόσφατες 
αναφορές για απάτες και αθέμιτες 
πρακτικές σε σχέση με την επιδημία 
COVID-19· καλεί όλες τις πλατφόρμες να 
συνεργαστούν με την Επιτροπή και τις 
αρμόδιες αρχές, ώστε να εντοπιστούν με 
τον καλύτερο τρόπο οι παράνομες 
πρακτικές και να αντιμετωπιστούν οι 
απάτες, και ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλάβει νομοθετική δράση σχετικά με 
την τοποθέτηση και/ή την πώληση ειδών 
και υπηρεσιών με ψευδές, παραπλανητικό 
ή άλλως καταχρηστικό για τους 
καταναλωτές περιεχόμενο· πιστεύει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να προβεί στην 
προορατική θέσπιση μέτρων για την ταχεία 
αντίδραση στην κρίση στην αγορά·

__________________ __________________
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Δίκτυο 
συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (CPC), Κοινή θέση των 
αρχών CPC με τίτλο «Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU».

3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Δίκτυο 
συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (CPC), Κοινή θέση των 
αρχών CPC με τίτλο «Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU».

Or. en
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Τροπολογία 14
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει την «Κοινή θέση CPC 
σχετικά με τον COVID-19»3, που 
εξέδωσαν η Επιτροπή και οι αρχές του 
δικτύου συνεργασίας για την προστασία 
των καταναλωτών (CPC) των κρατών 
μελών, με θέμα τις πιο πρόσφατες 
αναφορές για απάτες και αθέμιτες 
πρακτικές σε σχέση με την επιδημία 
COVID-19· καλεί όλες τις πλατφόρμες να 
συνεργαστούν με την Επιτροπή και τις 
αρμόδιες αρχές, ώστε να εντοπιστούν με 
τον καλύτερο τρόπο οι παράνομες 
πρακτικές και να αντιμετωπιστούν οι 
απάτες, και ζητεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάζει διαρκώς τις κοινές 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
τοποθέτηση και/ή την πώληση ειδών και 
υπηρεσιών με ψευδές, παραπλανητικό ή 
άλλως καταχρηστικό για τους 
καταναλωτές περιεχόμενο· πιστεύει ότι με 
τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές δεν 
θα πρέπει να επιδιώκεται μόνον η 
εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού 
δικαίου για τους καταναλωτές, αλλά και η 
προορατική θέσπιση μέτρων για την ταχεία 
αντίδραση στην κρίση στην αγορά·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

__________________ __________________
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Δίκτυο 
συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών (CPC), Κοινή θέση των 
αρχών CPC με τίτλο «Stopping scams and 
tackling unfair business practices on online 
platforms in the context of the Coronavirus 
outbreak in the EU».

Or. en
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Τροπολογία 15
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι, όσον αφορά τις 
εμπορικές δραστηριότητες σε 
διαδικτυακές αγορές, η αυτορρύθμιση 
έχει αποδειχθεί ανεπαρκής και, συνεπώς, 
ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει 
ισχυρές εγγυήσεις και υποχρεώσεις για 
την ασφάλεια των προϊόντων και την 
προστασία των καταναλωτών για τις 
εμπορικές δραστηριότητες σε 
διαδικτυακές αγορές, οι οποίες θα 
συνοδεύονται από ένα ειδικά 
διαμορφωμένο καθεστώς ευθύνης με 
κατάλληλους μηχανισμούς επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 16
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
νομοθεσία σχετικά με τις διαδικασίες 
αναγγελίας και δράσης ώστε η αφαίρεση 
παράνομου περιεχομένου να 
πραγματοποιείται με ταχύτερο και πιο 
αποτελεσματικό τρόπο· τονίζει ότι, για 
την προστασία του δικαιώματος χρήσης 
μέσου αποτελεσματικής έννομης 
προστασίας, οι διαδικασίες αναγγελίας 
και δράσης παρέχουν στους χρήστες το 
δικαίωμα προσφυγής κατά αποφάσεων 
που ικανοποιούν αιτήματα αφαίρεσης, 
αλλά και κατά αποφάσεων που 
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απορρίπτουν τέτοια αιτήματα·

Or. en

Τροπολογία 17
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επικροτεί τα μέτρα που έλαβαν οι 
πλατφόρμες σε σχέση με την επιδημία του 
COVID-19, τα οποία συμβάλλουν στην 
προορατική αντιμετώπιση των 
παραπλανητικών διαφημίσεων και των 
προϊόντων «που υπόσχονται θαύματα» με 
αβάσιμους ισχυρισμούς για την υγεία, 
ενισχύοντας την αυτοματοποιημένη και 
μη παρακολούθηση του περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 18
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την 
οδηγία (ΕΕ) 2018/18081α (οδηγία AVMS), 
τα μέτρα εκ των προτέρων ελέγχου και το 
φιλτράρισμα της αναφόρτωσης 
περιεχομένου δεν συμμορφώνονται με το 
άρθρο 15 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ· 
υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι ο 
μελλοντικός νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να απαγορεύει την 
επιβολή υποχρεωτικών 
αυτοματοποιημένων τεχνολογιών για τον 
έλεγχο του περιεχομένου σε παρόχους 
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υπηρεσιών φιλοξενίας ή σε άλλες 
υπηρεσίες διαμεσολάβησης·
__________________
1α Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) 
ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών 
της αγοράς (ΕΕ L 303 της 28.11.2018, 
σ. 69).

Or. en

Τροπολογία 19
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει τις επιπτώσεις των μέτρων 
αυτορρύθμισης που έχουν υιοθετήσει οι 
πλατφόρμες για τις παραπλανητικές 
διαφημίσεις·

Or. en

Τροπολογία 20
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενισχύσει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών στο πλαίσιο του 
μελλοντικού νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, θεσπίζοντας εγγυήσεις για την 
πρόληψη των παραβιάσεων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών, 
οι οποίες απουσιάζουν από την οδηγία 
2000/31/ΕΚ· σημειώνει ότι αυτές οι 
εγγυήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν, 
κατ’ ελάχιστο, εσωτερικούς και 
εξωτερικούς μηχανισμούς επίλυσης 
διαφορών, καθώς και τη σαφώς 
διατυπωμένη δυνατότητα δικαστικής 
προσφυγής·

Or. en

Τροπολογία 21
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. επικροτεί τις προσπάθειες για 
εξασφάλιση διαφάνειας όσον αφορά την 
αφαίρεση περιεχομένου· υπογραμμίζει 
ότι, για την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης με τους κανόνες, η 
απαίτηση δημοσίευσης περιοδικών 
εκθέσεων διαφάνειας θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική και θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τον αριθμό των αναγγελιών, 
τον τύπο των οντοτήτων που κοινοποιούν 
περιεχόμενο, τη φύση του περιεχομένου 
που αποτελεί αντικείμενο αναγγελίας, τον 
χρόνο ανταπόκρισης από τον 
διαμεσολαβητή, τον αριθμό προσφυγών·

Or. en
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Τροπολογία 22
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. για τον έλεγχο αυτών των 
εκθέσεων διαφάνειας και της 
συμμόρφωσης με τις νομικές 
υποχρεώσεις, καθώς και σύμφωνα με τη 
σύσταση CM/Rec(2018)2 του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να καθιστούν διαθέσιμες σε ισότιμη βάση 
και να δημοσιεύουν τακτικά αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό, τη 
φύση και τη νομική βάση των 
περιορισμών περιεχομένου ή των 
κοινοποιήσεων δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που έχουν επιβάλει σε 
διαμεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που βασίζονται σε διεθνείς 
συνθήκες αμοιβαίας δικαστικής 
συνδρομής, και σχετικά με ενέργειες που 
αναλαμβάνονται ως αποτέλεσμα των εν 
λόγω αιτημάτων·

Or. en

Τροπολογία 23
Arba Kokalari

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες·
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ότι, όταν διαφημιστές και 
διαμεσολαβητές είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα, θα πρέπει να ορίζουν έναν 
νόμιμο εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην 
Ένωση, ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί 
για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών 
σε περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

Or. sv

Τροπολογία 24
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση 
και θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω 
σαφήνεια και καθοδήγηση όσον αφορά 
την επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 
ότι, όταν διαφημιστές και διαμεσολαβητές 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα 
πρέπει να ορίζουν έναν νόμιμο 
εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, 
ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί για το 
περιεχόμενο των διαφημίσεων, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών σε 
περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

2. θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω 
καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες όταν 
πρόκειται για διαδικτυακή διαφήμιση· 
σημειώνει ότι απαιτούνται νέα μέτρα για 
τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου για τις 
σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και 
καταναλωτών σχετικά με τις διατάξεις 
περί διαφάνειας όσον αφορά τη 
διαφήμιση, την ψηφιακή ώθηση και την 
προτιμησιακή μεταχείριση· σημειώνει ότι 
οι αμειβόμενες διαφημίσεις ή η 
αμειβόμενη τοποθέτηση σε κατάταξη 
αποτελεσμάτων αναζήτησης θα πρέπει να 
προσδιορίζονται κατά τρόπο σαφή, 
συνοπτικό και κατανοητό· θεωρεί ότι οι 
πλατφόρμες θα πρέπει να γνωστοποιούν 
την προέλευση των αμειβόμενων 
διαφημίσεων, ιδίως εκείνων που είναι 
πολιτικού χαρακτήρα· επισημαίνει ότι οι 
στοχευμένες διαφημίσεις πρέπει να 
υπαχθούν σε πιο αυστηρές ρυθμίσεις 
προς όφελος λιγότερο παρεμβατικών 
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μορφών διαφήμισης και ότι ο νόμος για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να θέτει 
σαφή όρια όσον αφορά τους όρους για τη 
συσσώρευση δεδομένων προς αυτόν τον 
σκοπό, με στόχο τη βελτίωση της 
προστασίας των καταναλωτών· πιστεύει 
ότι, όταν διαφημιστές και διαμεσολαβητές 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα 
πρέπει να ορίζουν έναν νόμιμο 
εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, 
ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί για το 
περιεχόμενο των διαφημίσεων, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών σε 
περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

Or. en

Τροπολογία 25
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 
ότι, όταν διαφημιστές και διαμεσολαβητές 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα 
πρέπει να ορίζουν έναν νόμιμο 
εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, 
ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί για το 
περιεχόμενο των διαφημίσεων, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών σε 
περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

2. ενθαρρύνει τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι είναι καλοδεχούμενη η 
περαιτέρω σαφήνεια και καθοδήγηση όσον 
αφορά την επαγγελματική ευσυνειδησία 
και τις υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· 
πιστεύει ότι, εάν από τα σχετικά δεδομένα 
προκύψει σημαντικό χάσμα όσον αφορά 
τις πρακτικές παραπλανητικής 
διαφήμισης και την επιβολή μεταξύ των 
πλατφορμών που είναι εγκατεστημένες 
στην ΕΕ και εκείνων που είναι 
εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες, είναι 
εύλογο να εξεταστούν περαιτέρω επιλογές 
για την ενίσχυση της συμμόρφωσης με 
την ισχύουσα νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης 
για τους διαφημιστές και διαμεσολαβητές 
που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα να 
ορίζουν έναν νόμιμο εκπρόσωπο, 
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εγκατεστημένο στην Ένωση, ο οποίος θα 
μπορεί να λογοδοτεί για το περιεχόμενο 
των διαφημίσεων, προκειμένου να υπάρχει 
δυνατότητα έννομης προστασίας των 
καταναλωτών σε περίπτωση ψευδών ή 
παραπλανητικών διαφημίσεων· ζητεί να 
ληφθεί υπόψη κατά πόσο οι αμοιβαίες 
υποχρεώσεις από τρίτες χώρες που έχουν 
θεσπιστεί ως αντίδραση στους νέους 
ενωσιακούς κανόνες θα παρεμποδίζουν ή 
όχι την παροχή υπηρεσιών από εταιρείες 
εγκατεστημένες στην ΕΕ σε τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 26
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 
ότι, όταν διαφημιστές και 
διαμεσολαβητές είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα, θα πρέπει να ορίζουν έναν 
νόμιμο εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην 
Ένωση, ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί 
για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών 
σε περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
όσον αφορά τη λειτουργία του 
οικοσυστήματος διαδικτυακής 
διαφήμισης, ώστε να καλλιεργηθεί 
επαγγελματική ευσυνειδησία και να 
θεσπιστούν υποχρεώσεις·

Or. en

Τροπολογία 27
Marco Zullo



PE650.618v01-00 22/67 AM\1204049EL.docx

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 
ότι, όταν διαφημιστές και διαμεσολαβητές 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα 
πρέπει να ορίζουν έναν νόμιμο 
εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, 
ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί για το 
περιεχόμενο των διαφημίσεων, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών σε 
περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτούνται περαιτέρω 
σαφήνεια και νομοθετικά μέτρα όσον 
αφορά την επαγγελματική ευσυνειδησία 
και για τον καθορισμό των υποχρεώσεων 
για τις πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένης 
της υποχρεωτικής ενημέρωσης σχετικά 
με το ποιος πληρώνει, άμεσα ή έμμεσα, 
για τη διαφήμιση και ποιος επωφελείται 
από καλύτερη θέση στην κατάταξη των 
αποτελεσμάτων αναζήτησης λόγω 
καταβολής αντιτίμου· πιστεύει ότι, όταν 
διαφημιστές και διαμεσολαβητές είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα πρέπει 
να ορίζουν έναν νόμιμο εκπρόσωπο, 
εγκατεστημένο στην Ένωση, ο οποίος θα 
μπορεί να λογοδοτεί για το περιεχόμενο 
των διαφημίσεων, προκειμένου να υπάρχει 
δυνατότητα έννομης προστασίας των 
καταναλωτών σε περίπτωση ψευδών ή 
παραπλανητικών διαφημίσεων·

Or. it

Τροπολογία 28
Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 
ότι, όταν διαφημιστές και διαμεσολαβητές 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα 

2. αναγνωρίζει τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση 
αλλά τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω 
σαφήνεια και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 
ότι, όταν διαφημιστές και διαμεσολαβητές 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα 
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πρέπει να ορίζουν έναν νόμιμο 
εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, 
ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί για το 
περιεχόμενο των διαφημίσεων, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών σε 
περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

πρέπει να ορίζουν έναν νόμιμο 
εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, 
ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί για το 
περιεχόμενο των διαφημίσεων, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών σε 
περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων· ζητεί να δημοσιοποιείται ο 
κατάλογος των νόμιμων εκπροσώπων και 
να καθίσταται εύκολος ο εντοπισμός του 
στους δικτυακούς τόπους των 
πλατφορμών·

Or. it

Τροπολογία 29
Miroslav Radačovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 
ότι, όταν διαφημιστές και διαμεσολαβητές 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα 
πρέπει να ορίζουν έναν νόμιμο 
εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, 
ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί για το 
περιεχόμενο των διαφημίσεων, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών σε 
περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 
ότι, όταν διαφημιστές και διαμεσολαβητές 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα 
πρέπει να ορίζουν έναν εκπρόσωπο, 
εγκατεστημένο στην Ένωση, ο οποίος θα 
είναι πλήρως εξουσιοδοτημένος να τους 
εκπροσωπεί όσον αφορά το περιεχόμενο 
των διαφημίσεων και θα μπορεί να 
λογοδοτεί και να υφίσταται κυρώσεις για 
τις συνέπειες παράβασης του νόμου, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών σε 
περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

Or. sk
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Τροπολογία 30
Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 
ότι, όταν διαφημιστές και διαμεσολαβητές 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα 
πρέπει να ορίζουν έναν νόμιμο 
εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, 
ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί για το 
περιεχόμενο των διαφημίσεων, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών σε 
περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια και λογοδοσία στη διαδικτυακή 
διαφήμιση και θεωρεί ότι απαιτείται 
περαιτέρω σαφήνεια και καθοδήγηση όσον 
αφορά την επαγγελματική ευσυνειδησία 
και τις υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· 
πιστεύει ότι, όταν διαφημιστές και 
διαμεσολαβητές είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα, θα πρέπει να ορίζουν έναν 
νόμιμο εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην 
Ένωση, ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί 
για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, 
προκειμένου να υπάρχει, για παράδειγμα, 
δυνατότητα έννομης προστασίας των 
καταναλωτών σε περίπτωση ψευδών ή 
παραπλανητικών διαφημίσεων·

Or. en

Τροπολογία 31
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 
ότι, όταν διαφημιστές και διαμεσολαβητές 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα 
πρέπει να ορίζουν έναν νόμιμο 
εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, 
ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί για το 
περιεχόμενο των διαφημίσεων, 

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 
ότι, όταν διαφημιστές και διαφημιστικοί 
διαμεσολαβητές είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα, θα πρέπει να ορίζουν έναν 
νόμιμο εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην 
Ένωση, ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί 
για το περιεχόμενο των διαφημίσεων, 
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προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών σε 
περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών σε 
περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

Or. en

Τροπολογία 32
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 
ότι, όταν διαφημιστές και διαμεσολαβητές 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα 
πρέπει να ορίζουν έναν νόμιμο 
εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, 
ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί για το 
περιεχόμενο των διαφημίσεων, 
προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 
έννομης προστασίας των καταναλωτών σε 
περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών 
διαφημίσεων·

2. επικροτεί τις προσπάθειες για 
διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και 
θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την 
επαγγελματική ευσυνειδησία και τις 
υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει 
ότι, όταν διαμεσολαβητές είναι 
εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα πρέπει 
να ορίζουν έναν νόμιμο εκπρόσωπο, 
εγκατεστημένο στην Ένωση, ο οποίος θα 
μπορεί να λογοδοτεί για τα προϊόντα που 
πωλούν, προκειμένου να υπάρχει 
δυνατότητα έννομης προστασίας των 
καταναλωτών σε περίπτωση ψευδών ή 
παραπλανητικών διαφημίσεων·

Or. en

Τροπολογία 33
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. εκτιμά ότι οι πλατφόρμες πρέπει 
να εγκαταστήσουν στους δικτυακούς 
τόπους τους έναν μηχανισμό για να 
υποβάλλουν οι καταναλωτές εύκολα τις 
καταγγελίες τους σε σχέση με ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις τρίτων, οι 
οποίες εμφανίζονται στις εν λόγω 
πλατφόρμες·

Or. fr

Τροπολογία 34
Virginie Joron, Marco Campomenosi, Jean-Lin Lacapelle, Hynek Blaško, Alessandra 
Basso, Markus Buchheit

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. θεωρεί ότι ο κατάλογος των 
εγκατεστημένων στην Ένωση νόμιμων 
εκπροσώπων, οι οποίοι μπορούν να 
θεωρηθούν υπεύθυνοι για το περιεχόμενο 
των διαφημίσεων, θα πρέπει να είναι 
εύκολα προσβάσιμος στον δικτυακό τόπο 
των πλατφορμών·

Or. fr

Τροπολογία 35
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 

3. πιστεύει ότι οι πλατφόρμες θα 
πρέπει να επισημαίνουν με σαφήνεια όλες 
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περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους εν λόγω διαφημιστικούς 
διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες σε 
περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει 
τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· πιστεύει ότι οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να παρακολουθούν 
ενεργά τις διαφημίσεις που εμφανίζονται 
στους δικτυακούς τόπους τους, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν 
βγάζουν κέρδος από ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ 
άλλων από περιεχόμενο που αποσκοπεί 
στη διαμόρφωση γνώμης, το οποίο δεν 
γίνεται γνωστό ότι είναι χορηγούμενο· 
υπογραμμίζει ότι οι διαφημίσεις για 
εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες και οι 
διαφημίσεις πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα 
διαφέρουν ως προς τη μορφή και τη 
λειτουργία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαφορετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

τις χορηγούμενες διαφημίσεις ως τέτοιες 
έτσι ώστε να είναι εμφανές σε όλους τους 
καταναλωτές ότι είναι χορηγούμενες· 
ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει 
ποιες κυρώσεις ή άλλοι περιορισμοί θα 
πρέπει να επιβάλλονται στους εν λόγω 
διαφημιστικούς διαμεσολαβητές και στις 
πλατφόρμες σε περίπτωση που 
αποδέχονται εν γνώσει τους ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις· πιστεύει ότι 
οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
λάβουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι 
δεν βγάζουν κέρδος από ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις που 
εμφανίζονται στους δικτυακούς τόπους 
τους, μεταξύ άλλων από περιεχόμενο που 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση γνώμης, το 
οποίο δεν γίνεται γνωστό ότι είναι 
χορηγούμενο· υπογραμμίζει ότι οι 
απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
γνωστοποίησης του ποιος πληρώνει για 
τη διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων και έμμεσων πληρωμών ή 
οποιασδήποτε άλλης συνεισφοράς που 
λαμβάνεται από τους παρόχους 
υπηρεσιών, καθώς και την υποχρέωση 
προστασίας του καταναλωτή από μη 
ζητηθείσες επιγραμμικές επικοινωνίες· 
υπογραμμίζει ότι οι διαφημίσεις για 
εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες και οι 
διαφημίσεις πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα 
διαφέρουν ως προς τη μορφή και τη 
λειτουργία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαφορετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 36
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 
περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους εν λόγω διαφημιστικούς 
διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες σε 
περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει 
τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· πιστεύει ότι οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να παρακολουθούν 
ενεργά τις διαφημίσεις που εμφανίζονται 
στους δικτυακούς τόπους τους, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν 
βγάζουν κέρδος από ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ 
άλλων από περιεχόμενο που αποσκοπεί 
στη διαμόρφωση γνώμης, το οποίο δεν 
γίνεται γνωστό ότι είναι χορηγούμενο· 
υπογραμμίζει ότι οι διαφημίσεις για 
εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες και οι 
διαφημίσεις πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα 
διαφέρουν ως προς τη μορφή και τη 
λειτουργία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαφορετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει και να δημοσιεύσει ποιες 
κυρώσεις ή άλλοι περιορισμοί 
επιβάλλονται στους εν λόγω 
διαφημιστικούς διαμεσολαβητές και στις 
πλατφόρμες σύμφωνα με το ενωσιακό και 
εθνικό δίκαιο, και συγκεκριμένα 
σύμφωνα με την οδηγία 2005/29/ΕΚ για 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές 
στην εσωτερική αγορά, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 
2019/2161, και την οδηγία 2006/114/ΕΚ 
για την παραπλανητική και τη συγκριτική 
διαφήμιση,σε περίπτωση που αποδέχονται 
εν γνώσει τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· αναγνωρίζει ότι η 
παραπλανητική διαφήμιση είναι δύσκολο 
να εντοπιστεί από τις πλατφόρμες, 
πιστεύει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
παρακολουθούν ενεργά και να αφαιρούν 
τις παραπλανητικές διαφημίσεις που 
εμφανίζονται στους δικτυακούς τόπους 
τους, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι 
δεν βγάζουν κέρδος από ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ 
άλλων από περιεχόμενο που αποσκοπεί 
στη διαμόρφωση γνώμης, το οποίο δεν 
γίνεται γνωστό ότι είναι χορηγούμενο· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι αυτό θα πρέπει 
να γίνεται σύμφωνα με αρχή της «μη 
γενικής παρακολούθησης»· υπογραμμίζει 
ότι οι διαφημίσεις για εμπορικά προϊόντα 
και υπηρεσίες και οι διαφημίσεις πολιτικού 
ή άλλου χαρακτήρα διαφέρουν ως προς τη 
μορφή και τη λειτουργία και, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφορετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 37
Marcel Kolaja
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 
περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους εν λόγω διαφημιστικούς 
διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες σε 
περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει 
τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· πιστεύει ότι οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να παρακολουθούν 
ενεργά τις διαφημίσεις που εμφανίζονται 
στους δικτυακούς τόπους τους, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν 
βγάζουν κέρδος από ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ 
άλλων από περιεχόμενο που αποσκοπεί 
στη διαμόρφωση γνώμης, το οποίο δεν 
γίνεται γνωστό ότι είναι χορηγούμενο· 
υπογραμμίζει ότι οι διαφημίσεις για 
εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες και οι 
διαφημίσεις πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα 
διαφέρουν ως προς τη μορφή και τη 
λειτουργία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαφορετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 
περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους διαφημιστικούς διαμεσολαβητές σε 
περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει 
τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· υπογραμμίζει ότι οι 
διαφημίσεις για εμπορικά προϊόντα και 
υπηρεσίες και οι διαφημίσεις πολιτικού 
χαρακτήρα ή οι ανακοινώσεις δημόσιου 
συμφέροντος διαφέρουν ως προς τη μορφή 
και τη λειτουργία και, ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να υπόκεινται σε διαφορετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 38
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 
περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους εν λόγω διαφημιστικούς 
διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες σε 

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 
περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους εν λόγω διαφημιστικούς 
διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες σε 
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περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει 
τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· πιστεύει ότι οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να παρακολουθούν 
ενεργά τις διαφημίσεις που εμφανίζονται 
στους δικτυακούς τόπους τους, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν 
βγάζουν κέρδος από ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ 
άλλων από περιεχόμενο που αποσκοπεί 
στη διαμόρφωση γνώμης, το οποίο δεν 
γίνεται γνωστό ότι είναι χορηγούμενο· 
υπογραμμίζει ότι οι διαφημίσεις για 
εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες και οι 
διαφημίσεις πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα 
διαφέρουν ως προς τη μορφή και τη 
λειτουργία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαφορετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει 
τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· πιστεύει ότι οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να παρακολουθούν 
ενεργά τις διαφημίσεις που εμφανίζονται 
στους δικτυακούς τόπους τους και τις 
ψευδείς κριτικές, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι δεν βγάζουν κέρδος από 
ψευδείς ή παραπλανητικές διαφημίσεις, 
μεταξύ άλλων από περιεχόμενο που 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση γνώμης, το 
οποίο δεν γίνεται γνωστό ότι είναι 
χορηγούμενο· πιστεύει ότι οι πλατφόρμες 
θα πρέπει επίσης να προστατεύουν τους 
καταναλωτές από ανεπιθύμητες 
ειδοποιήσεις εμπορικού περιεχομένου· 
υπογραμμίζει ότι οι διαφημίσεις για 
εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες και οι 
διαφημίσεις πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα 
διαφέρουν ως προς τη μορφή και τη 
λειτουργία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαφορετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

Or. it

Τροπολογία 39
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 
περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους εν λόγω διαφημιστικούς 
διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες σε 
περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει 
τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· πιστεύει ότι οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να παρακολουθούν 
ενεργά τις διαφημίσεις που εμφανίζονται 
στους δικτυακούς τόπους τους, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν 

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 
περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους εν λόγω διαφημιστικούς 
διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες σε 
περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει 
τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· τονίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης μιας κοινής αντίληψης όσον 
αφορά το τι συνιστά ψευδή ή 
παραπλανητική διαφήμιση· υπογραμμίζει 
ότι οι διαφημίσεις για εμπορικά προϊόντα 
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βγάζουν κέρδος από ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ 
άλλων από περιεχόμενο που αποσκοπεί 
στη διαμόρφωση γνώμης, το οποίο δεν 
γίνεται γνωστό ότι είναι χορηγούμενο· 
υπογραμμίζει ότι οι διαφημίσεις για 
εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες και οι 
διαφημίσεις πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα 
διαφέρουν ως προς τη μορφή και τη 
λειτουργία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαφορετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

και υπηρεσίες και οι διαφημίσεις πολιτικού 
ή άλλου χαρακτήρα διαφέρουν ως προς τη 
μορφή και τη λειτουργία και, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφορετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 40
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 
περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους εν λόγω διαφημιστικούς 
διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες σε 
περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει 
τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· πιστεύει ότι οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να παρακολουθούν 
ενεργά τις διαφημίσεις που εμφανίζονται 
στους δικτυακούς τόπους τους, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν 
βγάζουν κέρδος από ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ 
άλλων από περιεχόμενο που αποσκοπεί 
στη διαμόρφωση γνώμης, το οποίο δεν 
γίνεται γνωστό ότι είναι χορηγούμενο· 
υπογραμμίζει ότι οι διαφημίσεις για 
εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες και οι 
διαφημίσεις πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα 
διαφέρουν ως προς τη μορφή και τη 
λειτουργία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαφορετικές 

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 
περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους εν λόγω διαφημιστικούς 
διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες σε 
περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει 
τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· πιστεύει ότι οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να παρακολουθούν 
μέσω της εφαρμογής εθελοντικών μέτρων 
τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στους 
δικτυακούς τόπους τους, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι δεν βγάζουν κέρδος από 
ψευδείς ή παραπλανητικές διαφημίσεις, 
μεταξύ άλλων από περιεχόμενο που 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση γνώμης, το 
οποίο δεν γίνεται γνωστό ότι είναι 
χορηγούμενο· υπογραμμίζει ότι οι 
διαφημίσεις για εμπορικά προϊόντα και 
υπηρεσίες και οι διαφημίσεις πολιτικού ή 
άλλου χαρακτήρα διαφέρουν ως προς τη 
μορφή και τη λειτουργία και, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφορετικές 
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κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες· κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 41
Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 
περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους εν λόγω διαφημιστικούς 
διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες σε 
περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει 
τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· πιστεύει ότι οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να παρακολουθούν 
ενεργά τις διαφημίσεις που εμφανίζονται 
στους δικτυακούς τόπους τους, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν 
βγάζουν κέρδος από ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ 
άλλων από περιεχόμενο που αποσκοπεί 
στη διαμόρφωση γνώμης, το οποίο δεν 
γίνεται γνωστό ότι είναι χορηγούμενο· 
υπογραμμίζει ότι οι διαφημίσεις για 
εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες και οι 
διαφημίσεις πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα 
διαφέρουν ως προς τη μορφή και τη 
λειτουργία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαφορετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 
περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους εν λόγω διαφημιστικούς 
διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες σε 
περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει 
τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· πιστεύει ότι οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να παρακολουθούν 
ενεργά τις διαφημίσεις που εμφανίζονται 
στους δικτυακούς τόπους τους, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν 
βγάζουν κέρδος από ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ 
άλλων από περιεχόμενο που αποσκοπεί 
στη διαμόρφωση γνώμης, το οποίο δεν 
γίνεται γνωστό ότι είναι χορηγούμενο· 
υπογραμμίζει ότι οι διαφημίσεις για 
εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες και οι 
διαφημίσεις πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα 
διαφέρουν ως προς τη μορφή και τη 
λειτουργία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαφορετικούς αλλά 
συμπληρωματικούς κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 42
Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 
περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους εν λόγω διαφημιστικούς 
διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες σε 
περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει 
τους ψευδείς ή παραπλανητικές 
διαφημίσεις· πιστεύει ότι οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να παρακολουθούν 
ενεργά τις διαφημίσεις που εμφανίζονται 
στους δικτυακούς τόπους τους, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν 
βγάζουν κέρδος από ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις, μεταξύ 
άλλων από περιεχόμενο που αποσκοπεί 
στη διαμόρφωση γνώμης, το οποίο δεν 
γίνεται γνωστό ότι είναι χορηγούμενο· 
υπογραμμίζει ότι οι διαφημίσεις για 
εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες και οι 
διαφημίσεις πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα 
διαφέρουν ως προς τη μορφή και τη 
λειτουργία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 
υπόκεινται σε διαφορετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

3. ζητεί από την Επιτροπή να 
διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι 
περιορισμοί θα πρέπει να επιβάλλονται 
στους εν λόγω διαφημιστικούς 
διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες σε 
περίπτωση που αποδέχονται ψευδείς ή 
παραπλανητικές διαφημίσεις· πιστεύει ότι 
οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
παρακολουθούν ενεργά τις διαφημίσεις 
που εμφανίζονται στους δικτυακούς 
τόπους τους, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι δεν βγάζουν κέρδος από 
ψευδείς ή παραπλανητικές διαφημίσεις, 
μεταξύ άλλων από περιεχόμενο που 
αποσκοπεί στη διαμόρφωση γνώμης, το 
οποίο δεν γίνεται γνωστό ότι είναι 
χορηγούμενο· υπογραμμίζει ότι οι 
διαφημίσεις για εμπορικά προϊόντα και 
υπηρεσίες και οι διαφημίσεις πολιτικού ή 
άλλου χαρακτήρα διαφέρουν ως προς τη 
μορφή και τη λειτουργία και, ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να υπόκεινται σε διαφορετικές 
κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

Or. it

Τροπολογία 43
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι οι πλατφόρμες 
ανταλλαγής βίντεο και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης έχουν την 
ικανότητα να ενισχύουν την εμφάνιση 
παράνομου περιεχομένου· ζητεί από τις 
εταιρείες να καταστήσουν διαφανείς τους 
αλγόριθμους που προτείνουν περιεχόμενο 
ώστε να παράσχουν στους καταναλωτές 
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και στους ερευνητές πληροφορίες σχετικά 
με αυτές τις διαδικασίες, ιδίως σχετικά 
με τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, 
τον σκοπό του αλγορίθμου, την 
εξατομίκευση, τα αποτελέσματά της και 
τους πιθανούς κινδύνους, με σεβασμό 
προς τις αρχές της επεξηγησιμότητας, 
της δικαιοσύνης και της ευθύνης· τονίζει 
την ανάγκη να διασφαλιστεί και να 
εφαρμοστεί σωστά το δικαίωμα των 
χρηστών να λαμβάνουν προτάσεις 
περιεχομένου και εξατομικευμένες 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 44
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης 
της συνοχής μεταξύ των υφιστάμενων 
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
στην οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές όσον αφορά τη 
διαφάνεια των εμπορικών επικοινωνιών 
και της ψηφιακής διαφήμισης·

Or. en

Τροπολογία 45
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. πιστεύει ότι η έλλειψη σαφήνειας 
όσον αφορά τη χρήση των λεγόμενων 
«διαλογικών ρομπότ» (chatbot) μπορεί να 
προκαλέσει μορφές δυσφορίας σε 
ορισμένες κατηγορίες ιδιαίτερα 
ευάλωτων ατόμων·

Or. it

Τροπολογία 46
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπογραμμίζει τη σημασία της 
αλγοριθμικής διαφάνειας για την 
προστασία των καταναλωτών, ιδίως 
μέσω της εξασφάλισης επεξηγησιμότητας 
και ελεγξιμότητας όσον αφορά την 
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων στο 
πλαίσιο τόσο της διαφήμισης όσο και του 
ελέγχου του περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 47
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. παροτρύνει την Επιτροπή να 
θεσπίσει την υποχρέωση των 
διαδικτυακών τόπων και των 
λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής 
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δικτύωσης να ορίζουν με τρόπο σαφή και 
κατηγορηματικό αν ο χρήστης βρίσκεται 
σε διεπαφή με αλγόριθμους τεχνητής 
νοημοσύνης που προσομοιώνουν 
ανθρώπινη συνομιλία·

Or. it

Τροπολογία 48
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού 
αναγγελίας και δράσης, που θα μπορεί να 
παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
κοινοποιούν στους διαδικτυακούς 
διαμεσολαβητές την ύπαρξη δυνητικά 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου ή 
συμπεριφοράς· είναι της γνώμης ότι τα εν 
λόγω μέτρα θα εξασφαλίσουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας των χρηστών και 
των καταναλωτών και παράλληλα θα 
ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στη διαδικτυακή 
οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 49
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. προτρέπει την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την υποχρέωση των 
επηρεαστών γνώμης (influencer) να 
επισημαίνουν με σαφή, εύληπτο και 
ορατό τρόπο στην αρχή της ανάρτησης 
αν ο επηρεαστής γνώμης πληρώθηκε, 
άμεσα ή έμμεσα, ή έλαβε προϊόντα 
δωρεάν ή σε προσφορά για τη 
συγκεκριμένη ανάρτηση·

Or. it

Τροπολογία 50
Marco Zullo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3δ. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
τεχνολογίες για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής των χρηστών στις 
διαφημίσεις, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στις πιο ευάλωτες κατηγορίες·

Or. it

Τροπολογία 51
Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις προηγούμενες 
προσπάθειες και ζητεί, ταυτόχρονα, από 
την Επιτροπή να επανεξετάσει περαιτέρω 
την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης 
τελικού χρήστη (ΑΧΤΧ) και να 
αναζητήσει τρόπους για να καταστεί 

4. υπενθυμίζει τις προηγούμενες 
προσπάθειες και ζητεί, ταυτόχρονα, από 
την Επιτροπή να επανεξετάσει περαιτέρω 
την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης 
τελικού χρήστη (ΑΧΤΧ) και να 
αναζητήσει τρόπους για να τις καταστήσει 



PE650.618v01-00 38/67 AM\1204049EL.docx

EL

δυνατή η ευρύτερη και ευκολότερη 
συμμετοχή των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
ρητρών· σημειώνει ότι οι χρήστες 
αποδέχονται συχνά τις ΑΧΤΧ χωρίς να τις 
διαβάζουν· επιπλέον, σημειώνει ότι, όταν 
μια ΑΧΤΧ επιτρέπει στους χρήστες να 
αυτοεξαιρούνται από ρήτρες, οι 
πλατφόρμες μπορούν να απαιτούν από 
τους χρήστες να το πράττουν σε κάθε 
χρήση·

πιο δίκαιες και να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη και 
ευκολότερη συμμετοχή των καταναλωτών· 
θεωρεί ότι οι περιορισμοί στη χρήση 
ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών 
υπηρεσιών, ενώ επιβάλλονται από τη 
συμβατική ελευθερία μεταξύ των 
δικαιούχων και των παρόχων υπηρεσιών, 
θα πρέπει να απαγορεύονται εάν δεν 
ανταποκρίνονται στις εύλογες προσδοκίες 
του καταναλωτή, οι οποίες 
προστατεύονται δυνάμει της οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/770 σχετικά με ορισμένες 
πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου 
και ψηφιακών υπηρεσιών· σημειώνει ότι 
οι χρήστες αποδέχονται συχνά τις ΑΧΤΧ 
χωρίς να τις διαβάζουν· επιπλέον, 
σημειώνει ότι, όταν μια ΑΧΤΧ επιτρέπει 
στους χρήστες να αυτοεξαιρούνται από 
ρήτρες, οι πλατφόρμες μπορούν να 
απαιτούν από τους χρήστες να το πράττουν 
σε κάθε χρήση·

Or. en

Τροπολογία 52
Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις προηγούμενες 
προσπάθειες και ζητεί, ταυτόχρονα, από 
την Επιτροπή να επανεξετάσει περαιτέρω 
την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης 
τελικού χρήστη (ΑΧΤΧ) και να 
αναζητήσει τρόπους για να καταστεί 
δυνατή η ευρύτερη και ευκολότερη 
συμμετοχή των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
ρητρών· σημειώνει ότι οι χρήστες 
αποδέχονται συχνά τις ΑΧΤΧ χωρίς να τις 
διαβάζουν· επιπλέον, σημειώνει ότι, όταν 

4. υπενθυμίζει τις προηγούμενες 
προσπάθειες και ζητεί, ταυτόχρονα, από 
την Επιτροπή να επανεξετάσει περαιτέρω 
την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης 
τελικού χρήστη (ΑΧΤΧ) και να 
αναζητήσει τρόπους για να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με το ενωσιακό δίκαιο, 
ώστε να καταστεί δυνατή η ευρύτερη και 
ευκολότερη συμμετοχή των καταναλωτών· 
θεωρεί ότι οι περιορισμοί στη χρήση 
ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών 
υπηρεσιών, ενώ επιβάλλονται από τη 
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μια ΑΧΤΧ επιτρέπει στους χρήστες να 
αυτοεξαιρούνται από ρήτρες, οι 
πλατφόρμες μπορούν να απαιτούν από 
τους χρήστες να το πράττουν σε κάθε 
χρήση·

συμβατική ελευθερία μεταξύ των 
δικαιούχων και των παρόχων υπηρεσιών, 
θα πρέπει να απαγορεύονται εάν δεν 
ανταποκρίνονται στις εύλογες προσδοκίες 
του καταναλωτή, οι οποίες 
προστατεύονται δυνάμει της οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/770 σχετικά με ορισμένες 
πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για 
την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου 
και ψηφιακών υπηρεσιών· σημειώνει ότι 
οι χρήστες αποδέχονται συχνά τις ΑΧΤΧ 
χωρίς να τις διαβάζουν· επιπλέον, 
σημειώνει ότι, όταν μια ΑΧΤΧ επιτρέπει 
στους χρήστες να αυτοεξαιρούνται από 
ρήτρες, οι πλατφόρμες μπορούν να 
απαιτούν από τους χρήστες να το πράττουν 
σε κάθε χρήση·

Or. en

Τροπολογία 53
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Maria 
Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις προηγούμενες 
προσπάθειες και ζητεί, ταυτόχρονα, από 
την Επιτροπή να επανεξετάσει περαιτέρω 
την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης 
τελικού χρήστη (ΑΧΤΧ) και να 
αναζητήσει τρόπους για να καταστεί 
δυνατή η ευρύτερη και ευκολότερη 
συμμετοχή των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
ρητρών· σημειώνει ότι οι χρήστες 
αποδέχονται συχνά τις ΑΧΤΧ χωρίς να τις 
διαβάζουν· επιπλέον, σημειώνει ότι, όταν 
μια ΑΧΤΧ επιτρέπει στους χρήστες να 
αυτοεξαιρούνται από ρήτρες, οι 
πλατφόρμες μπορούν να απαιτούν από 
τους χρήστες να το πράττουν σε κάθε 

4. υπενθυμίζει τις προηγούμενες 
προσπάθειες και ζητεί, ταυτόχρονα, από 
την Επιτροπή να επανεξετάσει περαιτέρω 
την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης 
τελικού χρήστη (ΑΧΤΧ) και να 
αναζητήσει τρόπους για να καταστεί 
δυνατή η ευρύτερη και ευκολότερη 
συμμετοχή των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
ρητρών, ώστε να καταστεί δυνατή η 
παροχή συγκατάθεσης κατόπιν 
καλύτερης ενημέρωσης· σημειώνει ότι οι 
χρήστες αποδέχονται συχνά τις ΑΧΤΧ 
χωρίς να τις διαβάζουν· επιπλέον, 
σημειώνει ότι, όταν μια ΑΧΤΧ επιτρέπει 
στους χρήστες να αυτοεξαιρούνται από 
ρήτρες, οι πλατφόρμες μπορούν να 
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χρήση· απαιτούν από τους χρήστες να το πράττουν 
σε κάθε χρήση· σημειώνει ότι η 
πλειονότητα των ΑΧΤΧ μπορεί να 
αλλάξει μονομερώς από τις πλατφόρμες 
χωρίς καμία ειδοποίηση των 
καταναλωτών, γεγονός που έχει επιζήμιες 
επιπτώσεις όσον αφορά την προστασία 
των καταναλωτών, και ζητεί τη βελτίωση 
της προστασίας των καταναλωτών μέσω 
αποτελεσματικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 54
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις προηγούμενες 
προσπάθειες και ζητεί, ταυτόχρονα, από 
την Επιτροπή να επανεξετάσει περαιτέρω 
την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης 
τελικού χρήστη (ΑΧΤΧ) και να 
αναζητήσει τρόπους για να καταστεί 
δυνατή η ευρύτερη και ευκολότερη 
συμμετοχή των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
ρητρών· σημειώνει ότι οι χρήστες 
αποδέχονται συχνά τις ΑΧΤΧ χωρίς να 
τις διαβάζουν· επιπλέον, σημειώνει ότι, 
όταν μια ΑΧΤΧ επιτρέπει στους χρήστες 
να αυτοεξαιρούνται από ρήτρες, οι 
πλατφόρμες μπορούν να απαιτούν από 
τους χρήστες να το πράττουν σε κάθε 
χρήση·

4. υπενθυμίζει τις προηγούμενες 
προσπάθειες και ζητεί, ταυτόχρονα, από 
την Επιτροπή να επανεξετάσει περαιτέρω 
την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης 
τελικού χρήστη (ΑΧΤΧ) και να 
αναζητήσει τρόπους για να καταστεί 
δυνατή η ευρύτερη και ευκολότερη 
συμμετοχή των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
ρητρών· σημειώνει ότι, μέχρι στιγμής, ο 
καταναλωτής δεν έχει άλλη επιλογή πέραν 
της αποδοχής των όρων των ΑΧΤΧ· 
επιπλέον, σημειώνει ότι, όταν μια ΑΧΤΧ 
επιτρέπει στους χρήστες να 
αυτοεξαιρούνται από ρήτρες, οι 
πλατφόρμες μπορούν να απαιτούν από 
τους χρήστες να το πράττουν σε κάθε 
χρήση· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει καθοδήγηση για τις 
πλατφόρμες σχετικά με τον τρόπο 
βελτίωσης της ενημέρωσης των 
καταναλωτών για τους όρους των ΑΧΤΧ, 
όπως η εμφάνιση αναδυόμενου 
μηνύματος που περιλαμβάνει βασικές 
πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους 
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όρους·

Or. en

Τροπολογία 55
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις προηγούμενες 
προσπάθειες και ζητεί, ταυτόχρονα, από 
την Επιτροπή να επανεξετάσει περαιτέρω 
την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης 
τελικού χρήστη (ΑΧΤΧ) και να 
αναζητήσει τρόπους για να καταστεί 
δυνατή η ευρύτερη και ευκολότερη 
συμμετοχή των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
ρητρών· σημειώνει ότι οι χρήστες 
αποδέχονται συχνά τις ΑΧΤΧ χωρίς να τις 
διαβάζουν· επιπλέον, σημειώνει ότι, όταν 
μια ΑΧΤΧ επιτρέπει στους χρήστες να 
αυτοεξαιρούνται από ρήτρες, οι 
πλατφόρμες μπορούν να απαιτούν από 
τους χρήστες να το πράττουν σε κάθε 
χρήση·

4. υπενθυμίζει τις προηγούμενες 
προσπάθειες και ζητεί, ταυτόχρονα, από 
την Επιτροπή να επανεξετάσει περαιτέρω 
την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης 
τελικού χρήστη (ΑΧΤΧ) και υπογραφής 
συμφωνιών όρων και προϋποθέσεων 
(Ο&Π) και να αναζητήσει τρόπους για να 
καταστεί δυνατή η ευρύτερη και 
ευκολότερη συμμετοχή των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
ρητρών· σημειώνει ότι οι χρήστες 
αποδέχονται συχνά τις ΑΧΤΧ και τους 
Ο&Π χωρίς να τα διαβάζουν· επιπλέον, 
σημειώνει ότι, όταν μια ΑΧΤΧ και οι 
Ο&Π επιτρέπουν στους χρήστες να 
αυτοεξαιρούνται από ρήτρες, οι πάροχοι 
υπηρεσιών μπορούν να απαιτούν από τους 
χρήστες να το πράττουν σε κάθε χρήση, 
συχνά κακή τη πίστει, ώστε να 
ενθαρρύνουν την αποδοχή·

Or. en

Τροπολογία 56
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υπενθυμίζει τις προηγούμενες 
προσπάθειες και ζητεί, ταυτόχρονα, από 

4. υπενθυμίζει τις προηγούμενες 
προσπάθειες και ζητεί, ταυτόχρονα, από 
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την Επιτροπή να επανεξετάσει περαιτέρω 
την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης 
τελικού χρήστη (ΑΧΤΧ) και να 
αναζητήσει τρόπους για να καταστεί 
δυνατή η ευρύτερη και ευκολότερη 
συμμετοχή των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
ρητρών· σημειώνει ότι οι χρήστες 
αποδέχονται συχνά τις ΑΧΤΧ χωρίς να τις 
διαβάζουν· επιπλέον, σημειώνει ότι, όταν 
μια ΑΧΤΧ επιτρέπει στους χρήστες να 
αυτοεξαιρούνται από ρήτρες, οι 
πλατφόρμες μπορούν να απαιτούν από 
τους χρήστες να το πράττουν σε κάθε 
χρήση·

την Επιτροπή να επανεξετάσει περαιτέρω 
την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης 
τελικού χρήστη (ΑΧΤΧ) και να 
αναζητήσει τρόπους για να καταστεί 
δυνατή η ευκολότερη συμμετοχή των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της 
επιλογής ρητρών· σημειώνει ότι οι χρήστες 
αποδέχονται συχνά τις ΑΧΤΧ χωρίς να τις 
διαβάζουν· επιπλέον, σημειώνει ότι, όταν 
μια ΑΧΤΧ επιτρέπει στους χρήστες να 
αυτοεξαιρούνται από ρήτρες, οι 
πλατφόρμες μπορούν να απαιτούν από 
τους χρήστες να το πράττουν σε κάθε 
χρήση·

Or. en

Τροπολογία 57
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. πιστεύει ότι ένα συνοπτικό κείμενο 
για τους Ο&Π και την ΑΧΤΧ, γραμμένο 
σε απλή και σαφή γλώσσα, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
εύκολης αυτοεξαίρεσης από προαιρετικές 
ρήτρες, θα πρέπει να εμφανίζεται στην 
αρχή οποιασδήποτε τέτοιας 
συμφωνίας/άδειας· πιστεύει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει ένα 
υπόδειγμα για τη σύνοψη των Ο&Π και 
της ΑΧΤΧ·

Or. en

Τροπολογία 58
Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή όλων των δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να είναι 
προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
εξακολουθούν να μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη συσκευή 
για όλες τις κύριες λειτουργίες της, ακόμη 
και αν ο καταναλωτής αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή μη 
επιχειρησιακών δεδομένων με τον 
κατασκευαστή της συσκευής ή με τρίτους·

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή όλων των δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να είναι 
προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών, με την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων και 
ασφάλειας· συνιστά οποιαδήποτε 
πρόσβαση στα δεδομένα για 
αποκατάσταση να επιβάλλεται μόνο για 
την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς, 
να συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ, να 
παρέχει στους καταναλωτές το δικαίωμα 
να αντιτίθενται στην ανταλλαγή 
δεδομένων, καθώς και να τους παρέχει 
τεχνικές λύσεις ώστε να τους βοηθά να 
ελέγχουν και να διαχειρίζονται τις ροές 
των προσωπικών τους πληροφοριών και 
να διαθέτουν μέσα προσφυγής· ζητεί από 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
καταναλωτές εξακολουθούν να μπορούν 
να χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη 
συσκευή για όλες τις κύριες λειτουργίες 
της, ακόμη και αν ο καταναλωτής 
αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την 
ανταλλαγή μη επιχειρησιακών δεδομένων 
με τον κατασκευαστή της συσκευής ή με 
τρίτους·

Or. en

Τροπολογία 59
Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή όλων των δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να είναι 
προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη λειτουργία των 

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή όλων των δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να είναι 
προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη λειτουργία των 
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υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
εξακολουθούν να μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη συσκευή 
για όλες τις κύριες λειτουργίες της, ακόμη 
και αν ο καταναλωτής αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή μη 
επιχειρησιακών δεδομένων με τον 
κατασκευαστή της συσκευής ή με τρίτους·

υπηρεσιών, με την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των δεδομένων και 
ασφάλειας· συνιστά οποιαδήποτε 
πρόσβαση στα δεδομένα για 
αποκατάσταση να επιβάλλεται μόνο για 
την αντιμετώπιση αδυναμιών της αγοράς, 
να συμμορφώνεται με τον ΓΚΠΔ, να 
παρέχει στους καταναλωτές το δικαίωμα 
να αντιτίθενται στην ανταλλαγή 
δεδομένων, καθώς και να τους παρέχει 
τεχνικές λύσεις ώστε να τους βοηθά να 
ελέγχουν και να διαχειρίζονται τις ροές 
των προσωπικών τους πληροφοριών και 
να διαθέτουν μέσα προσφυγής· ζητεί από 
την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
καταναλωτές εξακολουθούν να μπορούν 
να χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη 
συσκευή για όλες τις κύριες λειτουργίες 
της, ακόμη και αν ο καταναλωτής 
αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την 
ανταλλαγή μη επιχειρησιακών δεδομένων 
με τον κατασκευαστή της συσκευής ή με 
τρίτους·

Or. en

Τροπολογία 60
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή όλων των δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να είναι 
προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
εξακολουθούν να μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη συσκευή 
για όλες τις κύριες λειτουργίες της, ακόμη 
και αν ο καταναλωτής αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή μη 

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή οποιωνδήποτε δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να βασίζεται στη 
συγκατάθεση του χρήστη· ζητεί από την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
καταναλωτές εξακολουθούν να μπορούν 
να χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη 
συσκευή για όλες τις κύριες λειτουργίες 
της, ακόμη και αν ο καταναλωτής 
αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την 
ανταλλαγή μη επιχειρησιακών δεδομένων 
με τον κατασκευαστή της συσκευής ή με 
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επιχειρησιακών δεδομένων με τον 
κατασκευαστή της συσκευής ή με τρίτους·

τρίτους· ζητεί την ανάπτυξη μηχανισμών 
επιβολής που θα παρέχουν δυνατότητες 
ελέγχου του δικαιώματος των 
καταναλωτών σε συγκατάθεση κατόπιν 
ενημέρωσης και στην ελευθερία επιλογής 
κατά την υποβολή δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 61
Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή όλων των δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να είναι 
προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
εξακολουθούν να μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη συσκευή 
για όλες τις κύριες λειτουργίες της, ακόμη 
και αν ο καταναλωτής αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή μη 
επιχειρησιακών δεδομένων με τον 
κατασκευαστή της συσκευής ή με τρίτους·

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή όλων των δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να είναι 
προαιρετική και, σε περίπτωση που η εν 
λόγω ανταλλαγή καθίσταται αναγκαία για 
τη λειτουργία των υπηρεσιών, πρέπει ο 
τελικός χρήστης να ενημερώνεται 
δεόντως με τρόπο σαφή, άμεσο και 
διαφανή· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
εξακολουθούν να μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη συσκευή 
για όλες τις κύριες λειτουργίες της, ακόμη 
και αν ο καταναλωτής αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή μη 
επιχειρησιακών δεδομένων με τον 
κατασκευαστή της συσκευής ή με τρίτους·

Or. it

Τροπολογία 62
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή όλων των δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να είναι 
προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
εξακολουθούν να μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη συσκευή 
για όλες τις κύριες λειτουργίες της, ακόμη 
και αν ο καταναλωτής αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή μη 
επιχειρησιακών δεδομένων με τον 
κατασκευαστή της συσκευής ή με τρίτους·

5. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με 
τους όρους των ΑΧΤΧ, οι καταναλωτές 
θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να παρέχουν 
συγκατάθεση για την ανταλλαγή 
ορισμένων ή όλων των δεδομένων με 
τρίτους, εκτός εάν υπάρχουν νομικοί λόγοι 
που αφορούν τη νομιμότητα της 
ανταλλαγής δεδομένων· ζητεί από την 
Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι 
καταναλωτές εξακολουθούν να μπορούν 
να χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη 
συσκευή για όλες τις κύριες λειτουργίες 
της, ακόμη και αν ο καταναλωτής δεν 
παράσχει ή αποσύρει τη συγκατάθεσή του 
για την ανταλλαγή μη επιχειρησιακών 
δεδομένων με τον κατασκευαστή της 
συσκευής ή με τρίτους·

Or. en

Τροπολογία 63
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή όλων των δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να είναι 
προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
εξακολουθούν να μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη συσκευή 
για όλες τις κύριες λειτουργίες της, ακόμη 
και αν ο καταναλωτής αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή μη 
επιχειρησιακών δεδομένων με τον 
κατασκευαστή της συσκευής ή με τρίτους·

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή όλων των δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να είναι 
προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι, στις περιπτώσεις που 
είναι εύλογο, οι καταναλωτές 
εξακολουθούν να μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη συσκευή 
για όλες τις κύριες λειτουργίες της, ακόμη 
και αν ο καταναλωτής αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή μη 
επιχειρησιακών δεδομένων με τον 
κατασκευαστή της συσκευής ή με τρίτους·
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Or. en

Τροπολογία 64
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή όλων των δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να είναι 
προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
εξακολουθούν να μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη συσκευή 
για όλες τις κύριες λειτουργίες της, ακόμη 
και αν ο καταναλωτής αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή μη 
επιχειρησιακών δεδομένων με τον 
κατασκευαστή της συσκευής ή με τρίτους·

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ και 
στους Ο&Π η ανταλλαγή όλων των 
δεδομένων με τρίτους θα πρέπει πάντα να 
είναι προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
εξακολουθούν να μπορούν να 
χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη συσκευή 
για όλες τις κύριες λειτουργίες της, ακόμη 
και αν ο καταναλωτής αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή μη 
επιχειρησιακών δεδομένων με τον 
κατασκευαστή της συσκευής ή με τρίτους·

Or. en

Τροπολογία 65
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή όλων των δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να είναι 
προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
εξακολουθούν να μπορούν να 

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η 
ανταλλαγή όλων των δεδομένων με 
τρίτους θα πρέπει πάντα να είναι 
προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής 
σημασίας για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές 
εξακολουθούν να μπορούν να 
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χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη συσκευή 
για όλες τις κύριες λειτουργίες της, ακόμη 
και αν ο καταναλωτής αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή μη 
επιχειρησιακών δεδομένων με τον 
κατασκευαστή της συσκευής ή με τρίτους·

χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη συσκευή 
για όλες τις κύριες λειτουργίες της, ακόμη 
και αν ο καταναλωτής αποσύρει τη 
συγκατάθεσή του για την ανταλλαγή μη 
επιχειρησιακών δεδομένων με τον 
κατασκευαστή της συσκευής ή με τρίτους· 
επαναλαμβάνει την ανάγκη για διαφάνεια 
στις ΑΧΤΧ όσον αφορά τη δυνατότητα 
και την εμβέλεια της ανταλλαγής 
δεδομένων με τρίτους·

Or. en

Τροπολογία 66
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει σε μελλοντικό νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες μια υποχρέωση 
διαλειτουργικότητας για τις ψηφιακές 
πλατφόρμες που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή της προστασίας, με στόχο την 
αποκατάσταση των ίσων όρων 
ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ, 
διευρύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τις 
επιλογές των καταναλωτών και 
παρέχοντας, κατ’ επέκταση, μεγαλύτερη 
πολυμορφία στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 67
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η οδηγία (ΕΕ) 
2019/770 και η οδηγία (ΕΕ) 2019/771 δεν 
έχουν ακόμη μεταφερθεί δεόντως στο 
εθνικό δίκαιο και δεν εφαρμόζονται ορθά· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει το 
γεγονός αυτό υπόψη προτού λάβει 
πρόσθετα μέτρα·

6. υπογραμμίζει ότι η οδηγία (ΕΕ) 
2019/770 και η οδηγία (ΕΕ) 2019/771 δεν 
έχουν ακόμη μεταφερθεί δεόντως στο 
εθνικό δίκαιο και δεν εφαρμόζονται ορθά·

Or. en

Τροπολογία 68
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η οδηγία (ΕΕ) 
2019/770 και η οδηγία (ΕΕ) 2019/771 δεν 
έχουν ακόμη μεταφερθεί δεόντως στο 
εθνικό δίκαιο και δεν εφαρμόζονται ορθά· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει το 
γεγονός αυτό υπόψη προτού λάβει 
πρόσθετα μέτρα·

6. υπογραμμίζει ότι η οδηγία (ΕΕ) 
2019/2161, η οδηγία (ΕΕ) 2019/770 και η 
οδηγία (ΕΕ) 2019/771 δεν έχουν ακόμη 
μεταφερθεί δεόντως στο εθνικό δίκαιο και 
δεν εφαρμόζονται ορθά· ζητεί από την 
Επιτροπή να λάβει το γεγονός αυτό υπόψη 
προτού λάβει πρόσθετα μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 69
Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η οδηγία (ΕΕ) 
2019/770 και η οδηγία (ΕΕ) 2019/771 δεν 
έχουν ακόμη μεταφερθεί δεόντως στο 
εθνικό δίκαιο και δεν εφαρμόζονται ορθά· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει το 
γεγονός αυτό υπόψη προτού λάβει 

6. υπογραμμίζει ότι η οδηγία (ΕΕ) 
2019/770 και η οδηγία (ΕΕ) 2019/771 δεν 
έχουν ακόμη μεταφερθεί δεόντως στο 
εθνικό δίκαιο και δεν εφαρμόζονται ορθά· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει το 
γεγονός αυτό υπόψη όταν λάβει πρόσθετα 
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πρόσθετα μέτρα· μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 70
Alex Agius Saliba

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι η οδηγία (ΕΕ) 
2019/770 και η οδηγία (ΕΕ) 2019/771 δεν 
έχουν ακόμη μεταφερθεί δεόντως στο 
εθνικό δίκαιο και δεν εφαρμόζονται ορθά· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει το 
γεγονός αυτό υπόψη προτού λάβει 
πρόσθετα μέτρα·

6. υπογραμμίζει ότι η οδηγία (ΕΕ) 
2019/770 και η οδηγία (ΕΕ) 2019/771 δεν 
έχουν ακόμη μεταφερθεί δεόντως στο 
εθνικό δίκαιο και δεν εφαρμόζονται ορθά· 
ζητεί από την Επιτροπή να λάβει το 
γεγονός αυτό υπόψη όταν λάβει πρόσθετα 
μέτρα·

Or. en

Τροπολογία 71
Marco Campomenosi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει ότι αυξάνονται οι 
«έξυπνες συμβάσεις» που βασίζονται σε 
τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει κατά 
πόσον ορισμένες πτυχές των «έξυπνων 
συμβάσεων» θα πρέπει να 
αποσαφηνιστούν και εάν θα πρέπει να 
δοθούν οδηγίες για να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές· ζητεί, ειδικότερα, από 
την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι 
συμβάσεις με τους καταναλωτές να είναι 
έγκυρες και δεσμευτικές σε ολόκληρη την 
Ένωση· ζητεί να πληρούν τα πρότυπα της 
νομοθεσίας για την προστασία των 

7. σημειώνει ότι αυξάνονται οι 
«έξυπνες συμβάσεις» που βασίζονται σε 
τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει κατά 
πόσον ορισμένες πτυχές των «έξυπνων 
συμβάσεων» θα πρέπει να 
αποσαφηνιστούν, προτείνοντας, μεταξύ 
άλλων, έναν ξεκάθαρο ορισμό των 
«έξυπνων συμβάσεων» και των 
«τεχνολογιών κατανεμημένου καθολικού» 
(DLT), και εάν θα πρέπει να δοθούν 
οδηγίες για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές· υπογραμμίζει ότι οι εν λόγω 
οδηγίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
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καταναλωτών, όπως, για παράδειγμα, το 
δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ4· ζητεί να μην 
υπόκεινται σε εθνικούς φραγμούς όσον 
αφορά την εφαρμογή τους, όπως 
απαιτήσεις για συμβολαιογραφική 
επικύρωση·

τις νομοθετικές ιδιαιτερότητες και τον 
βιομηχανικό ιστό κάθε κράτους μέλους· 
ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή να 
μεριμνήσει ώστε οι συμβάσεις με τους 
καταναλωτές να είναι έγκυρες και 
δεσμευτικές σε ολόκληρη την Ένωση· 
ζητεί να πληρούν τα πρότυπα της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών, όπως, για παράδειγμα, το 
δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ4· ζητεί να μην 
υπόκεινται σε εθνικούς φραγμούς όσον 
αφορά την εφαρμογή τους, όπως 
απαιτήσεις για συμβολαιογραφική 
επικύρωση·

__________________ __________________
4 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
304 της 22.11.2011, σ. 64).

4 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
304 της 22.11.2011, σ. 64).

Or. it

Τροπολογία 72
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Biljana Borzan, Alex Agius Saliba, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει ότι αυξάνονται οι 
«έξυπνες συμβάσεις» που βασίζονται σε 
τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει κατά 
πόσον ορισμένες πτυχές των «έξυπνων 
συμβάσεων» θα πρέπει να 

7. σημειώνει ότι αυξάνονται οι 
«έξυπνες συμβάσεις» που βασίζονται σε 
τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού 
χωρίς να υφίσταται σαφής νομική βάση· 
ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει 
την ανάπτυξη και τη χρήση τεχνολογιών 
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αποσαφηνιστούν και εάν θα πρέπει να 
δοθούν οδηγίες για να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές· ζητεί, ειδικότερα, από 
την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι 
συμβάσεις με τους καταναλωτές να είναι 
έγκυρες και δεσμευτικές σε ολόκληρη την 
Ένωση· ζητεί να πληρούν τα πρότυπα της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών, όπως, για παράδειγμα, το 
δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ4· ζητεί να μην 
υπόκεινται σε εθνικούς φραγμούς όσον 
αφορά την εφαρμογή τους, όπως 
απαιτήσεις για συμβολαιογραφική 
επικύρωση·

κατανεμημένου καθολικού, 
συμπεριλαμβανομένων των «έξυπνων 
συμβάσεων», ιδίως όσον αφορά ζητήματα 
νομιμότητας και εκτέλεσης «έξυπνων 
συμβάσεων» σε διασυνοριακές 
καταστάσεις, και να υποβάλει προτάσεις 
για το κατάλληλο νομικό πλαίσιο για να 
κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου για τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές· ζητεί, 
ειδικότερα, από την Επιτροπή να 
επικαιροποιήσει το υφιστάμενο έγγραφο 
καθοδήγησής της σχετικά με την οδηγία 
2011/83/ΕΕ4 (οδηγία για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών) ώστε να 
αποσαφηνιστεί κατά πόσο θεωρείται ότι 
οι «έξυπνες συμβάσεις» εμπίπτουν στην 
εξαίρεση που προβλέπεται στο άρθρο 3 
παράγραφος 2 σημείο 1) και, εάν ναι, υπό 
ποιες περιστάσεις, καθώς και να 
αποσαφηνιστεί το ζήτημα του 
δικαιώματος υπαναχώρησης· ζητεί την 
παροχή καθοδήγησης σχετικά με τις 
διασυνοριακές συναλλαγές και τους 
ισχύοντες κανόνες για τις απαιτήσεις για 
συμβολαιογραφική επικύρωση·

__________________ __________________
4 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 304 της 22.11.2011, σ. 64).

4 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 304 της 22.11.2011, σ. 64).

Or. en

Τροπολογία 73
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει ότι αυξάνονται οι 
«έξυπνες συμβάσεις» που βασίζονται σε 
τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει κατά 
πόσον ορισμένες πτυχές των «έξυπνων 
συμβάσεων» θα πρέπει να 
αποσαφηνιστούν και εάν θα πρέπει να 
δοθούν οδηγίες για να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές· ζητεί, ειδικότερα, από 
την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι 
συμβάσεις με τους καταναλωτές να είναι 
έγκυρες και δεσμευτικές σε ολόκληρη την 
Ένωση· ζητεί να πληρούν τα πρότυπα της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών, όπως, για παράδειγμα, το 
δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ4· ζητεί να μην 
υπόκεινται σε εθνικούς φραγμούς όσον 
αφορά την εφαρμογή τους, όπως 
απαιτήσεις για συμβολαιογραφική 
επικύρωση·

7. σημειώνει ότι αυξάνονται οι 
«έξυπνες συμβάσεις», όπως εκείνες που 
βασίζονται σε τεχνολογίες κατανεμημένου 
καθολικού· ζητεί από την Επιτροπή να 
αναλύσει κατά πόσον ορισμένες πτυχές 
των «έξυπνων συμβάσεων» θα πρέπει να 
αποσαφηνιστούν και εάν θα πρέπει να 
δοθούν οδηγίες για να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές· ζητεί, ειδικότερα, από 
την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι 
συμβάσεις να πληρούν τα πρότυπα της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών, όπως, για παράδειγμα, το 
δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ4·

__________________ __________________
4 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 304 της 22.11.2011, σ. 64).

4 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 304 της 22.11.2011, σ. 64).

Or. en

Τροπολογία 74
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει ότι αυξάνονται οι 
«έξυπνες συμβάσεις» που βασίζονται σε 
τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει κατά 
πόσον ορισμένες πτυχές των «έξυπνων 
συμβάσεων» θα πρέπει να 
αποσαφηνιστούν και εάν θα πρέπει να 
δοθούν οδηγίες για να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές· ζητεί, ειδικότερα, από 
την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι 
συμβάσεις με τους καταναλωτές να είναι 
έγκυρες και δεσμευτικές σε ολόκληρη την 
Ένωση· ζητεί να πληρούν τα πρότυπα της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών, όπως, για παράδειγμα, το 
δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ4· ζητεί να μην 
υπόκεινται σε εθνικούς φραγμούς όσον 
αφορά την εφαρμογή τους, όπως 
απαιτήσεις για συμβολαιογραφική 
επικύρωση·

7. σημειώνει ότι αυξάνονται οι 
«έξυπνες συμβάσεις» που βασίζονται σε 
τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει 
ορισμένες πτυχές των «έξυπνων 
συμβάσεων» που πρέπει να 
αποσαφηνιστούν και να παράσχει σχετικές 
οδηγίες για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια 
δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές· ζητεί, ειδικότερα, από την 
Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι 
συμβάσεις με τους καταναλωτές να είναι 
έγκυρες και δεσμευτικές σε ολόκληρη την 
Ένωση· ζητεί να πληρούν τα πρότυπα της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών, όπως, για παράδειγμα, το 
δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ4· ζητεί οι «έξυπνες 
συμβάσεις» να μην υπόκεινται σε εθνικούς 
φραγμούς όσον αφορά την εφαρμογή τους 
όταν πρόκειται για τις απαιτήσεις 
εγκυρότητάς τους ως συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές·

__________________ __________________
4 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 304 της 22.11.2011, σ. 64).

4 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 304 της 22.11.2011, σ. 64).

Or. en
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Τροπολογία 75
Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει ότι αυξάνονται οι 
«έξυπνες συμβάσεις» που βασίζονται σε 
τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει κατά 
πόσον ορισμένες πτυχές των «έξυπνων 
συμβάσεων» θα πρέπει να 
αποσαφηνιστούν και εάν θα πρέπει να 
δοθούν οδηγίες για να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές· ζητεί, ειδικότερα, από 
την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι 
συμβάσεις με τους καταναλωτές να είναι 
έγκυρες και δεσμευτικές σε ολόκληρη την 
Ένωση· ζητεί να πληρούν τα πρότυπα της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών, όπως, για παράδειγμα, το 
δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ4· ζητεί να μην 
υπόκεινται σε εθνικούς φραγμούς όσον 
αφορά την εφαρμογή τους, όπως 
απαιτήσεις για συμβολαιογραφική 
επικύρωση·

7. σημειώνει ότι αυξάνονται οι 
«έξυπνες συμβάσεις» που βασίζονται σε 
τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει κατά 
πόσον ορισμένες πτυχές των «έξυπνων 
συμβάσεων» θα πρέπει να 
αποσαφηνιστούν και εάν θα πρέπει να 
δοθούν οδηγίες για να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές· ζητεί, ειδικότερα, από 
την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι 
συμβάσεις με τους καταναλωτές να 
πληρούν τα πρότυπα της νομοθεσίας για 
την προστασία των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
υπαναχώρησης βάσει της οδηγίας 
2011/83/ΕΕ4· ζητεί να μην υπόκεινται σε 
εθνικούς φραγμούς όσον αφορά την 
εφαρμογή τους, όπως απαιτήσεις για 
συμβολαιογραφική επικύρωση·

__________________ __________________
4 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 304 της 22.11.2011, σ. 64).

4 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 304 της 22.11.2011, σ. 64).

Or. en
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Τροπολογία 76
Martin Schirdewan, Anne-Sophie Pelletier

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
επιδιώκει την εξάλειψη των υφιστάμενων 
και την πρόληψη πιθανών νέων φραγμών 
στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από 
επιγραμμικές πλατφόρμες· υπογραμμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι οι νέες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες 
πρέπει να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
αποφεύγουν τις πρακτικές κανονιστικού 
υπερθεματισμού όσον αφορά τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 77
Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel Schaldemose, Adriana Maldonado López, 
Marc Angel, Monika Beňová, Sándor Rónai, Sylvie Guillaume, Biljana Borzan, Alex 
Agius Saliba, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
επιδιώκει την εξάλειψη των υφιστάμενων 
και την πρόληψη πιθανών νέων φραγμών 
στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από 
επιγραμμικές πλατφόρμες· υπογραμμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι οι νέες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες 
πρέπει να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 

8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
επιδιώκει την πρόληψη πιθανών νέων 
αδικαιολόγητων φραγμών στην παροχή 
ψηφιακών υπηρεσιών και καινοτομίας από 
επιγραμμικές πλατφόρμες, ενώ παράλληλα 
θα πρέπει να ενισχύει την προστασία των 
καταναλωτών, να επιτυγχάνει βιώσιμη 
και έξυπνη ανάπτυξη, να αντιμετωπίζει 
τεχνολογικές προκλήσεις και προκλήσεις 
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κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να 
αποφεύγουν τις πρακτικές κανονιστικού 
υπερθεματισμού όσον αφορά τη 
νομοθεσία της Ένωσης.

συνδεσιμότητας και να διασφαλίζει ότι η 
ψηφιακή ενιαία αγορά είναι δίκαιη και 
ασφαλής για όλους· υπογραμμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι οι νέες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες 
πρέπει να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί, εξασφαλίζοντας ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, υψηλό 
επίπεδο προστασίας για τους 
καταναλωτές και προστασία της υγείας, 
της ασφάλειας και της ευημερίας των 
πολιτών μας· τονίζει τη σημασία και τα 
οφέλη ενός εναρμονισμένου κανονιστικού 
πλαισίου ψηφιακών υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την Ένωση στο πλαίσιο της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, καθώς και την 
ανάγκη σύστασης μιας κεντρικής 
ρυθμιστικής αρχής που θα είναι υπεύθυνη 
για την εποπτεία και τη συμμόρφωση με 
τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και 
η οποία θα διαθέτει συμπληρωματικές 
εξουσίες για την αντιμετώπιση των 
διασυνοριακών ζητημάτων, καθώς και 
εξουσίες διεξαγωγής ερευνών και 
επιβολής.

Or. en

Τροπολογία 78
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
επιδιώκει την εξάλειψη των υφιστάμενων 
και την πρόληψη πιθανών νέων φραγμών 
στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από 
επιγραμμικές πλατφόρμες· υπογραμμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι οι νέες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες 

8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
επιδιώκει την εξάλειψη των υφιστάμενων 
και την πρόληψη πιθανών νέων φραγμών 
στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από 
επιγραμμικές πλατφόρμες· υπογραμμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι οι νέες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες 
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πρέπει να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να αποφεύγουν 
τις πρακτικές κανονιστικού 
υπερθεματισμού όσον αφορά τη νομοθεσία 
της Ένωσης.

πρέπει να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί· τονίζει, εν προκειμένω, πόσο 
σημαντικό είναι να αναπτυχθεί μια 
ισορροπημένη ενωσιακή προσέγγιση με 
απώτερο σκοπό την εξασφάλιση 
υπεύθυνης συμπεριφοράς που δεν εισάγει 
διακρίσεις εκ μέρους των επιγραμμικών 
πλατφορμών, σύμφωνα με τις αξίες και 
τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ένωσης· 
υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο τα 
κράτη μέλη να αποφεύγουν τις πρακτικές 
κανονιστικού υπερθεματισμού όσον αφορά 
τη νομοθεσία της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 79
Edina Tóth, Tomislav Sokol, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
επιδιώκει την εξάλειψη των υφιστάμενων 
και την πρόληψη πιθανών νέων φραγμών 
στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από 
επιγραμμικές πλατφόρμες· υπογραμμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι οι νέες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες 
πρέπει να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να αποφεύγουν 
τις πρακτικές κανονιστικού 
υπερθεματισμού όσον αφορά τη νομοθεσία 
της Ένωσης.

8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
επιδιώκει την εξάλειψη των υφιστάμενων 
και την πρόληψη πιθανών νέων 
αδικαιολόγητων φραγμών στην παροχή 
ψηφιακών υπηρεσιών από επιγραμμικές 
πλατφόρμες, καθώς και την ενίσχυση ενός 
επιγραμμικού περιβάλλοντος 
απαλλαγμένου από παράνομο περιεχόμενο 
που θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις για 
τους καταναλωτές της Ένωσης και την 
οικονομία της Ένωσης· υπογραμμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι οι νέες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες 
πρέπει να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να αποφεύγουν 
τις πρακτικές κανονιστικού 
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υπερθεματισμού όσον αφορά τη νομοθεσία 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 80
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
επιδιώκει την εξάλειψη των υφιστάμενων 
και την πρόληψη πιθανών νέων φραγμών 
στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από 
επιγραμμικές πλατφόρμες· υπογραμμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι οι νέες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες 
πρέπει να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να αποφεύγουν 
τις πρακτικές κανονιστικού 
υπερθεματισμού όσον αφορά τη νομοθεσία 
της Ένωσης.

8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
επιδιώκει την εξάλειψη των υφιστάμενων 
και την πρόληψη πιθανών νέων φραγμών, 
καταστάσεων εγκλωβισμού και 
μειωμένου ανταγωνισμού στην παροχή 
ψηφιακών υπηρεσιών από επιγραμμικές 
πλατφόρμες· υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, 
ότι οι νέες υποχρεώσεις που επιβάλλει η 
Ένωση στις πλατφόρμες πρέπει να έχουν 
στο επίκεντρό τους το δημόσιο συμφέρον 
και να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να αποφεύγουν 
τις πρακτικές κανονιστικού 
υπερθεματισμού όσον αφορά τη νομοθεσία 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 81
Karen Melchior

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 
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νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
επιδιώκει την εξάλειψη των υφιστάμενων 
και την πρόληψη πιθανών νέων φραγμών 
στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από 
επιγραμμικές πλατφόρμες· υπογραμμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι οι νέες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες 
πρέπει να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να αποφεύγουν 
τις πρακτικές κανονιστικού 
υπερθεματισμού όσον αφορά τη νομοθεσία 
της Ένωσης.

νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
επιδιώκει την εξάλειψη των υφιστάμενων 
και την πρόληψη πιθανών νέων φραγμών 
στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από 
επιγραμμικές πλατφόρμες· υπογραμμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι οι νέες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες 
πρέπει να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί, και να καθοδηγούνται από 
τους στόχους της προστασίας των 
καταναλωτών και της ασφάλειας των 
προϊόντων· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να αποφεύγουν 
τις πρακτικές κανονιστικού 
υπερθεματισμού όσον αφορά τη νομοθεσία 
της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 82
Eugen Jurzyca

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να 
επιδιώκει την εξάλειψη των υφιστάμενων 
και την πρόληψη πιθανών νέων φραγμών 
στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από 
επιγραμμικές πλατφόρμες· υπογραμμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι οι νέες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες 
πρέπει να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να αποφεύγουν 
τις πρακτικές κανονιστικού 
υπερθεματισμού όσον αφορά τη νομοθεσία 
της Ένωσης.

8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική 
νομοθετική πρόταση θα πρέπει να είναι 
τεκμηριωμένη και να επιδιώκει την 
εξάλειψη των υφιστάμενων και την 
πρόληψη πιθανών νέων φραγμών στην 
παροχή ψηφιακών υπηρεσιών από 
επιγραμμικές πλατφόρμες· υπογραμμίζει, 
ταυτόχρονα, ότι οι νέες υποχρεώσεις που 
επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες 
πρέπει να είναι αναλογικές και σαφείς, 
προκειμένου να αποφεύγονται περιττές 
κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί· υπογραμμίζει ότι είναι 
απαραίτητο τα κράτη μέλη να αποφεύγουν 
τις πρακτικές κανονιστικού 
υπερθεματισμού όσον αφορά τη νομοθεσία 
της Ένωσης.
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Or. en

Τροπολογία 83
Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει ότι οποιαδήποτε 
μελλοντική νομοθετική πρόταση για την 
προσαρμογή των νέων κανόνων του 
εμπορικού και αστικού δικαίου για τις 
εμπορικές οντότητες που 
δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο θα 
πρέπει να καταπολεμά τις χρήσεις της 
ψηφιακής διαφήμισης που θίγουν τον 
ανταγωνισμό και να εξασφαλίζει μια 
αγορά με ίσους όρους ανταγωνισμού· 
υπογραμμίζει ότι η παροχή ενός τέτοιου 
πλαισίου είναι αναγκαία για την ενίσχυση 
της καινοτομίας και την προώθηση της 
ανάπτυξης των ΜΜΕ στην Ένωση και 
των νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς θα 
τους παράσχει τη δυνατότητα να 
επωφεληθούν από την ψηφιακή ενιαία 
αγορά.

Or. en

Τροπολογία 84
Marcel Kolaja
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. επικροτεί τη συμφωνία της 
Επιτροπής με τις πλατφόρμες 
συνεργατικής οικονομίας ως ένα πρώτο 
βήμα, η οποία επιτρέπει στην Eurostat να 
δημοσιεύει βασικά δεδομένα για τα 
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τουριστικά καταλύματα· ζητεί από την 
Επιτροπή να θεσπίσει περαιτέρω 
υποχρεώσεις ενημέρωσης για τις 
πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας 
σύμφωνα με τους κανόνες για την 
προστασία των δεδομένων, καθώς αυτό 
είναι αναγκαίο για τις τοπικές αρχές 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα οικονομικά προσιτών 
καταλυμάτων.

Or. en

Τροπολογία 85
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. ζητεί από την Επιτροπή να προβεί 
σε αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 910/20141α [κανονισμός σχετικά με 
την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις 
υπηρεσίες εμπιστοσύνης (eIDAS)] 
δεδομένης της ανάπτυξης τεχνολογιών 
εικονικής ταυτοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 
εφαρμογών ταυτοποίησης, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι ένα εικονικό «δελτίο 
ταυτότητας» μπορεί να χρησιμοποιείται 
κατά τον ίδιο τρόπο με το φυσικό δελτίο 
ταυτότητας, όταν οι καταναλωτές 
αγοράζουν ή πληρώνουν για προϊόντα και 
υπηρεσίες.
__________________
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, 
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σ. 73).

Or. en

Τροπολογία 86
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. θεωρεί ότι οποιοσδήποτε 
κανονισμός θεσπίζει πρότυπα και 
διαδικασίες ελέγχου περιεχομένου θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε τύπο 
ελέγχου περιεχομένου που διενεργείται 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες (με ίδια 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος των 
αρμόδιων αρχών), καθώς και στην 
εποπτεία ή στον αποκλεισμό 
περιεχομένου από τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 87
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. θεωρεί ότι η δέσμη μέτρων του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να i) αντιμετωπίζει ειδικά τις 
ελλείψεις της ισχύουσας νομοθεσίας όσον 
αφορά τα δικαιώματα και την κοινωνική 
προστασία των ατόμων που εργάζονται 
για παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών, 
ανεξάρτητα από το εάν απασχολούνται 
επίσημα, και ii) να προβλέπει 
μηχανισμούς για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης των παρόχων υπηρεσιών.
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Or. en

Τροπολογία 88
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο υποβολής, στο 
πλαίσιο της δέσμης μέτρων του νόμου για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες, διαφόρων 
προτάσεων, μεταξύ άλλων σχετικά με τα 
συμβατικά δικαιώματα στο πλαίσιο της 
παροχής ψηφιακών υπηρεσιών, όπως 
αναφέρεται σε συστάσεις που 
προβλέπονται στο παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 89
Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράρτημα (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ:
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
Α. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η δέσμη μέτρων του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
αποτελείται από:
· μια ολοκληρωμένη νομοθετική πρόταση, 



AM\1204049EL.docx 65/67 PE650.618v01-00

EL

η οποία θα αναθεωρεί την οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο με στόχο τη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς και της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των ψηφιακών υπηρεσιών·
· μια νομοθετική πρόταση για την εκ των 
προτέρων ρύθμιση των μεγάλων 
πλατφορμών που θα ενισχύει τη 
διαφάνεια, με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/11501α (κανονισμός για τις 
πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις)·
· προτάσεις σχετικά με τα συμβατικά 
δικαιώματα στο πλαίσιο της παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών, συμπληρωματικές 
προς τον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, ως μέρος μιας δέσμης μέτρων, 
με βάση τις συστάσεις που προβλέπονται 
στο παρόν παράρτημα, κατόπιν 
ενδελεχούς ανάλυσης της μεταφοράς και 
της εφαρμογής των νομικών πράξεων που 
εκδόθηκαν πρόσφατα στον τομέα της 
προστασίας των καταναλωτών.
Β. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Σύσταση 1 Σκοπός
Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσκοπούν 
στην ενίσχυση των κανόνων του αστικού 
και εμπορικού δικαίου που εφαρμόζονται 
στις εμπορικές οντότητες που 
δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο σε 
σχέση με τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πτυχών του 
αστικού και εμπορικού δικαίου που 
αφορούν τις τεχνολογίες κατανεμημένου 
καθολικού και, ειδικότερα, τις έξυπνες 
συμβάσεις.
Οι προτάσεις θα πρέπει επίσης να έχουν 
ως στόχο οι άδειες χρήσης και οι όροι και 
οι προϋποθέσεις να καταστούν πιο 
κατανοητοί, καθώς και να παρασχεθεί 
στα άτομα μια πραγματική επιλογή 
αυτοεξαίρεσης από ορισμένες ρήτρες ή 
διαπραγμάτευσης επιμέρους όρων.
Σύσταση 2 Πεδίο εφαρμογής
Οι προτάσεις σχετικά με τα συμβατικά 
δικαιώματα θα πρέπει να εστιάζουν μόνο 
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σε πτυχές του αστικού και εμπορικού 
δικαίου και δεν θα πρέπει να επηρεάζουν 
την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Θα πρέπει να ισχύουν με την επιφύλαξη 
των κανόνων για τη διαφήμιση, που 
ορίζονται από την οδηγία 2005/29/ΕΚ για 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
Σύσταση 3 Γενικές αρχές
Αρχή της διαφάνειας
Οποιοιδήποτε όροι και προϋποθέσεις ή 
άλλες ρήτρες χρήσης θα πρέπει να είναι 
εύκολα προσβάσιμοι και κατανοητοί, ενώ 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται σαφής και 
απλή γλώσσα, μεταξύ άλλων σε σχέση με 
τις άδειες χρήσης τελικού χρήστη 
(ΑΧΤΧ). Η πρόταση θα πρέπει να 
θεσπίζει ένα υπόδειγμα για μια σύνοψη 
των όρων και προϋποθέσεων ή της 
ΑΧΤΧ, το οποίο πρέπει να εμφανίζεται 
στην αρχή οποιασδήποτε τέτοιας 
άδειας/συμφωνίας.
Αρχή της δίκαιης μεταχείρισης
Οποιοιδήποτε όροι και προϋποθέσεις ή 
άλλες ρήτρες χρήσης δεν είναι αυστηρά 
απαραίτητοι για την παροχή μιας 
ψηφιακής υπηρεσίας ή δεν απαιτούνται 
από τον νόμο θα πρέπει να δύνανται να 
τροποποιηθούν ή να αφαιρεθούν πριν από 
την αποδοχή τους από τον τελικό χρήστη 
(«αυτοεξαίρεση»).
Οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν επίσης να 
περιορίσουν ορισμένες υπηρεσίες, εάν ένα 
άτομο επιλέξει την «αυτοεξαίρεση», 
ωστόσο δεν μπορούν να αρνηθούν την 
πρόσβαση ούτε να περιορίσουν ουσιώδη 
στοιχεία μιας ψηφιακής υπηρεσίας ή ενός 
φυσικού προϊόντος που συνδέεται με μια 
ψηφιακή υπηρεσία ή σχετίζεται με αυτήν 
με άλλον τρόπο.
Αρχή της ασφάλειας δικαίου
Θα πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια ότι 
όταν, μεταξύ άλλων, οι όροι και 
προϋποθέσεις, οι ΑΧΤΧ και οι έξυπνες 
συμβάσεις εμπίπτουν στον νομικό ορισμό 
μιας σύμβασης, θα πρέπει να 
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εφαρμόζονται όλες οι σχετικές διατάξεις 
για την προστασία των καταναλωτών που 
ορίζονται στην οδηγία για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών.
Η πρόταση θα πρέπει να επιδιώκει να 
αποσαφηνιστεί κατά πόσο μπορεί να 
θεωρείται ότι έχει ληφθεί ρητή 
συγκατάθεση με την απλή αποδοχή των 
όρων και προϋποθέσεων ή κατά πόσο η 
χρήση μιας ψηφιακής υπηρεσίας είναι 
δυνατή χωρίς αποδεικτικά στοιχεία ότι 
ένας τελικός χρήστης έχει διαβάσει 
αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή 
άλλες ρήτρες χρήσης.
Κυρώσεις
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίζουν 
τους κανόνες για την επιβολή κυρώσεων 
σε περίπτωση παράβασης των κανόνων 
για τα συμβατικά δικαιώματα και να 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
διασφαλίζεται η εφαρμογή τους. Οι 
κυρώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές.
__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για 
την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης 
και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες διαδικτυακών 
υπηρεσιών μεσολάβησης (ΕΕ L 186 της 
11.7.2019, σ. 57).

Or. en


