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Τροπολογία 599
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΟΥΣΑΣ 
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Or. en

Τροπολογία 600
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εισαγάγει σαφείς υποχρεώσεις 
διαφάνειας και πληροφόρησης σχετικά με 
τη δέουσα επιμέλεια· οι εν λόγω 
υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν παρεκκλίσεις ή νέες 
εξαιρέσεις στο ισχύον καθεστώς ευθύνης 
και τη δευτερεύουσα ευθύνη που 
ορίζονται στα άρθρα 12, 13 και 14 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
θα πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες 
πτυχές:

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εισαγάγει σαφείς υποχρεώσεις 
σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια, μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τη διαφάνεια και την 
πληροφόρηση· οι εν λόγω υποχρεώσεις θα 
πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες 
πτυχές:

Or. en

Τροπολογία 601
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εισαγάγει σαφείς υποχρεώσεις 
διαφάνειας και πληροφόρησης σχετικά με 
τη δέουσα επιμέλεια· οι εν λόγω 
υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν παρεκκλίσεις ή νέες 
εξαιρέσεις στο ισχύον καθεστώς ευθύνης 
και τη δευτερεύουσα ευθύνη που ορίζονται 
στα άρθρα 12, 13 και 14 της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και θα πρέπει να 
καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές:

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εισαγάγει σαφείς και αναλογικές 
υποχρεώσεις διαφάνειας και 
πληροφόρησης σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια· οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν θα 
πρέπει να δημιουργούν παρεκκλίσεις ή 
νέες εξαιρέσεις στο ισχύον καθεστώς 
ευθύνης και τη δευτερεύουσα ευθύνη που 
ορίζονται στα άρθρα 12, 13 και 14 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα 
πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες 
πτυχές:

Or. en

Τροπολογία 602
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εισαγάγει σαφείς υποχρεώσεις 
διαφάνειας και πληροφόρησης σχετικά με 
τη δέουσα επιμέλεια· οι εν λόγω 
υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν παρεκκλίσεις ή νέες 
εξαιρέσεις στο ισχύον καθεστώς ευθύνης 
και τη δευτερεύουσα ευθύνη που ορίζονται 
στα άρθρα 12, 13 και 14 της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και θα πρέπει να 
καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές:

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εισαγάγει σαφείς υποχρεώσεις 
σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια μεταξύ 
άλλων όσον αφορά τη διαφάνεια και την 
πληροφόρηση· οι εν λόγω υποχρεώσεις 
δεν θα πρέπει να δημιουργούν 
παρεκκλίσεις ή νέες εξαιρέσεις στο ισχύον 
καθεστώς ευθύνης και τη δευτερεύουσα 
ευθύνη που ορίζονται στα άρθρα 12, 13 και 
14 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
και θα πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες 
πτυχές:

Or. en

Τροπολογία 603
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εισαγάγει σαφείς υποχρεώσεις 
διαφάνειας και πληροφόρησης σχετικά με 
τη δέουσα επιμέλεια· οι εν λόγω 
υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν παρεκκλίσεις ή νέες 
εξαιρέσεις στο ισχύον καθεστώς ευθύνης 
και τη δευτερεύουσα ευθύνη που 
ορίζονται στα άρθρα 12, 13 και 14 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα 
πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες 
πτυχές:

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εισαγάγει σαφείς υποχρεώσεις 
διαφάνειας και πληροφόρησης σχετικά με 
τη δέουσα επιμέλεια και όχι ένα γενικό 
καθήκον επιμέλειας· οι εν λόγω 
υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν παρεκκλίσεις ή νέες 
εξαιρέσεις στο ισχύον καθεστώς ευθύνης 
που ορίζεται στα άρθρα 12, 13 και 14 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα 
πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες 
πτυχές:

Or. en

Τροπολογία 604
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εισαγάγει σαφείς υποχρεώσεις 
διαφάνειας και πληροφόρησης σχετικά με 
τη δέουσα επιμέλεια· οι εν λόγω 
υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν παρεκκλίσεις ή νέες 
εξαιρέσεις στο ισχύον καθεστώς ευθύνης 
και τη δευτερεύουσα ευθύνη που ορίζονται 
στα άρθρα 12, 13 και 14 της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και θα πρέπει να 
καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές:

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εισαγάγει σαφείς υποχρεώσεις 
διαφάνειας και πληροφόρησης· οι εν λόγω 
υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν παρεκκλίσεις ή νέες 
εξαιρέσεις στο ισχύον καθεστώς ευθύνης 
και τη δευτερεύουσα ευθύνη που ορίζονται 
στα άρθρα 12, 13 και 14 της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και θα πρέπει να 
καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές:

Or. en



PE652.305v01-00 6/171 AM\1205187EL.docx

EL

Τροπολογία 605
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
να εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς 
πελάτες («Know Your Business 
Customer»)· οι πάροχοι υπηρεσιών θα 
πρέπει να επαληθεύουν την ταυτότητα 
των επιχειρηματικών τους εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
μητρώου της εταιρείας τους ή 
οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης, 
εφόσον είναι αναγκαίο, της εξακρίβωσης 
της εθνικής ταυτότητας του τελικού 
πραγματικού δικαιούχου τους· οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους όταν η ταυτότητα του 
επιχειρηματικού πελάτη τους είναι 
ψευδής, παραπλανητική ή κατ’ άλλον 
τρόπο μη έγκυρη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 606
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 και 
του άρθρου 6 της οδηγίας για το 
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εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες 
(«Know Your Business Customer»)· οι 
πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
επαληθεύουν την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών τους εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
μητρώου της εταιρείας τους ή 
οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης, 
εφόσον είναι αναγκαίο, της εξακρίβωσης 
της εθνικής ταυτότητας του τελικού 
πραγματικού δικαιούχου τους· οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους όταν η ταυτότητα του 
επιχειρηματικού πελάτη τους είναι ψευδής, 
παραπλανητική ή κατ’ άλλον τρόπο μη 
έγκυρη·

ηλεκτρονικό εμπόριο και να εισαχθεί η 
αρχή της πληροφόρησης σχετικά με τους 
επιχειρηματικούς πελάτες («Know Your 
Business Customer») στην περίπτωση που 
οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών 
μεσολάβησης χρησιμοποιούν μια 
υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας 
ως μέσο πώλησης στους καταναλωτές ή 
επικοινωνίας με αυτούς· για εμπόρους ή 
άλλους παρόχους στις αγορές και για 
διαφημιστές, μεσίτες ή άλλους παρόχους 
υπηρεσιών εμπορικής επικοινωνίας, οι 
πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
συλλέγουν την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών τους εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
μητρώου της εταιρείας τους ή 
οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης· οι πληροφορίες αυτές θα 
πρέπει να είναι ακριβείς και 
επικαιροποιημένες, και οι πάροχοι 
υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους όταν οι πληροφορίες είναι ελλιπείς ή 
όταν ο πάροχος έχει ενημερωθεί από τις 
αρμόδιες αρχές ότι η ταυτότητα του 
επιχειρηματικού πελάτη τους είναι ψευδής, 
παραπλανητική ή κατ’ άλλον τρόπο μη 
έγκυρη·

Or. en

Τροπολογία 607
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 
εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες 
(«Know Your Business Customer»)· οι 
πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 
εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες 
(«Know Your Business Customer»)· οι 
πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
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επαληθεύουν την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών τους εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
μητρώου της εταιρείας τους ή 
οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης, 
εφόσον είναι αναγκαίο, της εξακρίβωσης 
της εθνικής ταυτότητας του τελικού 
πραγματικού δικαιούχου τους· οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους όταν η ταυτότητα του 
επιχειρηματικού πελάτη τους είναι 
ψευδής, παραπλανητική ή κατ’ άλλον 
τρόπο μη έγκυρη·

επαληθεύουν την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών τους εταίρων, 
λαμβάνοντας επαρκείς πληροφορίες για 
να είναι σε θέση να τους καθιστούν 
υπεύθυνους για παραβάσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας για τους 
καταναλωτές. Οι πληροφορίες αυτές θα 
πρέπει να είναι ακριβείς, και οι πάροχοι 
υπηρεσιών θα πρέπει να πραγματοποιούν 
τακτικούς αιφνιδιαστικούς ελέγχους για 
να εντοπίζουν ανακριβή δεδομένα.

Or. sv

Τροπολογία 608
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 
εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες 
(«Know Your Business Customer»)· οι 
πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
επαληθεύουν την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών τους εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
μητρώου της εταιρείας τους ή 
οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης, 
εφόσον είναι αναγκαίο, της εξακρίβωσης 
της εθνικής ταυτότητας του τελικού 
πραγματικού δικαιούχου τους· οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν 

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 
εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες 
(«Know Your Business Customer»)· οι 
πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
επαληθεύουν, τακτικά, την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών τους εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
μητρώου της εταιρείας τους ή 
οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης, 
εφόσον είναι αναγκαίο, της εξακρίβωσης 
της εθνικής ταυτότητας του τελικού 
πραγματικού δικαιούχου τους, την 
ταχυδρομική διεύθυνση και τα πιο 
πρόσφατα στοιχεία επικοινωνίας· οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
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τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους όταν η ταυτότητα του 
επιχειρηματικού πελάτη τους είναι ψευδής, 
παραπλανητική ή κατ’ άλλον τρόπο μη 
έγκυρη·

ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους όταν η ταυτότητα του 
επιχειρηματικού πελάτη τους είναι ψευδής, 
παραπλανητική ή κατ’ άλλον τρόπο μη 
έγκυρη·

Or. es

Τροπολογία 609
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 
εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες 
(«Know Your Business Customer»)· οι 
πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
επαληθεύουν την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών τους εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
μητρώου της εταιρείας τους ή 
οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης, 
εφόσον είναι αναγκαίο, της εξακρίβωσης 
της εθνικής ταυτότητας του τελικού 
πραγματικού δικαιούχου τους· οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους όταν η ταυτότητα του 
επιχειρηματικού πελάτη τους είναι ψευδής, 
παραπλανητική ή κατ’ άλλον τρόπο μη 
έγκυρη·

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 
εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες 
(«Know Your Business Customer») για 
επιχειρηματικούς χρήστες διαδικτυακών 
αγορών· οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει 
να επαληθεύουν την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών τους εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
μητρώου της εταιρείας τους ή 
οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης, 
εφόσον είναι αναγκαίο, της εξακρίβωσης 
της εθνικής ταυτότητας του τελικού 
πραγματικού δικαιούχου τους· οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους όταν ενημερώνονται ότι η ταυτότητα 
του επιχειρηματικού πελάτη τους είναι 
ψευδής, παραπλανητική ή κατ’ άλλον 
τρόπο μη έγκυρη·

Or. en
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Τροπολογία 610
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 
εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες 
(«Know Your Business Customer»)· οι 
πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
επαληθεύουν την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών τους εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
μητρώου της εταιρείας τους ή 
οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης, 
εφόσον είναι αναγκαίο, της εξακρίβωσης 
της εθνικής ταυτότητας του τελικού 
πραγματικού δικαιούχου τους· οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους όταν η ταυτότητα του 
επιχειρηματικού πελάτη τους είναι ψευδής, 
παραπλανητική ή κατ’ άλλον τρόπο μη 
έγκυρη·

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 
εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες 
(«Know Your Business Customer») μόνο 
για τις άμεσες εμπορικές σχέσεις του 
παρόχου φιλοξενίας· οι πάροχοι 
φιλοξενίας θα πρέπει να επαληθεύουν την 
ταυτότητα των επιχειρηματικών τους 
εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του 
αριθμού μητρώου της εταιρείας τους ή 
οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης της 
εξακρίβωσης της εθνικής ταυτότητας του 
τελικού πραγματικού δικαιούχου τους· οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους όταν η ταυτότητα του 
επιχειρηματικού πελάτη τους είναι ψευδής, 
παραπλανητική ή κατ’ άλλον τρόπο μη 
έγκυρη·

Or. en

Τροπολογία 611
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 
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εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες 
(«Know Your Business Customer»)· οι 
πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
επαληθεύουν την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών τους εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
μητρώου της εταιρείας τους ή 
οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης, 
εφόσον είναι αναγκαίο, της εξακρίβωσης 
της εθνικής ταυτότητας του τελικού 
πραγματικού δικαιούχου τους· οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους όταν η ταυτότητα του 
επιχειρηματικού πελάτη τους είναι ψευδής, 
παραπλανητική ή κατ’ άλλον τρόπο μη 
έγκυρη·

εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες 
(«Know Your Business Customer»)· οι 
πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
επαληθεύουν την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών τους εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
μητρώου της εταιρείας τους ή 
οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης, 
εφόσον είναι αναγκαίο, της εξακρίβωσης 
της εθνικής ταυτότητας του τελικού 
πραγματικού δικαιούχου τους· οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους όταν η ταυτότητα του 
επιχειρηματικού πελάτη τους ή ατόμων 
που πραγματοποιούν πωλήσεις σε 
διαδικτυακές πλατφόρμες είναι ψευδής, 
παραπλανητική ή κατ’ άλλον τρόπο μη 
έγκυρη·

Or. en

Τροπολογία 612
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 
εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες 
(«Know Your Business Customer»)· οι 
πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
επαληθεύουν την ταυτότητα των 
επιχειρηματικών τους εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
μητρώου της εταιρείας τους ή 

– θα πρέπει να ενισχυθούν οι 
απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 
εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης 
σχετικά με τους επιχειρηματικούς πελάτες 
(«Know Your Business Customer») για 
επιχειρηματικούς χρήστες· οι πάροχοι 
υπηρεσιών θα πρέπει να επαληθεύουν την 
ταυτότητα των επιχειρηματικών χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
μητρώου της εταιρείας τους ή 
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οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης, 
εφόσον είναι αναγκαίο, της εξακρίβωσης 
της εθνικής ταυτότητας του τελικού 
πραγματικού δικαιούχου τους· οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους όταν η ταυτότητα του 
επιχειρηματικού πελάτη τους είναι ψευδής, 
παραπλανητική ή κατ’ άλλον τρόπο μη 
έγκυρη·

οποιουδήποτε αντίστοιχου μέσου 
αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης, 
εφόσον είναι αναγκαίο, της εξακρίβωσης 
της εθνικής ταυτότητας του τελικού 
πραγματικού δικαιούχου τους· οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι 
ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες 
όταν η ταυτότητα του επιχειρηματικού 
χρήστη τους είναι ψευδής, παραπλανητική 
ή κατ’ άλλον τρόπο μη έγκυρη·

Or. en

Τροπολογία 613
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Η γνώση της εμπορικής 
ταυτότητας των καλυπτόμενων 
εμπορικών οντοτήτων θα πρέπει να 
συνοδεύεται με τον ορισμό ενός φυσικού 
προσώπου ως υπεύθυνου για τις εν λόγω 
οντότητες, ως «σημείου επαφής» για 
καταγγελίες ή προσφυγές, και τα στοιχεία 
του οποίου να είναι προσβάσιμα σε 
περίπτωση κίνησης δικαστικής 
διαδικασίας, κι έτσι να στερούνται ισχύος 
τυχόν πτωχεύσεις ή λύσεις εταιριών εξ 
απάτης, οργανωμένες από εταιρείες ad 
hoc, εταιρείες οι οποίες κρίνονται ένοχες 
για διαδικτυακή απάτη·

Or. fr

Τροπολογία 614
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και θα πρέπει να ισχύει με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
χρηστών βάσει του ΓΚΠΔ, καθώς και του 
δικαιώματος στην ανωνυμία στο Διαδίκτυο 
ή στον να μην είναι ταυτοποιημένος ένας 
χρήστης· οι νέες γενικές απαιτήσεις 
πληροφόρησης θα πρέπει να 
επανεξετάσουν και να ενισχύσουν 
περαιτέρω τα άρθρα 5 και 10 της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου 
τα μέτρα αυτά να ευθυγραμμιστούν με τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης που 
θεσπίστηκαν στην πρόσφατα εγκριθείσα 
νομοθεσία, και ιδίως την οδηγία για τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων5, 
την οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και τον κανονισμό για τις 
επιχειρήσεις.

– το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και θα πρέπει να ισχύει με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
χρηστών βάσει του ΓΚΠΔ, καθώς και του 
δικαιώματος στην ανωνυμία στο Διαδίκτυο 
ή στον να μην είναι ταυτοποιημένος ένας 
χρήστης· το εν λόγω δικαίωμα, το οποίο 
αναγνωρίζεται και εφαρμόζεται πολύ 
άνισα στη νομοθεσία των κρατών μελών, 
θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο 
κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες να 
αποσκοπούν στην πραγματική 
αναγνώρισή του· οι νέες γενικές 
απαιτήσεις πληροφόρησης θα πρέπει να 
επανεξετάσουν και να ενισχύσουν 
περαιτέρω τα άρθρα 5 και 10 της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου 
τα μέτρα αυτά να ευθυγραμμιστούν με τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης που 
θεσπίστηκαν στην πρόσφατα εγκριθείσα 
νομοθεσία, και ιδίως την οδηγία για τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων5, 
την οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και τον κανονισμό για τις 
επιχειρήσεις.

__________________ __________________
5 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την 
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 

5 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την 
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 
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18.12.2019, σ. 7). 18.12.2019, σ. 7).

Or. fr

Τροπολογία 615
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και θα πρέπει να ισχύει με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
χρηστών βάσει του ΓΚΠΔ, καθώς και του 
δικαιώματος στην ανωνυμία στο Διαδίκτυο 
ή στον να μην είναι ταυτοποιημένος ένας 
χρήστης· οι νέες γενικές απαιτήσεις 
πληροφόρησης θα πρέπει να 
επανεξετάσουν και να ενισχύσουν 
περαιτέρω τα άρθρα 5 και 10 της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου 
τα μέτρα αυτά να ευθυγραμμιστούν με τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης που 
θεσπίστηκαν στην πρόσφατα εγκριθείσα 
νομοθεσία, και ιδίως την οδηγία για τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων5, 
την οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και τον κανονισμό για τις 
επιχειρήσεις.

– το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις συμβατικές σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων και θα πρέπει να 
ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων 
των χρηστών βάσει του ΓΚΠΔ, καθώς και 
του δικαιώματος στην ανωνυμία στο 
Διαδίκτυο ή στον να μην είναι 
ταυτοποιημένος ένας χρήστης· οι νέες 
γενικές απαιτήσεις πληροφόρησης θα 
πρέπει να επανεξετάσουν και να 
ενισχύσουν περαιτέρω τα άρθρα 5 και 10 
της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
προκειμένου τα μέτρα αυτά να 
ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις 
πληροφόρησης που θεσπίστηκαν στην 
πρόσφατα εγκριθείσα νομοθεσία, και ιδίως 
την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες 
των συμβάσεων5, την οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών και τον 
κανονισμό για τις επιχειρήσεις.

__________________ __________________
5 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την 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 

5 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την 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 
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επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των 
κανόνων της Ένωσης για την προστασία 
των καταναλωτών (ΕΕ L 328 της 
18.12.2019, σ. 7).

επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των 
κανόνων της Ένωσης για την προστασία 
των καταναλωτών (ΕΕ L 328 της 
18.12.2019, σ. 7).

Or. sv

Τροπολογία 616
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και θα πρέπει να ισχύει με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
χρηστών βάσει του ΓΚΠΔ, καθώς και του 
δικαιώματος στην ανωνυμία στο Διαδίκτυο 
ή στον να μην είναι ταυτοποιημένος ένας 
χρήστης· οι νέες γενικές απαιτήσεις 
πληροφόρησης θα πρέπει να 
επανεξετάσουν και να ενισχύσουν 
περαιτέρω τα άρθρα 5 και 10 της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου 
τα μέτρα αυτά να ευθυγραμμιστούν με τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης που 
θεσπίστηκαν στην πρόσφατα εγκριθείσα 
νομοθεσία, και ιδίως την οδηγία για τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων5, 
την οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και τον κανονισμό για τις 
επιχειρήσεις.

– το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και θα πρέπει να ισχύει με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
χρηστών βάσει του ΓΚΠΔ, καθώς και του 
δικαιώματος στην ανωνυμία στο Διαδίκτυο 
ή στον να μην είναι ταυτοποιημένος ένας 
χρήστης· οι νέες γενικές απαιτήσεις 
πληροφόρησης θα πρέπει να 
επανεξετάσουν και να ενισχύσουν 
περαιτέρω τα άρθρα 5, 6 και 10 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
προκειμένου τα μέτρα αυτά να 
ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις 
πληροφόρησης που θεσπίστηκαν στην 
πρόσφατα εγκριθείσα νομοθεσία, και ιδίως 
την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες 
των συμβάσεων5, την οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών και τον 
κανονισμό για τις επιχειρήσεις.

__________________ __________________
5 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Νοεμβρίου 2019 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

5 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
27ης Νοεμβρίου 2019 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 
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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).

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).

Or. en

Τροπολογία 617
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και θα πρέπει να ισχύει με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
χρηστών βάσει του ΓΚΠΔ, καθώς και του 
δικαιώματος στην ανωνυμία στο 
Διαδίκτυο ή στον να μην είναι 
ταυτοποιημένος ένας χρήστης· οι νέες 
γενικές απαιτήσεις πληροφόρησης θα 
πρέπει να επανεξετάσουν και να 
ενισχύσουν περαιτέρω τα άρθρα 5 και 10 
της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
προκειμένου τα μέτρα αυτά να 
ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις 
πληροφόρησης που θεσπίστηκαν στην 
πρόσφατα εγκριθείσα νομοθεσία, και ιδίως 
την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες 
των συμβάσεων5, την οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών και τον 
κανονισμό για τις επιχειρήσεις.

– το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και θα πρέπει να ισχύει με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
υποκειμένων των δεδομένων βάσει του 
ΓΚΠΔ, καθώς και του δικαιώματος στην 
ανωνυμία του καταναλωτή ή στο να μην 
είναι ταυτοποιημένος ένας χρήστης· οι 
νέες γενικές απαιτήσεις πληροφόρησης θα 
πρέπει να ενισχύσουν περαιτέρω τα άρθρα 
5 και 10 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, προκειμένου τα μέτρα αυτά να 
συμπληρώσουν τις απαιτήσεις 
πληροφόρησης που θεσπίστηκαν στην 
πρόσφατα εγκριθείσα νομοθεσία, και ιδίως 
την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες 
των συμβάσεων5, την οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών και τον 
κανονισμό για τις επιχειρήσεις.

__________________ __________________
5 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές, όπως 

5 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές, όπως 



AM\1205187EL.docx 17/171 PE652.305v01-00

EL

τροποποιήθηκε τελευταία με την 
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).

τροποποιήθηκε τελευταία με την 
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).

Or. en

Τροπολογία 618
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και θα πρέπει να ισχύει με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
χρηστών βάσει του ΓΚΠΔ, καθώς και του 
δικαιώματος στην ανωνυμία στο 
Διαδίκτυο ή στον να μην είναι 
ταυτοποιημένος ένας χρήστης· οι νέες 
γενικές απαιτήσεις πληροφόρησης θα 
πρέπει να επανεξετάσουν και να 
ενισχύσουν περαιτέρω τα άρθρα 5 και 10 
της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
προκειμένου τα μέτρα αυτά να 
ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις 
πληροφόρησης που θεσπίστηκαν στην 
πρόσφατα εγκριθείσα νομοθεσία, και ιδίως 
την οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες 
των συμβάσεων5, την οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών και τον 
κανονισμό για τις επιχειρήσεις.

– το μέτρο αυτό θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων, και θα πρέπει να ισχύει με 
την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των 
χρηστών βάσει του ΓΚΠΔ, καθώς και της 
δυνατότητας διατήρησης της ανωνυμίας 
στο Διαδίκτυο· οι νέες γενικές απαιτήσεις 
πληροφόρησης θα πρέπει να 
επανεξετάσουν και να ενισχύσουν 
περαιτέρω τα άρθρα 5 και 10 της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου 
τα μέτρα αυτά να ευθυγραμμιστούν με τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης που 
θεσπίστηκαν στην πρόσφατα εγκριθείσα 
νομοθεσία, και ιδίως την οδηγία για τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, 
την οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και τον κανονισμό για τις 
επιχειρήσεις.

__________________ __________________
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5 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων 
που συνάπτονται με καταναλωτές, όπως 
τροποποιήθηκε τελευταία με την 
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).

Or. en

Τροπολογία 619
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, 
Romana Tomc, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει μέτρα για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος των ψεύτικων προφίλ 
χρηστών και παρόχων υπηρεσιών. Η 
ταυτότητα των παρόχων υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας και των 
χρηστών θα πρέπει να είναι δυνατόν να 
εξακριβώνεται από τις αρχές, όταν 
απαιτείται· αυτό θα μπορούσε να συμβεί 
σε περίπτωση που διαπράξουν μια 
παράνομη δραστηριότητα στο Διαδίκτυο. 
Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει μέτρα τα 
οποία θα επιτρέπουν στις δικαστικές 
αρχές να προσδιορίζουν και να 
εντοπίζουν με ιδιαιτέρως ενεργό τρόπο 
όσους χρήστες προβαίνουν σε παράνομες 
δραστηριότητες (για την προστασία τόσο 
των χρηστών όσο και των πλατφορμών), 
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και παράλληλα να διασφαλίσει τα 
δικαιώματα προστασίας δεδομένων κάθε 
χρήστη. Η δημιουργία μιας ψηφιακής 
ταυτότητας θα μπορούσε να δώσει λύση 
στην πρόκληση αυτή.

Or. en

Τροπολογία 620
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Sándor 
Rónai, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Οι διατάξεις του άρθρου 5 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα 
πρέπει να εκσυγχρονιστούν περαιτέρω και 
να απαιτούν από τους εμπόρους να 
προσφέρουν στους καταναλωτές άμεσα 
και αποτελεσματικά μέσα επικοινωνίας 
όπως ηλεκτρονικές φόρμες επικοινωνίας, 
διαλογορομπότ (chatbot), υπηρεσίες 
άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων ή 
υπηρεσίες επανάκλησης, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι πληροφορίες που 
σχετίζονται με αυτά τα μέσα 
επικοινωνίας είναι προσβάσιμες στους 
καταναλωτές με σαφή και κατανοητό 
τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 621
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – περίπτωση 2 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Οι απαιτήσεις για τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 10 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα 
έπρεπε να συνεπάγονται την αρχή της 
αληθούς νομικής και φορολογικής 
δήλωσης των εμπορικών 
δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων 
και των παθητικών (συγκεκριμένα των 
εισοδημάτων από διαφήμιση), που όντως 
πραγματοποιήθηκαν σε έδαφος κράτους 
μέλους της Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 622
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alex Agius Saliba, Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να απαιτεί από τους παρόχους 
υπηρεσιών να υιοθετούν δίκαιους και 
διαφανείς συμβατικούς όρους και γενικές 
προϋποθέσεις σύμφωνα τουλάχιστον με τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

Με την επιφύλαξη της οδηγίας σχετικά με 
τα δικαιώματα των καταναλωτών και 
της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να θεσπίζει ελάχιστα 
πρότυπα για τους συμβατικούς όρους και 
τις γενικές προϋποθέσεις που 
χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών και 
θα πρέπει να απαιτεί να είναι δίκαιοι, 
προσβάσιμοι, προβλέψιμοι, να μην 
εισάγουν διακρίσεις, να είναι διαφανείς 
και να συνάδουν τουλάχιστον με τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:

Or. en

Τροπολογία 623
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να απαιτεί από τους παρόχους 
υπηρεσιών να υιοθετούν δίκαιους και 
διαφανείς συμβατικούς όρους και γενικές 
προϋποθέσεις σύμφωνα τουλάχιστον με 
τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να απαιτεί από τους παρόχους 
υπηρεσιών να υιοθετούν δίκαιους και 
διαφανείς συμβατικούς όρους και γενικές 
προϋποθέσεις που συνδυάζουν 
υφιστάμενες και νέες απαιτήσεις:

Or. en

Τροπολογία 624
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αναφέρουν ρητά στους 
συμβατικούς όρους και τις γενικές 
προϋποθέσεις τους ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών δεν αποθηκεύουν παράνομο 
περιεχόμενο·

– να αναφέρουν ρητά στους 
συμβατικούς όρους και τις γενικές 
προϋποθέσεις τους ότι η αναφόρτωση 
παράνομου περιεχομένου συνεπάγεται τις 
πλήρεις συνέπειες του εφαρμοστέου 
δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 625
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αναφέρουν ρητά στους 
συμβατικούς όρους και τις γενικές 

– να αναφέρουν ρητά στους 
συμβατικούς όρους και τις γενικές 
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προϋποθέσεις τους ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών δεν αποθηκεύουν παράνομο 
περιεχόμενο·

προϋποθέσεις τους ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών δεν αποθηκεύουν παράνομο 
περιεχόμενο εν γνώσει τους·

Or. en

Τροπολογία 626
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αναφέρουν ρητά στους 
συμβατικούς όρους και τις γενικές 
προϋποθέσεις τι θα νοείται ως παράνομο 
περιεχόμενο σύμφωνα με το ενωσιακό ή 
το εθνικό δίκαιο που ισχύει για την(τις) 
υπηρεσία(-ες) που παρέχεται(-ονται)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 627
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αναφέρουν ρητά στους 
συμβατικούς όρους και τις γενικές 
προϋποθέσεις τι θα νοείται ως παράνομο 
περιεχόμενο σύμφωνα με το ενωσιακό ή το 
εθνικό δίκαιο που ισχύει για την(τις) 
υπηρεσία(-ες) που παρέχεται(-ονται)·

– να αναφέρουν ρητά στους 
συμβατικούς όρους και τις γενικές 
προϋποθέσεις τι θα νοείται ως παράνομο 
περιεχόμενο σύμφωνα με το ενωσιακό ή το 
εθνικό δίκαιο που ισχύει για την(τις) 
υπηρεσία(-ες) που παρέχεται(-ονται), και 
να εξηγούν σαφώς τις πολιτικές σε σχέση 
με το εν λόγω περιεχόμενο, μεταξύ άλλων 
και την πολιτική για τις κατ’ επανάληψη 
παραβάσεις, και την πολιτική για την 
αναστολή λογαριασμών·

Or. es
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Τροπολογία 628
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αναφέρουν ρητά στους 
συμβατικούς όρους και τις γενικές 
προϋποθέσεις τι θα νοείται ως παράνομο 
περιεχόμενο σύμφωνα με το ενωσιακό ή το 
εθνικό δίκαιο που ισχύει για την(τις) 
υπηρεσία(-ες) που παρέχεται(-ονται)·

– να αναφέρουν ρητά στους 
συμβατικούς όρους και τις γενικές 
προϋποθέσεις τι θα νοείται ως παράνομο 
περιεχόμενο σύμφωνα με το ενωσιακό ή το 
εθνικό δίκαιο

Or. en

Τροπολογία 629
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζουν ότι οι συμβατικοί 
όροι και οι γενικές προϋποθέσεις 
συνάδουν με τα πρότυπα στον τομέα των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· 

Or. en

Τροπολογία 630
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ορίζουν σαφείς και 
αδιαμφισβήτητους συμβατικούς όρους 
και γενικές προϋποθέσεις σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 631
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζουν ότι οι συμβατικοί 
όροι και οι γενικές προϋποθέσεις 
συμμορφώνονται με αυτές και με όλες τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης που 
θεσπίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, 
της οδηγίας για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και του ΓΚΠΔ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 632
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζουν ότι οι συμβατικοί 
όροι και οι γενικές προϋποθέσεις 
συμμορφώνονται με αυτές και με όλες τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης που θεσπίζονται 
από το δίκαιο της Ένωσης, 

– να διασφαλίζουν ότι οι συμβατικοί 
όροι και οι γενικές προϋποθέσεις 
συμμορφώνονται με αυτές και με όλες τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης που θεσπίζονται 
από το δίκαιο της Ένωσης, 



AM\1205187EL.docx 25/171 PE652.305v01-00

EL

συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, της 
οδηγίας για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και του ΓΚΠΔ·

συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, 
της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, της οδηγίας για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών και του ΓΚΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 633
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζουν ότι οι συμβατικοί 
όροι και οι γενικές προϋποθέσεις 
συμμορφώνονται με αυτές και με όλες τις 
απαιτήσεις πληροφόρησης που 
θεσπίζονται από το δίκαιο της Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, της 
οδηγίας για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και του ΓΚΠΔ·

– να διασφαλίζουν ότι οι συμβατικοί 
όροι και οι γενικές προϋποθέσεις 
συμμορφώνονται με το ενωσιακό δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε και 
όλων των σχετικών απαιτήσεων 
πληροφόρησης, μεταξύ άλλων και των 
απαιτήσεων της οδηγίας για τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, της 
οδηγίας για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και του ΓΚΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 634
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζουν ότι η διαδικασία 
ακύρωσης είναι εξίσου εύκολη με τη 
διαδικασία εγγραφής (χωρίς «σκούρα 
μοτίβα» ή άλλου είδους επιρροή στην 
απόφαση του καταναλωτή)·

Or. en
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Τροπολογία 635
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προσδιορίζουν με σαφήνεια και 
ακρίβεια στους συμβατικούς όρους και τις 
γενικές προϋποθέσεις τις ακριβείς 
παραμέτρους των συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης τους και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να επηρεάσουν την 
επιλογή ή τη συμπεριφορά των χρηστών 
τους, καθώς και τους λόγους και τη 
σημασία των εν λόγω παραμέτρων, σε 
αντίθεση με άλλες παραμέτρους.

– να προσδιορίζουν με σαφήνεια και 
ακρίβεια στους συμβατικούς όρους και τις 
γενικές προϋποθέσεις τις ακριβείς εισροές 
και τις στοχευόμενες εκροές των 
συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης τους.

Or. en

Τροπολογία 636
Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προσδιορίζουν με σαφήνεια και 
ακρίβεια στους συμβατικούς όρους και τις 
γενικές προϋποθέσεις τις ακριβείς 
παραμέτρους των συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης τους και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να επηρεάσουν την 
επιλογή ή τη συμπεριφορά των χρηστών 
τους, καθώς και τους λόγους και τη 
σημασία των εν λόγω παραμέτρων, σε 
αντίθεση με άλλες παραμέτρους.

– να προσδιορίζουν με σαφήνεια και 
ακρίβεια στους συμβατικούς όρους και τις 
γενικές προϋποθέσεις τις κύριες 
παραμέτρους που καθορίζουν την 
κατάταξη, καθώς και τους λόγους και τη 
σημασία των εν λόγω παραμέτρων, σε 
αντίθεση με άλλες παραμέτρους.

Or. en
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Τροπολογία 637
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προσδιορίζουν με σαφήνεια και 
ακρίβεια στους συμβατικούς όρους και τις 
γενικές προϋποθέσεις τις ακριβείς 
παραμέτρους των συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης τους και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να επηρεάσουν την 
επιλογή ή τη συμπεριφορά των χρηστών 
τους, καθώς και τους λόγους και τη 
σημασία των εν λόγω παραμέτρων, σε 
αντίθεση με άλλες παραμέτρους.

– να προσδιορίζουν με σαφήνεια και 
ακρίβεια στους συμβατικούς όρους και τις 
γενικές προϋποθέσεις τις κύριες 
παραμέτρους που καθορίζουν την 
κατάταξη περιεχομένου, καθώς και τους 
λόγους και τη σημασία των εν λόγω 
παραμέτρων, σε αντίθεση με άλλες 
παραμέτρους.

Or. en

Τροπολογία 638
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προσδιορίζουν με σαφήνεια και 
ακρίβεια στους συμβατικούς όρους και τις 
γενικές προϋποθέσεις τις ακριβείς 
παραμέτρους των συστημάτων τεχνητής 
νοημοσύνης τους και τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να επηρεάσουν την 
επιλογή ή τη συμπεριφορά των χρηστών 
τους, καθώς και τους λόγους και τη 
σημασία των εν λόγω παραμέτρων, σε 
αντίθεση με άλλες παραμέτρους.

– να προσδιορίζουν με σαφήνεια και 
ακρίβεια στους συμβατικούς όρους και τις 
γενικές προϋποθέσεις τις κύριες 
παραμέτρους που καθορίζουν την 
κατάταξη και τους λόγους για τη σχετική 
σημασία αυτών των κύριων παραμέτρων 
σε σύγκριση με άλλες παραμέτρους, 
σύμφωνα με τον κανονισμό για τις 
σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και 
πλατφορμών.

Or. sv

Τροπολογία 639
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
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Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ξεκινούν όλες τις συμφωνίες 
όρων και προϋποθέσεων και όλες τις 
συμβάσεις αδειοδότησης τελικού χρήστη 
με μια συνοπτική δήλωση η οποία θα 
βασίζεται σε ένα πλαίσιο και σε ένα 
υπόδειγμα εγγράφου που θα καταρτίσει η 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 640
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – εδάφιο 2 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενημερώνουν τους χρήστες 
κάθε φορά που αλλάζουν τους οικείους 
όρους υπηρεσιών ή τα οικεία κοινοτικά 
πρότυπα και να παρέχουν ουσιαστικές 
εξηγήσεις για κάθε σημαντική αλλαγή 
των όρων παροχής υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 641
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. Απαιτήσεις διαφάνειας για τις 
εμπορικές επικοινωνίες

3. Απαιτήσεις για τις εμπορικές 
επικοινωνίες

Or. en

Τροπολογία 642
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Andreas Schieder, Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Biljana 
Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– με βάση το άρθρο 6 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα νέα μέτρα θα 
πρέπει να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο 
για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και 
καταναλωτών σχετικά με τις διατάξεις για 
τη διαφάνεια όσον αφορά τη διαφήμιση, 
την ψηφιακή ώθηση και την προτιμησιακή 
μεταχείριση· οι αμειβόμενες διαφημίσεις ή 
η αμειβόμενη τοποθέτηση σε κατάταξη 
αποτελεσμάτων αναζήτησης θα πρέπει να 
προσδιορίζονται κατά τρόπο σαφή, 
συνοπτικό και κατανοητό·

– με βάση το άρθρο 6 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα νέα μέτρα θα 
πρέπει να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο 
για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και 
καταναλωτών σχετικά με τις διατάξεις για 
την ουσιαστική διαφάνεια και λογοδοσία 
όσον αφορά τη διαδικτυακή διαφήμιση, 
την ψηφιακή ώθηση και την προτιμησιακή 
μεταχείριση· τα μέτρα αυτά θα πρέπει:

- να παρέχουν στους καταναλωτές τη 
δυνατότητα να μην αποτελούν 
αντικείμενο παρακολούθησης ή 
μικροστόχευσης, τη δυνατότητα να 
επιλέγουν αν επιθυμούν τη χρήση 
δεδομένων που αφορούν τη συμπεριφορά 
για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και 
αν επιθυμούν να λαμβάνουν πολιτικές 
διαφημίσεις και σποτ·
- να παρέχουν στους καταναλωτές 
πρόσβαση στα οικεία προφίλ δυναμικής 
εμπορικής προώθησης, προκειμένου να 
είναι ενημερωμένοι σχετικά με το κατά 
πόσον και για ποιους σκοπούς 
παρακολουθούνται και αν οι πληροφορίες 
που λαμβάνουν εξυπηρετούν 
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διαφημιστικούς σκοπούς·
- να διασφαλίζουν το δικαίωμα των 
καταναλωτών να αμφισβητούν 
οποιαδήποτε απόφαση υπονομεύει τα 
συμφέροντά τους μεταξύ άλλων μέσω 
μηχανισμών συλλογικής έννομης 
προστασίας·
- να διασφαλίζουν ότι οι αμειβόμενες 
διαφημίσεις ή η αμειβόμενη τοποθέτηση 
σε κατάταξη αποτελεσμάτων αναζήτησης 
θα πρέπει να προσδιορίζονται κατά τρόπο 
σαφή, συνοπτικό και κατανοητό·

- να διευκρινίζουν τους λόγους για τους 
οποίους οι πάροχοι υπηρεσιών και οι 
έμποροι δεν μπορούν να εισάγουν 
διακρίσεις και να προσφέρουν 
καθοδήγηση σχετικά με τις πρακτικές 
που λογίζονται ως επιθετική διαφήμιση, 
ενθαρρύνοντας παράλληλα τις 
τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που 
είναι φιλικές προς τον καταναλωτή·
- να παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα 
διαφημίσεων σε κατάλληλη μορφή για 
την επαλήθευση της έκθεσης των 
διαφημιστών, των επιδόσεων των επί 
πληρωμή διαφημίσεων έναντι των 
δωρεάν διαφημίσεων και της 
συμμόρφωσης με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις διαφοροποίησης.

Or. en

Τροπολογία 643
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– με βάση το άρθρο 6 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα νέα μέτρα θα 
πρέπει να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο 

– με βάση το άρθρο 6 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα νέα μέτρα θα 
πρέπει να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο 
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για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και 
καταναλωτών σχετικά με τις διατάξεις για 
τη διαφάνεια όσον αφορά τη διαφήμιση, 
την ψηφιακή ώθηση και την προτιμησιακή 
μεταχείριση· οι αμειβόμενες διαφημίσεις ή 
η αμειβόμενη τοποθέτηση σε κατάταξη 
αποτελεσμάτων αναζήτησης θα πρέπει να 
προσδιορίζονται κατά τρόπο σαφή, 
συνοπτικό και κατανοητό·

για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και 
καταναλωτών σχετικά με τις διατάξεις για 
τη διαφάνεια όσον αφορά τη διαφήμιση, 
την ψηφιακή ώθηση και την προτιμησιακή 
μεταχείριση· οι αμειβόμενες διαφημίσεις ή 
η αμειβόμενη τοποθέτηση σε κατάταξη 
αποτελεσμάτων αναζήτησης θα πρέπει να 
προσδιορίζονται κατά τρόπο σαφή, 
συνοπτικό και κατανοητό σύμφωνα με την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/2161·

Or. en

Τροπολογία 644
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– με βάση το άρθρο 6 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα νέα μέτρα θα 
πρέπει να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο 
για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και 
καταναλωτών σχετικά με τις διατάξεις για 
τη διαφάνεια όσον αφορά τη διαφήμιση, 
την ψηφιακή ώθηση και την προτιμησιακή 
μεταχείριση· οι αμειβόμενες διαφημίσεις ή 
η αμειβόμενη τοποθέτηση σε κατάταξη 
αποτελεσμάτων αναζήτησης θα πρέπει να 
προσδιορίζονται κατά τρόπο σαφή, 
συνοπτικό και κατανοητό·

– με βάση το άρθρο 6 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα νέα μέτρα θα 
πρέπει να δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο 
για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και 
καταναλωτών σχετικά με τις διατάξεις για 
τη διαφάνεια όσον αφορά τη διαφήμιση, 
την πληροφόρηση, την ψηφιακή ώθηση 
και την προτιμησιακή μεταχείριση· οι 
αμειβόμενες διαφημίσεις ή η αμειβόμενη 
τοποθέτηση σε κατάταξη αποτελεσμάτων 
αναζήτησης θα πρέπει να προσδιορίζονται 
κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και 
κατανοητό·

Or. en

Τροπολογία 645
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, Romana Tomc, 
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3 – περίπτωση 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– οι απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
γνωστοποίησης του ποιος πληρώνει για τη 
διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων και έμμεσων πληρωμών ή 
οποιωνδήποτε άλλων συνεισφορών που 
λαμβάνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών· οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει 
να ισχύουν και για τις πλατφόρμες, ακόμη 
και αν είναι εγκατεστημένες σε τρίτες 
χώρες· οι καταναλωτές και οι δημόσιες 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ταυτοποιούν τους υπεύθυνους σε 
περίπτωση, για παράδειγμα, ψευδούς ή 
παραπλανητικής διαφήμισης·

– οι απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
γνωστοποίησης του ποιος πληρώνει για τη 
διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων και έμμεσων πληρωμών ή 
οποιωνδήποτε άλλων συνεισφορών που 
λαμβάνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών· οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει 
να ισχύουν και για τις πλατφόρμες, ακόμη 
και αν είναι εγκατεστημένες σε τρίτες 
χώρες· οι καταναλωτές και οι δημόσιες 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ταυτοποιούν τους υπεύθυνους σε 
περίπτωση, για παράδειγμα, ψευδούς ή 
παραπλανητικής διαφήμισης· οι εν λόγω 
απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει επίσης 
να ενισχύουν τους διαφημιστές έναντι 
των υπηρεσιών διαφήμισης, όσον αφορά 
τον χρόνο και τον τόπο τοποθέτησης 
διαφημίσεων· απαιτούνται περισσότερες 
προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι δεν 
είναι δυνατή η χρηματοδότηση 
παράνομων δραστηριοτήτων μέσω 
διαφημιστικών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 646
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– οι απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
γνωστοποίησης του ποιος πληρώνει για τη 
διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων και έμμεσων πληρωμών ή 
οποιωνδήποτε άλλων συνεισφορών που 
λαμβάνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών· οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει 
να ισχύουν και για τις πλατφόρμες, ακόμη 

– οι απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
γνωστοποίησης του ποιος πληρώνει για τη 
διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων και έμμεσων πληρωμών ή 
οποιωνδήποτε άλλων συνεισφορών που 
λαμβάνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών· οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει 
να ισχύουν και για τις πλατφόρμες, ακόμη 
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και αν είναι εγκατεστημένες σε τρίτες 
χώρες· οι καταναλωτές και οι δημόσιες 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ταυτοποιούν τους υπεύθυνους σε 
περίπτωση, για παράδειγμα, ψευδούς ή 
παραπλανητικής διαφήμισης·

και αν είναι εγκατεστημένες σε τρίτες 
χώρες· οι καταναλωτές και οι δημόσιες 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ταυτοποιούν τους υπεύθυνους σε 
περίπτωση, για παράδειγμα, ψευδούς ή 
παραπλανητικής διαφήμισης· η 
βιομηχανία διαδικτυακής διαφήμισης, η 
οποία τοποθετεί διαφημίσεις σε 
ιστοτόπους, θα πρέπει να είναι υπεύθυνη 
για την ταχεία εφαρμογή του νομικού 
καθεστώτος (αλλαγή της απαγόρευσης 
για τις ποινικοποιημένες διαφημίσεις)·

Or. en

Τροπολογία 647
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– οι απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
γνωστοποίησης του ποιος πληρώνει για τη 
διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων και έμμεσων πληρωμών ή 
οποιωνδήποτε άλλων συνεισφορών που 
λαμβάνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών· οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει 
να ισχύουν και για τις πλατφόρμες, ακόμη 
και αν είναι εγκατεστημένες σε τρίτες 
χώρες· οι καταναλωτές και οι δημόσιες 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ταυτοποιούν τους υπεύθυνους σε 
περίπτωση, για παράδειγμα, ψευδούς ή 
παραπλανητικής διαφήμισης·

– οι απαιτήσεις διαφάνειας θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν την 
υποχρέωση γνωστοποίησης του ποιος 
πληρώνει για τη διαφήμιση, 
συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και 
έμμεσων πληρωμών ή οποιωνδήποτε 
άλλων συνεισφορών που λαμβάνονται από 
τους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον αυτό 
είναι τεχνικά εφικτό, αναλογικό και 
αποδεδειγμένα προσφέρει προστιθέμενη 
αξία,· οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 
ισχύουν και για τις πλατφόρμες, ακόμη και 
αν είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες· 
οι καταναλωτές και οι δημόσιες αρχές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ταυτοποιούν 
τους υπεύθυνους σε περίπτωση, για 
παράδειγμα, ψευδούς ή παραπλανητικής 
διαφήμισης·

Or. en



PE652.305v01-00 34/171 AM\1205187EL.docx

EL

Τροπολογία 648
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– οι απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
γνωστοποίησης του ποιος πληρώνει για τη 
διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων και έμμεσων πληρωμών ή 
οποιωνδήποτε άλλων συνεισφορών που 
λαμβάνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών· οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει 
να ισχύουν και για τις πλατφόρμες, ακόμη 
και αν είναι εγκατεστημένες σε τρίτες 
χώρες· οι καταναλωτές και οι δημόσιες 
αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
ταυτοποιούν τους υπεύθυνους σε 
περίπτωση, για παράδειγμα, ψευδούς ή 
παραπλανητικής διαφήμισης·

– οι απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
γνωστοποίησης του ποιος πληρώνει για τη 
διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων των 
άμεσων και έμμεσων πληρωμών ή 
οποιωνδήποτε άλλων συνεισφορών που 
λαμβάνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών· οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει 
να ισχύουν και για τις πλατφόρμες· οι 
καταναλωτές και οι δημόσιες αρχές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ταυτοποιούν 
τους υπεύθυνους σε περίπτωση, για 
παράδειγμα, ψευδούς ή παραπλανητικής 
διαφήμισης·

Or. en

Τροπολογία 649
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Marion Walsmann, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Οι απαιτήσεις διαφάνειας θα 
πρέπει να ισχύουν επίσης για τις 
στοχευμένες διαφημίσεις· τα κριτήρια για 
την κατάρτιση προφίλ ομάδων-στόχων 
και για τη βελτιστοποίηση των 
διαφημιστικών εκστρατειών πρέπει να 
διευκρινίζονται ώστε να είναι δυνατή η 
διαπίστωση τυχόν καταχρήσεων. Οι 
χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν και να 
έχουν χορηγήσει τη συγκατάθεσή τους εκ 
των προτέρων, εάν πρόκειται να γίνουν 
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αποδέκτες στοχευμένων διαφημίσεων·

Or. en

Τροπολογία 650
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Οι απαιτήσεις διαφάνειας θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν την υποχρέωση 
των διαδικτυακών πλατφορμών να 
ενημερώνουν τους καταναλωτές μόλις 
ένα προϊόν που έχουν αγοράσει από την 
πλατφόρμα αφαιρείται από αυτήν, 
κατόπιν κοινοποίησης περί μη 
συμμόρφωσης του προϊόντος με τους 
ενωσιακούς κανόνες ασφάλειας των 
προϊόντων και προστασίας των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 651
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Marion Walsmann, Kris Peeters, Andreas 
Schwab, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3 – περίπτωση 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Θα πρέπει να θεσπιστούν 
συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη 
συμπεριφορική διαφήμιση, 
συμπεριλαμβανομένης της 
μικροστόχευσης, για τον σκοπό της 
προστασίας του δημόσιου συμφέροντος· 
η συμπεριφορική διαφήμιση που 
βασίζεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά, 
δηλαδή εκθέτει πνευματικές ή σωματικές 



PE652.305v01-00 36/171 AM\1205187EL.docx

EL

αδυναμίες, θα πρέπει να απαγορεύεται 
πλήρως, ενώ ορισμένα άλλα 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση 
της επιλογής από τους χρήστες·

Or. en

Τροπολογία 652
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το άρθρο 7 της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται οι καταναλωτές από μη 
ζητηθείσες εμπορικές επικοινωνίες μέσω 
Διαδικτύου.

– εφόσον αποδειχθεί κατόπιν 
αναλύσεων, το άρθρο 7 της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί ή να υποστηριχθεί από 
αποτελεσματικά μέτρα επιβολής 
προκειμένου να προστατεύονται οι 
καταναλωτές από μη ζητηθείσες εμπορικές 
επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 653
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Evelyne 
Gebhardt, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– το άρθρο 7 της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται οι καταναλωτές από μη 
ζητηθείσες εμπορικές επικοινωνίες μέσω 
Διαδικτύου.

– το άρθρο 7 της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να 
αναθεωρηθεί προκειμένου να 
προστατεύονται οι καταναλωτές από μη 
ζητηθείσες εμπορικές επικοινωνίες μέσω 
Διαδικτύου και να ρυθμιστεί πιο αυστηρά 
η χρήση της στοχευμένης διαδικτυακής 
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διαφήμισης·

Or. en

Τροπολογία 654
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 3 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. Προληπτικά συμπληρωματικά 
μέτρα για τις υποχρεώσεις πληροφόρησης 
και διαφάνειας, όπως η υλοποίηση 
σχεδίων «δέουσας επιμέλειας». Οι 
ενεργητικοί πάροχοι φιλοξενίας πρέπει να 
καταρτίζουν και να εφαρμόζουν σχέδιο 
δέουσας επιμέλειας, οι πρακτικές μέθοδοι 
του οποίου μπορούν να καθορίζονται από 
τις αντίστοιχες εθνικές αρμόδιες αρχές 
και ρυθμιστικές αρχές. Το σχέδιο μπορεί 
να βασίζεται στις κάτωθι αρχές: 
προσδιορισμός των κινδύνων, πρόληψη 
παραβάσεων μέσω της εφαρμογής 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
ειδικών εκ των προτέρων μέτρων, 
αντιστάθμιση των αρνητικών συνεπειών 
και αναφορά διορθωτικών μέτρων.

Or. en

Τροπολογία 655
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Τεχνητή νοημοσύνη και εκμάθηση 
μηχανής

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 656
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Τεχνητή νοημοσύνη και εκμάθηση 
μηχανής

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 657
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. Τεχνητή νοημοσύνη και εκμάθηση 
μηχανής

4. Επόπτευση, ιεράρχηση και 
εξατομίκευση περιεχομένου

Or. en

Τροπολογία 658
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οι αναθεωρημένες διατάξεις θα πρέπει: διαγράφεται
– να θεσπίσουν ολοκληρωμένους 
κανόνες σχετικά με την απαγόρευση των 
διακρίσεων, τη διαφάνεια, την εποπτεία 
και την αξιολόγηση κινδύνου των 
αλγορίθμων για τις καθοδηγούμενες από 
την ΤΝ υπηρεσίες, προκειμένου να 
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εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών·
– να θεσπίσουν σαφείς μηχανισμούς 
λογοδοσίας, ευθύνης και έννομης 
προστασίας για την αντιμετώπιση 
πιθανών βλαβών που προκύπτουν από τη 
χρήση εφαρμογών ΤΝ και εργαλείων 
μηχανικής μάθησης·
– να θεσπίσουν τις αρχές της 
ασφάλειας και της προστασίας της 
ιδιωτικότητας από προεπιλογή·

Or. en

Τροπολογία 659
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οι αναθεωρημένες διατάξεις θα πρέπει: διαγράφεται
– να θεσπίσουν ολοκληρωμένους 
κανόνες σχετικά με την απαγόρευση των 
διακρίσεων, τη διαφάνεια, την εποπτεία 
και την αξιολόγηση κινδύνου των 
αλγορίθμων για τις καθοδηγούμενες από 
την ΤΝ υπηρεσίες, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών·
– να θεσπίσουν σαφείς μηχανισμούς 
λογοδοσίας, ευθύνης και έννομης 
προστασίας για την αντιμετώπιση 
πιθανών βλαβών που προκύπτουν από τη 
χρήση εφαρμογών ΤΝ και εργαλείων 
μηχανικής μάθησης·
– να θεσπίσουν τις αρχές της 
ασφάλειας και της προστασίας της 
ιδιωτικότητας από προεπιλογή·

Or. en
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Τροπολογία 660
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσουν ολοκληρωμένους 
κανόνες σχετικά με την απαγόρευση των 
διακρίσεων, τη διαφάνεια, την εποπτεία 
και την αξιολόγηση κινδύνου των 
αλγορίθμων για τις καθοδηγούμενες από 
την ΤΝ υπηρεσίες, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 661
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσουν ολοκληρωμένους 
κανόνες σχετικά με την απαγόρευση των 
διακρίσεων, τη διαφάνεια, την εποπτεία 
και την αξιολόγηση κινδύνου των 
αλγορίθμων για τις καθοδηγούμενες από 
την ΤΝ υπηρεσίες, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών·

– να θεσπίσουν ολοκληρωμένους 
κανόνες σχετικά με την απαγόρευση των 
διακρίσεων, τη διαφάνεια του συνόλου 
δεδομένων, την εποπτεία και την 
αξιολόγηση κινδύνου των αλγορίθμων για 
τις καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες 
από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
όπου παρατηρούνται κενά στην ισχύουσα 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 662
Eugen Jurzyca
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσουν ολοκληρωμένους 
κανόνες σχετικά με την απαγόρευση των 
διακρίσεων, τη διαφάνεια, την εποπτεία 
και την αξιολόγηση κινδύνου των 
αλγορίθμων για τις καθοδηγούμενες από 
την ΤΝ υπηρεσίες, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών·

– να θεσπίσουν ολοκληρωμένους 
κανόνες σχετικά με την απαγόρευση των 
διακρίσεων, τη διαφάνεια εισροών και 
εκροών, την εποπτεία και την αξιολόγηση 
κινδύνου των αλγορίθμων για τις 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί 
αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών, με σκοπό τη 
μεγιστοποίηση της ευημερίας των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 663
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσουν ολοκληρωμένους 
κανόνες σχετικά με την απαγόρευση των 
διακρίσεων, τη διαφάνεια, την εποπτεία 
και την αξιολόγηση κινδύνου των 
αλγορίθμων για τις καθοδηγούμενες από 
την ΤΝ υπηρεσίες, προκειμένου να 
εξασφαλιστεί υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών·

– να θεσπίσουν ολοκληρωμένους 
κανόνες σχετικά με την απαγόρευση των 
διακρίσεων, τη διαφάνεια, την εποπτεία 
και την αξιολόγηση κινδύνου των 
αλγορίθμων για τις καθοδηγούμενες από 
την ΤΝ υπηρεσίες σε τομείς υψηλού 
κινδύνου, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών·

Or. sv

Τροπολογία 664
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 1 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσουν ολοκληρωμένους 
κανόνες αξιολόγησης των τεχνολογιών 
τεχνητής νοημοσύνης ανά τομέα, οι 
οποίοι θα στηρίζονται στην αξία του 
ελέγχου από άνθρωπο και της σημασίας 
να παρέχονται δεδομένα·

Or. fr

Τροπολογία 665
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσουν σαφείς μηχανισμούς 
λογοδοσίας, ευθύνης και έννομης 
προστασίας για την αντιμετώπιση 
πιθανών βλαβών που προκύπτουν από τη 
χρήση εφαρμογών ΤΝ και εργαλείων 
μηχανικής μάθησης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 666
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσουν υποχρέωση 
αξιολόγησης των επαναλαμβανόμενων 
κινδύνων για τα εργαλεία 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων· 
μια τέτοια διάταξη θα πρέπει να 
συμφωνηθεί κατόπιν διαβούλευσης με 
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τους παρόχους φιλοξενίας περιεχομένου 
και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, και η 
εφαρμογή της θα παρακολουθείται από 
την αρχή του νομικά υπεύθυνου, 
αρμόδιου κράτους μέλους ή, στην 
περίπτωση παρόχων που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από 
μία χώρες, από την ευρωπαϊκή αρχή·

Or. en

Τροπολογία 667
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσουν τις αρχές της 
ασφάλειας και της προστασίας της 
ιδιωτικότητας από προεπιλογή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 668
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσουν τις αρχές της 
ασφάλειας και της προστασίας της 
ιδιωτικότητας από προεπιλογή·

– να θεσπίσουν τις αρχές της 
ασφάλειας και της προστασίας της 
ιδιωτικότητας από προεπιλογή, καθώς και 
την αρχή της πολυμορφίας «από τον 
σχεδιασμό».

Or. en
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Τροπολογία 669
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσουν τις αρχές της 
ασφάλειας και της προστασίας της 
ιδιωτικότητας από προεπιλογή·

–  να θεσπίσουν τις αρχές της 
ασφάλειας και της προστασίας της 
ιδιωτικότητας από τον σχεδιασμό και από 
προεπιλογή·

Or. en

Τροπολογία 670
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να αναπτύξουν ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη στον 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου και 
των ψηφιακών υπηρεσιών, βασισμένο 
στη δικαιοσύνη, την ακρίβεια, την 
εμπιστευτικότητα και τη διαφάνεια.

Or. en

Τροπολογία 671
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίσουν περισσότερη 
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διαφάνεια όσον αφορά τα αποτελέσματα 
κατάταξης και να δώσουν τέλος στο 
επιχειρηματικό μοντέλο των ψηφιακών 
αγορών για την κατάρτιση προφίλ που 
βασίζεται στην «αναζήτηση προσοχής», 
προκειμένου να μειωθεί η διάδοση 
αμφιλεγόμενου περιεχομένου και να 
παρασχεθούν στους χρήστες 
περισσότερες επιλογές όσον αφορά τον 
τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων 
κατάταξης·

Or. en

Τροπολογία 672
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εφαρμόζονται κατά περίπτωση 
και να μην απαιτούν ενιαία έρευνα για 
όλα τα συστήματα ΤΝ

Or. en

Τροπολογία 673
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- όσον αφορά τη λογοδοσία των 
αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται για τη 
στοχευμένη διαφήμιση, να θεσπίσουν 
δίκαια κριτήρια για τη βελτιστοποίηση 
των διαφημίσεων, και να επιτρέπουν τους 
εξωτερικούς ελέγχους και την 
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επαλήθευση των επιλογών σχεδιασμού 
αλγορίθμων που περιλαμβάνουν 
πληροφορίες για πρόσωπα.

Or. en

Τροπολογία 674
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιτρέπουν στις αρχές να 
ελέγχουν τους αλγόριθμους όταν έχουν 
βάσιμους λόγους να πιστεύουν ότι τίθεται 
ζήτημα μεροληψίας·

Or. en

Τροπολογία 675
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να διασφαλίσουν την ύπαρξη 
αποτελεσματικών και αποδοτικών 
δικαιωμάτων, θεσμών και διαδικασιών 
για τους σχεδιαστές ΤΝ ώστε να 
πιστοποιούν την αξιοπιστία των 
μοντέλων τους και να αντιμετωπίζουν και 
να αξιοποιούν δεόντως τον αντίκτυπο 
των επικείμενων τεχνολογικών εξελίξεων.

Or. en
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Τροπολογία 676
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 3 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υπόκεινται σε σαφείς κανόνες 
εμπιστευτικότητας και προστασίας του 
εμπορικού απορρήτου·

Or. en

Τροπολογία 677
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 3 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να διασφαλίσουν μια προσέγγιση 
κοινωνικού διαλόγου και 
αποτελεσματικής πληροφόρησης και 
διαβούλευσης με τους εργαζομένους πριν 
από την εισαγωγή τεχνολογιών και 
λύσεων ΤΝ που έχουν συνέπειες για τις 
συνθήκες εργασίας και απασχόλησης, 
ιδίως όσον αφορά τη χρήση αλγορίθμων·

Or. en

Τροπολογία 678
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 3 δ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίσουν ότι οι 
καταναλωτές προστατεύονται μέσω του 
δικαιώματος στην πληροφόρηση και του 
δικαιώματος στην επεξήγηση των 
υπηρεσιών ΤΝ, καθώς και μέσω του 
δικαιώματος απενεργοποίησης ή 
περιορισμού ενός συστήματος ΤΝ με 
χρήση της εξατομίκευσης όταν αυτό είναι 
εφικτό·

Or. en

Τροπολογία 679
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 4 – περίπτωση 3 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- να διασφαλίσουν την τήρηση της αρχής 
«του ελέγχου από τον άνθρωπο» και να 
εξασφαλίσουν την προστασία των 
δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής των 
εργαζομένων στην εργασία, ενισχύοντας 
τους κανόνες του ΓΚΠΔ στον χώρο 
εργασίας·

Or. en

Τροπολογία 680
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. Κυρώσεις διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 681
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η συμμόρφωση των διατάξεων περί 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να 
ενισχυθεί με αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
προστίμων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 682
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδάφιο 1 – υπότιτλος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η συμμόρφωση των διατάξεων περί 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ενισχυθεί 
με αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
προστίμων.

Η συμμόρφωση των διατάξεων περί 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ενισχυθεί 
με αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
προστίμων, με την επιφύλαξη της 
ποινικής αυτονομίας των κρατών μελών, 
ενώ οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκές 
Εισαγγελίας παραμένουν σε ισχύ 
αμετάβλητες.
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Or. fr

Τροπολογία 683
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδαφιο 1 – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η συμμόρφωση των διατάξεων περί 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ενισχυθεί 
με αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
προστίμων.

Η συμμόρφωση των διατάξεων περί 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ενισχυθεί 
με αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
προστίμων, τα οποία θα είναι αναλογικά 
προς τις εν λόγω συστημικές βλάβες.

Or. en

Τροπολογία 684
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδαφιο 1 – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η συμμόρφωση των διατάξεων περί 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ενισχυθεί 
με αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
προστίμων.

Η συμμόρφωση των διατάξεων περί 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ενισχυθεί 
με αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
εύλογων προστίμων.

Or. en

Τροπολογία 685
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδαφιο 1 – εδάφιο 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η συμμόρφωση των διατάξεων περί 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ενισχυθεί 
με αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
προστίμων.

Η συμμόρφωση των διατάξεων περί 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ενισχυθεί 
με αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
αποτρεπτικών προστίμων.

Or. en

Τροπολογία 686
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδαφιο 1 – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η συμμόρφωση των διατάξεων περί 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ενισχυθεί 
με αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
προστίμων.

Η συμμόρφωση των διατάξεων περί 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ενισχυθεί 
με αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 687
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος IV – εδαφιο 1 – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η συμμόρφωση των διατάξεων περί 
δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ενισχυθεί 
με αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
προστίμων.

Η συμμόρφωση των διατάξεων θα πρέπει 
να ενισχυθεί με αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επιβολής 
προστίμων.



PE652.305v01-00 52/171 AM\1205187EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 688
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

V. ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

V. ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Or. en

Τροπολογία 689
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να παρέχει σαφήνεια και 
καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι διαδικτυακοί μεσάζοντες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζουν το παράνομο 
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Οι 
αναθεωρημένοι κανόνες της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει:

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες ή 
άλλα επικουρικά μη νομοθετικά μέτρα θα 
πρέπει να παρέχουν σαφήνεια και 
καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι διαδικτυακοί μεσάζοντες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζουν το παράνομο 
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, τηρουμένης 
πλήρως της αρχής «μη γενικής 
παρακολούθησης». Οι αναθεωρημένοι 
κανόνες της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο θα πρέπει:

Or. en

Τροπολογία 690
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να παρέχει σαφήνεια και 
καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι διαδικτυακοί μεσάζοντες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζουν το παράνομο 
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Οι 
αναθεωρημένοι κανόνες της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει:

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να παρέχει σαφήνεια και 
καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο οι διαδικτυακοί μεσάζοντες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζουν το παράνομο και 
επιβλαβές περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Οι 
αναθεωρημένοι κανόνες της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει:

Or. en

Τροπολογία 691
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίσουν ότι οποιαδήποτε 
κατάργηση ή απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο δεν 
θα πρέπει να θίγει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των χρηστών και των καταναλωτών·

– να διευκρινίσουν ότι οποιαδήποτε 
κατάργηση ή απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο δεν 
θα πρέπει να θίγει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των χρηστών και των καταναλωτών, 
μεταξύ άλλων των ατόμων που έβαλαν τα 
περιεχόμενα στο Διαδίκτυο, εφόσον τα 
περιεχόμενα αυτά αποτελούν αντικείμενο 
καταχρηστικών ή δυσανάλογων μέτρων 
καταγγελίας και ελέγχου·

Or. fr

Τροπολογία 692
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίσουν ότι οποιαδήποτε 
κατάργηση ή απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο δεν 
θα πρέπει να θίγει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των χρηστών και των καταναλωτών·

– να διευκρινίσουν ότι οποιαδήποτε 
κατάργηση ή απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο δεν 
θα πρέπει να θίγει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των χρηστών και των καταναλωτών και 
ότι το νόμιμο περιεχόμενο θα πρέπει να 
παραμένει αναρτημένο στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 693
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίσουν ότι οποιαδήποτε 
κατάργηση ή απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο δεν 
θα πρέπει να θίγει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των χρηστών και των καταναλωτών·

– να διευκρινίσουν ότι οποιαδήποτε 
κατάργηση ή απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο δεν 
θα πρέπει να θίγει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, τα έννομα συμφέροντα των 
χρηστών και των καταναλωτών και την 
τεχνολογική καινοτομία·

Or. en

Τροπολογία 694
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίσουν ότι οποιαδήποτε 
κατάργηση ή απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο δεν 
θα πρέπει να θίγει τα θεμελιώδη 

– να διευκρινίσουν ότι οποιαδήποτε 
κατάργηση ή απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε παράνομο ή επιβλαβές 
περιεχόμενο δεν θα πρέπει να θίγει τα 
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δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των χρηστών και των καταναλωτών·

θεμελιώδη δικαιώματα και τα έννομα 
συμφέροντα των χρηστών και των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 695
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
από διαδικτυακούς μεσάζοντες σχετικά 
με το κατά πόσον συγκεκριμένο 
περιεχόμενο που αναφορτώνεται από 
χρήστες είναι νόμιμο θα πρέπει να είναι 
προσωρινές, και οι εν λόγω μεσάζοντες 
δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι 
για αυτές, διότι μόνο οι αρχές και τα 
δικαστήρια των κρατών μελών μπορούν 
να αποφασίσουν σε τελικό βαθμό τι 
συνιστά παράνομο περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 696
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενισχύσουν τον κεντρικό ρόλο 
των διαδικτυακών μεσαζόντων στη 
διευκόλυνση του δημόσιου διαλόγου και 
την ελεύθερη διάδοση των γεγονότων, των 
απόψεων και των ιδεών·

– να ενισχύσουν τον κεντρικό ρόλο 
του Διαδικτύου στη διευκόλυνση του 
δημόσιου διαλόγου και την ελεύθερη 
διάδοση των γεγονότων, των απόψεων και 
των ιδεών·

Or. en
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Τροπολογία 697
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– οι πάροχοι υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας θεωρούνται 
υπεύθυνοι εκτός εάν έχουν καταβάλει 
κάθε προσπάθεια για την πρόληψη 
μελλοντικών αναφορτώσεων 
κοινοποιημένων έργων η πρόσβαση στα 
οποία έχει απενεργοποιηθεί ή τα οποία 
έχουν αφαιρεθεί από τους ιστοτόπους 
τους·

Or. en

Τροπολογία 698
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους και ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 
νόμιμο περιεχόμενο υπό δίκαιους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις·

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι παθητικοί διαδικτυακοί 
πάροχοι φιλοξενίας δεν θα πρέπει να 
φέρουν άμεση ευθύνη για τις πράξεις των 
χρηστών τους υπό την προϋπόθεση ότι:

α) ο πάροχος δεν έχει γνώση της 
παράνομης δραστηριότητας ή 
πληροφορίας και, όσον αφορά τις 
αξιώσεις αποζημίωσης, δεν γνωρίζει τα 
γεγονότα ή τις περιστάσεις που καθιστούν 
εμφανή την παράνομη δραστηριότητα ή 
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πληροφορία· και
β) ο πάροχος, μόλις λάβει γνώση ή 
αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, αποσύρει 
ταχέως τις πληροφορίες ή καθιστά την 
πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.

Or. en

Τροπολογία 699
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους και ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 
νόμιμο περιεχόμενο υπό δίκαιους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις·

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες, τεχνικοί, αυτόματοι ή 
παθητικοί, δεν θα πρέπει να φέρουν άμεση 
ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών τους·

Or. es

Τροπολογία 700
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους και ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι τεχνικοί, αυτόματοι 
και παθητικοί διαδικτυακοί μεσάζοντες 
δεν θα πρέπει να φέρουν άμεση ευθύνη για 
τις πράξεις των χρηστών τους·
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νόμιμο περιεχόμενο υπό δίκαιους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 701
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους και ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 
νόμιμο περιεχόμενο υπό δίκαιους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις·

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους και ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 
νόμιμο περιεχόμενο υπό δίκαιους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, και δεν θα 
υφίστανται κυρώσεις σε περίπτωση που 
δεν μπορέσουν να εντοπίσουν όλο το 
παράνομο περιεχόμενο, υπό την 
προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο 
που δεν εισάγει διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 702
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 
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μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους και ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 
νόμιμο περιεχόμενο υπό δίκαιους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις·

μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους και ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 
νόμιμο περιεχόμενο υπό δίκαιους, 
προσβάσιμους, προβλέψιμους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 703
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους και ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 
νόμιμο περιεχόμενο υπό δίκαιους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις·

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι παθητικοί διαδικτυακοί 
μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους και ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 
νόμιμο περιεχόμενο υπό δίκαιους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 704
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι παθητικοί διαδικτυακοί 
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μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους και ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 
νόμιμο περιεχόμενο υπό δίκαιους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις·

μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους και ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 
νόμιμο περιεχόμενο υπό δίκαιους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 705
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους και ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 
νόμιμο περιεχόμενο υπό δίκαιους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις·

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους και ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 
παράνομο περιεχόμενο υπό δίκαιους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 706
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 

– να διατηρήσουν την υποκείμενη 
νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες δεν θα πρέπει να φέρουν 
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άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τουςκαι ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν 
νόμιμο περιεχόμενο υπό δίκαιους και 
διαφανείς όρους και προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση 
ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις·

άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών 
τους. Σε περίπτωση εφαρμογής φίλτρων, 
αυτά πρέπει να συνοδεύονται από ισχυρές 
διασφαλίσεις διαφάνειας και λογοδοσίας 
μέσω ανεξάρτητης και αμερόληπτης 
δημόσιας εποπτείας υψηλής 
εξειδίκευσης.

Or. en

Τροπολογία 707
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίσουν ότι οι 
διαδικτυακοί μεσάζοντες που 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο δεν θα 
πρέπει να επωφελούνται από την 
απαλλαγή από την ευθύνη που 
προβλέπεται στην οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Or. en

Τροπολογία 708
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίσουν ότι οι 
διαδικτυακοί μεσάζοντες που 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο δεν θα 
πρέπει να επωφελούνται από την 
απαλλαγή από την ευθύνη που 
προβλέπεται στην οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο.
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Or. en

Τροπολογία 709
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να συνδέουν τα κράτη μέλη με την 
εκτίμηση της νομιμότητας των 
περιεχομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
εθνικές ιδιαιτερότητες επί του θέματος·

Or. fr

Τροπολογία 710
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερώσουν νέα διαφάνεια και 
ανεξάρτητη εποπτεία των διαδικασιών και 
εργαλείων επόπτευσης του περιεχομένου 
σχετικά με την αφαίρεση παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου· τα εν λόγω 
συστήματα και οι διαδικασίες θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμα για έλεγχο και δοκιμές από 
ανεξάρτητες αρχές.

– να καθιερώσουν νέα διαφάνεια και 
ανεξάρτητη εθνική εποπτεία των 
διαδικασιών και εργαλείων επόπτευσης 
του περιεχομένου σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου· τα 
εν λόγω συστήματα και οι διαδικασίες θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο και 
δοκιμές από εθνικές αρχές της χώρας 
προέλευσης·

Or. en

Τροπολογία 711
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman



AM\1205187EL.docx 63/171 PE652.305v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερώσουν νέα διαφάνεια και 
ανεξάρτητη εποπτεία των διαδικασιών και 
εργαλείων επόπτευσης του περιεχομένου 
σχετικά με την αφαίρεση παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου· τα εν λόγω 
συστήματα και οι διαδικασίες θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμα για έλεγχο και δοκιμές από 
ανεξάρτητες αρχές.

– να καθιερώσουν νέα διαφάνεια και 
ανεξάρτητη εποπτεία των διαδικασιών και 
εργαλείων επόπτευσης του περιεχομένου 
σχετικά με την αφαίρεση παράνομου και 
επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου· 
τα εν λόγω συστήματα και οι διαδικασίες 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο 
και δοκιμές από ανεξάρτητες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 712
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερώσουν νέα διαφάνεια και 
ανεξάρτητη εποπτεία των διαδικασιών και 
εργαλείων επόπτευσης του περιεχομένου 
σχετικά με την αφαίρεση παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου· τα εν λόγω 
συστήματα και οι διαδικασίες θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμα για έλεγχο και δοκιμές από 
ανεξάρτητες αρχές.

– να καθιερώσουν νέα διαφάνεια και 
ανεξάρτητη εποπτεία των διαδικασιών και 
εθελοντικών εργαλείων επόπτευσης του 
περιεχομένου σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου· τα 
εν λόγω συστήματα και οι διαδικασίες θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα για έλεγχο και 
δοκιμές από ανεξάρτητες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 713
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθιερώσουν νέα διαφάνεια και 
ανεξάρτητη εποπτεία των διαδικασιών και 

– να καθιερώσουν νέα διαφάνεια και 
ανεξάρτητη εποπτεία των διαδικασιών και 
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εργαλείων επόπτευσης του περιεχομένου 
σχετικά με την αφαίρεση παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου· τα εν λόγω 
συστήματα και οι διαδικασίες θα πρέπει 
να είναι διαθέσιμα για έλεγχο και δοκιμές 
από ανεξάρτητες αρχές.

εργαλείων επόπτευσης του περιεχομένου 
σχετικά με την αφαίρεση παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου· οι εν λόγω 
διαδικασίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες 
για έλεγχο από ανεξάρτητες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 714
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίσουν την αρχή 
σύμφωνα με την οποία «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο» και την 
αρχή σύμφωνα με την οποία «οι φόροι 
και οι δασμοί πρέπει να καταβάλλονται 
στο κράτος όπου λαμβάνει χώρα η 
οικονομική δραστηριότητα».

Or. en

Τροπολογία 715
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προσαρμόζουν τη σοβαρότητα 
των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται 
από τους παρόχους υπηρεσιών ανάλογα 
με τη σοβαρότητα της παράβασης·

Or. en
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Τροπολογία 716
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να απαιτούν από τους παρόχους 
να κοινοποιούν ενεργά στα κράτη μέλη 
τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες 
για τον εντοπισμό δημοσιευμένων 
παράνομων πληροφοριών ή παράνομων 
δραστηριοτήτων στις οποίες προβαίνουν 
οι αποδέκτες των υπηρεσιών τους·

Or. en

Τροπολογία 717
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 1 – περίπτωση 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση 
και η αφαίρεση παράνομου περιεχομένου 
δεν προϋποθέτει την κατάργηση της 
πρόσβασης σε ολόκληρους ιστοτόπους 
και υπηρεσίες που είναι κατά τα άλλα 
νόμιμοι και ότι επηρεάζει μόνο το 
συγκεκριμένο κοινοποιημένο περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 718
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. Ένας μηχανισμός κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης

1. Ένας μηχανισμός κοινοποίησης και 
αφαίρεσης

Or. en

Τροπολογία 719
Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να θεσπίσει έναν εναρμονισμένο 
και νομικά εκτελεστό μηχανισμό 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης που 
θα βασίζεται σε ένα σύνολο σαφών 
διαδικασιών και ακριβή 
χρονοδιαγράμματα για κάθε στάδιο της 
διαδικασίας κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης. Ο μηχανισμός κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης θα πρέπει:

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να θεσπίσει έναν εναρμονισμένο 
και εκτελεστό μηχανισμό κοινοποίησης 
και αφαίρεσης που θα βασίζεται σε ένα 
σύνολο σαφών διαδικασιών για κάθε 
στάδιο της διαδικασίας κοινοποίησης και 
αφαίρεσης. Η εν λόγω διαδικασία θα 
πρέπει να συμπληρώνεται από τον 
μηχανισμό αντι-κοινοποίησης. Ο 
μηχανισμός κοινοποίησης και αφαίρεσης 
θα πρέπει:

Or. en

Τροπολογία 720
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να θεσπίσει έναν εναρμονισμένο 
και νομικά εκτελεστό μηχανισμό 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης που 
θα βασίζεται σε ένα σύνολο σαφών 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να θεσπίσει έναν διαφοροποιημένο, 
εναρμονισμένο και νομικά εκτελεστό 
μηχανισμό κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης που θα βασίζεται σε ένα σύνολο 
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διαδικασιών και ακριβή χρονοδιαγράμματα 
για κάθε στάδιο της διαδικασίας 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης. Ο 
μηχανισμός κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης θα πρέπει:

σαφών διαδικασιών και ακριβή 
χρονοδιαγράμματα για κάθε στάδιο της 
διαδικασίας κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης. Ο μηχανισμός κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης θα πρέπει:

Or. en

Τροπολογία 721
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να θεσπίσει έναν εναρμονισμένο 
και νομικά εκτελεστό μηχανισμό 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης που 
θα βασίζεται σε ένα σύνολο σαφών 
διαδικασιών και ακριβή 
χρονοδιαγράμματα για κάθε στάδιο της 
διαδικασίας κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης. Ο μηχανισμός κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης θα πρέπει:

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να θεσπίσει έναν εναρμονισμένο 
και νομικά εκτελεστό μηχανισμό 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης που 
θα βασίζεται σε ένα σύνολο σαφών 
διαδικασιών για κάθε στάδιο της 
διαδικασίας κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης. Ο μηχανισμός κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης θα πρέπει:

Or. en

Τροπολογία 722
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να θεσπίσει έναν εναρμονισμένο 
και νομικά εκτελεστό μηχανισμό 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης που 
θα βασίζεται σε ένα σύνολο σαφών 
διαδικασιών και ακριβή χρονοδιαγράμματα 
για κάθε στάδιο της διαδικασίας 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης. Ο 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να προβλέπει την κατάρτιση μη 
δεσμευτικών κατευθυντήριων γραμμών 
που θα βασίζονται σε ένα σύνολο σαφών 
διαδικασιών και ακριβή χρονοδιαγράμματα 
για κάθε στάδιο της διαδικασίας 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης. Ο 
μηχανισμός κοινοποίησης και ανάληψης 
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μηχανισμός κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης θα πρέπει:

δράσης θα πρέπει:

Or. en

Τροπολογία 723
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να έχει εφαρμογή στο παράνομο 
διαδικτυακό περιεχόμενο ή συμπεριφορά·

– να έχει εφαρμογή στο παράνομο 
διαδικτυακό περιεχόμενο ή συμπεριφορά, 
καθώς και στο επιβλαβές περιεχόμενο 
συμπεριλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης·

Or. en

Τροπολογία 724
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να έχει εφαρμογή στο παράνομο 
διαδικτυακό περιεχόμενο ή συμπεριφορά·

– να έχει εφαρμογή μόνο στο 
παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο ή 
συμπεριφορά·

Or. en

Τροπολογία 725
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ταξινομεί διάφορα είδη 
παρόχων, τομέων ή/και παράνομου 
περιεχομένου·

– να ταξινομεί διάφορα είδη 
παρόχων, τομέων ή/και παράνομου 
περιεχομένου, με στόχο την εκτίμηση της 
σοβαρότητας της παραβίασης·

Or. en

Τροπολογία 726
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ταξινομεί διάφορα είδη 
παρόχων, τομέων ή/και παράνομου 
περιεχομένου·

– να διαφοροποιείται ανάλογα με τα 
διάφορα είδη παρόχων, τομέων ή/και 
παράνομου περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 727
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ταξινομεί διάφορα είδη 
παρόχων, τομέων ή/και παράνομου 
περιεχομένου·

– να ταξινομεί διάφορα είδη 
παρόχων, τομέων ή/και παράνομου και 
επιβλαβούς περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 728
Eugen Jurzyca
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ταξινομεί διάφορα είδη 
παρόχων, τομέων ή/και παράνομου 
περιεχομένου·

– να ταξινομεί διάφορα είδη 
παράνομου περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 729
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσουν ένα καθεστώς 
διαφοροποιημένης και αναλογικής 
ευθύνης στα μέτρα της πλατφόρμας, και 
ανάλογα με το αν θεωρείται παθητική ή 
ενεργητική·

Or. fr

Τροπολογία 730
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προσφέρει διαφορετικές 
κατηγορίες κοινοποίησης για τα διάφορα 
είδη παράνομου περιεχομένου·

Or. en
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Τροπολογία 731
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργεί εύκολα 
προσβάσιμες, αξιόπιστες και φιλικές προς 
τον χρήστη διαδικασίες·

– να δημιουργεί εύκολα 
προσβάσιμες, αξιόπιστες και φιλικές προς 
τον χρήστη διαδικασίες προσαρμοσμένες 
στο είδος του περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 732
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιτρέπει στους χρήστες να 
κοινοποιούν εύκολα δυνητικά παράνομο 
διαδικτυακό περιεχόμενο ή συμπεριφορά 
σε διαδικτυακούς μεσάζοντες με 
ηλεκτρονικά μέσα·

– να επιτρέπει στους χρήστες να 
κοινοποιούν εύκολα δυνητικά παράνομο ή 
επιβλαβές διαδικτυακό περιεχόμενο ή 
συμπεριφορά σε διαδικτυακούς 
μεσάζοντες με ηλεκτρονικά μέσα·

Or. en

Τροπολογία 733
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αποσαφηνίζει με κατανοητό 
τρόπο υφιστάμενες έννοιες και διαδικασίες 
όπως «ταχεία δράση», «πραγματική γνώση 

– να αποσαφηνίζει με κατανοητό 
τρόπο υφιστάμενες έννοιες και διαδικασίες 
όπως «ταχεία δράση», η οποία δεν θα 
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και ευαισθητοποίηση», «στοχευμένες 
δράσεις», «μορφές κοινοποιήσεων» και 
«εγκυρότητα των κοινοποιήσεων»·

πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα ακραία 
χρονοδιαγράμματα όπως η αφαίρεση 
εντός μίας ώρας η οποία δεν είναι εφικτή 
ιδίως για τους μικρότερους μεσάζοντες, 
«πραγματική γνώση και 
ευαισθητοποίηση», «στοχευμένες 
δράσεις», «μορφές κοινοποιήσεων» και 
«εγκυρότητα των κοινοποιήσεων»·

Or. en

Τροπολογία 734
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εγγυάται ότι οι κοινοποιήσεις 
δεν θα ενεργοποιούν αυτομάτως νομική 
ευθύνη ούτε θα πρέπει να επιβάλλουν 
οποιαδήποτε απαίτηση αφαίρεσης 
συγκεκριμένων τμημάτων του 
περιεχομένου ή αξιολόγησης της 
νομιμότητας·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 735
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εγγυάται ότι οι κοινοποιήσεις 
δεν θα ενεργοποιούν αυτομάτως νομική 
ευθύνη ούτε θα πρέπει να επιβάλλουν 
οποιαδήποτε απαίτηση αφαίρεσης 
συγκεκριμένων τμημάτων του 
περιεχομένου ή αξιολόγησης της 

– να εγγυάται ότι οι κοινοποιήσεις, 
εκτός εάν έχουν εκδοθεί από δικαστική 
αρχή, δεν θα ενεργοποιούν αυτομάτως 
νομική ευθύνη ούτε θα πρέπει να 
επιβάλλουν οποιαδήποτε απαίτηση 
αφαίρεσης συγκεκριμένων τμημάτων του 
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νομιμότητας· περιεχομένου ή αξιολόγησης της 
νομιμότητας·

Or. en

Τροπολογία 736
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθορίζει τις απαιτήσεις που 
είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται ότι οι 
κοινοποιήσεις είναι καλής ποιότητας, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ταχεία αφαίρεση 
παράνομου περιεχομένου· η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου 
της κοινοποίησης, τον σύνδεσμο (URL) 
προς το φερόμενο ως παράνομο 
περιεχόμενο, τον δηλωθέντα λόγο του 
αιτήματος που θα περιλαμβάνει εξήγηση 
του λόγου για τον οποίο ο πάροχος της 
κοινοποίησης θεωρεί το περιεχόμενο 
παράνομο και, εφόσον απαιτείται, ανάλογα 
με το είδος του περιεχομένου, 
συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για 
το αίτημα·

– να απαιτεί οι κοινοποιήσεις να 
είναι επαρκώς ακριβείς και κατάλληλα 
εμπεριστατωμένες προκειμένου να 
παρέχουν στον πάροχο της υπηρεσίας 
στον οποίο απευθύνονται τη δυνατότητα 
να λαμβάνει ενημερωμένη και 
επιμελημένη απόφαση όσον αφορά την 
εφαρμογή της εκάστοτε κοινοποίησης και 
να καθορίζει τις απαιτήσεις που είναι 
αναγκαίες για να εξασφαλίζεται ότι οι 
κοινοποιήσεις είναι καλής ποιότητας, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ταχεία αφαίρεση 
παράνομου περιεχομένου· η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου 
της κοινοποίησης, τον σύνδεσμο (URL) 
προς το φερόμενο ως παράνομο 
περιεχόμενο, τον δηλωθέντα λόγο του 
αιτήματος που θα περιλαμβάνει εξήγηση 
του λόγου για τον οποίο ο πάροχος της 
κοινοποίησης θεωρεί το περιεχόμενο 
παράνομο και, εφόσον απαιτείται, ανάλογα 
με το είδος του περιεχομένου, 
συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για 
το αίτημα·

Or. en

Τροπολογία 737
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθορίζει τις απαιτήσεις που 
είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται ότι οι 
κοινοποιήσεις είναι καλής ποιότητας, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ταχεία αφαίρεση 
παράνομου περιεχομένου· η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου 
της κοινοποίησης, τον σύνδεσμο (URL) 
προς το φερόμενο ως παράνομο 
περιεχόμενο, τον δηλωθέντα λόγο του 
αιτήματος που θα περιλαμβάνει εξήγηση 
του λόγου για τον οποίο ο πάροχος της 
κοινοποίησης θεωρεί το περιεχόμενο 
παράνομο και, εφόσον απαιτείται, ανάλογα 
με το είδος του περιεχομένου, 
συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για 
το αίτημα·

– να καθορίζει τις απαιτήσεις που 
είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται ότι οι 
κοινοποιήσεις είναι καλής ποιότητας, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ταχεία αφαίρεση 
παράνομου περιεχομένου· μια τέτοια 
απαίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει το 
όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του 
παρόχου της κοινοποίησης, την τοποθεσία 
(URL) του φερόμενου ως παράνομου 
περιεχομένου, ένδειξη του χρόνου και της 
ημερομηνίας κατά την οποία 
διαπράχθηκε η εικαζόμενη παράβαση, 
τον δηλωθέντα λόγο του αιτήματος που θα 
περιλαμβάνει εξήγηση του λόγου για τον 
οποίο ο πάροχος της κοινοποίησης θεωρεί 
το περιεχόμενο παράνομο και, εφόσον 
απαιτείται, ανάλογα με το είδος του 
περιεχομένου, συμπληρωματικά 
αποδεικτικά στοιχεία για το αίτημα, 
δήλωση καλής πίστης σύμφωνα με την 
οποία οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι 
ακριβείς και πληροφορίες σχετικά με την 
έκδοση αντι-κοινοποίησης· 

Or. en

Τροπολογία 738
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθορίζει τις απαιτήσεις που 
είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται ότι οι 
κοινοποιήσεις είναι καλής ποιότητας, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ταχεία αφαίρεση 
παράνομου περιεχομένου· η απαίτηση 

– να καθορίζει τις απαιτήσεις που 
είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται ότι οι 
κοινοποιήσεις είναι καλής ποιότητας, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ταχεία αφαίρεση 
παράνομου περιεχομένου· η απαίτηση 
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αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου 
της κοινοποίησης, τον σύνδεσμο (URL) 
προς το φερόμενο ως παράνομο 
περιεχόμενο, τον δηλωθέντα λόγο του 
αιτήματος που θα περιλαμβάνει εξήγηση 
του λόγου για τον οποίο ο πάροχος της 
κοινοποίησης θεωρεί το περιεχόμενο 
παράνομο και, εφόσον απαιτείται, ανάλογα 
με το είδος του περιεχομένου, 
συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για 
το αίτημα·

αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου 
της κοινοποίησης, τον σύνδεσμο (URL) 
προς το φερόμενο ως παράνομο ή 
επιβλαβές περιεχόμενο, τον δηλωθέντα 
λόγο του αιτήματος που θα περιλαμβάνει 
εξήγηση του λόγου για τον οποίο ο 
πάροχος της κοινοποίησης θεωρεί το 
περιεχόμενο παράνομο και, εφόσον 
απαιτείται, ανάλογα με το είδος του 
περιεχομένου, συμπληρωματικά 
αποδεικτικά στοιχεία για το αίτημα·

Or. en

Τροπολογία 739
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καθορίζει τις απαιτήσεις που 
είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται ότι οι 
κοινοποιήσεις είναι καλής ποιότητας, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ταχεία αφαίρεση 
παράνομου περιεχομένου· η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου 
της κοινοποίησης, τον σύνδεσμο (URL) 
προς το φερόμενο ως παράνομο 
περιεχόμενο, τον δηλωθέντα λόγο του 
αιτήματος που θα περιλαμβάνει εξήγηση 
του λόγου για τον οποίο ο πάροχος της 
κοινοποίησης θεωρεί το περιεχόμενο 
παράνομο και, εφόσον απαιτείται, ανάλογα 
με το είδος του περιεχομένου, 
συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για 
το αίτημα·

– να καθορίζει τις απαιτήσεις που 
είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται ότι οι 
κοινοποιήσεις είναι καλής ποιότητας, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η ταχεία αφαίρεση 
παράνομου περιεχομένου· η απαίτηση 
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα 
και τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου 
της κοινοποίησης, τις πληροφορίες που 
προσδιορίζουν το εν λόγω παράνομο 
περιεχόμενο, τον δηλωθέντα λόγο του 
αιτήματος που θα περιλαμβάνει εξήγηση 
του λόγου για τον οποίο ο πάροχος της 
κοινοποίησης θεωρεί το περιεχόμενο 
παράνομο και, εφόσον απαιτείται, ανάλογα 
με το είδος του περιεχομένου, 
συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για 
το αίτημα·

Or. en

Τροπολογία 740
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 2 – περίπτωση 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προβλέπουν ότι τόσο η 
καταγγελία όσο και η απόφαση που την 
ακολουθεί και η σχετική κοινοποίηση της 
απόφασης προς τον πάροχο του 
κοινοποιημένου περιεχομένου να 
παραπέμπουν σε ή να αναφέρουν 
επακριβώς το παράνομο περιεχόμενο που 
του προσάπτεται, ιδίως όταν αυτό 
συνεπάγεται την κατάργηση μιας 
υπηρεσίας ή ενός λογαριασμού, ώστε να 
υπάρχουν εχέγγυα για την ασφάλεια 
δικαίου, την ελευθερία της έκφρασης, 
καθώς και να λειτουργούν ως βάση για 
μια αποτελεσματική προσφυγή·

Or. fr

Τροπολογία 741
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιτρέπει την υποβολή 
ανώνυμων καταγγελιών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 742
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιτρέπει την υποβολή 
ανώνυμων καταγγελιών·

– να επιτρέπει στον πάροχο της 
κοινοποίησης να υποβάλει τα στοιχεία 
επικοινωνίας του χωρίς αυτό να 
απαιτείται, καταγράφοντας, όμως, 
παράλληλα τη διεύθυνση IP ή άλλο 
ισοδύναμο στοιχείο του παρόχου για την 
πρόληψη των καταχρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 743
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιτρέπει την υποβολή 
ανώνυμων καταγγελιών·

– να επιτρέπει την υποβολή 
ανώνυμων κοινοποιήσεων για ορισμένα 
εκδήλως παράνομα είδη περιεχομένου, 
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην 
εντατικοποίηση της αφαίρεσης 
παράνομου περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 744
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιτρέπει την υποβολή 
ανώνυμων καταγγελιών·

– να επιτρέπει την υποβολή 
ανώνυμων καταγγελιών, εκτός από 
περιπτώσεις παραβίασης δικαιωμάτων 
προσωπικότητας ή δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας·
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Or. en

Τροπολογία 745
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξετάζει, όταν μια καταγγελία 
δεν είναι ανώνυμη, μια δήλωση καλής 
πίστης ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες 
είναι ακριβείς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 746
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξετάζει, όταν μια καταγγελία 
δεν είναι ανώνυμη, μια δήλωση καλής 
πίστης ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες 
είναι ακριβείς·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 747
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξετάζει, όταν μια καταγγελία 
δεν είναι ανώνυμη, μια δήλωση καλής 
πίστης ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες 
είναι ακριβείς·

– να εξετάζει μια δήλωση καλής 
πίστης ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες 
είναι ακριβείς·

Or. en

Τροπολογία 748
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίζει διασφαλίσεις για την 
πρόληψη της καταχρηστικής 
συμπεριφοράς εκ μέρους των χρηστών οι 
οποίοι, συστηματικά, κατ’ επανάληψη και 
κακόβουλα, υποβάλλουν παράνομες ή 
καταχρηστικές κοινοποιήσεις·

– να θεσπίζει διασφαλίσεις και να 
προβλέπει κυρώσεις για την πρόληψη της 
καταχρηστικής συμπεριφοράς εκ μέρους 
των χρηστών οι οποίοι, συστηματικά, 
κατ’ επανάληψη και κακόβουλα, 
υποβάλλουν παράνομες ή καταχρηστικές 
κοινοποιήσεις·

Or. en

Τροπολογία 749
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργεί υποχρέωση για τους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες να επαληθεύουν 
το κοινοποιηθέν περιεχόμενο και να 
απαντούν στον πάροχο της κοινοποίησης 
και αυτόν που αναφόρτωσε το περιεχόμενο 
με αιτιολογημένη απόφαση·

– να δημιουργεί υποχρέωση για τους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες να επαληθεύουν 
το κοινοποιηθέν περιεχόμενο και να 
απαντούν στον πάροχο της κοινοποίησης 
και αυτόν που αναφόρτωσε το περιεχόμενο 
με αιτιολογημένη απόφαση· μια τέτοια 
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απαίτηση παροχής απάντησης θα πρέπει 
να περιλαμβάνει την αιτιολογία της 
απόφασης, τον τρόπο λήψης της 
απόφασης, το κατά πόσον η απόφαση 
ελήφθη από άνθρωπο ή από 
αυτοματοποιημένο φορέα λήψης 
αποφάσεων, και πληροφορίες σχετικά με 
τη δυνατότητα προσβολής της εν λόγω 
απόφασης από οποιοδήποτε από τα μέρη 
ενώπιον του μεσάζοντος, δικαστηρίου ή 
άλλου φορέα·

Or. en

Τροπολογία 750
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργεί υποχρέωση για τους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες να 
επαληθεύουν το κοινοποιηθέν 
περιεχόμενο και να απαντούν στον πάροχο 
της κοινοποίησης και αυτόν που 
αναφόρτωσε το περιεχόμενο με 
αιτιολογημένη απόφαση·

– να δημιουργεί υποχρέωση για τους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες να απαντούν 
στον πάροχο της κοινοποίησης και αυτόν 
που αναφόρτωσε το περιεχόμενο με 
αιτιολογημένη απόφαση. Μια τέτοια 
απαίτηση παροχής απάντησης θα πρέπει 
να περιλαμβάνει την αιτιολογία της 
απόφασης, τον τρόπο λήψης της 
απόφασης, το κατά πόσον η απόφαση 
ελήφθη από άνθρωπο ή από 
αυτοματοποιημένο φορέα λήψης 
αποφάσεων, και πληροφορίες σχετικά με 
τη δυνατότητα προσβολής της εν λόγω 
απόφασης από οποιοδήποτε από τα μέρη 
ενώπιον του μεσάζοντος, δικαστηρίου ή 
άλλου φορέα·

Or. en

Τροπολογία 751
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Marion Walsmann, Kris Peeters, 
Romana Tomc, Andreas Schwab
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργεί υποχρέωση για τους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες να επαληθεύουν 
το κοινοποιηθέν περιεχόμενο και να 
απαντούν στον πάροχο της κοινοποίησης 
και αυτόν που αναφόρτωσε το περιεχόμενο 
με αιτιολογημένη απόφαση·

– να δημιουργεί υποχρέωση για τους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες να επαληθεύουν 
το κοινοποιηθέν περιεχόμενο και να 
απαντούν εγκαίρως στον πάροχο της 
κοινοποίησης και αυτόν που αναφόρτωσε 
το περιεχόμενο με αιτιολογημένη 
απόφαση·

Or. en

Τροπολογία 752
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργεί υποχρέωση για τους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες να επαληθεύουν 
το κοινοποιηθέν περιεχόμενο και να 
απαντούν στον πάροχο της κοινοποίησης 
και αυτόν που αναφόρτωσε το 
περιεχόμενο με αιτιολογημένη απόφαση·

– να δημιουργεί υποχρέωση για τους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες να επαληθεύουν 
το περιεχόμενο της κοινοποίησης και να 
απαντούν στον πάροχο της κοινοποίησης 
με αιτιολογημένη απόφαση·

Or. en

Τροπολογία 753
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προβλέπει ένδικα μέσα για την 
προσβολή της απόφασης μέσω αντι-
κοινοποίησης, μεταξύ άλλων και εάν το 
περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί μέσω 

– να προβλέπει ένδικα μέσα για την 
προσβολή της απόφασης μέσω αντι-
κοινοποίησης, μεταξύ άλλων και για το 
περιεχόμενο που έχει αφαιρεθεί μέσω 
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αυτοματοποιημένων λύσεων, εκτός εάν μια 
τέτοια αντι-κοινοποίηση έρχεται σε 
σύγκρουση με διεξαγόμενη έρευνα από τις 
αρχές επιβολής του νόμου.

αυτοματοποιημένων λύσεων, εάν αυτό 
είναι τεχνικά εφικτό και εάν δεν ενέχει 
κινδύνους έκθεσης της υποκείμενης 
τεχνολογίας και «εκμετάλλευσης» του 
συστήματος, ή εκτός εάν μια τέτοια αντι-
κοινοποίηση έρχεται σε σύγκρουση με 
διεξαγόμενη έρευνα από τις αρχές 
επιβολής του νόμου.

Or. en

Τροπολογία 754
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να προβλέπει ένδικα μέσα για την 
προσβολή της απόφασης μέσω αντι-
κοινοποίησης, μεταξύ άλλων και εάν το 
περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί μέσω 
αυτοματοποιημένων λύσεων, εκτός εάν μια 
τέτοια αντι-κοινοποίηση έρχεται σε 
σύγκρουση με διεξαγόμενη έρευνα από τις 
αρχές επιβολής του νόμου.

– να προβλέπει ένδικα μέσα για την 
προσβολή της απόφασης μέσω αντι-
κοινοποίησης, μεταξύ άλλων και εάν το 
περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί μέσω 
εθελοντικών αυτοματοποιημένων λύσεων, 
εκτός εάν μια τέτοια αντι-κοινοποίηση 
έρχεται σε σύγκρουση με διεξαγόμενη 
έρευνα από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Or. en

Τροπολογία 755
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργεί υποχρέωση για τους 
μεσάζοντες να δημοσιεύουν πληροφορίες 
για τις διαδικασίες και τα 
χρονοδιαγράμματα παρέμβασης από 
ενδιαφερόμενα μέρη, 
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συμπεριλαμβανομένων του χρονικού 
διαστήματος πριν από την αποστολή της 
κοινοποίησης σε αυτόν που αναφόρτωσε 
το περιεχόμενο, της προθεσμίας για την 
υποβολή αντι-κοινοποίησης από αυτόν 
που αναφόρτωσε το περιεχόμενο, του 
μέσου και μέγιστου χρονικού 
διαστήματος για τη λήψη απόφασης από 
την πλατφόρμα για τις διάφορες 
κατηγορίες υποθέσεων, του χρονικού 
διαστήματος εντός του οποίου ο 
μεσάζοντας θα ενημερώσει αμφότερα τα 
μέρη σχετικά με το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας, των προθεσμιών για τους 
διάφορους τρόπους προσφυγής κατά της 
απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 756
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– οι δικαστικές διαταγές που 
εκδίδονται σε κράτος μέλος άλλο από 
αυτό στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
διαδικτυακός μεσάζοντας δεν θα πρέπει 
να υπάγονται στον μηχανισμό 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να δώσει τη δέουσα 
προσοχή στους κανόνες του ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου που αφορούν 
συγκρούσεις νομοθεσιών και τη 
δικαιοδοσία των δικαστικών αρχών.

Or. en

Τροπολογία 757
Salvatore De Meo



PE652.305v01-00 84/171 AM\1205187EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 – περίπτωση 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– κατόπιν αποδοχής της 
κοινοποίησης και αφαίρεσης του 
παράνομου περιεχομένου, να δημιουργεί 
υποχρέωση για τους διαδικτυακούς 
μεσάζοντες να εφαρμόζουν 
αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα για 
την πρόληψη της επανεμφάνισης του 
παράνομου περιεχομένου (μέτρα 
«οριστικής κατάργησης»)·

Or. en

Τροπολογία 758
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο μηχανισμός κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
βασίζεται στο έργο που πραγματοποίησε 
η Επιτροπή το 2012 και το 2013, 
συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
διαβουλεύσεων για πιθανή αυτοτελή 
οδηγία σχετικά με τις διαδικασίες 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης για 
παράνομο περιεχόμενο που φιλοξενείται 
από διαδικτυακούς μεσάζοντες.

Or. en

Τροπολογία 759
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 β (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο μηχανισμός κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι 
δεσμευτικός μόνο στην περίπτωση 
παράνομου περιεχομένου. Αυτό, ωστόσο, 
δεν θα πρέπει να στερεί από τους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες τη 
δυνατότητα δημιουργίας παρόμοιου 
μηχανισμού κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης για άλλα είδη περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 760
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – εδάφιο 2 γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Το δικαίωμα ενημέρωσης πριν από τη 
λήψη οποιασδήποτε απόφασης για την 
αφαίρεση περιεχομένου, καθώς και το 
δικαίωμα έκδοσης αντι-κοινοποίησης 
από χρήστη περιορίζεται ή αίρεται μόνο 
στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) όταν υφίσταται νόμιμη ή κανονιστική 
υποχρέωση που υποχρεώνει τις 
διαδικτυακές υπηρεσίες μεσολάβησης να 
διακόψουν την παροχή του συνόλου των 
διαδικτυακών υπηρεσιών μεσολάβησης 
που παρέχουν σε έναν συγκεκριμένο 
χρήστη κατά τρόπο που δεν επιτρέπει την 
τήρηση του μηχανισμού κοινοποίησης 
και ανάληψης δράσης·
β) όταν οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
μεσολάβησης μπορούν να αποδείξουν ότι 
ο ενδιαφερόμενος χρήστης έχει 
επανειλημμένα παραβιάσει τους 
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ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, 
μεταξύ άλλων μέσω της πολλαπλής 
αναφόρτωσης δυνητικά παράνομου 
περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 761
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 1 – περίπτωση 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργεί υποχρέωση για τους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες να λαμβάνουν 
κατάλληλα, αποτελεσματικά και 
αναλογικά μέτρα ώστε να διασφαλίζουν 
την οριστική κατάργηση περιεχομένου 
που προσδιορίζεται ως παράνομο και 
αφαιρείται δικαίως κατόπιν 
κοινοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 762
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Η απόφαση που λαμβάνεται από 
τον διαδικτυακό μεσάζοντα για το κατά 
πόσον πρέπει να ενεργήσει σχετικά με την 
επισήμανση περιεχομένου ως παράνομου 
θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή 
αιτιολόγηση των δράσεων που 
αναλαμβάνονται σχετικά με το 
συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο πάροχος της 
κοινοποίησης, εφόσον αναγνωρίζεται, θα 
πρέπει να λαμβάνει επιβεβαίωση 

– Η απόφαση που λαμβάνεται από 
τον διαδικτυακό μεσάζοντα για το κατά 
πόσον πρέπει να ενεργήσει σχετικά με την 
επισήμανση περιεχομένου ως παράνομου ή 
επιβλαβούς θα πρέπει να περιλαμβάνει 
σαφή αιτιολόγηση των δράσεων που 
αναλαμβάνονται σχετικά με το 
συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο πάροχος της 
κοινοποίησης θα πρέπει να λαμβάνει 
επιβεβαίωση παραλαβής και ανακοίνωση 
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παραλαβής και ανακοίνωση στην οποία θα 
αναφέρεται η συνέχεια που δόθηκε στην 
κοινοποίηση.

στην οποία θα αναφέρεται η συνέχεια που 
δόθηκε στην κοινοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 763
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc, 
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Η απόφαση που λαμβάνεται από 
τον διαδικτυακό μεσάζοντα για το κατά 
πόσον πρέπει να ενεργήσει σχετικά με την 
επισήμανση περιεχομένου ως παράνομου 
θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή 
αιτιολόγηση των δράσεων που 
αναλαμβάνονται σχετικά με το 
συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο πάροχος της 
κοινοποίησης, εφόσον αναγνωρίζεται, θα 
πρέπει να λαμβάνει επιβεβαίωση 
παραλαβής και ανακοίνωση στην οποία θα 
αναφέρεται η συνέχεια που δόθηκε στην 
κοινοποίηση.

– Η απόφαση που λαμβάνεται από 
τον διαδικτυακό μεσάζοντα για το κατά 
πόσον πρέπει να ενεργήσει σχετικά με την 
επισήμανση περιεχομένου ως παράνομου 
θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή 
αιτιολόγηση των δράσεων που 
αναλαμβάνονται σχετικά με το 
συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο πάροχος της 
κοινοποίησης θα πρέπει να λαμβάνει 
επιβεβαίωση παραλαβής και ανακοίνωση 
στην οποία θα αναφέρεται η συνέχεια που 
δόθηκε στην κοινοποίηση.

Or. en

Τροπολογία 764
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Οι πάροχοι του περιεχομένου που 
επισημαίνεται ως παράνομο θα πρέπει να 
ενημερώνονται αμέσως για την 

– Οι πάροχοι του περιεχομένου που 
επισημαίνεται ως παράνομο θα πρέπει να 
ενημερώνονται αμέσως για την 
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κοινοποίηση και, κατά περίπτωση, για τους 
λόγους και τις αποφάσεις που λαμβάνονται 
για την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση 
της πρόσβασης στο περιεχόμενο· όλα τα 
μέρη θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως 
για όλες τις υπάρχουσες διαθέσιμες 
νομικές επιλογές και τους μηχανισμούς για 
την αμφισβήτηση αυτής της απόφασης·

κοινοποίηση και, κατά περίπτωση, για τους 
λόγους και τις αποφάσεις που λαμβάνονται 
για την αφαίρεση, την αναστολή ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης στο 
περιεχόμενο· όλα τα μέρη θα πρέπει να 
ενημερώνονται δεόντως για όλες τις 
υπάρχουσες διαθέσιμες νομικές επιλογές 
και τους μηχανισμούς για την 
αμφισβήτηση αυτής της απόφασης· σε 
σύνθετους τομείς του δικαίου όπου 
εμπλέκονται δύο μέρη πέραν του 
παρόχου, όπως εικαζόμενη συκοφαντική 
δυσφήμιση ή παραβιάσεις πνευματικών 
δικαιωμάτων, κρίνεται καταλληλότερο 
ένα σύστημα κοινοποίησης και 
κοινοποίησης, παράλληλα με την 
εφαρμογή επιπλέον διασφαλίσεων·

Or. en

Τροπολογία 765
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Οι πάροχοι του περιεχομένου που 
επισημαίνεται ως παράνομο θα πρέπει να 
ενημερώνονται αμέσως για την 
κοινοποίηση και, κατά περίπτωση, για τους 
λόγους και τις αποφάσεις που λαμβάνονται 
για την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση 
της πρόσβασης στο περιεχόμενο· όλα τα 
μέρη θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως 
για όλες τις υπάρχουσες διαθέσιμες 
νομικές επιλογές και τους μηχανισμούς για 
την αμφισβήτηση αυτής της απόφασης·

– Οι πάροχοι του περιεχομένου που 
επισημαίνεται ως παράνομο ή επιβλαβές 
θα πρέπει να ενημερώνονται αμέσως για 
την κοινοποίηση και, κατά περίπτωση, για 
τους λόγους και τις αποφάσεις που 
λαμβάνονται για την αφαίρεση ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης στο 
περιεχόμενο· όλα τα μέρη θα πρέπει να 
ενημερώνονται δεόντως για όλες τις 
υπάρχουσες διαθέσιμες νομικές επιλογές 
και τους μηχανισμούς για την 
αμφισβήτηση αυτής της απόφασης·

Or. en
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Τροπολογία 766
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
προσβάλουν την απόφαση μέσω αντι-
κοινοποίησης και να προσφύγουν σε 
εξωδικαστικό μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν οι κανόνες του 
άρθρου 17 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο.

– όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
προσβάλουν την απόφαση μέσω αντι-
κοινοποίησης, για την οποία θα πρέπει να 
ισχύουν σαφείς απαιτήσεις και να δίδεται 
μια εξήγηση, και να προσφύγουν σε 
εξωδικαστικό μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν οι κανόνες του 
άρθρου 17 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο.

Or. es

Τροπολογία 767
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
προσβάλουν την απόφαση μέσω αντι-
κοινοποίησης και να προσφύγουν σε 
εξωδικαστικό μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν οι κανόνες του άρθρου 
17 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο.

– όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
προσβάλουν την απόφαση μέσω αντι-
κοινοποίησης και να προσφύγουν σε 
εξωδικαστικό μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 768
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Εάν με τα ένδικα μέσα και την 
αντι-κοινοποίηση 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.

– Εάν με τα ένδικα μέσα και την 
αντι-κοινοποίηση διαπιστωθεί ότι η 
κοινοποιούμενη δραστηριότητα ή 
πληροφορία δεν είναι παράνομη, ο 
διαδικτυακός μεσάζων θα πρέπει να 
επαναφέρει το περιεχόμενο που 
αφαιρέθηκε ή ανεστάλη χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή να 
επιτρέψει την εκ νέου αναφόρτωσή του 
από τον χρήστη, με την επιφύλαξη των 
όρων χρήσης του διαδικτυακού 
μεσάζοντα.

Or. en

Τροπολογία 769
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Εάν με τα ένδικα μέσα και την 
αντι-κοινοποίηση 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.

– Εάν με τα ένδικα μέσα και την 
αντι-κοινοποίηση διαπιστωθεί ότι η 
κοινοποιούμενη δραστηριότητα ή 
πληροφορία δεν είναι παράνομη, ο 
διαδικτυακός μεσάζων θα πρέπει να 
επαναφέρει το περιεχόμενο που 
αφαιρέθηκε ή ανεστάλη χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή να 
επιτρέψει την εκ νέου αναφόρτωσή του 
από τον χρήστη.

Or. en
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Τροπολογία 770
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Εάν με τα ένδικα μέσα και την 
αντι-κοινοποίηση 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.

– Εάν με τα ένδικα μέσα και την 
αντι-κοινοποίηση διαπιστωθεί ότι η 
κοινοποιούμενη δραστηριότητα ή 
πληροφορία δεν είναι παράνομη ούτε 
επιβλαβής, 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.

Or. en

Τροπολογία 771
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ένας εξωδικαστικός μηχανισμός 
επίλυσης διαφορών θα πρέπει να πληροί 
ορισμένα πρότυπα, ιδίως όσον αφορά τη 
διαδικαστική αμεροληψία, το τεκμήριο 
αθωότητας ή την απουσία κακόβουλης 
πρόθεσης από τον πάροχο περιεχομένου 
και να διασφαλίζει την πρόληψη των 
καταχρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 772
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Τόσο ο μηχανισμός 
εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών 
όσο και το δικαίωμα προσφυγής σε 
αρμόδιο εθνικό δικαστήριο θα πρέπει να 
κοινοποιούνται ρητώς, μαζί, με σαφή και 
συνεκτικό τρόπο, τη στιγμή που 
λαμβάνεται, αμφισβητείται ή 
γνωστοποιείται απόφαση για καταγγελία. 
Η νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
θα πρέπει να παρουσιάζει την αρχή αυτού 
του τρόπου οργάνωσης για την επίλυση 
διαφορών, εξίσου σαφώς και συνεκτικά, 
στο διατακτικό του ίδιου άρθρου, 
βασιζόμενη στο άρθρο 17 παράγραφος 9 
της οδηγίας 2019/790/ΕΕ.

Or. fr

Τροπολογία 773
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. Ανεξάρτητοι φορείς επίλυσης 
διαφορών

Or. en

Τροπολογία 774
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 α (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. Ανεξάρτητοι φορείς επίλυσης 
διαφορών
Θα πρέπει να συσταθούν ανεξάρτητοι 
φορείς επίλυσης διαφορών στους οποίους 
να μπορούν οι χρήστες να προσφεύγουν 
κατά αποφάσεων που λαμβάνονται από 
διαδικτυακούς μεσάζοντες. Οι εν λόγω 
φορείς θα πρέπει: να συσταθούν από τα 
κράτη μέλη για να λειτουργήσουν ως 
σύστημα δικαστικών οργάνων που θα 
προσφέρει απλοποιημένες και ταχύτερες 
νομικές διαδικασίες προσαρμοσμένες στη 
φύση των διαφορών που σχετίζονται με 
την επόπτευση διαδικτυακού 
περιεχομένου· να αποτελούνται από 
εμπειρογνώμονες του νομικού κλάδου και 
να συμπληρώνουν το δικαστικό σύστημα· 
να είναι υπεύθυνοι για τη διευθέτηση 
διαφορών μεταξύ αυτών που 
αναφορτώνουν περιεχόμενο και των 
μεσαζόντων σχετικά με τη νομιμότητα 
του περιεχομένου που αναφορτώνεται 
από χρήστες και την ορθή εφαρμογή των 
όρων παροχής υπηρεσιών και άλλων 
εσωτερικών κανόνων όταν αφορούν 
αποφάσεις για την επόπτευση του 
περιεχομένου που λαμβάνονται από τον 
μεσάζοντα· να εκδίδουν εκθέσεις σχετικά 
με τον αριθμό των παραπομπών που 
υποβάλλονται ενώπιον τους, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των 
παραπομπών στις οποίες δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή.

Or. en

Τροπολογία 775
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – υπότιτλος 2 β (νέος)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. Συμβούλια μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης 
Η Επιτροπή θα πρέπει να συγκροτήσει 
συμβούλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης 
για τη δημιουργία ενός ανοικτού, 
διαφανούς, υποκείμενου σε λογοδοσία, 
συμμετοχικού, πολυμερούς και 
εθελοντικού μηχανισμού για την 
αντιμετώπιση ζητημάτων επόπτευσης 
περιεχομένου. Αυτά τα συμβούλια θα 
πρέπει: να στελεχώνονται από 
εκπροσώπους διαφόρων τομέων της 
κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων 
εμπειρογνωμόνων σε θέματα ελευθερίας 
της έκφρασης, ακαδημαϊκών, 
εμπειρογνωμόνων στον τομέα της 
προστασίας παιδιών, εκπροσώπων 
οργανισμών για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων και φορέων για θέματα 
ισότητας· να πληρούν τα κριτήρια που 
προβλέπονται στο άρθρο 21 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· να αποτελούνται 
από γυναίκες και μη δυαδικά άτομα σε 
ποσοστό τουλάχιστον 60%· να είναι 
ανεξάρτητα από κυβερνητικά, εμπορικά 
και ειδικά συμφέροντα, και να 
προκύπτουν από μια πλήρως 
συμμετοχική, δημοκρατική και διαφανή 
διαδικασία που δεν εισάγει διακρίσεις· να 
εκδίδουν μη δεσμευτικές κατευθυντήριες 
αρχές για ζητήματα επόπτευσης 
περιεχομένου· να προάγουν τον 
συμμετοχικό και διαφανή δημόσιο 
διάλογο γύρω από ζητήματα επόπτευσης 
περιεχομένου· και να παρέχουν δημόσια 
πρόσβαση στις αποφάσεις και τα έγγραφά 
τους· να καταρτίζουν συστάσεις 
πολιτικής σε περίπτωση που απαιτείται 
περαιτέρω ρύθμιση.

Or. en
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Τροπολογία 776
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οι μηχανισμοί κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης θα πρέπει να είναι διαφανείς και 
διαθέσιμοι σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος· 
για τον σκοπό αυτό, οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες θα πρέπει να υποχρεούνται να 
δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις με 
πληροφορίες σχετικά με:

Οι μηχανισμοί κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης θα πρέπει να είναι διαφανείς και 
δημοσίως διαθέσιμοι· για τον σκοπό αυτό, 
οι διαδικτυακοί μεσάζοντες και τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να υποχρεούνται να 
δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις. Οι εκθέσεις 
των διαδικτυακών μεσαζόντων θα πρέπει 
να είναι τυποποιημένες και να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 777
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οι μηχανισμοί κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης θα πρέπει να είναι διαφανείς και 
διαθέσιμοι σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος· 
για τον σκοπό αυτό, οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες θα πρέπει να υποχρεούνται να 
δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις με 
πληροφορίες σχετικά με:

Οι μηχανισμοί κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης θα πρέπει να είναι διαφανείς και 
διαθέσιμοι σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος· 
για τον σκοπό αυτό, οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες, εκτός από τις ΜΜΕ και τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να 
υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετήσιες 
εκθέσεις με πληροφορίες σχετικά με:

Or. sv

Τροπολογία 778
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
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Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οι μηχανισμοί κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης θα πρέπει να είναι διαφανείς και 
διαθέσιμοι σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος· 
για τον σκοπό αυτό, οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες θα πρέπει να υποχρεούνται να 
δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις με 
πληροφορίες σχετικά με:

Οι μηχανισμοί κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης θα πρέπει να είναι διαφανείς και 
διαθέσιμοι σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος· 
για τον σκοπό αυτό, οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες θα πρέπει να υποχρεούνται να 
δημοσιεύουν έκθεση με πληροφορίες 
σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 779
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 – περίπτωση 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τον χρόνο απόκρισης ανά είδος 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 780
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 – περίπτωση 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τον αριθμό των εσφαλμένων 
αφαιρέσεων·
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Or. en

Τροπολογία 781
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την περιγραφή του μοντέλου 
επόπτευσης του περιεχομένου που 
εφαρμόζεται από τον μεσάζοντα υποδοχής, 
καθώς και κάθε αλγοριθμική διαδικασία 
λήψης αποφάσεων που επηρεάζει τη 
διαδικασία επόπτευσης του περιεχομένου.

– την περιγραφή του μοντέλου 
επόπτευσης του περιεχομένου που 
εφαρμόζεται από τον μεσάζοντα υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 782
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την περιγραφή του μοντέλου 
επόπτευσης του περιεχομένου που 
εφαρμόζεται από τον μεσάζοντα υποδοχής, 
καθώς και κάθε αλγοριθμική διαδικασία 
λήψης αποφάσεων που επηρεάζει τη 
διαδικασία επόπτευσης του περιεχομένου.

– την περιγραφή του μοντέλου 
επόπτευσης του περιεχομένου που 
εφαρμόζεται από τον μεσάζοντα υποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 783
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– την περιγραφή του μοντέλου 
επόπτευσης του περιεχομένου που 
εφαρμόζεται από τον μεσάζοντα υποδοχής, 
καθώς και κάθε αλγοριθμική διαδικασία 
λήψης αποφάσεων που επηρεάζει τη 
διαδικασία επόπτευσης του περιεχομένου.

– την περιγραφή του μοντέλου 
επόπτευσης του περιεχομένου που 
εφαρμόζεται από τον μεσάζοντα υποδοχής, 
καθώς και κάθε αλγοριθμική διαδικασία 
λήψης αποφάσεων και τη λειτουργία και 
τη λογική της που επηρεάζει τη διαδικασία 
επόπτευσης του περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 784
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– μια υποχρέωση για τους 
μεσάζοντες να παρέχουν συγκεντρωτικά 
δεδομένα των εκθέσεων διαφάνειας μέσω 
μιας διεπαφής προγραμματισμού 
εφαρμογών (API) σε πραγματικό χρόνο, η 
οποία θα είναι δημοσίως διαθέσιμη. Η εν 
λόγω API θα πρέπει να είναι 
τυποποιημένη από την ευρωπαϊκή 
ρυθμιστική αρχή για να είναι δυνατή η 
συγκρισιμότητα μεταξύ των παρόχων.

Or. en

Τροπολογία 785
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Andreas Schieder, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne 
Gebhardt, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 – περίπτωση 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τα μέτρα που λαμβάνουν για τους 
κατά συρροή παραβάτες προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των 
μέτρων ως προς την καταπολέμηση 
συστηματικά καταχρηστικής 
συμπεριφοράς αυτού του είδους.

Or. en

Τροπολογία 786
Maria Grapini, Brando Benifei, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– τον αριθμό των παραποιημένων ή 
παράνομων προϊόντων που έχουν 
εντοπιστεί και έχουν αφαιρεθεί από 
διαδικτυακές πλατφόρμες.

Or. en

Τροπολογία 787
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 – περίπτωση 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– Οι εκθέσεις των κρατών μελών θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες 
σχετικά με: τον αριθμό, τη φύση και τη 
νομική βάση των αιτημάτων περιορισμού 
περιεχομένου που αποστέλλονται στους 
μεσάζοντες· τις δράσεις που 
αναλαμβάνονται ως αποτέλεσμα των εν 
λόγω αιτημάτων.
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Or. en

Τροπολογία 788
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θα πρέπει να απαιτείται η 
επικαιροποίηση αυτής της έκθεσης σε 
ετήσια βάση όταν σημειώνονται 
σημαντικές αλλαγές από το ένα έτος στο 
επόμενο ή στις περιπτώσεις που ο 
πάροχος είναι «συστημική πλατφόρμα».

Or. en

Τροπολογία 789
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 3 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η υποχρέωση δημοσίευσης και οι 
απαιτούμενες λεπτομέρειες αυτής της 
έκθεσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
το μέγεθος ή την κλίμακα στην οποία 
δραστηριοποιούνται οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες και το κατά πόσον έχουν στη 
διάθεσή τους μόνο περιορισμένους 
πόρους και εμπειρογνωμοσύνη, καθώς 
και το αν υπάρχει ανάγκη για 
αποτελεσματικές και κατάλληλες 
διασφαλίσεις που να πλαισιώνουν αυτούς 
τους μηχανισμούς.

Or. en
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Τροπολογία 790
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να προστατεύει και να τηρεί τις 
ισχύουσες περιορισμένες απαλλαγές από 
τη δευτερεύουσα ευθύνη για τους 
παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας (διαδικτυακοί μεσάζοντες) 
που προβλέπεται στο άρθρο 12, 13 και 14 
της τρέχουσας οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να προστατεύει, να τηρεί και να 
προσαρμόζει τις ισχύουσες περιορισμένες 
απαλλαγές από τη δευτερεύουσα ευθύνη 
για τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας (διαδικτυακοί 
μεσάζοντες) που προβλέπεται στο 
άρθρο 12, 13 και 14 της τρέχουσας οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο στις νέες 
προκλήσεις στο ψηφιακό τοπίο. Συνεπώς, 
ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να θεσπίσει ένα προσαρμοσμένο 
καθεστώς ευθύνης με κατάλληλους 
μηχανισμούς επιβολής για τις εμπορικές 
δραστηριότητες σε διαδικτυακές αγορές 
προκειμένου να διασφαλίσει την 
προστασία του καταναλωτή και την 
ασφάλεια των προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 791
Marc Angel, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να προστατεύει και να τηρεί τις 
ισχύουσες περιορισμένες απαλλαγές από 
τη δευτερεύουσα ευθύνη για τους 
παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας (διαδικτυακοί μεσάζοντες) 
που προβλέπεται στο άρθρο 12, 13 και 14 
της τρέχουσας οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατηρεί και να αναβαθμίζει το 
ισχύον καθεστώς ευθύνης που 
προβλέπεται στο άρθρο 12, 13 και 14 της 
τρέχουσας οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο· Με την επιφύλαξη του άρθρου 
6α στοιχείο δ) της οδηγίας (ΕΕ) 
2019/2161, ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να θεσπίσει ένα 
ειδικό καθεστώς ευθύνης για τις 
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διαδικτυακές αγορές, μεταξύ άλλων και 
για τις υπηρεσίες που επιτρέπουν τη 
σύναψη εξ αποστάσεως συμβάσεων 
μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών μέσω 
διαφημίσεων, ψηφιακής σύγκρισης, 
φήμης ή άλλων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 792
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να προστατεύει και να τηρεί τις 
ισχύουσες περιορισμένες απαλλαγές από 
τη δευτερεύουσα ευθύνη για τους 
παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας (διαδικτυακοί μεσάζοντες) 
που προβλέπεται στο άρθρο 12, 13 και 14 
της τρέχουσας οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να προστατεύει και να τηρεί το 
πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος 
καθεστώτος περιορισμένης ευθύνης για 
τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας (διαδικτυακοί 
μεσάζοντες) που προβλέπεται στο 
άρθρο 12, 13 και 14 της τρέχουσας οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Or. en

Τροπολογία 793
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει την έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την έννοια 
των ενεργητικών και των παθητικών 
παρόχων φιλοξενίας. Τα αναθεωρημένα 
μέτρα θα πρέπει να διευκρινίζουν εάν οι 
παρεμβάσεις από τους παρόχους 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει την έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την έννοια 
των ενεργητικών και των παθητικών 
παρόχων φιλοξενίας.
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φιλοξενίας που ασκούν καθήκοντα 
επιμέλειας και έναν συγκεκριμένο «βαθμό 
ελέγχου επί των δεδομένων» μέσω της 
επισήμανσης, της οργάνωσης, της 
προώθησης, της βελτιστοποίησης, της 
παρουσίασης ή με άλλο τρόπο του 
περιορισμού συγκεκριμένου περιεχομένου 
για κερδοσκοπικούς σκοπούς και που 
ισοδυναμεί με την έγκριση του 
περιεχομένου τρίτου μέρους ως δικού του 
(όπως κρίνεται από τους μέσους χρήστες 
ή τους καταναλωτές) θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε απώλεια των διατάξεων 
ασφαλούς λιμένα λόγω της ενεργητικής 
τους φύσης.

Or. en

Τροπολογία 794
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει την έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την έννοια 
των ενεργητικών και των παθητικών 
παρόχων φιλοξενίας. Τα αναθεωρημένα 
μέτρα θα πρέπει να διευκρινίζουν εάν οι 
παρεμβάσεις από τους παρόχους 
φιλοξενίας που ασκούν καθήκοντα 
επιμέλειας και έναν συγκεκριμένο «βαθμό 
ελέγχου επί των δεδομένων» μέσω της 
επισήμανσης, της οργάνωσης, της 
προώθησης, της βελτιστοποίησης, της 
παρουσίασης ή με άλλο τρόπο του 
περιορισμού συγκεκριμένου περιεχομένου 
για κερδοσκοπικούς σκοπούς και που 
ισοδυναμεί με την έγκριση του 
περιεχομένου τρίτου μέρους ως δικού του 
(όπως κρίνεται από τους μέσους χρήστες 
ή τους καταναλωτές) θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε απώλεια των διατάξεων 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει την έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την έννοια 
των ενεργητικών και των παθητικών 
παρόχων φιλοξενίας. Τα αναθεωρημένα 
μέτρα θα πρέπει να κωδικοποιούν τη 
νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ 
σχετικά με αυτό το ζήτημα.
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ασφαλούς λιμένα λόγω της ενεργητικής 
τους φύσης.

Or. en

Τροπολογία 795
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει την έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την 
έννοια των ενεργητικών και των 
παθητικών παρόχων φιλοξενίας. Τα 
αναθεωρημένα μέτρα θα πρέπει να 
διευκρινίζουν εάν οι παρεμβάσεις από τους 
παρόχους φιλοξενίας που ασκούν 
καθήκοντα επιμέλειας και έναν 
συγκεκριμένο «βαθμό ελέγχου επί των 
δεδομένων» μέσω της επισήμανσης, της 
οργάνωσης, της προώθησης, της 
βελτιστοποίησης, της παρουσίασης ή 
με άλλο τρόπο του περιορισμού 
συγκεκριμένου περιεχομένου για 
κερδοσκοπικούς σκοπούς και που 
ισοδυναμεί με την έγκριση του 
περιεχομένου τρίτου μέρους ως δικού του 
(όπως κρίνεται από τους μέσους χρήστες ή 
τους καταναλωτές) θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε απώλεια των διατάξεων 
ασφαλούς λιμένα λόγω της ενεργητικής 
τους φύσης.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εξετάζει την αντικατάσταση 
της έννοιας των ενεργητικών και των 
παθητικών παρόχων φιλοξενίας. Τα 
αναθεωρημένα μέτρα θα πρέπει να 
διευκρινίζουν εάν οι παρεμβάσεις από τους 
παρόχους φιλοξενίας που δημιουργούν το 
περιεχόμενο ή έχουν έναν συγκεκριμένο 
«βαθμό συμβολής στον παράνομο 
χαρακτήρα του περιεχομένου» και που 
ισοδυναμεί με την έγκριση του 
περιεχομένου τρίτου μέρους ως δικού του 
(όπως κρίνεται από τους μέσους χρήστες ή 
τους καταναλωτές), καθώς και εάν οι 
περιπτώσεις όπου ένας πάροχος 
βελτιστοποιεί οικονομικά μοντέλα 
υπηρεσιών με τρόπο που ενέχει εγγενείς 
κινδύνους που συνδέονται με παράνομο ή 
επιβλαβές περιεχόμενο/δραστηριότητα 
και/ή με τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
ελευθερίες θα πρέπει να οδηγήσουν σε 
απώλεια των διατάξεων ασφαλούς λιμένα 
λόγω της ενεργητικής τους φύσης.

Or. en

Τροπολογία 796
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει την έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την έννοια 
των ενεργητικών και των παθητικών 
παρόχων φιλοξενίας. Τα αναθεωρημένα 
μέτρα θα πρέπει να διευκρινίζουν εάν οι 
παρεμβάσεις από τους παρόχους 
φιλοξενίας που ασκούν καθήκοντα 
επιμέλειας και έναν συγκεκριμένο «βαθμό 
ελέγχου επί των δεδομένων» μέσω της 
επισήμανσης, της οργάνωσης, της 
προώθησης, της βελτιστοποίησης, της 
παρουσίασης ή με άλλο τρόπο του 
περιορισμού συγκεκριμένου περιεχομένου 
για κερδοσκοπικούς σκοπούς και που 
ισοδυναμεί με την έγκριση του 
περιεχομένου τρίτου μέρους ως δικού του 
(όπως κρίνεται από τους μέσους χρήστες ή 
τους καταναλωτές) θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε απώλεια των διατάξεων 
ασφαλούς λιμένα λόγω της ενεργητικής 
τους φύσης.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει, στο Διαδίκτυο, 
με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
την έλλειψη ασφάλειας δικαίου όσον 
αφορά την έννοια των ενεργητικών και των 
παθητικών παρόχων φιλοξενίας. Τα 
αναθεωρημένα μέτρα θα πρέπει να 
διευκρινίζουν εάν οι παρεμβάσεις από τους 
παρόχους φιλοξενίας που ασκούν 
καθήκοντα επιμέλειας και έναν 
συγκεκριμένο «βαθμό ελέγχου επί των 
δεδομένων» μέσω της επισήμανσης, της 
οργάνωσης, της προώθησης, της 
βελτιστοποίησης, της παρουσίασης ή 
με άλλο τρόπο του περιορισμού 
συγκεκριμένου περιεχομένου για 
κερδοσκοπικούς σκοπούς και που 
ισοδυναμεί με την έγκριση του 
περιεχομένου τρίτου μέρους ως δικού του 
(όπως κρίνεται από τους μέσους χρήστες ή 
τους καταναλωτές) θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε απώλεια των διατάξεων 
ασφαλούς λιμένα λόγω της ενεργητικής 
τους φύσης.

Or. es

Τροπολογία 797
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει την έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την έννοια 
των ενεργητικών και των παθητικών 
παρόχων φιλοξενίας. Τα αναθεωρημένα 
μέτρα θα πρέπει να διευκρινίζουν εάν οι 
παρεμβάσεις από τους παρόχους 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει την έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την έννοια 
των ενεργητικών και των παθητικών 
παρόχων φιλοξενίας. Τα αναθεωρημένα 
μέτρα θα πρέπει να διευκρινίζουν ότι οι 
παρεμβάσεις από τους παρόχους 
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φιλοξενίας που ασκούν καθήκοντα 
επιμέλειας και έναν συγκεκριμένο «βαθμό 
ελέγχου επί των δεδομένων» μέσω της 
επισήμανσης, της οργάνωσης, της 
προώθησης, της βελτιστοποίησης, της 
παρουσίασης ή με άλλο τρόπο του 
περιορισμού συγκεκριμένου περιεχομένου 
για κερδοσκοπικούς σκοπούς και που 
ισοδυναμεί με την έγκριση του 
περιεχομένου τρίτου μέρους ως δικού του 
(όπως κρίνεται από τους μέσους χρήστες ή 
τους καταναλωτές) θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε απώλεια των διατάξεων 
ασφαλούς λιμένα λόγω της ενεργητικής 
τους φύσης.

φιλοξενίας που ασκούν καθήκοντα 
επιμέλειας και έναν συγκεκριμένο «βαθμό 
ελέγχου επί των δεδομένων» μέσω της 
επισήμανσης, της οργάνωσης, της 
προώθησης, της βελτιστοποίησης, της 
παρουσίασης ή με άλλο τρόπο του 
περιορισμού συγκεκριμένου περιεχομένου 
για κερδοσκοπικούς σκοπούς και που 
ισοδυναμεί με την έγκριση του 
περιεχομένου τρίτου μέρους ως δικού του 
(όπως κρίνεται από τους μέσους χρήστες ή 
τους καταναλωτές) θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε απώλεια των διατάξεων 
ασφαλούς λιμένα λόγω της ενεργητικής 
τους φύσης.

Or. en

Τροπολογία 798
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει την έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την έννοια 
των ενεργητικών και των παθητικών 
παρόχων φιλοξενίας. Τα αναθεωρημένα 
μέτρα θα πρέπει να διευκρινίζουν εάν οι 
παρεμβάσεις από τους παρόχους 
φιλοξενίας που ασκούν καθήκοντα 
επιμέλειας και έναν συγκεκριμένο «βαθμό 
ελέγχου επί των δεδομένων» μέσω της 
επισήμανσης, της οργάνωσης, της 
προώθησης, της βελτιστοποίησης, της 
παρουσίασης ή με άλλο τρόπο του 
περιορισμού συγκεκριμένου περιεχομένου 
για κερδοσκοπικούς σκοπούς και που 
ισοδυναμεί με την έγκριση του 
περιεχομένου τρίτου μέρους ως δικού του 
(όπως κρίνεται από τους μέσους χρήστες ή 
τους καταναλωτές) θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε απώλεια των διατάξεων 
ασφαλούς λιμένα λόγω της ενεργητικής 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να αντιμετωπίζει την έλλειψη 
ασφάλειας δικαίου όσον αφορά την έννοια 
των ενεργητικών και των παθητικών 
παρόχων φιλοξενίας. Τα αναθεωρημένα 
μέτρα θα πρέπει να διευκρινίζουν ότι οι 
παρεμβάσεις από τους παρόχους 
φιλοξενίας που ασκούν καθήκοντα 
επιμέλειας και έναν συγκεκριμένο «βαθμό 
ελέγχου επί των δεδομένων» μέσω της 
επισήμανσης, της οργάνωσης, της 
προώθησης, της βελτιστοποίησης, της 
παρουσίασης ή με άλλο τρόπο του 
περιορισμού συγκεκριμένου περιεχομένου 
για κερδοσκοπικούς σκοπούς και που 
ισοδυναμεί με την έγκριση του 
περιεχομένου τρίτου μέρους ως δικού του 
(όπως κρίνεται από τους μέσους χρήστες ή 
τους καταναλωτές) θα πρέπει να 
οδηγήσουν σε απώλεια των διατάξεων 
ασφαλούς λιμένα λόγω της ενεργητικής 
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τους φύσης. τους φύσης.

Or. en

Τροπολογία 799
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατηρεί τις διατάξεις 
προστασίας για μη ενεργητικούς 
παρόχους και άλλες υπηρεσίες στήριξης 
και υποδομών που δεν αποτελούν μέρος 
των συμβατικών σχέσεων μεταξύ των 
διαδικτυακών μεσαζόντων και των 
εταιρικών ή ιδιωτών πελατών τους. Οι εν 
λόγω υπηρεσίες στήριξης δεν θα πρέπει 
να θεωρούνται υπεύθυνες για δράσεις για 
τις οποίες δεν είχαν ενεργό και 
πρωταρχικό ρόλο στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και οι οποίες απλώς 
υλοποιούν αποφάσεις των διαδικτυακών 
μεσαζόντων ή των πελατών τους.

Or. en

Τροπολογία 800
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 5 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Τυχόν νέες προτάσεις υποχρεώσεων 
σχετικά με τη διαχείριση και την 
επόπτευση του περιεχομένου, οι οποίες θα 
κριθούν απαραίτητες επιπλέον του 
μηχανισμού κοινοποίησης και ανάληψης 
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δράσης, θα πρέπει να μπορούν να 
υποβληθούν μόνο εντός του πλαισίου της 
προτεινόμενης ρύθμισης σχετικά με τα εκ 
των προτέρων μέτρα για σημαντικούς 
παράγοντες της αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 801
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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. Οι 
διαδικτυακοί μεσάζοντες δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται στις γενικές υποχρεώσεις 
παρακολούθησης.

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, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να διευκρινίζει ότι 
και ο γενικός έλεγχος και η ανάλυση του 
συνόλου του περιεχομένου ή των 
επικοινωνιών που φιλοξενεί ένας πάροχος 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας εμπίπτουν στον ορισμό της 
γενικής παρακολούθησης. Οι 
διαδικτυακοί μεσάζοντες δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται στις γενικές υποχρεώσεις 
παρακολούθησης.

Or. en

Τροπολογία 802
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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. Οι 
διαδικτυακοί μεσάζοντες δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται στις γενικές υποχρεώσεις 
παρακολούθησης.

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. Οι 
διαδικτυακοί μεσάζοντες δεν θα πρέπει να 
υπόκεινται στις γενικές υποχρεώσεις 
παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν απαιτήσεων για μέτρα εκ των 
προτέρων ελέγχου βασισμένα σε 
αυτοματοποιημένα εργαλεία ή στο 
φιλτράρισμα του περιεχομένου προς 
αναφόρτωση.

Or. en

Τροπολογία 803
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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. Οι 
διαδικτυακοί μεσάζοντες δεν θα πρέπει 
να υπόκεινται στις γενικές υποχρεώσεις 
παρακολούθησης.

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 που 
ισχύει για τους παθητικούς 
διαδικτυακούς μεσάζοντες.

Or. en

Τροπολογία 804
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 6 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εθελοντικά μέτρα
Μια ρήτρα εθελοντικών μέτρων θα 
ενθαρρύνει τις εταιρείες να αναλάβουν 
επιπλέον εθελοντικές δράσεις για την 
επόπτευση του περιεχομένου, πέρα από 
τις απαιτήσεις του νόμου. Στόχος θα είναι 
να καταρριφθεί η υπόθεση και να 
εξαλειφθεί ο κίνδυνος ότι εάν μια εταιρεία 
αναλαμβάνει καλόπιστα τέτοιες 
εθελοντικές δράσεις, χάνει αυτόματα την 
προστασία ασφαλούς λιμένα.
Στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού 
περιβάλλοντος, οι εταιρείες 
αναλαμβάνουν τέτοια μέτρα με δικό τους 
κίνδυνο, καθώς ενδέχεται να θεωρηθούν 
υπεύθυνες σε περίπτωση που δεν 
αναλάβουν δράση σε σχέση με παράνομο 
περιεχόμενο που εντοπίζουν, ακόμα και 
εάν αποφασίσουν καλόπιστα ότι το 
περιεχόμενο δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί.
Ο κίνδυνος της ευθύνης δημιουργεί ένα 
στρεβλό κίνητρο για τις εταιρείες με 
αποτέλεσμα αυτές είτε να αποφεύγουν τη 
λήψη εύλογων προληπτικών μέτρων 
επόπτευσης, είτε να αφαιρούν με 
υπερβολικό ζήλο πολύτιμο περιεχόμενο 
στο πλαίσιο της διαδικασίας επόπτευσης 
και, κατά συνέπεια, να διακινδυνεύουν 
την παραβίαση της ελευθερίας του λόγου 
ή άλλων θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Επιπλέον, μια ρήτρα εθελοντικών μέτρων 
θα διασφαλίσει ότι στην περίπτωση που 
μια πλατφόρμα ή ένας πάροχος 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας έχει ελέγξει εθελοντικά ένα 
ή περισσότερα τμήματα του περιεχομένου 
ως προς ένα ή περισσότερα είδη 
παράνομου χαρακτήρα (ή για 
παραβιάσεις των οικείων πολιτικών 
περιεχομένου, π.χ. δυσφήμιση), ο 
πάροχος δεν θεωρείται ότι έχει γνώση του 
παράνομου χαρακτήρα των υπόλοιπων 
τμημάτων περιεχομένου της πλατφόρμας 
του τα οποία δεν έχει ελέγξει 
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(παραβιάσεις πνευματικών 
δικαιωμάτων). Επίσης, η διάταξη αυτή 
θα διασφαλίσει ότι στις περιπτώσεις που 
ο πάροχος υπηρεσιών κοινωνίας της 
πληροφορίας έχει ελέγξει εθελοντικά το 
περιεχόμενο ως προς ένα ή περισσότερα 
είδη παράνομου χαρακτήρα (ή για 
παραβιάσεις των οικείων πολιτικών 
περιεχομένου), ο πάροχος δεν θεωρείται 
ότι έχει γνώση όλων των πιθανών τρόπων 
με τους οποίους το ίδιο περιεχόμενο 
μπορεί να είναι παράνομο.

Or. en

Τροπολογία 805
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος V – παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
μπορεί, ωστόσο, να επιτρέπει εθελοντικές 
δράσεις που παρέχουν τη δυνατότητα 
στους διαδικτυακούς μεσάζοντες να 
αναλαμβάνουν κοινωνική ευθύνη χωρίς 
να χάνουν την προστασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 14.

Or. en

Τροπολογία 806
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να προτείνει ειδικούς κανόνες για 
τις διαδικτυακές αγορές όσον αφορά τη 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες ή 
κοινά μη νομοθετικά μέτρα θα πρέπει να 
προτείνουν ειδικούς κανόνες για τις 
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διαδικτυακή πώληση προϊόντων και 
υπηρεσιών στους καταναλωτές.

διαδικτυακές αγορές όσον αφορά τη 
διαδικτυακή πώληση προϊόντων και 
υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 807
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να προτείνει ειδικούς κανόνες για 
τις διαδικτυακές αγορές όσον αφορά τη 
διαδικτυακή πώληση προϊόντων και 
υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να προτείνει ειδικούς κανόνες για 
τις διαδικτυακές αγορές όσον αφορά τη 
διαδικτυακή πώληση, προώθηση ή 
προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών 
στους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 808
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc, 
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να προτείνει ειδικούς κανόνες για 
τις διαδικτυακές αγορές όσον αφορά τη 
διαδικτυακή πώληση προϊόντων και 
υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να προτείνει ειδικούς κανόνες για 
τις διαδικτυακές αγορές όσον αφορά τη 
διαδικτυακή πώληση προϊόντων και την 
παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Or. en
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Τροπολογία 809
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καλύπτουν όλες τις οντότητες 
που προσφέρουν υπηρεσίες ή/και 
προϊόντα σε καταναλωτές στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένης και της 
περίπτωσης που βρίσκονται εκτός της 
Ένωσης·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 810
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές καθιστούν σαφές σε 
ποια χώρα παρέχονται τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν 
παρέχονται από την εν λόγω αγορά, από 
ένα τρίτο μέρος ή από έναν πωλητή που 
είναι εγκατεστημένος εντός ή εκτός της 
Ένωσης·

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές καθιστούν σαφές σε 
ποια χώρα παρέχονται τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν 
παρέχονται από την εν λόγω αγορά, από 
ένα τρίτο μέρος·

Or. en

Τροπολογία 811
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Marion Walsmann, 
Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές καθιστούν σαφές σε 
ποια χώρα παρέχονται τα προϊόντα ή οι 
υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν 
παρέχονται από την εν λόγω αγορά, από 
ένα τρίτο μέρος ή από έναν πωλητή που 
είναι εγκατεστημένος εντός ή εκτός της 
Ένωσης·

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές καθιστούν σαφές σε 
ποια χώρα πωλούνται τα προϊόντα ή 
παρέχονται οι υπηρεσίες, ανεξάρτητα από 
το αν παρέχονται από την εν λόγω αγορά, 
από ένα τρίτο μέρος ή από έναν πωλητή 
που είναι εγκατεστημένος εντός ή εκτός 
της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 812
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να συμπεριλάβουν σαφείς 
υποχρεώσεις ώστε οι αγορές στο 
Διαδίκτυο να συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις διαφάνειας, υπευθυνότητας 
και ιχνηλασιιμότητας, και να εφαρμόζουν 
μέτρα πρόληψης και αντίδρασης για να 
αποτρέπεται η προσφορά παράνομων και 
μη ασφαλών προϊόντων προς πώληση 
στους καταναλωτές της ΕΕ·

Or. es

Τροπολογία 813
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές αφαιρούν κάθε 
παραπλανητική πληροφορία που παρέχεται 

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές αφαιρούν, σύμφωνα 
με την κοινοποίηση από τις αρμόδιες 
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από τον προμηθευτή ή από τους πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παραπλανητικών εγγυήσεων και δηλώσεων 
του προμηθευτή·

αρχές, κάθε παραπλανητική πληροφορία 
που παρέχεται από τον προμηθευτή ή από 
τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των 
παραπλανητικών εγγυήσεων και δηλώσεων 
του προμηθευτή·

Or. en

Τροπολογία 814
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές αφαιρούν κάθε 
παραπλανητική πληροφορία που παρέχεται 
από τον προμηθευτή ή από τους πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παραπλανητικών εγγυήσεων και 
δηλώσεων του προμηθευτή·

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές αφαιρούν κάθε 
παραπλανητική πληροφορία που παρέχεται 
από τον προμηθευτή·

Or. en

Τροπολογία 815
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές αφαιρούν κάθε 
παραπλανητική πληροφορία που παρέχεται 
από τον προμηθευτή ή από τους πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παραπλανητικών εγγυήσεων και δηλώσεων 
του προμηθευτή·

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές αφαιρούν κάθε 
παραπλανητική πληροφορία που παρέχεται 
από τον προμηθευτή ή από τους πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παραπλανητικών εγγυήσεων και δηλώσεων 
του προμηθευτή ή ότι σε διαφορετική 
περίπτωση ενδέχεται να τους αποδοθούν 
ευθύνες·
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Or. en

Τροπολογία 816
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Christian Doleschal, 
Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές αφαιρούν κάθε 
παραπλανητική πληροφορία που παρέχεται 
από τον προμηθευτή ή από τους πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των 
παραπλανητικών εγγυήσεων και δηλώσεων 
του προμηθευτή·

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές αφαιρούν ταχύτατα 
κάθε παραπλανητική πληροφορία που 
παρέχεται από τον προμηθευτή ή από τους 
πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των 
παραπλανητικών εγγυήσεων και δηλώσεων 
του προμηθευτή·

Or. en

Τροπολογία 817
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Brando Benifei, Biljana Borzan, Andreas Schieder, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υποχρεώνουν τις διαδικτυακές 
αγορές να επιδεικνύουν την κατοχή 
προσόντος στις περιπτώσεις που η 
παροχή υπηρεσιών προϋποθέτει την 
ύπαρξη συγκεκριμένου προσόντος, 
προκειμένου να προλαμβάνεται η παροχή 
παραπλανητικών ή δόλιων πληροφοριών 
σε καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 818
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Pascal Arimont, 
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Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές προβλέπουν 
συγκεκριμένο σημείο επαφής που θα 
εντοπίζεται εύκολα από τους 
καταναλωτές και τις εθνικές αρχές για 
την κοινοποίηση επικίνδυνων αγαθών 
στους ιστοτόπους τους·

Or. en

Τροπολογία 819
Marion Walsmann, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 4 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές πρέπει να ελέγχουν 
αν ένα προϊόν περιλαμβάνεται στο 
σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της 
Ένωσης για τα επικίνδυνα μη εδώδιμα 
προϊόντα (RAPEX) πριν το 
συμπεριλάβουν στον ιστότοπό τους·

Or. en

Τροπολογία 820
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– μόλις τα προϊόντα χαρακτηριστούν 
μη ασφαλή από τα συστήματα ταχείας 

– μόλις τα προϊόντα χαρακτηριστούν 
μη ασφαλή από τα συστήματα ταχείας 
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προειδοποίησης της Ένωσης ή από τις 
αρχές προστασίας των καταναλωτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση 
προϊόντων από την αγορά εντός 24 ωρών·

προειδοποίησης της Ένωσης ή από τις 
αρχές προστασίας των καταναλωτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση 
προϊόντων από την αγορά εντός 24 ωρών· 
οι διαδικτυακές αγορές υποχρεούνται να 
συνεργάζονται με τις αρχές, καθώς 
επίσης να τις ενημερώνουν, αμέσως μόλις 
το καταλάβουν, ότι υπάρχουν στην 
πλατφόρμα τους μη ασφαλή προϊόντα ή 
προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας·

Or. es

Τροπολογία 821
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara Aguilera, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– μόλις τα προϊόντα χαρακτηριστούν 
μη ασφαλή από τα συστήματα ταχείας 
προειδοποίησης της Ένωσης ή από τις 
αρχές προστασίας των καταναλωτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση 
προϊόντων από την αγορά εντός 24 ωρών·

– μόλις τα προϊόντα χαρακτηριστούν 
μη ασφαλή και/ή παραποιημένα από τα 
συστήματα ταχείας προειδοποίησης της 
Ένωσης ή από τις αρχές προστασίας των 
καταναλωτών, θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική η αφαίρεση προϊόντων από 
την αγορά εντός 24 ωρών και θα πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της 
επανεμφάνισής τους στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 822
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 5
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– μόλις τα προϊόντα χαρακτηριστούν 
μη ασφαλή από τα συστήματα ταχείας 
προειδοποίησης της Ένωσης ή από τις 
αρχές προστασίας των καταναλωτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση 
προϊόντων από την αγορά εντός 24 ωρών·

– μόλις τα προϊόντα χαρακτηριστούν 
μη ασφαλή από τα συστήματα ταχείας 
προειδοποίησης της Ένωσης, από τις 
εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς, από 
τις τελωνειακές αρχές ή από τις αρχές 
προστασίας των καταναλωτών, θα πρέπει 
να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση 
προϊόντων από την αγορά εντός 24 ωρών·

Or. en

Τροπολογία 823
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– μόλις τα προϊόντα χαρακτηριστούν 
μη ασφαλή από τα συστήματα ταχείας 
προειδοποίησης της Ένωσης ή από τις 
αρχές προστασίας των καταναλωτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση 
προϊόντων από την αγορά εντός 24 ωρών·

– μόλις τα προϊόντα χαρακτηριστούν 
μη ασφαλή από τα συστήματα ταχείας 
προειδοποίησης της Ένωσης ή από τις 
αρχές προστασίας των καταναλωτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση 
προϊόντων από την αγορά εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος από τη λήψη της 
κοινοποίησης από τις αρμόδιες αρχές·

Or. en

Τροπολογία 824
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– μόλις τα προϊόντα χαρακτηριστούν 
μη ασφαλή από τα συστήματα ταχείας 
προειδοποίησης της Ένωσης ή από τις 

– μόλις τα προϊόντα χαρακτηριστούν 
μη ασφαλή από τα συστήματα ταχείας 
προειδοποίησης της Ένωσης ή από τις 
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αρχές προστασίας των καταναλωτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση 
προϊόντων από την αγορά εντός 24 ωρών·

αρχές προστασίας των καταναλωτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση 
προϊόντων από την αγορά εντός δύο 
εργάσιμων ημερών από τη λήψη της 
κοινοποίησης·

Or. en

Τροπολογία 825
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– μόλις τα προϊόντα χαρακτηριστούν 
μη ασφαλή από τα συστήματα ταχείας 
προειδοποίησης της Ένωσης ή από τις 
αρχές προστασίας των καταναλωτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση 
προϊόντων από την αγορά εντός 24 ωρών·

– μόλις τα προϊόντα χαρακτηριστούν 
μη ασφαλή από τα συστήματα ταχείας 
προειδοποίησης της Ένωσης ή από τις 
αρχές προστασίας των καταναλωτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση 
προϊόντων από την αγορά εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος·

Or. en

Τροπολογία 826
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να περιλαμβάνουν υποχρέωση 
προστασίας των χρηστών κατά τρόπο 
ώστε, στην περίπτωση που μια 
διαδικτυακή αγορά έχει αξιόπιστα 
αποδεικτικά στοιχεία για παράνομες 
δραστηριότητες στην πλατφόρμα της 
αλλά δεν είναι σε θέση να λάβει επαρκή 
μέτρα για την προστασία των 
διαδικτυακών καταναλωτών, να 
καθίσταται υπεύθυνη για τις ζημίες που 
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υφίστανται οι καταναλωτές λόγω αυτής 
της αδυναμίας·

Or. en

Τροπολογία 827
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Christian Doleschal, 
Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υποχρεώνουν τις διαδικτυακές 
αγορές να ανταλλάσσουν πληροφορίες για 
κατά συρροή παραβάτες και να 
λαμβάνουν μέτρα για την αποφυγή της 
επανεμφάνισης σε άλλες διαδικτυακές 
αγορές αγαθών που έχουν ήδη αφαιρεθεί 
από έναν ιστότοπο·

Or. en

Τροπολογία 828
Maria Grapini, Brando Benifei, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υποχρεώνουν τις διαδικτυακές 
αγορές να ενημερώνουν τους καταναλωτές 
για τυχόν ζητήματα ασφάλειας και για 
οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των 
ανακλήσεων·

– να υποχρεώνουν τις διαδικτυακές 
αγορές να ενημερώνουν τους καταναλωτές 
για τυχόν ζητήματα ασφάλειας και για 
οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των 
ανακλήσεων· οι διαδικτυακές αγορές 
πρέπει να ενημερώνουν τους 
καταναλωτές σε περίπτωση αφαίρεσης 
προϊόντος που είχαν αγοράσει στο 
παρελθόν λόγω μη συμμόρφωσης·

Or. en
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Τροπολογία 829
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Christian Doleschal, 
Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υποχρεώνουν τις διαδικτυακές 
αγορές να ενημερώνουν τους καταναλωτές 
για τυχόν ζητήματα ασφάλειας και για 
οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των 
ανακλήσεων·

– να υποχρεώνουν τις διαδικτυακές 
αγορές να ενημερώνουν τους καταναλωτές 
για τυχόν ζητήματα ασφάλειας, να 
ενισχύουν τη συνεργασία με τις εθνικές 
αρχές και τις ενώσεις καταναλωτών 
σχετικά με τις ανακλήσεις, και να 
προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
εκτέλεση των ανακλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 830
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υποχρεώνουν τις διαδικτυακές 
αγορές να ενημερώνουν τους καταναλωτές 
για τυχόν ζητήματα ασφάλειας και για 
οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των 
ανακλήσεων·

– να υποχρεώνουν τις διαδικτυακές 
αγορές να ενημερώνουν τους καταναλωτές 
για τυχόν ζητήματα ασφάλειας και για 
οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των 
ανακλήσεων· να συνάδουν και να 
συμπληρώνουν μια μεταρρύθμιση της 
οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων·

Or. en
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Τροπολογία 831
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υποχρεώνουν τις διαδικτυακές 
αγορές να ενημερώνουν τους καταναλωτές 
για τυχόν ζητήματα ασφάλειας και για 
οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των 
ανακλήσεων·

– μετά την αφαίρεση του προϊόντος, 
να υποχρεώνουν τις διαδικτυακές αγορές 
να ενημερώνουν τους καταναλωτές για 
τυχόν ζητήματα ασφάλειας και για 
οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των 
ανακλήσεων·

Or. en

Τροπολογία 832
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υποχρεώνουν τις διαδικτυακές 
αγορές να ενημερώνουν τους καταναλωτές 
για τυχόν ζητήματα ασφάλειας και για 
οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των 
ανακλήσεων·

– να υποχρεώνουν τις διαδικτυακές 
αγορές να ενημερώνουν, γρήγορα, τους 
καταναλωτές για τυχόν ζητήματα 
ασφάλειας και για οποιαδήποτε ενέργεια 
απαιτείται για την αποτελεσματική 
εκτέλεση των ανακλήσεων·

Or. es

Τροπολογία 833
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καλύπτουν την ευθύνη για τις 
διαδικτυακές αγορές όταν οι πλατφόρμες 

διαγράφεται
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έχουν κυρίαρχη επιρροή στους 
προμηθευτές και τα ουσιώδη στοιχεία 
των οικονομικών συναλλαγών, όπως είναι 
τα μέσα πληρωμής, οι τιμές, οι 
προκαθορισμένοι όροι και προϋποθέσεις, 
ή η συμπεριφορά που αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση της πώλησης αγαθών σε 
καταναλωτή στην ευρωπαϊκή αγορά, και 
δεν υπάρχει κατασκευαστής, εισαγωγέας 
ή διανομέας εγκατεστημένος στην Ένωση 
που να μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος·

Or. en

Τροπολογία 834
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καλύπτουν την ευθύνη για τις 
διαδικτυακές αγορές όταν οι πλατφόρμες 
έχουν κυρίαρχη επιρροή στους 
προμηθευτές και τα ουσιώδη στοιχεία των 
οικονομικών συναλλαγών, όπως είναι τα 
μέσα πληρωμής, οι τιμές, οι 
προκαθορισμένοι όροι και προϋποθέσεις, ή 
η συμπεριφορά που αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση της πώλησης αγαθών σε 
καταναλωτή στην ευρωπαϊκή αγορά, και 
δεν υπάρχει κατασκευαστής, εισαγωγέας ή 
διανομέας εγκατεστημένος στην Ένωση 
που να μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος·

– να καλύπτουν, με την έννοια της 
δικής τους ευθύνης, την ευθύνη για τις 
διαδικτυακές αγορές όταν οι πλατφόρμες 
έχουν κυρίαρχη επιρροή στους 
προμηθευτές και τα ουσιώδη στοιχεία των 
οικονομικών συναλλαγών, όπως είναι τα 
μέσα πληρωμής, οι τιμές, οι 
προκαθορισμένοι όροι και προϋποθέσεις, ή 
η συμπεριφορά που αποσκοπεί στη 
διευκόλυνση της πώλησης αγαθών σε 
καταναλωτή στην ευρωπαϊκή αγορά, και 
δεν υπάρχει κατασκευαστής, εισαγωγέας ή 
διανομέας εγκατεστημένος στην Ένωση 
που να μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος·

Or. fr

Τροπολογία 835
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 7 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διερευνήσουν το ενδεχόμενο οι 
προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι σε 
τρίτη χώρα να πρέπει να ορίζουν έναν 
νόμιμο εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην 
Ένωση, ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί 
για την πώληση σε Ευρωπαίους 
καταναλωτές προϊόντων που δεν 
συμμορφώνονται με τους ενωσιακούς 
κανόνες ασφαλείας·

Or. en

Τροπολογία 836
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καλύπτουν την ευθύνη για τις 
διαδικτυακές αγορές εάν η διαδικτυακή 
αγορά δεν ενημερώσει τον καταναλωτή 
ότι ένα τρίτο μέρος είναι ο πραγματικός 
προμηθευτής των αγαθών ή των 
υπηρεσιών, ώστε να καταστεί έτσι η 
αγορά υπεύθυνη βάσει σύμβασης έναντι 
του καταναλωτή· θα πρέπει επίσης να 
εξετάζεται η ευθύνη σε περίπτωση που η 
αγορά παρέχει παραπλανητικές 
πληροφορίες, εγγυήσεις ή δηλώσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 837
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καλύπτουν την ευθύνη για τις 
διαδικτυακές αγορές εάν η διαδικτυακή 
αγορά δεν ενημερώσει τον καταναλωτή ότι 
ένα τρίτο μέρος είναι ο πραγματικός 
προμηθευτής των αγαθών ή των 
υπηρεσιών, ώστε να καταστεί έτσι η αγορά 
υπεύθυνη βάσει σύμβασης έναντι του 
καταναλωτή· θα πρέπει επίσης να 
εξετάζεται η ευθύνη σε περίπτωση που η 
αγορά παρέχει παραπλανητικές 
πληροφορίες, εγγυήσεις ή δηλώσεις·

– να καλύπτουν, με την έννοια της 
δικής τους ευθύνης, την ευθύνη για τις 
διαδικτυακές αγορές εάν η διαδικτυακή 
αγορά δεν ενημερώσει τον καταναλωτή ότι 
ένα τρίτο μέρος είναι ο πραγματικός 
προμηθευτής των αγαθών ή των 
υπηρεσιών, ώστε να καταστεί έτσι η αγορά 
υπεύθυνη βάσει σύμβασης έναντι του 
καταναλωτή· θα πρέπει επίσης να 
εξετάζεται η ευθύνη σε περίπτωση που η 
αγορά παρέχει παραπλανητικές 
πληροφορίες, εγγυήσεις ή δηλώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 838
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καλύπτουν την ευθύνη για τις 
διαδικτυακές αγορές εάν η διαδικτυακή 
αγορά δεν ενημερώσει τον καταναλωτή ότι 
ένα τρίτο μέρος είναι ο πραγματικός 
προμηθευτής των αγαθών ή των 
υπηρεσιών, ώστε να καταστεί έτσι η αγορά 
υπεύθυνη βάσει σύμβασης έναντι του 
καταναλωτή· θα πρέπει επίσης να 
εξετάζεται η ευθύνη σε περίπτωση που η 
αγορά παρέχει παραπλανητικές 
πληροφορίες, εγγυήσεις ή δηλώσεις·

– να καλύπτουν την ευθύνη για τις 
διαδικτυακές αγορές εάν η διαδικτυακή 
αγορά δεν ενημερώσει τον καταναλωτή ότι 
ένα τρίτο μέρος είναι ο πραγματικός 
προμηθευτής των αγαθών ή των 
υπηρεσιών, ώστε να καταστεί έτσι η αγορά 
υπεύθυνη βάσει σύμβασης έναντι του 
καταναλωτή· θα πρέπει επίσης να 
εξετάζεται η ευθύνη σε περίπτωση που η 
αγορά παρέχει οικειοθελώς 
παραπλανητικές πληροφορίες, εγγυήσεις ή 
δηλώσεις·

Or. en

Τροπολογία 839
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να καλύπτουν την ευθύνη για τις 
διαδικτυακές αγορές εάν η διαδικτυακή 
αγορά δεν ενημερώσει τον καταναλωτή ότι 
ένα τρίτο μέρος είναι ο πραγματικός 
προμηθευτής των αγαθών ή των 
υπηρεσιών, ώστε να καταστεί έτσι η αγορά 
υπεύθυνη βάσει σύμβασης έναντι του 
καταναλωτή· θα πρέπει επίσης να 
εξετάζεται η ευθύνη σε περίπτωση που η 
αγορά παρέχει παραπλανητικές 
πληροφορίες, εγγυήσεις ή δηλώσεις·

– να καλύπτουν την ευθύνη για τις 
διαδικτυακές αγορές εάν η διαδικτυακή 
αγορά δεν ενημερώσει τον καταναλωτή ότι 
ένα τρίτο μέρος είναι ο πραγματικός 
προμηθευτής των αγαθών ή των 
υπηρεσιών, ώστε να καταστεί έτσι η αγορά 
υπεύθυνη βάσει σύμβασης έναντι του 
καταναλωτή· θα πρέπει επίσης να 
εξετάζεται η ευθύνη σε περίπτωση που η 
αγορά παρέχει παραπλανητικές 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 840
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Andreas Schieder, Marc Angel, Adriana 
Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ενώ οι διαδικτυακές αγορές πρέπει 
να καθίστανται υπεύθυνες για ζημίες, για 
την εκτέλεση των συμβάσεων και για 
εγγυήσεις και ενώ οι καταναλωτές πρέπει 
να είναι σε θέση να ασκούν τα ίδια 
δικαιώματα και τα ίδια ένδικα μέσα 
εναντίον του προμηθευτή ή παραγωγού, η 
διαδικτυακή αγορά θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα προσφυγής κατά του μέρους 
που έχει παραβεί την υποχρέωσή του·

Or. en

Τροπολογία 841
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να περιλάβουν την υποχρέωση οι 
διαδικτυακές αγορές να συλλέγουν και να 
εξακριβώνουν τα στοιχεία επικοινωνίας 
των πωλητών, πριν επιτρέψουν τη 
δημιουργία λογαριασμού. Αυτού του 
είδους τα στοιχεία για μη ασφαλή και 
παράνομα προϊόντα πρέπει επίσης να 
προωθούνται στις αρμόδιες αρχές·

Or. es

Τροπολογία 842
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διερευνήσουν τη δυνατότητα 
επέκταση της δέσμευσης ορισμένων 
λιανοπωλητών ηλεκτρονικού εμπορίου 
και της Επιτροπής για την ταχύτερη 
αφαίρεση των επικίνδυνων προϊόντων 
από την πώληση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος εθελοντικής δέσμευσης με 
την ονομασία «Δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων» και να 
αναφέρον ποιες από τις δεσμεύσεις αυτές 
θα μπορούσαν να καταστούν 
υποχρεωτικές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 843
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara Aguilera, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 9
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διερευνήσουν τη δυνατότητα 
επέκταση της δέσμευσης ορισμένων 
λιανοπωλητών ηλεκτρονικού εμπορίου και 
της Επιτροπής για την ταχύτερη αφαίρεση 
των επικίνδυνων προϊόντων από την 
πώληση στο πλαίσιο του καθεστώτος 
εθελοντικής δέσμευσης με την ονομασία 
«Δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων» και να αναφέρον ποιες από τις 
δεσμεύσεις αυτές θα μπορούσαν να 
καταστούν υποχρεωτικές.

– να διερευνήσουν τη δυνατότητα 
επέκτασης της δέσμευσης ορισμένων 
λιανοπωλητών ηλεκτρονικού εμπορίου και 
της Επιτροπής για την αντίστοιχη 
ταχύτερη αφαίρεση των επικίνδυνων ή 
παραποιημένων προϊόντων από την 
πώληση στο πλαίσιο των καθεστώτων 
εθελοντικής δέσμευσης με την ονομασία 
«Δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων» και «Μνημόνιο Κατανόησης 
σχετικά με την πώληση προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης στο 
Διαδίκτυο» και να αναφέρουν ποιες από 
τις δεσμεύσεις αυτές θα μπορούσαν να 
καταστούν υποχρεωτικές.

Or. en

Τροπολογία 844
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διερευνήσουν τη δυνατότητα 
επέκταση της δέσμευσης ορισμένων 
λιανοπωλητών ηλεκτρονικού εμπορίου 
και της Επιτροπής για την ταχύτερη 
αφαίρεση των επικίνδυνων προϊόντων 
από την πώληση στο πλαίσιο του 
καθεστώτος εθελοντικής δέσμευσης με 
την ονομασία «Δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων» και να 
αναφέρον ποιες από τις δεσμεύσεις αυτές 
θα μπορούσαν να καταστούν 
υποχρεωτικές.

– να διερευνήσουν θετικά κίνητρα 
που θα μπορούσαν να ενθαρρύνουν 
περισσότερες εταιρείες να συμμετάσχουν 
στο καθεστώς εθελοντικής δέσμευσης με 
την ονομασία «Δέσμευση για την 
ασφάλεια των προϊόντων».

Or. en
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Τροπολογία 845
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Petra De Sutter, Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίσουν ότι οι 
διαδικτυακές αγορές παρέχουν σαφείς και 
εύληπτες πληροφορίες στους 
καταναλωτές σχετικά με τον αντίκτυπο 
του ηλεκτρονικού εμπορίου στο 
περιβάλλον· πιο συγκεκριμένα, οι 
διαδικτυακές αγορές θα πρέπει να είναι 
υποχρεωμένες να προσφέρουν 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση 
βιώσιμων και αποδοτικών μεθόδων 
παράδοσης προϊόντων, περιβαλλοντικά 
βιώσιμων συσκευασιών, καθώς και 
σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα και 
άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 
επιστροφής ανεπιθύμητων προϊόντων, για 
την οποία απαιτείται διπλή μεταφορά ή 
απόρριψη του προϊόντος αντί της 
επαναπώλησής του.

Or. en

Τροπολογία 846
Andreas Schieder, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VI – εδάφιο 2 – περίπτωση 9 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να υποχρεώνουν τους παρόχους 
πλατφορμών να διευκρινίζουν την 
ταυτότητα των εμπορικών τρίτων 
παρόχων βάσει του εμπορικού μητρώου, 
να συνάπτουν ασφαλίσεις για την 
αποζημίωση των καταναλωτών στην 
περίπτωση που αμφιλεγόμενοι τρίτοι 
πάροχοι δεν είναι διαθέσιμοι στην 
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πλατφόρμα ή απαλλάσσονται με άλλον 
τρόπο της ευθύνης τους, προκειμένου να 
προλαμβάνεται η επανεμφάνιση 
παράνομων προσφορών που έχουν ήδη 
αναφερθεί και να εξασφαλίζεται ο άμεσος 
έλεγχος των περιπτώσεων απάτης που 
καταγγέλλουν οι καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 847
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – τίτλος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

VII. ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ

VII. ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΤΗΣ 
ΑΓΟΡΑΣ

Or. de

Τροπολογία 848
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατυπώσει μια πρόταση 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
συστημικός ρόλος των συγκεκριμένων 
διαδικτυακών πλατφορμών δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο την εσωτερική αγορά με τον 
αθέμιτο αποκλεισμό των καινοτόμων 
νεοεισερχόμενων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατυπώσει μια πρόταση 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
συστημικός ρόλος των συγκεκριμένων 
διαδικτυακών πλατφορμών δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο την εσωτερική αγορά με τον 
αθέμιτο αποκλεισμό των καινοτόμων 
νεοεισερχόμενων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, ενώ 
παράλληλα θα σέβεται την πολιτική, τη 
νομοθεσία και τις αρχές ανταγωνισμού. 
Το νέο πλαίσιο θα πρέπει να σέβεται το 
γεγονός ότι αυτό που πρέπει να 
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αντιμετωπιστεί είναι η κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης και όχι η δεσπόζουσα 
θέση αυτή καθαυτή.

Or. en

Τροπολογία 849
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Marion Walsmann, Andrey Kovatchev, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατυπώσει μια πρόταση 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
συστημικός ρόλος των συγκεκριμένων 
διαδικτυακών πλατφορμών δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο την εσωτερική αγορά με τον 
αθέμιτο αποκλεισμό των καινοτόμων 
νεοεισερχόμενων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατυπώσει μια πρόταση 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
συστημικός ρόλος των συγκεκριμένων 
διαδικτυακών πλατφορμών δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο την εσωτερική αγορά με τον 
αθέμιτο αποκλεισμό των καινοτόμων 
νεοεισερχόμενων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των 
επιχειρηματιών και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, οδηγώντας σε αστοχίες της 
αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 850
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατυπώσει μια πρόταση 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
συστημικός ρόλος των συγκεκριμένων 
διαδικτυακών πλατφορμών δεν θα θέτει σε 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατυπώσει μια πρόταση 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
συστημικός ρόλος ορισμένων 
διαδικτυακών πλατφορμών δεν θα θέτει σε 
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κίνδυνο την εσωτερική αγορά με τον 
αθέμιτο αποκλεισμό των καινοτόμων 
νεοεισερχόμενων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ.

κίνδυνο την εσωτερική αγορά με τον 
αθέμιτο αποκλεισμό των καινοτόμων 
νεοεισερχόμενων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πραγματική επιλογή των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 851
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατυπώσει μια πρόταση 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
συστημικός ρόλος των συγκεκριμένων 
διαδικτυακών πλατφορμών δεν θα θέτει σε 
κίνδυνο την εσωτερική αγορά με τον 
αθέμιτο αποκλεισμό των καινοτόμων 
νεοεισερχόμενων παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατυπώσει μια πρόταση 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 
δεσπόζων ρόλος των συγκεκριμένων 
διαδικτυακών πλατφορμών στην αγορά 
δεν θα θέτει σε κίνδυνο την εσωτερική 
αγορά με τον αθέμιτο αποκλεισμό των 
καινοτόμων νεοεισερχόμενων 
παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
ΜΜΕ.

Or. de

Τροπολογία 852
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να επιτύχει αυτόν τον στόχο με 
διαφορετικό μέσο, άλλο από την 
αναθεώρηση της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο.
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Or. en

Τροπολογία 853
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) της αθέμιτης 
συμπεριφοράς από «συστημικές 
πλατφόρμες» στον ψηφιακό κόσμο, με 
βάση τον κανονισμό για τις πλατφόρμες 
και τις επιχειρήσεις· ο μηχανισμός αυτός 
θα πρέπει να επιτρέπει στις ρυθμιστικές 
αρχές να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα 
στις εν λόγω εταιρείες προκειμένου να 
αντιμετωπίζουν τις αστοχίες της αγοράς, 
χωρίς να διαπιστώνεται παραβίαση των 
ρυθμιστικών κανόνων·

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) της αθέμιτης 
συμπεριφοράς από «συστημικές 
πλατφόρμες» στον ψηφιακό κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 854
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) της αθέμιτης 
συμπεριφοράς από «συστημικές 
πλατφόρμες» στον ψηφιακό κόσμο, με 
βάση τον κανονισμό για τις πλατφόρμες 
και τις επιχειρήσεις· ο μηχανισμός αυτός 
θα πρέπει να επιτρέπει στις ρυθμιστικές 
αρχές να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα 
στις εν λόγω εταιρείες προκειμένου να 
αντιμετωπίζουν τις αστοχίες της αγοράς, 

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) της αθέμιτης 
συμπεριφοράς από «συστημικές 
πλατφόρμες» στον ψηφιακό κόσμο, με 
βάση τον κανονισμό για τις πλατφόρμες 
και τις επιχειρήσεις·
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χωρίς να διαπιστώνεται παραβίαση των 
ρυθμιστικών κανόνων·

Or. sv

Τροπολογία 855
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) της αθέμιτης 
συμπεριφοράς από «συστημικές 
πλατφόρμες» στον ψηφιακό κόσμο, με 
βάση τον κανονισμό για τις πλατφόρμες 
και τις επιχειρήσεις· ο μηχανισμός αυτός 
θα πρέπει να επιτρέπει στις ρυθμιστικές 
αρχές να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα 
στις εν λόγω εταιρείες προκειμένου να 
αντιμετωπίζουν τις αστοχίες της αγοράς, 
χωρίς να διαπιστώνεται παραβίαση των 
ρυθμιστικών κανόνων·

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
μηχανισμό που θέτει προϋποθέσεις η 
εκπλήρωση των οποίων καθιστά 
απαραίτητη τη λήψη επιπλέον μέτρων και 
απαιτήσεων διαφάνειας, επιπλέον αυτών 
που προβλέπονται στον κανονισμό για τις 
πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 856
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Romana Tomc, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) της αθέμιτης 
συμπεριφοράς από «συστημικές 
πλατφόρμες» στον ψηφιακό κόσμο, με 
βάση τον κανονισμό για τις πλατφόρμες 

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
ασύμμετρο μηχανισμό για την πρόληψη 
(αντί της απλής αποκατάστασης) της 
αθέμιτης συμπεριφοράς από «συστημικές 
πλατφόρμες» στον ψηφιακό κόσμο, με 
βάση τον κανονισμό για τις πλατφόρμες 
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και τις επιχειρήσεις· ο μηχανισμός αυτός 
θα πρέπει να επιτρέπει στις ρυθμιστικές 
αρχές να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα 
στις εν λόγω εταιρείες προκειμένου να 
αντιμετωπίζουν τις αστοχίες της αγοράς, 
χωρίς να διαπιστώνεται παραβίαση των 
ρυθμιστικών κανόνων·

και τις επιχειρήσεις· ο μηχανισμός αυτός 
θα πρέπει να επιτρέπει στις ρυθμιστικές 
αρχές να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα 
στις εν λόγω εταιρείες που κατέχουν 
σημαντική θέση στην αγορά προκειμένου 
να αντιμετωπίζουν τις αστοχίες της 
αγοράς, χωρίς να διαπιστώνεται 
παραβίαση των ρυθμιστικών κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 857
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) της αθέμιτης 
συμπεριφοράς από «συστημικές 
πλατφόρμες» στον ψηφιακό κόσμο, με 
βάση τον κανονισμό για τις πλατφόρμες 
και τις επιχειρήσεις· ο μηχανισμός αυτός 
θα πρέπει να επιτρέπει στις ρυθμιστικές 
αρχές να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα 
στις εν λόγω εταιρείες προκειμένου να 
αντιμετωπίζουν τις αστοχίες της αγοράς, 
χωρίς να διαπιστώνεται παραβίαση των 
ρυθμιστικών κανόνων·

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) της αθέμιτης 
συμπεριφοράς από «συστημικές 
πλατφόρμες» στον ψηφιακό κόσμο, με 
βάση τον κανονισμό για τις πλατφόρμες 
και τις επιχειρήσεις· ο μηχανισμός αυτός 
θα πρέπει να επιτρέπει στις ρυθμιστικές 
αρχές να επιβάλλουν κυρώσεις στις εν 
λόγω εταιρείες προκειμένου να 
αντιμετωπίζουν τις αστοχίες της αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 858
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσει εκ των προτέρων – να θεσπίσει εκ των προτέρων 
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μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) της αθέμιτης 
συμπεριφοράς από «συστημικές 
πλατφόρμες» στον ψηφιακό κόσμο, με 
βάση τον κανονισμό για τις πλατφόρμες 
και τις επιχειρήσεις· ο μηχανισμός αυτός 
θα πρέπει να επιτρέπει στις ρυθμιστικές 
αρχές να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα 
στις εν λόγω εταιρείες προκειμένου να 
αντιμετωπίζουν τις αστοχίες της αγοράς, 
χωρίς να διαπιστώνεται παραβίαση των 
ρυθμιστικών κανόνων·

μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) των αστοχιών της 
αγοράς λόγω της συμπεριφοράς των 
«συστημικών πλατφορμών» στον 
ψηφιακό κόσμο, με βάση τον κανονισμό 
για τις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις· ο 
μηχανισμός αυτός θα πρέπει να επιτρέπει 
στις ρυθμιστικές αρχές να επιβάλλουν 
διορθωτικά μέτρα στις εν λόγω εταιρείες 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις 
αστοχίες της αγοράς, χωρίς να 
διαπιστώνεται παραβίαση των 
ρυθμιστικών κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 859
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) της αθέμιτης 
συμπεριφοράς από «συστημικές 
πλατφόρμες» στον ψηφιακό κόσμο, με 
βάση τον κανονισμό για τις πλατφόρμες 
και τις επιχειρήσεις· ο μηχανισμός αυτός 
θα πρέπει να επιτρέπει στις ρυθμιστικές 
αρχές να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα 
στις εν λόγω εταιρείες προκειμένου να 
αντιμετωπίζουν τις αστοχίες της αγοράς, 
χωρίς να διαπιστώνεται παραβίαση των 
ρυθμιστικών κανόνων·

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) της αθέμιτης 
συμπεριφοράς από «δεσπόζουσες 
πλατφόρμες της αγοράς» στον ψηφιακό 
κόσμο, με βάση τον κανονισμό για τις 
πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις· ο 
μηχανισμός αυτός θα πρέπει να επιτρέπει 
στις ρυθμιστικές αρχές να επιβάλλουν 
διορθωτικά μέτρα στις εν λόγω εταιρείες 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις 
αστοχίες της αγοράς, χωρίς να 
διαπιστώνεται παραβίαση των 
ρυθμιστικών κανόνων·

Or. de

Τροπολογία 860
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) της αθέμιτης 
συμπεριφοράς από «συστημικές 
πλατφόρμες» στον ψηφιακό κόσμο, με 
βάση τον κανονισμό για τις πλατφόρμες 
και τις επιχειρήσεις· ο μηχανισμός αυτός 
θα πρέπει να επιτρέπει στις ρυθμιστικές 
αρχές να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα 
στις εν λόγω εταιρείες προκειμένου να 
αντιμετωπίζουν τις αστοχίες της αγοράς, 
χωρίς να διαπιστώνεται παραβίαση των 
ρυθμιστικών κανόνων·

– να θεσπίσει εκ των προτέρων 
μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της 
απλής αποκατάστασης) της αθέμιτης 
συμπεριφοράς από «συστημικές 
πλατφόρμες» στον ψηφιακό κόσμο, με 
βάση τον κανονισμό για τις πλατφόρμες 
και τις επιχειρήσεις· ο μηχανισμός αυτός 
θα πρέπει να επιτρέπει στις ρυθμιστικές 
αρχές να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα 
στις εν λόγω εταιρείες προκειμένου να 
αντιμετωπίζουν τις αστοχίες της αγοράς, 
χωρίς να διαπιστώνεται παραβίαση των 
κανόνων ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 861
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξουσιοδοτήσει τις ρυθμιστικές 
αρχές να εκδίδουν εντολές που 
απαγορεύουν στις επιχειρήσεις, οι οποίες 
έχουν προσδιοριστεί ως «συστημικές 
πλατφόρμες», τις ακόλουθες πρακτικές, 
μεταξύ άλλων: να εισάγουν διακρίσεις 
μεταξύ των υπηρεσιών μεσολάβησης· να 
καταστούν δυσχερέστερη τη χρήση των 
δεδομένων για την είσοδο τρίτων μερών 
στην αγορά· να εφαρμόζουν πρακτικές 
που αποσκοπούν στη παγίδευση των 
καταναλωτών· οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να αποδεικνύουν 
ότι η εν λόγω συμπεριφορά είναι 
δικαιολογημένη, ωστόσο θα πρέπει να 
φέρουν το βάρος της απόδειξης για τον 

– αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να 
δίνει στην εθνική ρυθμιστική αρχή της 
χώρας προέλευσης τη δυνατότητα να 
επιβάλλει διορθωτικά μέτρα σε αυτές τις 
εταιρείες για την αντιμετώπιση των 
αστοχιών της αγοράς, βάσει των 
προϋποθέσεων του νομικού μέσου και 
ενός κλειστού καταλόγου θετικών και 
αρνητικών ενεργειών. Η παρούσα έκθεση 
δεν θα πρέπει να προδικάσει αυτόν τον 
κατάλογο και η εκτίμηση επιπτώσεων θα 
πρέπει να προβεί σε διεξοδική ανάλυση 
των διαφόρων ζητημάτων που 
παρατηρούνται έως τώρα στην αγορά 
όπως:
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σκοπό αυτό·
- η εισαγωγή διακρίσεων μεταξύ των 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης·

– η ενίσχυση της δυσκολίας της χρήσης 
των δεδομένων για την είσοδο τρίτων 
μερών στην αγορά·

- η έλλειψη διαλειτουργικότητας και 
κατάλληλων εργαλείων, δεδομένων, 
εμπειρογνωμοσύνης και πόρων που 
παρέχουν στους καταναλωτές τη 
δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ ψηφιακών 
πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων
- υποχρεώσεις διαχείρισης και 
επόπτευσης περιεχομένου, όπως 
συστάσεις περιεχομένου και 
εξατομίκευση μιας διεπαφής χρήστη.

Or. en

Τροπολογία 862
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, Andrey Kovatchev, 
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξουσιοδοτήσει τις ρυθμιστικές 
αρχές να εκδίδουν εντολές που 
απαγορεύουν στις επιχειρήσεις, οι οποίες 
έχουν προσδιοριστεί ως «συστημικές 
πλατφόρμες», τις ακόλουθες πρακτικές, 
μεταξύ άλλων: να εισάγουν διακρίσεις 
μεταξύ των υπηρεσιών μεσολάβησης· να 
καταστούν δυσχερέστερη τη χρήση των 
δεδομένων για την είσοδο τρίτων μερών 
στην αγορά· να εφαρμόζουν πρακτικές που 
αποσκοπούν στη παγίδευση των 
καταναλωτών· οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να αποδεικνύουν 
ότι η εν λόγω συμπεριφορά είναι 
δικαιολογημένη, ωστόσο θα πρέπει να 
φέρουν το βάρος της απόδειξης για τον 

– να εξουσιοδοτήσει τις αρχές να 
εκδίδουν εντολές που απαγορεύουν στις 
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 
προσδιοριστεί ως «συστημικές 
πλατφόρμες», τις ακόλουθες πρακτικές, 
μεταξύ άλλων: να εισάγουν διακρίσεις 
μεταξύ των υπηρεσιών μεσολάβησης· να 
καταστούν δυσχερέστερη τη χρήση των 
δεδομένων για την είσοδο τρίτων μερών 
στην αγορά· να διεξάγουν μια 
περιβάλλουσα ανάλυση δεδομένων με 
στόχο την επέκταση της δεσπόζουσας 
θέσης σε όμορες αγορές, με αποτέλεσμα 
να προβαίνουν στην αυτοπροτίμηση των 
δικών τους προϊόντων και υπηρεσιών, και 
να εφαρμόζουν πρακτικές που αποσκοπούν 
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σκοπό αυτό· στην παγίδευση των καταναλωτών· οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αποδεικνύουν ότι η εν λόγω 
συμπεριφορά είναι δικαιολογημένη, 
ωστόσο θα πρέπει να φέρουν το βάρος της 
απόδειξης για τον σκοπό αυτό·

Or. en

Τροπολογία 863
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξουσιοδοτήσει τις ρυθμιστικές 
αρχές να εκδίδουν εντολές που 
απαγορεύουν στις επιχειρήσεις, οι οποίες 
έχουν προσδιοριστεί ως «συστημικές 
πλατφόρμες», τις ακόλουθες πρακτικές, 
μεταξύ άλλων: να εισάγουν διακρίσεις 
μεταξύ των υπηρεσιών μεσολάβησης· να 
καταστούν δυσχερέστερη τη χρήση των 
δεδομένων για την είσοδο τρίτων μερών 
στην αγορά· να εφαρμόζουν πρακτικές που 
αποσκοπούν στη παγίδευση των 
καταναλωτών· οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να αποδεικνύουν 
ότι η εν λόγω συμπεριφορά είναι 
δικαιολογημένη, ωστόσο θα πρέπει να 
φέρουν το βάρος της απόδειξης για τον 
σκοπό αυτό·

– να εξουσιοδοτήσει τις ρυθμιστικές 
αρχές να εκδίδουν εντολές που 
απαγορεύουν στις επιχειρήσεις, οι οποίες 
έχουν προσδιοριστεί ως «συστημικές 
πλατφόρμες», τις ακόλουθες πρακτικές, 
μεταξύ άλλων: να εισάγουν διακρίσεις 
μεταξύ των υπηρεσιών μεσολάβησης· να 
καταστούν δυσχερέστερη τη χρήση των 
δεδομένων για την είσοδο τρίτων μερών 
στην αγορά· να εφαρμόζουν πρακτικές που 
αποσκοπούν στη παγίδευση των 
καταναλωτών· ως απάντηση στα 
λεπτομερή ευρήματα μιας ρυθμιστικής 
αρχής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν 
τη δυνατότητα να αποδεικνύουν ότι η εν 
λόγω συμπεριφορά είναι δικαιολογημένη 
πριν από την έναρξη ισχύος 
οποιασδήποτε εντολής·

Or. en

Τροπολογία 864
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξουσιοδοτήσει τις ρυθμιστικές 
αρχές να εκδίδουν εντολές που 
απαγορεύουν στις επιχειρήσεις, οι οποίες 
έχουν προσδιοριστεί ως «συστημικές 
πλατφόρμες», τις ακόλουθες πρακτικές, 
μεταξύ άλλων: να εισάγουν διακρίσεις 
μεταξύ των υπηρεσιών μεσολάβησης· να 
καταστούν δυσχερέστερη τη χρήση των 
δεδομένων για την είσοδο τρίτων μερών 
στην αγορά· να εφαρμόζουν πρακτικές που 
αποσκοπούν στη παγίδευση των 
καταναλωτών· οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να αποδεικνύουν 
ότι η εν λόγω συμπεριφορά είναι 
δικαιολογημένη, ωστόσο θα πρέπει να 
φέρουν το βάρος της απόδειξης για τον 
σκοπό αυτό·

– να εξουσιοδοτήσει τις ρυθμιστικές 
αρχές να εκδίδουν εντολές που 
απαγορεύουν στις επιχειρήσεις, οι οποίες 
έχουν προσδιοριστεί ως «δεσπόζουσες 
πλατφόρμες της αγοράς», τις ακόλουθες 
πρακτικές, μεταξύ άλλων: να εισάγουν 
διακρίσεις μεταξύ των υπηρεσιών 
μεσολάβησης· να καταστούν 
δυσχερέστερη τη χρήση των δεδομένων 
για την είσοδο τρίτων μερών στην αγορά· 
να εφαρμόζουν πρακτικές που αποσκοπούν 
στη παγίδευση των καταναλωτών· οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να αποδεικνύουν ότι η εν λόγω 
συμπεριφορά είναι δικαιολογημένη, 
ωστόσο θα πρέπει να φέρουν το βάρος της 
απόδειξης για τον σκοπό αυτό·

Or. de

Τροπολογία 865
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξουσιοδοτήσει τις ρυθμιστικές 
αρχές να εκδίδουν εντολές που 
απαγορεύουν στις επιχειρήσεις, οι οποίες 
έχουν προσδιοριστεί ως «συστημικές 
πλατφόρμες», τις ακόλουθες πρακτικές, 
μεταξύ άλλων: να εισάγουν διακρίσεις 
μεταξύ των υπηρεσιών μεσολάβησης· να 
καταστούν δυσχερέστερη τη χρήση των 
δεδομένων για την είσοδο τρίτων μερών 
στην αγορά· να εφαρμόζουν πρακτικές που 
αποσκοπούν στη παγίδευση των 
καταναλωτών· οι επιχειρήσεις θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να αποδεικνύουν 
ότι η εν λόγω συμπεριφορά είναι 
δικαιολογημένη, ωστόσο θα πρέπει να 
φέρουν το βάρος της απόδειξης για τον 

– να εξουσιοδοτήσει τις αρχές να 
εκδίδουν εντολές που απαγορεύουν στις 
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 
προσδιοριστεί ως «συστημικές 
πλατφόρμες», τις ακόλουθες πρακτικές, 
μεταξύ άλλων: να εισάγουν διακρίσεις 
μεταξύ των υπηρεσιών μεσολάβησης· να 
καταστούν δυσχερέστερη τη χρήση των 
δεδομένων για την είσοδο τρίτων μερών 
στην αγορά· να εφαρμόζουν πρακτικές που 
αποσκοπούν στη παγίδευση των 
καταναλωτών, ωστόσο οι αρχές θα πρέπει 
να φέρουν το βάρος της απόδειξης για τον 
σκοπό αυτό· οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να αποδεικνύουν ότι 
η εν λόγω συμπεριφορά είναι 
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σκοπό αυτό· δικαιολογημένη·

Or. en

Τροπολογία 866
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μερος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διερευνήσει άλλα εκ των 
προτέρων διορθωτικά μέτρα για την 
πρόληψη της δημιουργίας νέων 
συστημικών πλατφορμών. Επιπλέον, για 
την επανενεργοποίηση του εκ των 
προτέρων μηχανισμού, ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
προβλέπει προληπτικούς μηχανισμούς 
που προλαμβάνουν τη δημιουργία 
ψηφιακών «φυλάκων»·

Or. en

Τροπολογία 867
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μερος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
επιβάλει περαιτέρω όρους και αποφάσεις 
σχετικά με τους κανόνες ανταγωνισμού, 
μεταξύ άλλων σχετικά με την 
αυτοπροτίμηση και τη συνολική κάθετη 
ενσωμάτωση, διασφαλίζοντας παράλληλα 
ότι και τα δύο εργαλεία πολιτικής είναι 
πλήρως ανεξάρτητα·

Or. en
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Τροπολογία 868
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή θα 
έχει την εξουσία να αποφασίζει κατά 
πόσον ένας πάροχος υπηρεσίας της 
κοινωνίας της πληροφορίας αποτελεί 
«συστημική πλατφόρμα» βάσει των όρων 
του μηχανισμού·

Or. en

Τροπολογία 869
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίσει ότι θα πρέπει να 
επιβληθούν ορισμένα διορθωτικά μέτρα 
σε όλες τις «συστημικές πλατφόρμες» 
χωρίς να απαιτείται η λήψη απόφασης 
από ρυθμιστική αρχή, όπως η 
απαγόρευση να επιδίδονται οι 
«συστημικές πλατφόρμες» σε πρακτικές 
αυτοπροτίμησης ή σε οποιαδήποτε 
πρακτική που αποσκοπεί να καταστήσει 
δυσχερέστερη για τους καταναλωτές την 
αλλαγή προμηθευτή ή άλλες μορφές 
διακρίσεων που αποκλείουν ή θέτουν σε 
μειονεκτική θέση άλλες επιχειρήσεις·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 870
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίσει ότι θα πρέπει να 
επιβληθούν ορισμένα διορθωτικά μέτρα 
σε όλες τις «συστημικές πλατφόρμες» 
χωρίς να απαιτείται η λήψη απόφασης 
από ρυθμιστική αρχή, όπως η 
απαγόρευση να επιδίδονται οι 
«συστημικές πλατφόρμες» σε πρακτικές 
αυτοπροτίμησης ή σε οποιαδήποτε 
πρακτική που αποσκοπεί να καταστήσει 
δυσχερέστερη για τους καταναλωτές την 
αλλαγή προμηθευτή ή άλλες μορφές 
διακρίσεων που αποκλείουν ή θέτουν σε 
μειονεκτική θέση άλλες επιχειρήσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 871
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Biljana 
Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίσει ότι θα πρέπει να 
επιβληθούν ορισμένα διορθωτικά μέτρα σε 
όλες τις «συστημικές πλατφόρμες» χωρίς 
να απαιτείται η λήψη απόφασης από 
ρυθμιστική αρχή, όπως η απαγόρευση να 
επιδίδονται οι «συστημικές πλατφόρμες» 
σε πρακτικές αυτοπροτίμησης ή σε 
οποιαδήποτε πρακτική που αποσκοπεί να 
καταστήσει δυσχερέστερη για τους 
καταναλωτές την αλλαγή προμηθευτή ή 
άλλες μορφές διακρίσεων που αποκλείουν 
ή θέτουν σε μειονεκτική θέση άλλες 

– να διευκρινίσει ότι θα πρέπει να 
επιβληθούν ορισμένα διορθωτικά μέτρα σε 
όλες τις «συστημικές πλατφόρμες» χωρίς 
να απαιτείται η λήψη απόφασης από 
ρυθμιστική αρχή, όπως η διαφάνεια 
σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των 
κυρίαρχων πλατφορμών: ιδίως πώς 
συλλέγουν ή χρησιμοποιούν δεδομένα, η 
απαγόρευση να επιδίδονται οι «συστημικές 
πλατφόρμες» σε πρακτικές 
αυτοπροτίμησης ή σε οποιαδήποτε 
πρακτική που αποσκοπεί να καταστήσει 
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επιχειρήσεις· δυσχερέστερη για τους καταναλωτές την 
αλλαγή προμηθευτή ή άλλες μορφές 
διακρίσεων που αποκλείουν ή θέτουν σε 
μειονεκτική θέση άλλες επιχειρήσεις, η 
απαγόρευση των ασύμμετρων 
επιχειρηματικών όρων·

Or. en

Τροπολογία 872
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίσει ότι θα πρέπει να 
επιβληθούν ορισμένα διορθωτικά μέτρα σε 
όλες τις «συστημικές πλατφόρμες» χωρίς 
να απαιτείται η λήψη απόφασης από 
ρυθμιστική αρχή, όπως η απαγόρευση να 
επιδίδονται οι «συστημικές πλατφόρμες» 
σε πρακτικές αυτοπροτίμησης ή σε 
οποιαδήποτε πρακτική που αποσκοπεί να 
καταστήσει δυσχερέστερη για τους 
καταναλωτές την αλλαγή προμηθευτή ή 
άλλες μορφές διακρίσεων που αποκλείουν 
ή θέτουν σε μειονεκτική θέση άλλες 
επιχειρήσεις·

– να διευκρινίσει ότι θα πρέπει να 
επιβληθούν ορισμένα διορθωτικά μέτρα σε 
όλες τις «δεσπόζουσες πλατφόρμες της 
αγοράς» χωρίς να απαιτείται η λήψη 
απόφασης από ρυθμιστική αρχή, όπως η 
απαγόρευση να επιδίδονται οι 
«δεσπόζουσες πλατφόρμες της αγοράς» 
σε πρακτικές αυτοαναφοράς ή σε 
οποιαδήποτε πρακτική που αποσκοπεί να 
καταστήσει δυσχερέστερη για τους 
καταναλωτές την αλλαγή προμηθευτή ή 
άλλες μορφές διακρίσεων που αποκλείουν 
ή θέτουν σε μειονεκτική θέση άλλες 
επιχειρήσεις·

Or. de

Τροπολογία 873
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίσει ότι θα πρέπει να 
επιβληθούν ορισμένα διορθωτικά μέτρα 

– να διευκρινίσει ότι θα πρέπει να 
προβλεφθούν ορισμένα κανονιστικά μέτρα 
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σε όλες τις «συστημικές πλατφόρμες» 
χωρίς να απαιτείται η λήψη απόφασης από 
ρυθμιστική αρχή, όπως η απαγόρευση να 
επιδίδονται οι «συστημικές πλατφόρμες» 
σε πρακτικές αυτοπροτίμησης ή σε 
οποιαδήποτε πρακτική που αποσκοπεί να 
καταστήσει δυσχερέστερη για τους 
καταναλωτές την αλλαγή προμηθευτή ή 
άλλες μορφές διακρίσεων που αποκλείουν 
ή θέτουν σε μειονεκτική θέση άλλες 
επιχειρήσεις·

για όλες τις «συστημικές πλατφόρμες» 
χωρίς να απαιτείται η λήψη απόφασης από 
ρυθμιστική αρχή, όπως η απαγόρευση να 
επιδίδονται οι «συστημικές πλατφόρμες» 
σε πρακτικές αυτοπροτίμησης ή σε 
οποιαδήποτε πρακτική που αποσκοπεί να 
καταστήσει δυσχερέστερη για τους 
καταναλωτές την αλλαγή προμηθευτή ή 
άλλες μορφές διακρίσεων που αποκλείουν 
ή θέτουν σε μειονεκτική θέση άλλες 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 874
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξουσιοδοτεί τις ρυθμιστικές 
αρχές να εγκρίνουν προσωρινά μέτρα και 
να επιβάλλουν πρόστιμα σε «συστημικές 
πλατφόρμες» που δεν τηρούν τις διάφορες 
ρυθμιστικές υποχρεώσεις που τους 
επιβάλλονται·

– να εξουσιοδοτεί τις ρυθμιστικές 
αρχές να εγκρίνουν προσωρινά μέτρα, και 
να επιβάλλουν διορθωτικά μέτρα ως προς 
τη συμπεριφορά σε πρώτο επίπεδο, και, 
εάν αυτά δεν τηρηθούν εντός της 
προθεσμίας που έχουν θέσει οι αρχές, στη 
συνέχεια να επιβάλλουν αναλογικά 
πρόστιμα σε «συστημικές πλατφόρμες» 
που δεν τηρούν τις διάφορες ρυθμιστικές 
υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται·

Or. en

Τροπολογία 875
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξουσιοδοτεί τις ρυθμιστικές – να εξουσιοδοτεί τις ρυθμιστικές 



AM\1205187EL.docx 147/171 PE652.305v01-00

EL

αρχές να εγκρίνουν προσωρινά μέτρα και 
να επιβάλλουν πρόστιμα σε «συστημικές 
πλατφόρμες» που δεν τηρούν τις διάφορες 
ρυθμιστικές υποχρεώσεις που τους 
επιβάλλονται·

αρχές να εγκρίνουν προσωρινά μέτρα και 
να επιβάλλουν κυρώσεις σε «συστημικές 
πλατφόρμες» που δεν τηρούν τις διάφορες 
ρυθμιστικές υποχρεώσεις που τους 
επιβάλλονται·

Or. en

Τροπολογία 876
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να εξουσιοδοτεί τις ρυθμιστικές 
αρχές να εγκρίνουν προσωρινά μέτρα και 
να επιβάλλουν πρόστιμα σε «συστημικές 
πλατφόρμες» που δεν τηρούν τις διάφορες 
ρυθμιστικές υποχρεώσεις που τους 
επιβάλλονται·

– να εξουσιοδοτεί τις ρυθμιστικές 
αρχές να εγκρίνουν προσωρινά μέτρα και 
να επιβάλλουν πρόστιμα σε «δεσπόζουσες 
πλατφόρμες της αγοράς» που δεν τηρούν 
τις διάφορες ρυθμιστικές υποχρεώσεις που 
τους επιβάλλονται·

Or. de

Τροπολογία 877
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζει ότι θα τηρούνται τα 
δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρχές 
του ΓΚΠΔ – συμπεριλαμβανομένης της 
ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του 
περιορισμού των σκοπών, της προστασίας 
των δεδομένων διά του σχεδιασμό και από 
προεπιλογή, και των νομικών λόγων της 
επεξεργασίας·

– να διασφαλίζει ότι θα τηρούνται τα 
δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρχές 
του ΓΚΠΔ – συμπεριλαμβανομένης της 
ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του 
περιορισμού των σκοπών, της προστασίας 
των δεδομένων διά του σχεδιασμό και από 
προεπιλογή, και των νομικών λόγων της 
επεξεργασίας και ότι οι αδυναμίες ως 
προς την κατάρτιση προφίλ πρέπει να 
αντιμετωπίζονται για τη διασφάλιση της 
κατάλληλης προστασίας των 
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καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 878
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διασφαλίζει ότι οι χρήστες των 
«συστημικών πλατφορμών» θα είναι σε 
θέση να ελέγχουν αποτελεσματικά τα 
αποτελέσματα των αλγορίθμων που τους 
προτείνουν συγκεκριμένο περιεχόμενο· οι 
χρήστες θα πρέπει να είναι κατάλληλα 
ενημερωμένοι για όλους τους λόγους για 
τους οποίους τους προτείνεται 
συγκεκριμένο περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 879
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων 
διαλειτουργικότητας που απαιτούν από 
τις «συστημικές πλατφόρμες» να 
ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, 
δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους 
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και 
η τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα 
ή κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ 

διαγράφεται
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ψηφιακών πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο των εν 
λόγω μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις διάφορες τεχνολογίες και 
τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες ανταγωνιστικών 
πλατφορμών να βρίσκονται στη 
συστημική πλατφόρμα και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες με αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 880
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων 
διαλειτουργικότητας που απαιτούν από τις 
«συστημικές πλατφόρμες» να 
ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, 
δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους 
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ή 
κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ ψηφιακών 
πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο των εν λόγω 
μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις διάφορες τεχνολογίες και 
τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες ανταγωνιστικών 
πλατφορμών να βρίσκονται στη συστημική 
πλατφόρμα και να ανταλλάσσουν 

– να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων 
διαλειτουργικότητας που απαιτούν από τις 
«συστημικές πλατφόρμες» να 
ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, 
δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους 
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ή 
κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ ψηφιακών 
πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο των εν λόγω 
μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις διάφορες τεχνολογίες και 
τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) η οποία θα 
παρασχεθεί από συστημικές πλατφόρμες, 
ιδίως από μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
και υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων 
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πληροφορίες με αυτήν. και που επιτρέπει στους χρήστες 
ανταγωνιστικών πλατφορμών να 
βρίσκονται στη συστημική πλατφόρμα και 
να ανταλλάσσουν πληροφορίες με αυτήν. 
Οι συστημικές πλατφόρμες απαγορεύεται 
να προβαίνουν σε κοινοποίηση, 
διατήρηση, χρηματική αποτίμηση ή 
χρήση οποιωνδήποτε δεδομένων 
λαμβάνουν από τρίτα μέρη κατά τη 
διάρκεια δραστηριοτήτων 
διαλειτουργικότητας. Οι υποχρεώσεις 
διαλειτουργικότητας δεν θα πρέπει να 
περιορίζουν, εμποδίζουν ή καθυστερούν 
την ικανότητα των μεσαζόντων να 
καλύπτουν τυχόν ευπάθειες.

Or. en

Τροπολογία 881
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων 
διαλειτουργικότητας που απαιτούν από τις 
«συστημικές πλατφόρμες» να 
ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, 
δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους 
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ή 
κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ ψηφιακών 
πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο των εν λόγω 
μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις διάφορες τεχνολογίες και 
τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες ανταγωνιστικών 
πλατφορμών να βρίσκονται στη συστημική 

– να επιβάλει κατάλληλα επίπεδα 
μέτρων διαλειτουργικότητας που απαιτούν 
από τις «συστημικές πλατφόρμες» να 
ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, 
δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους 
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ή 
κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ ψηφιακών 
πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τον 
συμβιβασμό μεταξύ της 
διαλειτουργικότητας και των πιθανών 
κινδύνων της κοινοποίησης δεδομένων 
για τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο των εν 
λόγω μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις διάφορες τεχνολογίες και 
τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
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πλατφόρμα και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες με αυτήν.

μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες ανταγωνιστικών 
πλατφορμών να βρίσκονται στη συστημική 
πλατφόρμα και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες με αυτήν. Οι σχετικές 
λεπτομερείς εκτιμήσεις του 
δημοσιονομικού βάρους για τον ενωσιακό 
ή εθνικό προϋπολογισμό πρέπει να 
συμπεριληφθούν στην εκτίμηση 
επιπτώσεων της δέσμης μέτρων του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 882
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων 
διαλειτουργικότητας που απαιτούν από τις 
«συστημικές πλατφόρμες» να 
ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, 
δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους 
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ή 
κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ ψηφιακών 
πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο των εν λόγω 
μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις διάφορες τεχνολογίες και 
τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες ανταγωνιστικών 
πλατφορμών να βρίσκονται στη 
συστημική πλατφόρμα και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες με αυτήν.

– να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων 
τεχνικής διαλειτουργικότητας που 
απαιτούν από τις «συστημικές 
πλατφόρμες» να καταστήσουν τις 
υπηρεσίες, τους μηχανισμούς και τις 
διεπαφές τους συμβατά με τυχόν 
εναλλακτικά, προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ή 
κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ ψηφιακών 
πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων του Διαδικτύου· επίσης, 
να τους επιβάλλουν, προς αποφυγή αυτών 
των ίδιων κινδύνων, να ανταλλάσσουν 
τυχόν ενδεδειγμένα εργαλεία, δεδομένα, 
δεξιότητες και πόρους που έχουν 
αναπτυχθεί· να διερευνήσει η Επιτροπή, 
στο πλαίσιο των εν λόγω μέτρων, τις 
διάφορες τεχνολογίες και τα ανοικτά 
πρότυπα και πρωτόκολλα που επιτρέπουν 
στους χρήστες ανταγωνιστικών 
πλατφορμών να ανταλλάσσουν 
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πληροφορίες με τη συστημική πλατφόρμα, 
ενώ παράλληλα διατηρούν για αυτήν, για 
δύο χρόνια μετά την πραγματική τους 
θέση σε λειτουργία, το πλεονέκτημα 
αυτών των δεξιοτήτων, εξελίξεων και 
καινοτομιών της·

Or. fr

Τροπολογία 883
Pablo Arias Echeverría, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, 
Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων 
διαλειτουργικότητας που απαιτούν από τις 
«συστημικές πλατφόρμες» να 
ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, 
δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους 
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ή 
κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ ψηφιακών 
πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο των εν λόγω 
μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις διάφορες τεχνολογίες και 
τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες ανταγωνιστικών 
πλατφορμών να βρίσκονται στη 
συστημική πλατφόρμα και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες με αυτήν.

– να διασφαλίσει υψηλά επίπεδα 
μέτρων διαλειτουργικότητας που απαιτούν 
από τις «συστημικές πλατφόρμες» να 
ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, μη 
ανταγωνιστικά δεδομένα, δεδομένα, 
εμπειρογνωμοσύνη και πόρους που 
χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ή 
κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ ψηφιακών 
πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων και να ενισχυθούν οι 
χρήστες όσον αφορά τη δυνατότητα να 
αποφασίζουν τι είδους περιεχόμενο 
επιθυμούν να βλέπουν. Στο πλαίσιο των εν 
λόγω μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις διάφορες τεχνολογίες και 
τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκονται στη 
συστημική πλατφόρμα και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες με αυτήν.

Or. en
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Τροπολογία 884
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων 
διαλειτουργικότητας που απαιτούν από τις 
«συστημικές πλατφόρμες» να 
ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, 
δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους 
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ή 
κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ ψηφιακών 
πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο των εν λόγω 
μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις διάφορες τεχνολογίες και 
τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες ανταγωνιστικών 
πλατφορμών να βρίσκονται στη συστημική 
πλατφόρμα και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες με αυτήν.

– να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων 
διαλειτουργικότητας που απαιτούν από τις 
«συστημικές πλατφόρμες» που 
λειτουργούν στην ίδια αγορά να 
ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, 
δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους 
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ή 
κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ ψηφιακών 
πλατφορμών που λειτουργούν στις ίδιες 
αγορές ή διαδικτυακών οικοσυστημάτων. 
Στο πλαίσιο των εν λόγω μέτρων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τις 
διάφορες τεχνολογίες και τα ανοικτά 
πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες ανταγωνιστικών 
πλατφορμών να βρίσκονται στη συστημική 
πλατφόρμα και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες με αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 885
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων – να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων 
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διαλειτουργικότητας που απαιτούν από τις 
«συστημικές πλατφόρμες» να 
ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, 
δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους 
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ή 
κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ ψηφιακών 
πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο των εν λόγω 
μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις διάφορες τεχνολογίες και 
τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες ανταγωνιστικών 
πλατφορμών να βρίσκονται στη συστημική 
πλατφόρμα και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες με αυτήν.

διαλειτουργικότητας και 
διασυνδεσιμότητας που απαιτούν από τις 
«συστημικές πλατφόρμες» να 
ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, 
δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους 
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ή 
κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ ψηφιακών 
πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο των εν λόγω 
μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις διάφορες τεχνολογίες και 
τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες ανταγωνιστικών 
πλατφορμών να βρίσκονται στη συστημική 
πλατφόρμα και να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες με αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 886
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων 
διαλειτουργικότητας που απαιτούν από τις 
«συστημικές πλατφόρμες» να 
ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, 
δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους 
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα 
ή κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ 
ψηφιακών πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο των εν λόγω 

– να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων 
διαλειτουργικότητας που απαιτούν από τις 
«δεσπόζουσες πλατφόρμες της αγοράς» 
να ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, 
δεδομένα, εμπειρογνωμοσύνη και πόρους 
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
περιοριστούν οι κίνδυνοι της παγίδευσης 
των χρηστών και των καταναλωτών και η 
τεχνητή δέσμευση των χρηστών σε μία 
δεσπόζουσα πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα 
ή κίνητρα για την αλλαγή μεταξύ 
ψηφιακών πλατφορμών ή διαδικτυακών 
οικοσυστημάτων. Στο πλαίσιο των εν λόγω 
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μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις διάφορες τεχνολογίες και 
τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες ανταγωνιστικών 
πλατφορμών να βρίσκονται στη 
συστημική πλατφόρμα και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες με αυτήν.

μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις διάφορες τεχνολογίες και 
τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας 
μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή 
προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες ανταγωνιστικών 
πλατφορμών να βρίσκονται στη 
δεσπόζουσα πλατφόρμα της αγοράς και 
να ανταλλάσσουν πληροφορίες με αυτήν.

Or. de

Τροπολογία 887
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να θεσπίσει υποχρεώσεις 
διαφάνειας για τα συστήματα συστάσεων 
των συστημικών παρόχων, 
συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας 
τεκμηρίωσης των κανόνων και κριτηρίων 
για τη λειτουργία των αλγορίθμων 
συστάσεων, των αποτελεσμάτων 
συστάσεων και του κοινού τους, των 
αποφάσεων κατάταξης ανάλογα με το 
περιεχόμενο και άλλων παρεμβάσεων από 
την πλατφόρμα, των οργανωτικών δομών 
που ελέγχουν τα εν λόγω συστήματα, 
καθώς και της πρόσβασης σε 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα υψηλής 
ποιότητας σε πραγματικό χρόνο μέσω 
δημόσιων API για την επαλήθευση των 
πληροφοριών που παρέχονται στη 
δημόσια τεκμηρίωση.

Or. en
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Τροπολογία 888
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria 
Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

να διασφαλίσει την ασφάλεια, τη 
διαφάνεια, την ελευθερία επιλογής και 
την πολυμορφία για τους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 889
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να δημιουργήσει ένα χωριστό 
διορθωτικό μέτρο για δραστηριότητες 
φιλοξενίας και επόπτευσης περιεχομένου, 
επιτρέποντας με τον τρόπο αυτόν σε 
τρίτα μέρη να προσφέρουν υπηρεσίες 
επόπτευσης ή φύλαξης περιεχομένου 
στους χρήστες των πλατφορμών. Το εν 
λόγω μέτρο θα πρέπει να σχεδιαστεί με 
τέτοιον τρόπο ώστε να ληφθούν υπόψη οι 
συμβατικές και τεχνικές πλευρές.

Or. en

Τροπολογία 890
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VII – εδάφιο 2 – περίπτωση 6 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αναθέσει στη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής επιπλέον εξουσίες σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, 
για την εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού που προβλέπονται στα 
άρθρα 81 και 82 της συνθήκης, ώστε να 
αποστέλλονται, κατόπιν έρευνας της 
αγοράς, συστάσεις στους παράγοντες της 
αγοράς ως τρόπος παρέμβασης προτού 
κλίνουν υπέρ της κατεστημένης 
πλατφόρμας και, κατά συνέπεια, να 
αποτρέπεται η πρόκληση σοβαρής ζημίας 
εις βάρος του ανταγωνισμού και των 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 891
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να ενισχύσει τη ρήτρα της 
εσωτερικής αγοράς ως τον ακρογωνιαίο 
λίθο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 
συμπληρώνοντάς την με ένα νέο 
μηχανισμό συνεργασίας που αποσκοπεί 
στη βελτίωση της συνεργασίας και της 
αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών 
μελών, ιδίως μεταξύ της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών και 
της χώρας στην οποία παρέχει τις 
υπηρεσίες.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να ενισχύσει τη ρήτρα της 
εσωτερικής αγοράς ως τον ακρογωνιαίο 
λίθο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, 
συμπληρώνοντάς την με ένα νέο 
μηχανισμό συνεργασίας που αποσκοπεί 
στη βελτίωση της συνεργασίας και της 
αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των κρατών 
μελών κατόπιν αιτήματος και σε 
εθελοντική βάση, ιδίως μεταξύ της χώρας 
που είναι εγκατεστημένος ο πάροχος 
υπηρεσιών και της χώρας στην οποία 
παρέχει τις υπηρεσίες.

Or. en
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Τροπολογία 892
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, Andrey Kovatchev, 
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ωστόσο, απαιτούνται επιπλέον 
προσπάθειες με σαφείς δράσεις για την 
αντιμετώπιση των υπόλοιπων εμποδίων 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά και των 
πρακτικών προστατευτισμού: 
τακτοποίηση του κόστους των 
διασυνοριακών διαφορών, περιορισμός 
των προμηθευτών στις διασυνοριακές 
πωλήσεις, ζητήματα που σχετίζονται με 
την παράδοση, φορολογικοί κανόνες, 
περιορισμένη διασυνοριακή πρόσβαση σε 
προϊόντα και υπηρεσίες, λόγω διαφορών 
στους νόμους για τα δικαιώματα 
διανοητικής ιδιοκτησίας, πρόσβαση σε 
πληροφορίες σχετικά με τις οικείες 
κανονιστικές απαιτήσεις, περίπλοκες 
διοικητικές διαδικασίες.

Or. en

Τροπολογία 893
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η εποπτεία και η επιβολή του νόμου για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
βελτιωθούν με τη δημιουργία κεντρικής 
ρυθμιστικής αρχής, η οποία θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της 

διαγράφεται
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συμμόρφωσης με τον εν λόγω νόμο και τη 
βελτίωση της εξωτερικής 
παρακολούθησης, επαλήθευσης των 
δραστηριοτήτων της πλατφόρμας και της 
καλύτερης επιβολής της.

Or. en

Τροπολογία 894
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η εποπτεία και η επιβολή του νόμου για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
βελτιωθούν με τη δημιουργία κεντρικής 
ρυθμιστικής αρχής, η οποία θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της 
συμμόρφωσης με τον εν λόγω νόμο και τη 
βελτίωση της εξωτερικής 
παρακολούθησης, επαλήθευσης των 
δραστηριοτήτων της πλατφόρμας και της 
καλύτερης επιβολής της.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 895
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η εποπτεία και η επιβολή του νόμου για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
βελτιωθούν με τη δημιουργία κεντρικής 
ρυθμιστικής αρχής, η οποία θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της 
συμμόρφωσης με τον εν λόγω νόμο και τη 
βελτίωση της εξωτερικής 
παρακολούθησης, επαλήθευσης των 

διαγράφεται
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δραστηριοτήτων της πλατφόρμας και της 
καλύτερης επιβολής της.

Or. en

Τροπολογία 896
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η εποπτεία και η επιβολή του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
βελτιωθούν με τη δημιουργία κεντρικής 
ρυθμιστικής αρχής, η οποία θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της 
συμμόρφωσης με τον εν λόγω νόμο και τη 
βελτίωση της εξωτερικής 
παρακολούθησης, επαλήθευσης των 
δραστηριοτήτων της πλατφόρμας και της 
καλύτερης επιβολής της.

Η εποπτεία και η επιβολή του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
βελτιωθούν με τη χορήγηση επιπλέον 
εξουσιών στην εθνική ρυθμιστική αρχή 
της χώρας προέλευσης για την επίβλεψη 
της συμμόρφωσης με τον εν λόγω νόμο και 
τη βελτίωση της εξωτερικής 
παρακολούθησης, επαλήθευσης των 
δραστηριοτήτων της πλατφόρμας και της 
καλύτερης επιβολής της.

Or. en

Τροπολογία 897
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η εποπτεία και η επιβολή του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
βελτιωθούν με τη δημιουργία κεντρικής 
ρυθμιστικής αρχής, η οποία θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της 
συμμόρφωσης με τον εν λόγω νόμο και τη 
βελτίωση της εξωτερικής 
παρακολούθησης, επαλήθευσης των 

Η εποπτεία και η επιβολή του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
βελτιωθούν με τη δημιουργία μιας 
κεντρικής ρυθμιστικής αρχής, η οποία θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη 
της συμμόρφωσης με τον εν λόγω νόμο και 
τη βελτίωση της εξωτερικής 
παρακολούθησης, επαλήθευσης των 
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δραστηριοτήτων της πλατφόρμας και της 
καλύτερης επιβολής της.

δραστηριοτήτων της πλατφόρμας και της 
καλύτερης επιβολής της.

Or. en

Τροπολογία 898
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει 
να δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση πολύπλοκων 
διασυνοριακών ζητημάτων· για τον 
σκοπό αυτό, θα πρέπει να συνεργάζεται 
με το δίκτυο των ανεξάρτητων εθνικών 
φορέων επιβολής και να διαθέτει 
λεπτομερείς και εκτενείς εξουσίες 
επιβολής για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
και ερευνών για διασυνοριακά συστημικά 
ζητήματα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 899
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση πολύπλοκων διασυνοριακών 
ζητημάτων· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να συνεργάζεται με το δίκτυο των 

Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να 
ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων· 
για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη και η 
Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστούν με 
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ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
και να διαθέτει λεπτομερείς και εκτενείς 
εξουσίες επιβολής για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και ερευνών για 
διασυνοριακά συστημικά ζητήματα.

το δίκτυο των ανεξάρτητων εθνικών 
φορέων επιβολής, με τις εθνικές 
ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, καθώς 
και με το υφιστάμενο δίκτυο όπως το 
δίκτυο των ευρωπαϊκών κέντρων 
καταναλωτών και να διαθέτουν 
λεπτομερείς και εκτενείς εξουσίες 
επιβολής για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
και ερευνών για διασυνοριακά συστημικά 
ζητήματα.

Or. en

Τροπολογία 900
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση πολύπλοκων διασυνοριακών 
ζητημάτων· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να συνεργάζεται με το δίκτυο των 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
και να διαθέτει λεπτομερείς και εκτενείς 
εξουσίες επιβολής για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και ερευνών για 
διασυνοριακά συστημικά ζητήματα.

Η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει 
προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων· 
για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
συνεργάζεται με το δίκτυο των 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
και να διαθέτει εξουσίες για την υποβολή 
προτάσεων ανάληψης πρωτοβουλιών και 
ερευνών για διασυνοριακά συστημικά 
ζητήματα στους εθνικούς φορείς 
επιβολής. Ωστόσο, θα πρέπει να 
εναπόκειται στους εθνικούς φορείς 
επιβολής να αποφασίσουν κατά πόσον θα 
δρομολογήσουν μια έρευνα ή όχι.

Or. en

Τροπολογία 901
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση πολύπλοκων διασυνοριακών 
ζητημάτων· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να συνεργάζεται με το δίκτυο των 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
και να διαθέτει λεπτομερείς και εκτενείς 
εξουσίες επιβολής για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και ερευνών για 
διασυνοριακά συστημικά ζητήματα.

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων· 
για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
συνεργάζεται με το δίκτυο των 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
και να διαθέτει λεπτομερείς και εκτενείς 
εξουσίες επιβολής για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και ερευνών για 
διασυνοριακά συστημικά ζητήματα.

Or. en

Τροπολογία 902
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση πολύπλοκων διασυνοριακών 
ζητημάτων· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να συνεργάζεται με το δίκτυο των 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
και να διαθέτει λεπτομερείς και εκτενείς 
εξουσίες επιβολής για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και ερευνών για 
διασυνοριακά συστημικά ζητήματα.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει 
να δώσουν προτεραιότητα στη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών για την 
αντιμετώπιση πολύπλοκων διασυνοριακών 
ζητημάτων· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει 
να συνεργάζονται με το δίκτυο των 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
και να διαθέτουν λεπτομερείς και εκτενείς 
εξουσίες επιβολής για την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και ερευνών για 
διασυνοριακά συστημικά ζητήματα.

Or. en

Τροπολογία 903
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
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εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει 
να συντονίζει το έργο των διαφόρων 
αρχών που ασχολούνται με το παράνομο 
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, να επιβάλλει 
τη συμμόρφωση, πρόστιμα και να είναι 
σε θέση να διενεργεί ελέγχους των 
μεσαζόντων και των πλατφορμών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 904
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει 
να συντονίζει το έργο των διαφόρων 
αρχών που ασχολούνται με το παράνομο 
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, να επιβάλλει 
τη συμμόρφωση, πρόστιμα και να είναι 
σε θέση να διενεργεί ελέγχους των 
μεσαζόντων και των πλατφορμών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 905
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
συντονίζει το έργο των διαφόρων αρχών 
που ασχολούνται με το παράνομο 
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, να επιβάλλει 
τη συμμόρφωση, πρόστιμα και να είναι σε 
θέση να διενεργεί ελέγχους των 
μεσαζόντων και των πλατφορμών.

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
συντονίζει το έργο των διαφόρων αρχών 
που ασχολούνται με το παράνομο 
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, να επιβάλλει 
τη συμμόρφωση, πρόστιμα και να είναι σε 
θέση να διενεργεί ελέγχους των 
μεσαζόντων και των πλατφορμών· σε 
περίπτωση διαφωνίας των εθνικών 
φορέων επιβολής, κατόπιν αιτήματος της 
πλειοψηφίας των εν λόγω φορέων, ή σε 
περίπτωση ζητημάτων που αφορούν 
περισσότερες από μία χώρες, λαμβάνει 
την τελική απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 906
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
συντονίζει το έργο των διαφόρων αρχών 
που ασχολούνται με το παράνομο 
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, να επιβάλλει 
τη συμμόρφωση, πρόστιμα και να είναι σε 
θέση να διενεργεί ελέγχους των 
μεσαζόντων και των πλατφορμών.

Η Επιτροπή, μέσω του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών, θα πρέπει να προσφέρει την 
εμπειρογνωμοσύνη και την ανάλυσή της 
κατόπιν αιτήματος, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
βοήθειας κατά τη διάρκεια ερευνών, στο 
πλαίσιο του έργου των διαφόρων αρχών 
που ασχολούνται με το παράνομο 
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, να επιβάλλει 
τη συμμόρφωση, πρόστιμα και να είναι σε 
θέση να διενεργεί ελέγχους των 
μεσαζόντων και των πλατφορμών.

Or. en

Τροπολογία 907
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
συντονίζει το έργο των διαφόρων αρχών 
που ασχολούνται με το παράνομο 
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, να επιβάλλει 
τη συμμόρφωση, πρόστιμα και να είναι σε 
θέση να διενεργεί ελέγχους των 
μεσαζόντων και των πλατφορμών.

Η Επιτροπή θα πρέπει να συντονίζει το 
έργο των διαφόρων αρχών που 
ασχολούνται με το παράνομο περιεχόμενο 
στο Διαδίκτυο, να επιβάλλει τη 
συμμόρφωση, πρόστιμα και να είναι σε 
θέση να διενεργεί ελέγχους των 
μεσαζόντων και των πλατφορμών. Στην 
Επιτροπή θα πρέπει να παρασχεθούν 
επαρκή μέσα προκειμένου να προβαίνει 
σε αυτές τις ενέργειες.

Or. en

Τροπολογία 908
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
συντονίζει το έργο των διαφόρων αρχών 
που ασχολούνται με το παράνομο 
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, να επιβάλλει 
τη συμμόρφωση, πρόστιμα και να είναι σε 
θέση να διενεργεί ελέγχους των 
μεσαζόντων και των πλατφορμών.

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
συντονίζει το έργο των διαφόρων αρχών 
που ασχολούνται με το παράνομο και 
επιβλαβές περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, να 
επιβάλλει τη συμμόρφωση, πρόστιμα και 
να είναι σε θέση να διενεργεί ελέγχους των 
μεσαζόντων και των πλατφορμών.

Or. en

Τροπολογία 909
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria 
Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 4 α (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στο πλαίσιο αυτό, η κεντρική ρυθμιστική 
αρχή θα πρέπει να διαθέτει τις 
απαραίτητες εξουσίες εποπτείας, 
επόπτευσης και επιβολής για την 
προαγωγή της διασυνοριακής 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 
όσον αφορά τις αντίστοιχες εθνικές 
νομικές διατάξεις.

Or. en

Τροπολογία 910
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 4 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Οι εξουσίες έρευνας της αρχής θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν το δικαίωμα 
διεξαγωγής ελέγχων· εν προκειμένω, η 
αρχή πρέπει οπωσδήποτε να έχει πλήρη 
πρόσβαση στα έγγραφα τεκμηρίωσης του 
λογισμικού, στους αλγόριθμους και στα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται, 
σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 911
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alex Agius Saliba, Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 4 β (νέο)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η αρχή θα πρέπει να διευκολύνει και να 
υποστηρίζει τη δημιουργία και διατήρηση 
ευρωπαϊκού αποθετηρίου έρευνας το 
οποίο θα μπορούσε να συνδυάζει 
δεδομένα από πολλαπλές πλατφόρμες για 
τη διευκόλυνση των διαδικασιών 
προσφυγής και για την εξέταση και 
ανάλυση των αποφάσεων των 
πλατφορμών από τις ρυθμιστικές αρχές, 
τους ερευνητές και τις ΜΚΟ.

Or. en

Τροπολογία 912
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 4 γ (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Παράλληλα με τις διορθωτικές εξουσίες, 
οι εξουσίες επιβολής της αρχής θα πρέπει 
να περιλαμβάνουν το δικαίωμα επιβολής 
προστίμων ύψους έως και 30 000 000 
EUR ή στην περίπτωση επιχείρησης, έως 
και 5% του συνολικού παγκόσμιου 
ετήσιου κύκλου εργασιών.

Or. en

Τροπολογία 913
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει διαγράφεται
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να υποβάλλει εκθέσεις στα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και να διατηρεί έναν 
«πίνακα αποτελεσμάτων των 
πλατφορμών» με πληροφορίες σχετικές 
με τις επιδόσεις των διαδικτυακών 
πλατφορμών.

Or. sv

Τροπολογία 914
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει 
να υποβάλλει εκθέσεις στα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και να διατηρεί έναν 
«πίνακα αποτελεσμάτων των 
πλατφορμών» με πληροφορίες σχετικές 
με τις επιδόσεις των διαδικτυακών 
πλατφορμών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 915
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει 
να υποβάλλει εκθέσεις στα θεσμικά 
όργανα της Ένωσης και να διατηρεί έναν 
«πίνακα αποτελεσμάτων των 
πλατφορμών» με πληροφορίες σχετικές 
με τις επιδόσεις των διαδικτυακών 

διαγράφεται
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πλατφορμών.

Or. en

Τροπολογία 916
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
υποβάλλει εκθέσεις στα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης και να διατηρεί έναν «πίνακα 
αποτελεσμάτων των πλατφορμών» με 
πληροφορίες σχετικές με τις επιδόσεις των 
διαδικτυακών πλατφορμών.

Η Επιτροπή θα μπορούσε να διατηρεί 
έναν «πίνακα αποτελεσμάτων των 
πλατφορμών» με πληροφορίες σχετικές με 
τις επιδόσεις των διαδικτυακών 
πλατφορμών.

Or. en

Τροπολογία 917
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
υποβάλλει εκθέσεις στα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης και να διατηρεί έναν «πίνακα 
αποτελεσμάτων των πλατφορμών» με 
πληροφορίες σχετικές με τις επιδόσεις των 
διαδικτυακών πλατφορμών.

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
υποβάλλει εκθέσεις στα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης και να διατηρεί έναν δημόσιο 
«πίνακα αποτελεσμάτων των 
πλατφορμών» με πληροφορίες σχετικές με 
τις επιδόσεις των διαδικτυακών 
πλατφορμών.

Or. en
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Τροπολογία 918
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να 
υποβάλλει εκθέσεις στα θεσμικά όργανα 
της Ένωσης και να διατηρεί έναν «πίνακα 
αποτελεσμάτων των πλατφορμών» με 
πληροφορίες σχετικές με τις επιδόσεις των 
διαδικτυακών πλατφορμών.

Η Επιτροπή θα πρέπει να διατηρεί έναν 
«πίνακα αποτελεσμάτων των 
πλατφορμών» με πληροφορίες σχετικές με 
τις επιδόσεις των διαδικτυακών 
πλατφορμών.

Or. en

Τροπολογία 919
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος VIII – εδάφιο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει επίσης να εισαγάγει νέα στοιχεία 
για την επιβολή στο άρθρο 16 της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο όσον αφορά 
την αυτορρύθμιση.

διαγράφεται

Or. en


