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Τροπολογία 1
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
σεβασμός και η προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
πολιτικών ελευθεριών πρέπει να 
συνιστούν θεμέλια λίθο της 
αναθεωρημένης ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς και των νέων κανόνων που τη 
διέπουν οι οποίοι θα θεσπιστούν μέσω 
της δέσμης νόμων για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 2
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
καταπολέμηση του παράνομου ή 
επιβλαβούς επιγραμμικού περιεχομένου 
μπορεί να λειτουργεί ως πρόφαση για τις 
κυβερνήσεις προκειμένου να περιορίζουν 
την ελευθερία της έκφρασης και να 
διώκουν τη νόμιμη διαφωνία και την 
αντιπολίτευση·

Or. en

Τροπολογία 3
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι o έλεγχος 
από τις πλατφόρμες φιλοξενίας 
περιεχομένου μπορεί να οδηγήσει σε 
παράνομους περιορισμούς της ελευθερίας 
της έκφρασης είτε εσκεμμένα είτε μέσω 
της χρήσης αυτοματοποιημένων 
μηχανισμών ελέγχου του περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 4
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
περιεχόμενο μπορεί να είναι παράνομο για 
μια σειρά λόγων όπως η παρέμβαση στα 
θεμελιώδη δικαιώματα ενός ατόμου, οι 
προβληματισμοί σχετικά με τη ρητορική 
του μίσους, η σύνδεση με εγκληματική 
δραστηριότητα, η ζημία των νόμιμων 
συμφερόντων ενός ατόμου, κ.λπ. και 
συνεπώς ότι δεν είναι όλο το 
πιθανολογούμενο παράνομο περιεχόμενο 
εξίσου επικίνδυνο και δυνητικά 
επιβλαβές·

Or. en

Τροπολογία 5
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1



AM\1204141EL.docx 5/49 PE650.628v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένη 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
διαμεσολαβητές, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι τα μέτρα 
που σχετίζονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα θα πρέπει να είναι 
προσεκτικά ισορροπημένα και να 
λαμβάνουν υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο 
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
και καλεί την Επιτροπή να αποφεύγει τις 
«εξαγωγές» εθνικών κανονισμών και, 
αντ’ αυτών, να προτείνει τις πλέον 
αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις για 
την εσωτερική αγορά στο σύνολό της·

1. επικροτεί τη δέσμευση της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένη 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων για τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς· 
ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι ελευθερίες 
της εσωτερικής αγοράς εφαρμόζονται 
πλήρως και σε πλήρη συμμόρφωση με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τις αρχές που 
καθορίζονται στον χάρτη θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της ΕΕ, και καλεί την 
Επιτροπή να αποφεύγει τις «εξαγωγές» 
εθνικών κανονισμών και, αντ’ αυτών, να 
προτείνει τις πλέον αποδοτικές και 
αποτελεσματικές βιώσιμες λύσεις για την 
εσωτερική αγορά στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 6
Róża Thun und Hohenstein, Άννα-Μισέλ Ασημακόπουλου, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένη 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
διαμεσολαβητές, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι τα μέτρα 
που σχετίζονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα θα πρέπει να είναι προσεκτικά 
ισορροπημένα και να λαμβάνουν υπόψη 
τον πιθανό αντίκτυπο στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, και καλεί την 
Επιτροπή να αποφεύγει τις «εξαγωγές» 
εθνικών κανονισμών και, αντ’ αυτών, να 
προτείνει τις πλέον αποδοτικές και 

1. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένη 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
διαμεσολαβητές, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς και να εγγυηθεί τον 
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών, με ομοιόμορφο τρόπο, σε 
όλη την Ένωση· τονίζει ότι τα μέτρα που 
σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
θα πρέπει να είναι προσεκτικά 
ισορροπημένα και να εξασφαλίζουν ένα 
δίκαιο ψηφιακό οικοσύστημα· καλεί, 
συνεπώς, την Επιτροπή να προτείνει την 
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αποτελεσματικές λύσεις για την εσωτερική 
αγορά στο σύνολό της·

ευρύτερη δυνατή εναρμόνιση των 
κανόνων για τις εξαιρέσεις ευθύνης και 
τον έλεγχο του περιεχομένου προκειμένου 
να επιτευχθούν οι πλέον αποδοτικές και 
αποτελεσματικές λύσεις για την εσωτερική 
αγορά στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 7
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Άννα-Μισέλ 
Ασημακόπουλου, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένη 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
διαμεσολαβητές, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι τα μέτρα 
που σχετίζονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα θα πρέπει να είναι προσεκτικά 
ισορροπημένα και να λαμβάνουν υπόψη 
τον πιθανό αντίκτυπο στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, και καλεί την 
Επιτροπή να αποφεύγει τις «εξαγωγές» 
εθνικών κανονισμών και, αντ’ αυτών, να 
προτείνει τις πλέον αποδοτικές και 
αποτελεσματικές λύσεις για την εσωτερική 
αγορά στο σύνολό της·

1. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένη 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
επιγραμμικούς διαμεσολαβητές, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο 
κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς, 
ενώ παράλληλα υπάρχουν εγγυήσεις για 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών· 
τονίζει ότι τα μέτρα που σχετίζονται με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να είναι 
προσεκτικά ισορροπημένα και να 
λαμβάνουν υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο 
στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και 
καλεί την Επιτροπή να αποφεύγει τις 
«εξαγωγές» εθνικών κανονισμών και, 
αντ’ αυτών, να προτείνει τις πλέον 
αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις για 
την εσωτερική αγορά στο σύνολό της, 
χωρίς να δημιουργούνται νέα διοικητικά 
βάρη και με το να διατηρείται η ψηφιακή 
αγορά ανοικτή και ανταγωνιστική·

Or. en

Τροπολογία 8
Alexandra Geese
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένη 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
διαμεσολαβητές, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι τα μέτρα 
που σχετίζονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα θα πρέπει να είναι προσεκτικά 
ισορροπημένα και να λαμβάνουν υπόψη 
τον πιθανό αντίκτυπο στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, και καλεί την 
Επιτροπή να αποφεύγει τις «εξαγωγές» 
εθνικών κανονισμών και, αντ’ αυτών, να 
προτείνει τις πλέον αποδοτικές και 
αποτελεσματικές λύσεις για την εσωτερική 
αγορά στο σύνολό της·

1. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένη 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
διαμεσολαβητές, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι τα μέτρα 
που σχετίζονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι 
προστατεύονται όλοι οι πολίτες της ΕΕ 
και ότι εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο 
προστασίας στην εσωτερική αγορά, και 
καλεί την Επιτροπή να αποφεύγει τις 
«εξαγωγές» εθνικών κανονισμών και, 
αντ’ αυτών, να προτείνει τις πλέον 
αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις για 
την εσωτερική αγορά στο σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 9
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένη 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
διαμεσολαβητές, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι τα μέτρα 
που σχετίζονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα θα πρέπει να είναι προσεκτικά 
ισορροπημένα και να λαμβάνουν υπόψη 
τον πιθανό αντίκτυπο στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, και καλεί την 

1. επικροτεί την πρόθεση της 
Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένη 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 
υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους 
διαμεσολαβητές, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι τα μέτρα 
που σχετίζονται με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα θα πρέπει να είναι προσεκτικά 
ισορροπημένα και να λαμβάνουν υπόψη 
τον πιθανό αντίκτυπο στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, καθώς και να 
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Επιτροπή να αποφεύγει τις «εξαγωγές» 
εθνικών κανονισμών και, αντ’ αυτών, να 
προτείνει τις πλέον αποδοτικές και 
αποτελεσματικές λύσεις για την εσωτερική 
αγορά στο σύνολό της·

διασφαλίζουν την προστασία των 
καταναλωτών, και καλεί την Επιτροπή να 
αποφεύγει τις «εξαγωγές» εθνικών 
κανονισμών και, αντ’ αυτών, να προτείνει 
τις πλέον αποδοτικές και αποτελεσματικές 
λύσεις για την εσωτερική αγορά στο 
σύνολό της·

Or. en

Τροπολογία 10
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην εξασφάλιση ότι 
κανένα από τα υιοθετούμενα μέτρα δεν 
θα επηρεάσει ή θα αποδυναμώσει την 
προστασία της ελευθερίας της έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 11
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. προτείνει να αναγνωρίζεται με τη 
δέσμη νόμων για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
η προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων σχετικά με την ψηφιακή 
ενιαία αγορά ως βασικός στόχος των 
νέων και αναθεωρημένων κανόνων και 
θεωρεί ότι οιαδήποτε νομοθετική 
πρόταση προταθεί ως μέρος της δέσμης 
θα πρέπει ρητά να αντιμετωπίζει και να 
κάνει μνεία σε οιοδήποτε θέμα αφορά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα το οποίο θα 
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μπορούσε να τεθεί, ιδίως όταν η πρόταση 
αυτή ορίζει οιονδήποτε περιορισμό σε 
θεμελιώδη δικαιώματα ή σε πολιτικές 
ελευθερίες.

Or. en

Τροπολογία 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να σέβεται το ευρύ 
πλαίσιο των θεμελιωδών ευρωπαϊκών 
δικαιωμάτων των χρηστών και των 
καταναλωτών, όπως η προστασία της 
ιδιωτικότητας, η απαγόρευση των 
διακρίσεων, η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη 
και η ελευθερία του λόγου·

Or. en

Τροπολογία 13
Róża Thun und Hohenstein, Άννα-Μισέλ Ασημακόπουλου, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί 
περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο1, 
πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν 
στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
ιδίως για να προστατευθεί η ελευθερία της 
έκφρασης και η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη σημασία 
αυτών των μέσων προστασίας για την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί 
περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο1 
πρέπει να προσαρμοστούν στον νόμο για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι οι πλατφόρμες που 
φιλοξενούν ενεργά ή ελέγχουν περιεχόμενο 
φέρουν περισσότερη, αναλογικά με τις 
ικανότητές τους, ευθύνη για παράνομο ή 
επιβλαβές περιεχόμενο· υποστηρίζει ότι 
πέραν του περιεχομένου, οι πλατφόρμες 
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θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για τις 
συνέπειες των αλγορίθμων και των 
ενεργειών τους, συμπεριλαμβανομένων 
του ελέγχου ή της επιμέλειας του 
περιεχομένου, έναντι των καταναλωτών· 
υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή με αυτές τις 
προσαρμογές για να προστατευθεί η 
ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών· τονίζει ότι αυτό 
πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να 
καταφύγουμε σε οιεσδήποτε απαιτήσεις 
γενικής παρακολούθησης· υπογραμμίζει 
τη σημασία αυτών των μέσων προστασίας 
για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

_________________ _________________

1 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.

1 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 14
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί 
περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο1, 
πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν 
στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
ιδίως για να προστατευθεί η ελευθερία της 
έκφρασης και η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη σημασία 
αυτών των μέσων προστασίας για την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί 
περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο1, 
πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν 
στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της εδώ και καιρό 
καθιερωμένης αρχής της απαγόρευσης 
των γενικών υποχρεώσεων 
παρακολούθησης ιδίως για να 
προστατευθεί η ελευθερία της έκφρασης 
και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών· 
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υπογραμμίζει τη σημασία αυτών των 
μέσων προστασίας για την ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών ΜΜΕ, καθώς και για να 
προστατευθούν καλύτερα τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των χρηστών στο ψηφιακό 
περιβάλλον και για να αντιμετωπιστεί η 
διασπορά του παράνομου περιεχομένου, 
με σκοπό την προώθηση της δημιουργίας 
ενός ανοιχτού και ανταγωνιστικού 
επιγραμμικού οικοσυστήματος·

_________________ _________________
1 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.

1 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 15
Martin Schirdewan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί 
περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο1, 
πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν 
στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
ιδίως για να προστατευθεί η ελευθερία της 
έκφρασης και η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη σημασία 
αυτών των μέσων προστασίας για την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

2. δηλώνει ότι γενικά οι διατάξεις 
περί περιορισμένης ευθύνης, όπως 
ορίζονται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο1, θα πρέπει να διατηρηθούν και να 
ενισχυθούν στον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, ιδίως για να προστατευθεί η 
ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη 
σημασία αυτών των μέσων προστασίας για 
την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ· 
θεωρεί, ωστόσο, ότι χρειάζεται ένα 
προσαρμοσμένο σύστημα ευθύνης με 
τους δέοντες μηχανισμούς επιβολής για 
τις εμπορικές δραστηριότητες που 
πραγματοποιούνται στους επιγραμμικούς 
χώρους αγορών, προκειμένου να 
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υπάρχουν εγγυήσεις για την προστασία 
των καταναλωτών και την ασφάλεια των 
προϊόντων· θεωρεί περαιτέρω 
αναγκαίους τους εκ των υστέρων κανόνες 
για τους «θυροφύλακες» προκειμένου να 
αποκατασταθεί ο ίσος ανταγωνισμός 
στην ψηφιακή οικονομία·

_________________ _________________
1 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.

1 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 16
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί 
περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο1, 
πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν 
στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
ιδίως για να προστατευθεί η ελευθερία της 
έκφρασης και η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη σημασία 
αυτών των μέσων προστασίας για την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί 
περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο1, 
πρέπει να διατηρηθούν, αλλά και ότι 
χρειάζονται πρόσθετα μέτρα για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως για να 
προστατευθούν οι καταναλωτές στην ΕΕ, 
και σύμφωνα με την ελευθερία της 
έκφρασης και η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη σημασία 
αυτών των μέσων προστασίας για την 
ενίσχυση της επιγραμμικής εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών και για την προώθηση 
της ανάπτυξης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

_________________ _________________
1 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 

1 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές 
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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.

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 17
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Άννα-Μισέλ 
Ασημακόπουλου, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί 
περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο1, 
πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν 
στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
ιδίως για να προστατευθεί η ελευθερία της 
έκφρασης και η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη σημασία 
αυτών των μέσων προστασίας για την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί 
περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο1, 
πρέπει να διατηρηθούν και όπου 
χρειάζεται, να επικαιροποιηθούν στον 
νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να 
προστατευθούν καλύτερα οι χρήστες και 
οι καταναλωτές, ιδίως για να 
προστατευθεί η ελευθερία της έκφρασης 
και η ελευθερία παροχής υπηρεσιών· 
υπογραμμίζει τη σημασία αυτών των 
μέσων προστασίας για την ανάπτυξη των 
ευρωπαϊκών εταιρειών, ιδίως των ΜΜΕ 
και των πολύ μικρών επιχειρήσεων·

_________________ _________________
1 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.

1 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 18
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Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί 
περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο1, 
πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν 
στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
ιδίως για να προστατευθεί η ελευθερία της 
έκφρασης και η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη σημασία 
αυτών των μέσων προστασίας για την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί 
περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο1, 
πρέπει να διατηρηθούν στον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως για να 
προστατευθούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, καθώς και η ελευθερία της 
έκφρασης και η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη σημασία 
αυτών των μέσων προστασίας για την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και για 
την προστασία των καταναλωτών και την 
ασφάλεια των χρηστών·

_________________ _________________
1 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.

1 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 19
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί 
περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζονται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο1, 
πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν 

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί 
περιορισμένης ευθύνης για τους 
παθητικούς παρόχους φιλοξενίας, όπως 
ορίζονται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό 
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στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
ιδίως για να προστατευθεί η ελευθερία της 
έκφρασης και η ελευθερία παροχής 
υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη σημασία 
αυτών των μέσων προστασίας για την 
ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

εμπόριο1, πρέπει να διατηρηθούν και να 
ενισχυθούν στον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, ιδίως για να προστατευθεί η 
ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη 
σημασία αυτών των μέσων προστασίας για 
την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

_________________ _________________
1 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.

1 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 20
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Marion Walsmann, Άννα-Μισέλ 
Ασημακόπουλου, Pascal Arimont, Dan-Ștefan Motreanu, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
διατάξεις για την προστασία των 
καταναλωτών από επιζήμια 
μικροστόχευση· στο πλαίσιο αυτό, 
πιστεύει ότι ορισμένοι περιορισμοί είναι 
αναγκαίοι για την αποτελεσματική 
προστασία των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών, όπως ενδεικτικά η 
μικροστόχευση βάσει χαρακτηριστικών 
που εκθέτουν σωματικές ή ψυχολογικές 
αδυναμίες, οι υποχρεώσεις διαφάνειας 
όσον αφορά τους αλγόριθμους που 
χρησιμοποιούνται στις πλατφόρμες και 
τα επαρκή εργαλεία που ενδυναμώνουν 
τους χρήστες προκειμένου να επιβάλλουν 
τα επιγραμμικά θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en
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Τροπολογία 21
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπενθυμίζει ότι οι μηχανισμοί 
αφαίρεσης περιεχομένου που 
χρησιμοποιούνται χωρίς τις εγγυήσεις 
δέουσας διαδικασίας αντίκεινται στο 
άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

Or. en

Τροπολογία 22
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. δηλώνει ότι ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διατηρήσει την απαγόρευση της γενικής 
υποχρέωσης παρακολούθησης σύμφωνα 
με το άρθρο 15 της τρέχουσας οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 23
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει ότι ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να λάβει 
υπόψη τον Γενικό Κανονισμό για την 
Προστασία Δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 24
Róża Thun und Hohenstein, Άννα-Μισέλ Ασημακόπουλου, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η 
υπερβολική επιβάρυνση των 
επιχειρήσεων με δυσανάλογες νέες 
υποχρεώσεις θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει περαιτέρω την ανάπτυξη 
των ΜΜΕ και να καταστήσει απαραίτητη 
την προσφυγή σε εργαλεία αυτόματου 
φιλτραρίσματος, τα οποία ενδέχεται να 
οδηγούν συχνά στην αφαίρεση νόμιμου 
περιεχομένου·

3. αναγνωρίζει ότι οι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και οι μεγάλοι συντελεστές 
έχουν διαφορετικές ικανότητες όσον 
αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου· σε 
αυτό το πλαίσιο καλεί την Επιτροπή 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η 
νομοθετική πρόταση θα διατηρήσει 
ανοικτή και ανταγωνιστική την ψηφιακή 
ενιαία αγορά και ότι η προσοχή θα 
επικεντρωθεί ιδιαιτέρως στις ειδικές 
ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 25
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
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περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η 
υπερβολική επιβάρυνση των 
επιχειρήσεων με δυσανάλογες νέες 
υποχρεώσεις θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει περαιτέρω την ανάπτυξη 
των ΜΜΕ και να καταστήσει απαραίτητη 
την προσφυγή σε εργαλεία αυτόματου 
φιλτραρίσματος, τα οποία ενδέχεται να 
οδηγούν συχνά στην αφαίρεση νόμιμου 
περιεχομένου·

περιεχομένου, γεγονός που θα πρέπει να 
συνεκτιμηθεί προκειμένου να μην 
παρεμποδιστεί η ανάπτυξη των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 26
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, 
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η 
υπερβολική επιβάρυνση των 
επιχειρήσεων με δυσανάλογες νέες 
υποχρεώσεις θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει περαιτέρω την ανάπτυξη 
των ΜΜΕ και να καταστήσει απαραίτητη 
την προσφυγή σε εργαλεία αυτόματου 
φιλτραρίσματος, τα οποία ενδέχεται να 
οδηγούν συχνά στην αφαίρεση νόμιμου 
περιεχομένου·

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί την Επιτροπή 
ότι αυτές οι δυσανάλογες υποχρεώσεις θα 
μπορούσαν να παρεμποδίσουν περαιτέρω 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 27
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η 
υπερβολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων 
με δυσανάλογες νέες υποχρεώσεις θα 
μπορούσε να παρεμποδίσει περαιτέρω την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και να καταστήσει 
απαραίτητη την προσφυγή σε εργαλεία 
αυτόματου φιλτραρίσματος, τα οποία 
ενδέχεται να οδηγούν συχνά στην 
αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου·

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές δεν έχουν τις ίδιες 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου, και για τον λόγο αυτό 
υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη στήριξη 
των ΜΜΕ στη διαδικασία 
ψηφιοποίησης· προειδοποιεί ότι η 
υπερβολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων 
με δυσανάλογες νέες υποχρεώσεις θα 
μπορούσε να παρεμποδίσει περαιτέρω την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και να καταστήσει 
απαραίτητη την προσφυγή σε εργαλεία 
αυτόματου φιλτραρίσματος, τα οποία 
ενδέχεται να οδηγούν συχνά στην 
αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 28
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η 
υπερβολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων 
με δυσανάλογες νέες υποχρεώσεις θα 
μπορούσε να παρεμποδίσει περαιτέρω την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και να καταστήσει 
απαραίτητη την προσφυγή σε εργαλεία 
αυτόματου φιλτραρίσματος, τα οποία 
ενδέχεται να οδηγούν συχνά στην 
αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου·

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η 
υπερβολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων 
με δυσανάλογες νέες υποχρεώσεις θα 
μπορούσε να παρεμποδίσει περαιτέρω την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και να καταστήσει 
απαραίτητη την προσφυγή σε εργαλεία 
αυτόματου φιλτραρίσματος, τα οποία 
ενδέχεται να οδηγούν συχνά στην 
αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου, καθώς 
και μπορεί να τις παρεμποδίζει από το να 
εισέλθουν στην αγορά, υπονομεύοντας 
την ελευθερία παροχής υπηρεσιών· 
υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι είναι 
σημαντικό να δοθούν κίνητρα για την 
ανάδειξη των ΜΜΕ με τη μείωση και την 
άρση των φραγμών που εμποδίζουν την 
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πρόσβαση στην αγορά αντιστοίχως·

Or. en

Τροπολογία 29
Martin Schirdewan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η 
υπερβολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων 
με δυσανάλογες νέες υποχρεώσεις θα 
μπορούσε να παρεμποδίσει περαιτέρω την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και να καταστήσει 
απαραίτητη την προσφυγή σε εργαλεία 
αυτόματου φιλτραρίσματος, τα οποία 
ενδέχεται να οδηγούν συχνά στην 
αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου·

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η 
υπερβολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων 
με δυσανάλογες νέες υποχρεώσεις θα 
μπορούσε να παρεμποδίσει περαιτέρω την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και να καταστήσει 
απαραίτητη την προσφυγή σε εργαλεία 
αυτόματου φιλτραρίσματος, τα οποία 
ενδέχεται να οδηγούν συχνά στην 
αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου· 
συνεπώς, απαιτεί να θεσπιστούν ισχυρές 
διασφαλίσεις διαφάνειας και λογοδοσίας 
με υψηλά ειδικευμένη, ανεξάρτητη και 
αμερόληπτη δημόσια επίβλεψη κατά την 
εφαρμογή εργαλείων αυτόματου 
φιλτραρίσματος·

Or. en

Τροπολογία 30
Brando Benifei

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η 

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί την Επιτροπή 
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υπερβολική επιβάρυνση των 
επιχειρήσεων με δυσανάλογες νέες 
υποχρεώσεις θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει περαιτέρω την ανάπτυξη 
των ΜΜΕ και να καταστήσει απαραίτητη 
την προσφυγή σε εργαλεία αυτόματου 
φιλτραρίσματος, τα οποία ενδέχεται να 
οδηγούν συχνά στην αφαίρεση νόμιμου 
περιεχομένου·

ότι η θέσπιση δυσανάλογων υποχρεώσεων 
θα μπορούσε να παρεμποδίσει περαιτέρω 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 31
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da 
Graça Carvalho, Άννα-Μισέλ Ασημακόπουλου, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris 
Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η 
υπερβολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων 
με δυσανάλογες νέες υποχρεώσεις θα 
μπορούσε να παρεμποδίσει περαιτέρω την 
ανάπτυξη των ΜΜΕ και να καταστήσει 
απαραίτητη την προσφυγή σε εργαλεία 
αυτόματου φιλτραρίσματος, τα οποία 
ενδέχεται να οδηγούν συχνά στην 
αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου·

3. αναγνωρίζει ότι οι επιγραμμικοί 
διαμεσολαβητές συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ και οι μεγάλοι συντελεστές 
έχουν διαφορετικές ικανότητες όσον 
αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου· 
προειδοποιεί ότι η υπερβολική επιβάρυνση 
των επιχειρήσεων με δυσανάλογες νέες 
υποχρεώσεις θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει περαιτέρω την ανάπτυξη των 
ΜΜΕ και να καταστήσει απαραίτητη την 
προσφυγή σε εργαλεία αυτόματου 
φιλτραρίσματος, τα οποία ενδέχεται να 
οδηγούν συχνά στην αφαίρεση νόμιμου 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 32
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η 
υπερβολική επιβάρυνση των 
επιχειρήσεων με δυσανάλογες νέες 
υποχρεώσεις θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει περαιτέρω την ανάπτυξη 
των ΜΜΕ και να καταστήσει απαραίτητη 
την προσφυγή σε εργαλεία αυτόματου 
φιλτραρίσματος, τα οποία ενδέχεται να 
οδηγούν συχνά στην αφαίρεση νόμιμου 
περιεχομένου·

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· ζητεί να είναι αναλογικές οι 
νέες υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες που 
παρεμποδίζουν περαιτέρω την ανάπτυξη 
των ΜΜΕ, καθώς και η προσφυγή στις 
τεχνολογίες αυτόματης αναγνώρισης 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 33
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η 
υπερβολική επιβάρυνση των 
επιχειρήσεων με δυσανάλογες νέες 
υποχρεώσεις θα μπορούσε να 
παρεμποδίσει περαιτέρω την ανάπτυξη 
των ΜΜΕ και να καταστήσει απαραίτητη 
την προσφυγή σε εργαλεία αυτόματου 
φιλτραρίσματος, τα οποία ενδέχεται να 
οδηγούν συχνά στην αφαίρεση νόμιμου 
περιεχομένου·

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι 
μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές 
ικανότητες όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· προειδοποιεί την Επιτροπή 
ότι αυτές οι δυσανάλογες υποχρεώσεις θα 
μπορούσαν να παρεμποδίσουν περαιτέρω 
την ανάπτυξη των ΜΜΕ· υπενθυμίζει ότι 
δεν θα πρέπει να υπάρχει γενική 
παρακολούθηση και ότι θα πρέπει να 
διασφαλίζεται το δικαίωμα σε δίκαιη 
δίκη και σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα·

Or. en

Τροπολογία 34
Jordi Cañas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι οι εκ των προτέρων 
κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ θα 
μπορούσαν να συμπληρώσουν την 
επιβολή των εκ των υστέρων κανόνων 
ανταγωνισμού για να αντιμετωπιστούν οι 
καταχρηστικές συμπεριφορές και άλλες 
στρεβλώσεις της αγοράς, που 
παρεμποδίζουν τον δίκαιο ανταγωνισμό 
και τους ίσους όρους του ανταγωνισμού, 
με τελικό στόχο την προστασία των 
ελευθεριών των καταναλωτών, καθώς 
και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 35
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. υπενθυμίζει ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο συνιστά το νομικό 
πλαίσιο για τις επιγραμμικές υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά που ρυθμίζει τη 
διαχείριση του περιεχομένου· τονίζει ότι 
θα πρέπει να αποφευχθεί ο οιοσδήποτε 
κατακερματισμός του εν λόγω πλαισίου, 
που απορρέει από την επανεξέταση της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 36
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Άννα-Μισέλ Ασημακόπουλου, Pascal 
Arimont, Maria da Graça Carvalho
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει τις σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των ψηφιακών υπηρεσιών και ζητεί 
την αποφυγή μιας ενιαίας προσέγγισης·

4. σημειώνει ότι συχνά υπάρχουν 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ψηφιακών υπηρεσιών· συνεπώς ζητεί την 
αποφυγή μιας ενιαίας προσέγγισης, όπου 
είναι αναγκαία η διαφοροποίηση των 
μέσων·

Or. en

Τροπολογία 37
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει τις σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των ψηφιακών υπηρεσιών και ζητεί 
την αποφυγή μιας ενιαίας προσέγγισης·

4. σημειώνει τις σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των ψηφιακών υπηρεσιών και ζητεί 
την αποφυγή μιας ενιαίας προσέγγισης και 
συνεπώς προτείνει ότι θα πρέπει να 
διαφοροποιηθούν τα καθήκοντα 
επιμέλειας των διαμεσολαβητών σε 
συνάρτηση με το επιχειρησιακό τους 
μοντέλο· θεωρεί ότι οι διαμεσολαβητές 
των οποίων οι παρεμβάσεις ενδέχεται να 
επηρεάζουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
των χρηστών θα πρέπει να διαθέτουν τη 
μέγιστη δυνατή προστασία όσον αφορά 
την ευθύνη τους, ενώ οι διαμεσολαβητές 
που επιτρέπουν εμπορικές συναλλαγές, 
συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, 
θα πρέπει να υπόκεινται σε ισχυρότερη 
υποχρέωση ενεργού μέριμνας, 
προκειμένου να προστατεύονται οι 
καταναλωτές και να παρέχεται ασφάλεια 
και εμπιστοσύνη·

Or. en
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Τροπολογία 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο αποτελεί πλέον θεμελιώδες 
δικαίωμα· σημειώνει ότι οι ευρωπαίοι 
πολίτες αναμένουν πλέον να είναι σε θέση 
να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες 
επείγουσας κατάστασης όπου και αν 
βρίσκονται, ακόμη και αν δεν γνωρίζουν 
απαραιτήτως την κάλυψη δικτύου που θα 
έχουν, καθώς ταξιδεύουν στην Ευρώπη· 
θεωρεί ότι η πρόσβαση στο δίκτυο 
τηλεφώνου και διαδικτύου είναι πλέον 
απαραίτητη για λόγους πρόσβασης στην 
εσωτερική αγορά, καθώς και ασφάλειας· 
επισημαίνει ότι τώρα υφίσταται η 
τεχνολογία για κάλυψη ενός εθνικού 
δικτύου, σε ποσοστό 100%, και ότι θα 
πρέπει να επιβάλλεται, με τις άδειες 
λειτουργίας, η απαίτηση αυτής της 
υπηρεσίας στους φορείς 
τηλεπικοινωνιών·

Or. fr

Τροπολογία 39
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Άννα-Μισέλ Ασημακόπουλου, Arba Kokalari, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το γεγονός ότι το 
περιεχόμενο που συνιστά 
παραπληροφόρηση και το επιβλαβές 
περιεχόμενο δεν είναι πάντα παράνομα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση μιας 
σαφώς καθορισμένης διαδικασίας 
κοινοποίησης και απόσυρσης· τάσσεται 

5. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η 
παραπληροφόρηση και το επιβλαβές 
περιεχόμενο δεν είναι πάντα παράνομα σε 
κάθε κράτος μέλος· ζητεί, ως εκ τούτου, 
την καθιέρωση μιας σαφώς καθορισμένης 
διαδικασίας αναγγελίας και δράσης· 
φρονεί ότι σε μια τέτοια διαδικασία που 
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υπέρ ενός εντατικού διαλόγου μεταξύ των 
αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων 
με στόχο την εμβάθυνση της προσέγγισης 
μη δεσμευτικού δικαίου με βάση τις 
ορθές πρακτικές, όπως ο Κώδικας 
Δεοντολογίας της ΕΕ για την 
Παραπληροφόρηση, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί περαιτέρω η 
παραπληροφόρηση·

προσθέτει απαιτήσεις για τις πλατφόρμες 
που λαμβάνουν μέτρα όσον αφορά το 
περιεχόμενο που φιλοξενούν πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των ψηφιακών 
υπηρεσιών και πρέπει να είναι αναλογική 
στην κλίμακα της εμβέλειας και των 
επιχειρησιακών ικανοτήτων, προκειμένου 
να αποφευχθούν οι αχρείαστοι 
ρυθμιστικοί φραγμοί για τις πλατφόρμες, 
καθώς και, εκ του αποτελέσματος, οι 
οποιοιδήποτε περιορισμοί των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως, για 
παράδειγμα, κάθε περιορισμός της 
ελευθερίας της έκφρασης· τάσσεται υπέρ 
της ισχυρότερης συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών, των αρμόδιων αρχών και 
των πλατφορμών, με στόχο την ανάπτυξη 
και τη βελτίωση των προσεγγίσεων μη 
δεσμευτικού δικαίου, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί περαιτέρω η 
παραπληροφόρηση· 

Or. en

Τροπολογία 40
Róża Thun und Hohenstein, Άννα-Μισέλ Ασημακόπουλου, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το γεγονός ότι το 
περιεχόμενο που συνιστά 
παραπληροφόρηση και το επιβλαβές 
περιεχόμενο δεν είναι πάντα παράνομα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση μιας 
σαφώς καθορισμένης διαδικασίας 
κοινοποίησης και απόσυρσης· τάσσεται 
υπέρ ενός εντατικού διαλόγου μεταξύ των 
αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων 
με στόχο την εμβάθυνση της προσέγγισης 
μη δεσμευτικού δικαίου με βάση τις 
ορθές πρακτικές, όπως ο Κώδικας 
Δεοντολογίας της ΕΕ για την 

5. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η 
παραπληροφόρηση και το επιβλαβές 
περιεχόμενο, αν και έχουν ολέθριες 
συνέπειες για την κοινωνία, δεν είναι 
πάντα παράνομα σε κάθε κράτος μέλος· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση μιας 
σαφώς καθορισμένης διαδικασίας 
αναγγελίας και δράσης και τη θέσπιση 
υποχρεώσεων για τους υπεύθυνους 
επιχειρήσεων προκειμένου να λαμβάνουν 
προορατικά μέτρα ανάλογα με την 
κλίμακα της εμβέλειας και των 
επιχειρησιακών ικανοτήτων, προκειμένου 
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Παραπληροφόρηση, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί περαιτέρω η 
παραπληροφόρηση·

να αντιμετωπίζεται η εμφάνιση 
παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης, στις υπηρεσίες 
τους· τάσσεται υπέρ ενός εντατικού 
διαλόγου μεταξύ των αρχών και των 
ενδιαφερόμενων φορέων, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί περαιτέρω η 
παραπληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 41
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το γεγονός ότι το 
περιεχόμενο που συνιστά 
παραπληροφόρηση και το επιβλαβές 
περιεχόμενο δεν είναι πάντα παράνομα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση μιας 
σαφώς καθορισμένης διαδικασίας 
κοινοποίησης και απόσυρσης· τάσσεται 
υπέρ ενός εντατικού διαλόγου μεταξύ των 
αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων με 
στόχο την εμβάθυνση της προσέγγισης μη 
δεσμευτικού δικαίου με βάση τις ορθές 
πρακτικές, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας 
της ΕΕ για την Παραπληροφόρηση, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί περαιτέρω 
η παραπληροφόρηση·

5. υπενθυμίζει το γεγονός ότι η 
παραπληροφόρηση και το δυνητικά 
επιβλαβές περιεχόμενο δεν είναι πάντα 
παράνομα· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
καθιέρωση μιας σαφώς καθορισμένης 
διαδικασίας, εναρμονισμένης, διαφανούς 
και προσβάσιμης αναγγελίας και δράσης 
για το παράνομο περιεχόμενο· τάσσεται 
υπέρ ενός εντατικού διαλόγου μεταξύ των 
αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων με 
στόχο την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της προσέγγισης μη 
δεσμευτικού δικαίου με βάση τις ορθές 
πρακτικές, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας 
της ΕΕ για την Παραπληροφόρηση, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί περαιτέρω 
η παραπληροφόρηση και οι λοιπές 
κατηγορίες δυνητικά επιβλαβούς 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 42
Dita Charanzová, Jordi Cañas
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το γεγονός ότι το 
περιεχόμενο που συνιστά 
παραπληροφόρηση και το επιβλαβές 
περιεχόμενο δεν είναι πάντα παράνομα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση μιας 
σαφώς καθορισμένης διαδικασίας 
κοινοποίησης και απόσυρσης· τάσσεται 
υπέρ ενός εντατικού διαλόγου μεταξύ των 
αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων με 
στόχο την εμβάθυνση της προσέγγισης μη 
δεσμευτικού δικαίου με βάση τις ορθές 
πρακτικές, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας 
της ΕΕ για την Παραπληροφόρηση, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί περαιτέρω 
η παραπληροφόρηση·

5. υπενθυμίζει το γεγονός ότι το 
περιεχόμενο που συνιστά 
παραπληροφόρηση και το επιβλαβές 
περιεχόμενο δεν είναι πάντα παράνομα και 
ότι δεν είναι όλα τα είδη παράνομου 
περιεχομένου εναρμονισμένα σε ενωσιακό 
επίπεδο· ζητεί, ως εκ τούτου, την 
καθιέρωση μιας σαφώς καθορισμένης 
διαδικασίας κοινοποίησης και απόσυρσης· 
τάσσεται υπέρ ενός εντατικού διαλόγου 
μεταξύ των αρχών και των 
ενδιαφερόμενων φορέων με στόχο την 
εμβάθυνση της προσέγγισης μη 
δεσμευτικού δικαίου με βάση τις ορθές 
πρακτικές, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας 
της ΕΕ για την Παραπληροφόρηση, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί περαιτέρω 
η παραπληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 43
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το γεγονός ότι το 
περιεχόμενο που συνιστά 
παραπληροφόρηση και το επιβλαβές 
περιεχόμενο δεν είναι πάντα παράνομα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση μιας 
σαφώς καθορισμένης διαδικασίας 
κοινοποίησης και απόσυρσης· τάσσεται 
υπέρ ενός εντατικού διαλόγου μεταξύ των 
αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων με 
στόχο την εμβάθυνση της προσέγγισης μη 

5. υπενθυμίζει το γεγονός ότι το 
περιεχόμενο που συνιστά 
παραπληροφόρηση και το επιβλαβές 
περιεχόμενο δεν είναι πάντα παράνομα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση μιας 
εναρμονισμένης, διαφανούς και νομικά 
δεσμευτικής διαδικασίας αναγγελίας και 
δράσης· τάσσεται υπέρ ενός εντατικού 
διαλόγου μεταξύ των αρχών και των 
ενδιαφερόμενων φορέων με στόχο την 
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δεσμευτικού δικαίου με βάση τις ορθές 
πρακτικές, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας 
της ΕΕ για την Παραπληροφόρηση, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί περαιτέρω 
η παραπληροφόρηση·

εμβάθυνση της προσέγγισης μη 
δεσμευτικού δικαίου με βάση τις ορθές 
πρακτικές, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας 
της ΕΕ για την Παραπληροφόρηση, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί περαιτέρω 
η παραπληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 44
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει το γεγονός ότι το 
περιεχόμενο που συνιστά 
παραπληροφόρηση και το επιβλαβές 
περιεχόμενο δεν είναι πάντα παράνομα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση μιας 
σαφώς καθορισμένης διαδικασίας 
κοινοποίησης και απόσυρσης· τάσσεται 
υπέρ ενός εντατικού διαλόγου μεταξύ των 
αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων με 
στόχο την εμβάθυνση της προσέγγισης μη 
δεσμευτικού δικαίου με βάση τις ορθές 
πρακτικές, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας 
της ΕΕ για την Παραπληροφόρηση, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί περαιτέρω 
η παραπληροφόρηση·

5. υπενθυμίζει το γεγονός ότι το 
παραπλανητικό και το επιβλαβές 
περιεχόμενο δεν είναι πάντα παράνομα· 
ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση μιας 
σαφώς καθορισμένης διαδικασίας 
κοινοποίησης και απόσυρσης για τέτοιου 
είδους περιεχόμενο· τάσσεται υπέρ ενός 
εντατικού διαλόγου μεταξύ των αρχών και 
των ενδιαφερόμενων φορέων με στόχο την 
εμβάθυνση της προσέγγισης μη 
δεσμευτικού δικαίου με βάση τις ορθές 
πρακτικές, όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας 
της ΕΕ για την Παραπληροφόρηση, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί περαιτέρω 
η παραπληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 45
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. σημειώνει ότι οι πληροφορίες 
ενίοτε χειραγωγούνται από τα κυρίαρχα 
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μέσα επικοινωνίας, τα δαπανηρά 
οικονομικά μοντέλα των οποίων τα 
καθιστούν εξαρτημένα από την κρατική 
ενίσχυση· θεωρεί ότι η Επιτροπή 
εξουσιοδοτεί πολύ εύκολα αυτό το είδος 
δημόσιας χρηματοδότησης χωρίς να 
ελέγξει αν αυτά τα επιχορηγούμενα μέσα 
ασκούν έλεγχο στις πληροφορίες που 
παράγουν· ζητεί να επεκταθεί το πεδίο 
εφαρμογής των ρυθμίσεων για την 
επιτήρηση της χορήγησης κρατικής 
ενίσχυσης, ώστε να καλύπτονται τα εν 
λόγω μέσα ενημέρωσης και οι δημόσιες 
ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες.

Or. fr

Τροπολογία 46
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει την ανάγκη να γίνει 
διάκριση μεταξύ «παράνομου», 
«επιβλαβούς» και άλλου περιεχομένου· 
σημειώνει ότι ενώ κάποιο περιεχόμενο 
που συνδέεται, για παράδειγμα, με 
θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικές 
απόψεις μπορεί να θεωρηθεί επιβλαβές 
χωρίς να είναι παράνομο· θεωρεί ότι το 
επιβλαβές παράνομο περιεχόμενο θα 
πρέπει να ρυθμιστεί ή να οριστεί στον 
νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 47
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. λαμβάνει υπό σημείωση τη 
σημασία θέσπισης περαιτέρω κανόνων 
για τη ψηφιακή διαφήμιση, καθώς και 
της εξασφάλισης της πλήρους 
συμμόρφωσης με τις διατάξεις του 
ΓΚΠΔ, προκειμένου να αποφευχθούν τα 
επιθετικά επιχειρησιακά μοντέλα και οι 
πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις, που 
έχουν συντριπτικές συνέπειες στην ενιαία 
αγορά, και στα θεμελιώδη δικαιώματα, 
την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των 
δεδομένων των χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 48
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. σημειώνει τον πολλαπλασιασμό 
των ψευδών ειδήσεων και της 
παραπληροφόρησης με ψευδές ή 
παραπλανητικό περιεχόμενο, και των 
απατών κατά των καταναλωτών μέσω μη 
ασφαλών προϊόντων ή προϊόντων 
απομίμησης· ζητεί από την Επιτροπή να 
συνεχίσει το έργο της και να διερευνήσει 
νέους τρόπους καταπολέμησης των 
ψευδών ειδήσεων διατηρώντας 
παράλληλα τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 49
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5 ter. υπενθυμίζει την αντίθεσή του για 
την χορήγηση κρατικής ενίσχυσης σε 
ορισμένους τομείς του Τύπου που 
ακολούθως αποκτούν πλεονέκτημα έναντι 
άλλων που δεν έχουν ευνοηθεί τόσο· 
τονίζει ότι η επαγόμενη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
είναι ιδιαιτέρως άδικη δεδομένου ότι 
πολλοί πάροχοι υπηρεσιών ψηφιακών 
ειδήσεων εξαιρούνται από αυτήν την 
ενίσχυση παρόλο που επιτελούν παρόμοια 
δραστηριότητα και διαθέτουν 
συγκρίσιμο, αν όχι μεγαλύτερο, κοινό-
στόχος. 

Or. fr

Τροπολογία 50
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει ότι πέραν των διατάξεων 
του ΓΚΠΔ θα πρέπει να γίνονται σεβαστά 
και τα δικαιώματα της ιδιωτικότητας 
από τις εφαρμογές εντοπισμού·

Or. en

Τροπολογία 51
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί τη θέσπιση μέσων 
αντίκρουσης των κοινοποιήσεων, που θα 
επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες περιεχομένου 
να υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως 
τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που τους 
κοινοποιηθεί απόσυρση περιεχομένου· 
υπογραμμίζει ότι το να ανατίθεται η 
αρμοδιότητα καθορισμού των ορίων της 
ελευθερίας του λόγου σε ιδιωτικές 
εταιρείες είναι απαράδεκτο και 
δημιουργεί κινδύνους τόσο για τους 
πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, ενώ 
ούτε οι μεν ούτε οι δε διαθέτουν τα 
κατάλληλα προσόντα για τη λήψη τέτοιων 
αποφάσεων.

6. ζητεί τη θέσπιση μέσων 
αντίκρουσης των κοινοποιήσεων, που θα 
επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες περιεχομένου 
να υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως 
τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που τους 
κοινοποιηθεί απόσυρση περιεχομένου· 
υπογραμμίζει ότι εάν με τα ένδικα μέσα 
και τη διαδικασία αντίκρουσης των 
κοινοποιήσεων διαπιστωθεί ότι η 
κοινοποιούμενη δραστηριότητα ή 
πληροφορία δεν είναι παράνομη, ο 
διαδικτυακός μεσάζων θα πρέπει να 
επαναφέρει το περιεχόμενο που 
αφαιρέθηκε χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση ή να επιτρέψει την εκ νέου 
αναφόρτωσή του από τον χρήστη, με την 
επιφύλαξη των όρων χρήσης της 
πλατφόρμας· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει 
να προστατεύονται πιο αποτελεσματικά 
τα θεμελιώδη δικαιώματα με τη θέσπιση 
περισσότερων εκθέσεων σχετικά με τη 
διαφάνεια και ενός μηχανισμού 
εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, 
προκειμένου να διευθετούνται οι 
καταγγελίες των θιγόμενων χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 52
Róża Thun und Hohenstein, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Maria da Graça Carvalho

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί τη θέσπιση μέσων 
αντίκρουσης των κοινοποιήσεων, που θα 
επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες περιεχομένου 
να υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως 
τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που τους 
κοινοποιηθεί απόσυρση περιεχομένου· 
υπογραμμίζει ότι το να ανατίθεται η 
αρμοδιότητα καθορισμού των ορίων της 

6. ζητεί τη θέσπιση επαρκών 
διασφαλίσεων και απαιτήσεων δέουσας 
διαδικασίας, μεταξύ άλλων με την 
επίβλεψη από άνθρωπο και την 
επαλήθευση όλων των καταγγελιών, 
καθώς και μέσων αντίκρουσης των 
κοινοποιήσεων, που θα εξασφαλίζουν ότι 
είναι ακριβείς οι αποφάσεις απόσυρσης 
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ελευθερίας του λόγου σε ιδιωτικές 
εταιρείες είναι απαράδεκτο και δημιουργεί 
κινδύνους τόσο για τους πολίτες όσο και 
για τις επιχειρήσεις, ενώ ούτε οι μεν ούτε 
οι δε διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα 
για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων.

περιεχομένου και στους ιδιοκτήτες 
περιεχομένου να υπερασπίζονται επαρκώς 
και εγκαίρως τα δικαιώματά τους σε 
περίπτωση που τους κοινοποιηθεί 
απόσυρση περιεχομένου· υπογραμμίζει ότι 
το να ανατίθεται η αρμοδιότητα 
καθορισμού των ορίων της ελευθερίας του 
λόγου μόνο σε ιδιωτικές εταιρείες είναι 
απαράδεκτο και δημιουργεί κινδύνους 
τόσο για τους πολίτες όσο και για τις 
επιχειρήσεις, για τον λόγο αυτό η 
αφαίρεση περιεχομένου θα πρέπει να 
ακολουθείται από την επιβολή του νόμου.

Or. en

Τροπολογία 53
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί τη θέσπιση μέσων 
αντίκρουσης των κοινοποιήσεων, που θα 
επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες περιεχομένου 
να υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως 
τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που τους 
κοινοποιηθεί απόσυρση περιεχομένου· 
υπογραμμίζει ότι το να ανατίθεται η 
αρμοδιότητα καθορισμού των ορίων της 
ελευθερίας του λόγου σε ιδιωτικές 
εταιρείες είναι απαράδεκτο και δημιουργεί 
κινδύνους τόσο για τους πολίτες όσο και 
για τις επιχειρήσεις, ενώ ούτε οι μεν ούτε 
οι δε διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα 
για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων·

6. ζητεί τη θέσπιση μέσων 
αντίκρουσης των κοινοποιήσεων, που θα 
επιτρέπουν στους αναφορτωτές να 
υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως τα 
δικαιώματά τους σε περίπτωση που τους 
κοινοποιηθεί απόσυρση του εικαζόμενου 
παράνομου περιεχομένου· υπογραμμίζει 
ότι το να ανατίθεται η αρμοδιότητα 
περιορισμού του δικαιώματος της 
ελευθερίας της έκφρασης των 
επιγραμμικών χρηστών σε ιδιωτικές 
εταιρείες είναι απαράδεκτο και δημιουργεί 
κινδύνους τόσο για τους ιδιώτες όσο και 
για τις επιχειρήσεις· απαιτεί την εγγύηση 
αποτελεσματικών ένδικων μέσων και τη 
δυνατότητα δικαστικής επανεξέτασης 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
διατίθενται σε όλα τα μέρη προσβάσιμες, 
προσιτές, ανεξάρτητες και 
αποτελεσματικές διαδικασίες·
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Or. en

Τροπολογία 54
Edina Tóth

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί τη θέσπιση μέσων 
αντίκρουσης των κοινοποιήσεων, που θα 
επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες περιεχομένου 
να υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως 
τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που τους 
κοινοποιηθεί απόσυρση περιεχομένου· 
υπογραμμίζει ότι το να ανατίθεται η 
αρμοδιότητα καθορισμού των ορίων της 
ελευθερίας του λόγου σε ιδιωτικές 
εταιρείες είναι απαράδεκτο και 
δημιουργεί κινδύνους τόσο για τους 
πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, ενώ 
ούτε οι μεν ούτε οι δε διαθέτουν τα 
κατάλληλα προσόντα για τη λήψη 
τέτοιων αποφάσεων.

6. ζητεί τη θέσπιση κατάλληλων 
διασφαλίσεων, υποχρεώσεων δέουσας 
διαδικασίας και διαδικασιών αντίκρουσης 
των κοινοποιήσεων, που θα επιτρέπουν 
στους αναφορτωτές να υπερασπίζονται 
επαρκώς και εγκαίρως τα δικαιώματά τους 
σε περίπτωση που τους κοινοποιηθεί 
απόσυρση περιεχομένου· υπογραμμίζει ότι 
το να ανατίθεται η αρμοδιότητα 
καθορισμού των ορίων της ελευθερίας του 
λόγου σε ιδιωτικές εταιρείες είναι 
απαράδεκτο· φρονεί ότι η απόσυρση 
περιεχομένου θα πρέπει να ακολουθείται 
από την επιβολή του νόμου, όπου αυτό 
απαιτείται·

Or. en

Τροπολογία 55
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Arba Kokalari, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί τη θέσπιση μέσων 
αντίκρουσης των κοινοποιήσεων, που θα 
επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες περιεχομένου 
να υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως 
τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που τους 
κοινοποιηθεί απόσυρση περιεχομένου· 
υπογραμμίζει ότι το να ανατίθεται η 
αρμοδιότητα καθορισμού των ορίων της 

6. ζητεί τη θέσπιση κατάλληλων 
διασφαλίσεων, υποχρεώσεων δέουσας 
διαδικασίας και διαδικασιών αντίκρουσης 
των κοινοποιήσεων, που θα επιτρέπουν 
στους ιδιοκτήτες περιεχομένου να 
υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως τα 
δικαιώματά τους σε περίπτωση που τους 
κοινοποιηθεί απόσυρση περιεχομένου· 
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ελευθερίας του λόγου σε ιδιωτικές 
εταιρείες είναι απαράδεκτο και δημιουργεί 
κινδύνους τόσο για τους πολίτες όσο και 
για τις επιχειρήσεις, ενώ ούτε οι μεν ούτε 
οι δε διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα 
για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων.

υπογραμμίζει ότι το να ανατίθεται η 
αρμοδιότητα καθορισμού των ορίων της 
ελευθερίας του λόγου σε ιδιωτικές 
εταιρείες είναι απαράδεκτο· φρονεί ότι η 
απόσυρση περιεχομένου θα πρέπει να 
ακολουθείται από την επιβολή του νόμου, 
όπου αυτό απαιτείται·

Or. en

Τροπολογία 56
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί τη θέσπιση μέσων 
αντίκρουσης των κοινοποιήσεων, που θα 
επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες περιεχομένου 
να υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως 
τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που 
τους κοινοποιηθεί απόσυρση 
περιεχομένου· υπογραμμίζει ότι το να 
ανατίθεται η αρμοδιότητα καθορισμού 
των ορίων της ελευθερίας του λόγου σε 
ιδιωτικές εταιρείες είναι απαράδεκτο και 
δημιουργεί κινδύνους τόσο για τους 
πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις, ενώ 
ούτε οι μεν ούτε οι δε διαθέτουν τα 
κατάλληλα προσόντα για τη λήψη 
τέτοιων αποφάσεων.

6. ζητεί τη θέσπιση μέσων 
αντίκρουσης των κοινοποιήσεων, που θα 
επιτρέπουν στους αναφορτωτές να 
υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως τις 
αξιώσεις τους σε περίπτωση που τους 
κοινοποιηθεί απόσυρση περιεχομένου· 
υπογραμμίζει ότι η αρμοδιότητα των 
παρόχων επιγραμμικών υπηρεσιών να 
αντιμετωπίζουν τη διασπορά παράνομου 
περιεχομένου θα πρέπει να επιτελείται 
εντός ενός σαφούς νομοθετικού πλαισίου 
και με δικαστική επίβλεψη.

Or. en

Τροπολογία 57
Salvatore De Meo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. ζητεί τη θέσπιση μέσων 6. ζητεί τη θέσπιση μέσων 
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αντίκρουσης των κοινοποιήσεων, που θα 
επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες περιεχομένου 
να υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως 
τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που τους 
κοινοποιηθεί απόσυρση περιεχομένου· 
υπογραμμίζει ότι το να ανατίθεται η 
αρμοδιότητα καθορισμού των ορίων της 
ελευθερίας του λόγου σε ιδιωτικές 
εταιρείες είναι απαράδεκτο και δημιουργεί 
κινδύνους τόσο για τους πολίτες όσο και 
για τις επιχειρήσεις, ενώ ούτε οι μεν ούτε 
οι δε διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα 
για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων.

αντίκρουσης των κοινοποιήσεων, που θα 
επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες περιεχομένου 
να υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως 
τα δικαιώματά τους σε περίπτωση που τους 
κοινοποιηθεί απόσυρση περιεχομένου· 
υπογραμμίζει ότι το να ανατίθεται η 
αρμοδιότητα καθορισμού των ορίων της 
ελευθερίας του λόγου μόνο σε ιδιωτικές 
εταιρείες είναι απαράδεκτο και δημιουργεί 
κινδύνους τόσο για τους πολίτες όσο και 
για τις επιχειρήσεις, ενώ ούτε οι μεν ούτε 
οι δε διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα 
για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 58
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. φρονεί ότι το να επιτρέπεται στα 
νέα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα να 
αναπτύσσονται και να ενισχύουν την 
ψηφιακή ενιαία αγορά με την άρση των 
εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία του 
ψηφιακού περιεχομένου, εμπόδια τα 
οποία δημιουργούν εθνικές 
κατακερματισμένες αγορές και μια 
ζήτηση για παράνομο περιεχόμενο, έχει 
αποδειχθεί ότι λειτουργεί στο παρελθόν, 
ιδίως σε σχέση με τις παραβιάσεις των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

Or. en

Τροπολογία 59
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι η εισαγωγή ψηφιακών 
υπηρεσιών πρέπει να υλοποιηθεί κατά τον 
ίδιο χρόνο με τη θέσπιση ορισμένων 
μέτρων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
πολιτών και των μικρών επιχειρήσεων 
σχετικά με την ψηφιοποίηση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι 
πολίτες έχουν πρόσβαση σε αυτές τις 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 60
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι με τον νέο νόμο για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης 
να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
θέτουν οι αλγόριθμοι όσον αφορά την 
εξασφάλιση της έλλειψης διακρίσεων, τη 
διαφάνεια και την εξηγησιμότητα, καθώς 
και την ευθύνη· επισημαίνει την ανάγκη 
παρακολούθησης των αλγορίθμων και 
αξιολόγησης των συναφών κινδύνων, την 
ανάγκη χρήσης υψηλής ποιότητας και 
αμερόληπτων συνόλων δεδομένων, 
καθώς και την ανάγκη παροχής βοήθειας 
σε άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε 
ποικίλο περιεχόμενο, απόψεις, προϊόντα 
και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

Or. en

Τροπολογία 61
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Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 
παράνομη φύση ορισμένων ειδών 
περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί 
εύκολα, η απόφαση είναι λιγότερο 
ευδιάκριτη για άλλους τύπους 
περιεχομένου, καθώς απαιτείται η 
θεώρησή τους στο συγκεκριμένο πλαίσιο· 
προειδοποιεί ότι ορισμένα 
αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν είναι 
αρκετά εξελιγμένα ώστε να λαμβάνουν 
υπόψη το πλαίσιο, γεγονός που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε περιττούς 
περιορισμούς στην ελευθερία της 
έκφρασης·

Or. fr

Τροπολογία 62
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. ζητεί τη θέσπιση απαιτήσεων 
διαφάνειας και λογοδοσίας όσον αφορά 
τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για 
την επισήμανση του περιεχομένου για 
τους παρόχους φιλοξενίας περιεχομένου 
και τους παρόχους μέσων αυτόματης 
αναγνώρισης περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων της δημόσιας 
τεκμηρίωσης, τουλάχιστον, της ύπαρξης 
και της λειτουργίας των τεχνολογιών 
αναγνώρισης περιεχομένου· οι απαιτήσεις 
διαφάνειας για τους παρόχους φιλοξενίας 
περιεχομένου θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τον αριθμό όλων των 



PE650.628v01-00 40/49 AM\1204141EL.docx

EL

ειδοποιήσεων που έχουν ληφθεί, τους 
λόγους για τον καθορισμό της 
νομιμότητας του περιεχομένου ή τον 
τρόπο που παραβιάζονται οι όροι 
παροχής υπηρεσιών, τα συγκεκριμένα 
χρονικά πλαίσια ειδοποίησης του 
αναφορτωτή, τον αριθμό των 
καταγγελιών που έχουν ληφθεί και τον 
τρόπο που αυτές επιλύθηκαν, καθώς και 
τον αριθμό των εσφαλμένων αποσύρσεων 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 63
Martin Schirdewan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. θεωρεί ότι πρακτικές, όπως η 
κατάρτιση προφίλ, παρεμβαίνουν σε 
μεγάλο βαθμό στα δικαιώματα και τις 
ελευθερίες των πολιτών· αναγνωρίζει ότι 
το πλαίσιο του γενικού κανονισμού για 
την προστασία των δεδομένων δεν 
προστατεύει επαρκώς τους καταναλωτές 
από την κατάρτιση προφίλ και τις 
αδικαιολόγητες αυτοματοποιημένες 
αποφάσεις· συνεπώς είναι της άποψης ότι 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
προστασία των καταναλωτών, τα 
προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν μόνο όταν αυτό είναι 
αναγκαίο για να παρασχεθεί η αιτούμενη 
υπηρεσία·

Or. en

Τροπολογία 64
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι ο υφιστάμενος 
μηχανισμός κοινοποίησης και απόσυρσης 
δεν παρεμποδίζει το να αναφορτωθεί 
ξανά παράνομο περιεχόμενο που είχε 
προηγουμένως αποσυρθεί· τονίζει την 
κλίμακα των υπηρεσιών και του 
περιεχομένου που διατίθενται στις μέρες 
μας στο διαδίκτυο· ζητεί συνεπώς ένα 
ενισχυμένο πλαίσιο που προβλέπει 
μηχανισμό κοινοποίησης και απόσυρσης, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών 
λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα, ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι το παράνομο 
περιεχόμενο που είχε νομίμως αποσυρθεί 
από τις υπηρεσίες τους, κατόπιν 
κοινοποίησης, παραμένει κατεβασμένο.

Or. en

Τροπολογία 65
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. συνιστά να θεσπίστουν με τη 
δέσμη νόμων για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
εναρμονισμένα πρότυπα και μια 
διαδικασία διαχείρισης του παράνομου 
επιγραμμικού περιεχομένου, που θα 
εφαρμόζονται στον έλεγχο του 
περιεχομένου από τις πλατφόρμες 
φιλοξενίας περιεχομένου -βάσει 
μηχανισμών αναγγελίας και δράσης-, 
καθώς και στην επίβλεψη του 
περιεχομένου από οιαδήποτε εθνική αρχή, 
γεγονός που θα εξασφαλίζει επαρκείς 
διασφαλίσεις κατά των καταχρηστικών 
περιοριστικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένου του 
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αποτελεσματικού ελέγχου από δικαστήριο 
ή άλλο ανεξάρτητο όργανο επίλυσης 
διαφορών· και θεωρεί ότι αυτά τα 
πρότυπα θα πρέπει να διαφοροποιούνται 
και να θέτουν διαφορετικές προσεγγίσεις 
σε συνάρτηση με το προστατευμένο 
συμφέρον που θα μπορούσε δυνητικά να 
βλάψει το εικαζόμενο παράνομο 
περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 66
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. σημειώνει ότι η έλλειψη 
πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες για 
ορισμένες κατηγορίες πολιτών θα 
μπορούσε να οδηγήσει στον αποκλεισμό 
και την παραβίαση της ίσης αγοράς και 
των δικαιωμάτων πρόσβασης στην 
ενημέρωση·

Or. en

Τροπολογία 67
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ζητεί υποχρεώσεις διαφάνειας για 
τα συστήματα σύστασης των παρόχων 
φιλοξενίας περιεχομένου, οι οποίες θα 
πρέπει να έχουν τη μορφή 
ανωνυμοποιημένης πρόσβασης σε 
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δεδομένα, υψηλού επιπέδου και σε 
πραγματικό χρόνο, μέσω δημοσίων 
Διασυνδέσεων Προγράμματος 
Εφαρμογής (ΑPIs) και να περιλαμβάνουν 
δημόσια τεκμηρίωση των παραγωγών 
συστάσεων και των κοινών τους, τις 
αποφάσεις ιεράρχησης σχετικά με το 
περιεχόμενο και άλλες παρεμβάσεις από 
την πλατφόρμα, καθώς και τις 
οργανωτικές δομές οι οποίες ελέγχουν 
αυτά τα συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 68
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. τονίζει ότι η πρόσβαση στις 
υπηρεσίες του ψηφιακού δικτύου θα 
πρέπει να επιτρέπει, με όρους ίσης 
συνδρομής, την ταυτόσημη και άνευ 
διακρίσεων πρόσβαση σε ολόκληρο το 
δίκτυο· ζητεί, συνεπώς, την απαγόρευση 
των πρακτικών να τίθενται ποσοστώσεις 
επί του περιεχομένου ή της κατάρτισης 
προφίλ με βάση τα χαρακτηριστικά των 
χρηστών, τις σκέψεις ή τα ενδιαφέροντά 
τους, καθώς και την απαγόρευση των 
πρακτικών απόκρυψης και σκιάσης, 
εκτός και αν αυτές δικαιολογούνται βάσει 
σαφώς εντοπισμένης ανάρμοστης 
συμπεριφοράς εκ μέρους του χρήστη.

Or. fr

Τροπολογία 69
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. επισημαίνει ότι η παρέμβαση στην 
ελευθερία της έκφρασης πρέπει να 
προδιαγράφεται από τον νόμο και 
συνεπώς επιμένει ότι δεν θα πρέπει να 
υπάρχει οιοδήποτε στοιχείο στον νόμο για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες που να επιτρέπει 
στις αρχές να διατάζουν την απόσυρση 
του νόμιμου περιεχομένου βάσει του ότι 
είναι «επιβλαβές» ή «ψευδές»·

Or. en

Τροπολογία 70
Clara Ponsatí Obiols

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. θεωρεί ότι ο φορέας της ΕΕ που 
έχει το καθήκον επίβλεψης για την 
εφαρμογή των προτύπων και τη 
διαδικασία διαχείρισης του παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου θα πρέπει να 
επιβλέπει και να ελέγχει τόσο τον έλεγχο 
του περιεχομένου από τις πλατφόρμες 
φιλοξενίας περιεχομένου όσο και την 
επίβλεψη περιεχομένου από τις εθνικές 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 71
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. προσδίδει έμφαση στο δικαίωμα 
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στην εκπαίδευση και την πολιτισμική 
ταυτότητα, καθώς και στην ανάγκη για 
μια ειλικρινή παρουσίαση του 
επιγραμμικού περιεχομένου, ιδίως όσον 
αφορά την ταξινόμηση των έργων 
μυθοπλασίας ως προϊόντων 
«διασκέδασης» ή ως «ιστορικών 
προϊόντων».

Or. fr

Τροπολογία 72
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. ζητεί την υποχρέωση εκτίμησης 
κινδύνου για τα εργαλεία επισήμανσης 
περιεχομένου που χρησιμοποιούνται από 
παρόχους φιλοξενίας περιεχομένου, της 
οποίας οι εργασίες θα διενεργούνται με 
συρρυθμιστικό τρόπο και η οποία θα 
υλοποιείται σε τακτικά χρονικά πλαίσια 
που θα προβλέπονται σε νόμο·

Or. en

Τροπολογία 73
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6δ. ζητεί να θεσπιστεί ένας ενωσιακός 
φορέας με καθήκον να επιβλέπει και να 
εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της μελλοντικής ρύθμισης, 
συμπεριλαμβανομένων του ελέγχου των 
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εκθέσεων διαφάνειας και της διενέργειας 
ελέγχων των αλγορίθμων που παρέχονται 
και χρησιμοποιούνται από τους παρόχους 
φιλοξενίας περιεχομένου για την 
επισήμανση περιεχομένου και τα 
συστήματα σύστασης·

Or. en

Τροπολογία 74
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ε. ζητεί να θεσπιστούν κοινωνικά 
αντιπροσωπευτικά και πολύμορφα, ιδίως 
με ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων, 
συρρυθυμιστικά συμβούλια των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, με μηχανισμό 
πολλαπλών συμφεροντούχων, τα οποία θα 
παρέχουν ένα ανοιχτό, διαφανές, 
υπεύθυνο και συμμετοχικό φόρουμ 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αρχές 
ελέγχου του περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 75
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6στ. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν ανεξάρτητους φορείς 
διακανονισμού των διαφορών που θα 
είναι εντεταλμένοι με το καθήκον να 
επιλύουν διαφορές μεταξύ των 
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αναφορτωτών, των κοινοποιούντων και 
των παρόχων φιλοξενίας περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 76
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ζ. ζητεί από την Επιτροπή να 
συμπεριλάβει την αρχή «ελευθερία της 
έκφρασης κατά τον σχεδιασμό», 
σύμφωνα με την οποία ο πάροχος 
φιλοξενίας περιεχομένου, τόσο κατά τον 
χρόνο του σταδίου του σχεδιασμού της 
υπηρεσίας όσο και κατά τον χρόνο 
παροχής της υπηρεσίας αυτής καθαυτής, 
εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα, με αποτελεσματικό 
τρόπο, και ενσωματώνει τις αναγκαίες 
διαφυλάξεις στην παροχή της υπηρεσίας, 
προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις 
οποιασδήποτε μελλοντικής ρύθμισης και 
να προστατεύονται τα δικαιώματα του 
καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 77
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6η. ζητεί από την Επιτροπή να 
θεσπίσει ελάχιστα πρότυπα για τους 
εσωτερικούς κανόνες, όπως όρους και 



PE650.628v01-00 48/49 AM\1204141EL.docx

EL

προϋποθέσεις ή κατευθυντήριες γραμμές 
για την κοινότητα, των παρόχων 
φιλοξενίας περιεχομένου και των 
παρόχων μέσων ελέγχου του 
περιεχομένου, προκειμένου να 
παρασχεθούν διασφαλίσεις για τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως όσον 
αφορά τη διαφάνεια, την 
προσβασιμότητα, την προβλεψιμότητα 
και την επιβολή χωρίς διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 78
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6θ. υπενθυμίζει ότι η κατάρτιση 
προφίλ μαζί με τις στοχευμένες 
διαφημίσεις δεν υπονομεύουν απλά και 
μόνο το δημοκρατικό πλαίσιο, αλλά 
επίσης οδηγούν και σε αθέμιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 
κυρίαρχων ιδιωτικών παραγόντων που 
συλλέγουν τεράστιους όγκους δεδομένων 
και καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
περιορίσει τη στοχευμένη διαφήμιση, 
προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού για τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 79
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 ι (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6ι. υπενθυμίζει ότι η επιλογή 
αλγοριθμικών εργαλείων για τα 
συστήματα σύστασης εγείρει ανησυχίες 
σχετικά με τη λογοδοσία και τη 
διαφάνεια· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη 
να διασφαλιστεί και να εφαρμοστεί 
σωστά το δικαίωμα των χρηστών να μην 
επιλέγουν προτεινόμενες και 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.

Or. en


