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Τροπολογία 312
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε 
ενωσιακό επίπεδο, που θα λαμβάνει 
υπόψη τα διάφορα είδη περιεχομένου, θα 
καταστήσει αποτελεσματικότερη την 
καταπολέμηση του παράνομου 
περιεχομένου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 313
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα είδη περιεχομένου, θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση 
του παράνομου περιεχομένου·

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι είναι 
σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ 
περιεχομένου που προσφέρεται στο 
πλαίσιο εμπορικών και μη εμπορικών 
δραστηριοτήτων, όπως μεμονωμένες 
αναρτήσεις χρηστών, και ότι είναι 
απαραίτητη μια πιο ευθυγραμμισμένη 
προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο, που θα 
λαμβάνει υπόψη τα διάφορα είδη 
περιεχομένου και θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση 
του παράνομου περιεχομένου· θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητος ένας σαφής και 
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ακριβής ορισμός του τι θεωρείται 
«παράνομο περιεχόμενο»·

Or. it

Τροπολογία 314
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα είδη περιεχομένου, θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση 
του παράνομου περιεχομένου·

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα είδη περιεχομένου, ιδίως το 
προστατευόμενο συμφέρον που ενδέχεται 
να επηρεαστεί αρνητικά από το 
περιεχόμενο, θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη και πιο σύμφωνη με 
το δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης 
την καταπολέμηση του παράνομου 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 315
Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
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επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα είδη περιεχομένου, θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση 
του παράνομου περιεχομένου·

επίπεδο και η καθιέρωση υποχρέωσης να 
διασφαλίζεται ότι μετά την αφαίρεσή του 
το παράνομο περιεχόμενο θα παραμείνει 
εκτός Διαδικτύου, που θα λαμβάνουν 
υπόψη τα διάφορα είδη περιεχομένου και 
τις τεχνικές ικανότητες, θα καταστήσουν 
αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση 
του παράνομου περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 316
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα είδη περιεχομένου, θα 
καταστήσει αποτελεσματικότερη την 
καταπολέμηση του παράνομου 
περιεχομένου·

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· υπενθυμίζει το γεγονός ότι το 
περιεχόμενο που συνιστά 
παραπληροφόρηση και το επιβλαβές 
περιεχόμενο δεν είναι πάντα παράνομα· 
ζητεί περαιτέρω τη θέσπιση ορισμού για 
τις παράνομες πληροφορίες και 
δραστηριότητες για λόγους απλούστευσης 
της συμμόρφωσης· πιστεύει ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση 
του παράνομου περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 317
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα είδη περιεχομένου, θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση 
του παράνομου περιεχομένου·

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη και συντονισμένη 
προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο, που θα 
λαμβάνει υπόψη τα διάφορα είδη 
περιεχομένου, θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και 
λιγότερο επαχθή την καταπολέμηση τόσο 
του παράνομου όσο και του επιβλαβούς 
περιεχομένου που είναι νόμιμο, αλλά 
επιβλαβές·

Or. en

Τροπολογία 318
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα είδη περιεχομένου, θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση 
του παράνομου περιεχομένου·

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο, από τη στιγμή που η έννοια 
τού παράνομου και επιβλαβούς 
περιεχομένου αφορά πολλές πτυχές· 
πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα είδη περιεχομένου, θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση 
του παράνομου περιεχομένου·

Or. fr
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Τροπολογία 319
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε 
ενωσιακό επίπεδο, που θα λαμβάνει 
υπόψη τα διάφορα είδη περιεχομένου, θα 
καταστήσει αποτελεσματικότερη την 
καταπολέμηση του παράνομου 
περιεχομένου·

20. τονίζει την ανάγκη διάκρισης 
μεταξύ «παράνομου», «επιβλαβούς» και 
άλλου περιεχομένου· σημειώνει ότι κάποιο 
περιεχόμενο που σχετίζεται με 
θρησκευτικές πεποιθήσεις ή πολιτικές 
θέσεις, για παράδειγμα, μπορεί να 
θεωρηθεί επιβλαβές χωρίς να είναι 
παράνομο· θεωρεί ότι το «επιβλαβές» 
νόμιμο περιεχόμενο δεν θα πρέπει να 
ρυθμίζεται ή να ορίζεται στον νόμο για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς 
προστατεύεται από την ελευθερία 
έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 320
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, 
Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα είδη περιεχομένου, θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση 
του παράνομου περιεχομένου·

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα είδη περιεχομένου και υπηρεσιών 
που προσφέρει μια πλατφόρμα, θα 
καταστήσει αποτελεσματικότερη την 
καταπολέμηση του παράνομου 
περιεχομένου·
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Or. en

Τροπολογία 321
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα είδη περιεχομένου, θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση 
του παράνομου περιεχομένου·

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο· 
πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα είδη περιεχομένου, θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση 
του παράνομου και του επιβλαβούς 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 322
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη τα 
διάφορα είδη περιεχομένου, θα καταστήσει 
αποτελεσματικότερη την καταπολέμηση 

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομων 
δραστηριοτήτων· πιστεύει, ωστόσο, ότι 
μια πιο ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε 
ενωσιακό επίπεδο, που θα λαμβάνει υπόψη 
τα διάφορα είδη δραστηριοτήτων, θα 
καταστήσει αποτελεσματικότερη την 
καταπολέμηση του παράνομου 
περιεχομένου·
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του παράνομου περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 323
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και τις 
περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο 
Διαδίκτυο· πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε 
ενωσιακό επίπεδο, που θα λαμβάνει 
υπόψη τα διάφορα είδη περιεχομένου, θα 
καταστήσει αποτελεσματικότερη την 
καταπολέμηση του παράνομου 
περιεχομένου·

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία 
λύση για όλους τους τύπους παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου και 
επαναλαμβάνει, συνεπώς, τη σημασία της 
ειδικής τομεακής νομοθεσίας που έχει 
θεσπιστεί στο παρελθόν και τονίζει ότι 
δεν πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση από 
την αναθεώρηση της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 324
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ζητεί μια ευθυγραμμισμένη προσέγγιση 
που βασίζεται σε γενικές αρχές, όπως το 
καθήκον επιμέλειας, η οποία συνίσταται 
σε διαδικτυακούς μεσάζοντες που θα 
λαμβάνουν όλα τα αποτελεσματικά και 
κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό των 
κινδύνων, την πρόληψη της εμφάνισης, 
την αφαίρεση και την απενεργοποίηση 
παράνομου περιεχομένου στην 
πλατφόρμα τους, την αποκατάσταση των 
αρνητικών συνεπειών και την αναφορά 
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του τρόπου αντιμετώπισής τους· θεωρεί 
ότι αυτό θα πρέπει να αποτελεί 
προϋπόθεση για να θεωρηθεί ότι πληρούν 
τους όρους απαλλαγής τους από την 
ευθύνη·

Or. en

Τροπολογία 325
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. ζητεί μια ευθυγραμμισμένη 
προσέγγιση που βασίζεται σε γενικές 
αρχές, όπως το καθήκον επιμέλειας, η 
οποία συνίσταται σε διαδικτυακούς 
μεσάζοντες που θα λαμβάνουν όλα τα 
αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα για 
την πρόληψη της εμφάνισης, την 
αφαίρεση και την απενεργοποίηση του 
παράνομου περιεχομένου στην 
πλατφόρμα τους· θεωρεί ότι αυτό θα 
πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για να 
θεωρηθεί ότι πληρούν τους όρους 
απαλλαγής τους από την ευθύνη·

Or. en

Τροπολογία 326
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση σε 
επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται 
στην αρχή της δέουσας επιμέλειας που 
εφαρμόζεται ήδη από ορισμένους 
παράγοντες· υπογραμμίζει ότι, στο 
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πλαίσιο του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, αυτή η αρχή θα πρέπει να 
σημαίνει ιδίως ότι οι ενεργοί 
διαδικτυακοί μεσάζοντες θα πρέπει 
επίσης να λαμβάνουν αποτελεσματικά και 
κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση 
και την αφαίρεση παράνομου 
περιεχομένου από την πλατφόρμα τους 
και ότι τέτοια προληπτικά μέτρα θα 
πρέπει να αποτελούν προϋπόθεση ώστε οι 
πάροχοι υπηρεσιών να επωφεληθούν από 
την απαλλαγή ευθύνης που προβλέπεται 
στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 327
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. υπογραμμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο θα πρέπει να καταργείται 
εκεί όπου φιλοξενείται και ότι δεν 
απαιτείται από τους παρόχους 
πρόσβασης να αποκλείουν την πρόσβαση 
σε περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 328
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20α. τονίζει επίσης ότι το περιεχόμενο 
που μπορεί να θεωρείται «παράνομο» σε 
ορισμένα κράτη μέλη, ίσως να μην 
θεωρείται παράνομο σε άλλα, καθώς 
στην ΕΕ έχουν εναρμονιστεί ορισμένα 
μόνο είδη «παράνομου» περιεχομένου· 
σημειώνει ότι, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει 
ενιαία λύση για όλα τα είδη «παράνομου» 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 329
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20β. πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο 
ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε 
ενωσιακό επίπεδο, που θα λαμβάνει 
υπόψη τα διάφορα είδη περιεχομένου και 
διαδικτυακών πλατφορμών και θα 
βασίζεται στη συνεργασία και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, θα 
καταστήσει αποτελεσματικότερη την 
καταπολέμηση του παράνομου 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 330
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20γ. υπογραμμίζει την ανάγκη 
προσαρμογής της σοβαρότητας των 
μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται από 
τους παρόχους υπηρεσιών στη 
σοβαρότητα της παράβασης, έτσι ώστε η 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 
παράνομης ρητορικής μίσους ή του 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών να έχει σαφή προτεραιότητα 
έναντι άλλων τύπων παραβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 331
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου· θεωρεί ότι αντί να 
εφαρμόζονται αλγόριθμοι για τις 
τεχνολογίες αυτοματοποιημένου 
φιλτραρίσματος, θα πρέπει να θεσπιστεί 
μια σταθερή μεταρρύθμιση του πλαισίου 
«κοινοποίησης και απόσυρσης»· τονίζει 
ότι σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται 
φίλτρα, πρέπει να συνοδεύονται από 
ισχυρές διασφαλίσεις διαφάνειας και 
υποχρέωσης λογοδοσίας με ανεξάρτητη 
και αμερόληπτη δημόσια εποπτεία 
υψηλής ειδίκευσης· απορρίπτει επομένως 
τις ρήτρες «του καλού Σαμαρείτη» για τις 
δεσπόζουσες πλατφόρμες·

Or. en
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Τροπολογία 332
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει οφέλη· επισημαίνει ότι οι 
κώδικες δεοντολογίας για την 
καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής 
μίσους στο Διαδίκτυο βελτίωσαν την 
απόκριση των πλατφορμών στο 
περιεχόμενο που έχει επισημανθεί σε 89% 
εντός 24 ωρών, 95% κάτω από 48 ώρες, 
99,3% σε μια εβδομάδα· ζητεί από την 
Επιτροπή τον κώδικα δεοντολογίας 
σχετικά με ενέργειες που σχετίζονται με 
την ανατροφοδότηση που παρέχεται 
στους χρήστες πλατφορμών για να 
εξασφαλιστεί ότι οι χρήστες 
ενημερώνονται για τον τρόπο επίλυσης 
των κοινοποιήσεών τους·

Or. en

Τροπολογία 333
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, 
Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται ισχυρά πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
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περιεχομένου· περιεχομένου· τονίζει ότι οι εθελοντικές 
ενέργειες και η αυτορρύθμιση των 
διαδικτυακών πλατφορμών δεν είναι ο 
κατάλληλος τρόπος για να βρεθεί μια 
λύση για την εξασφάλιση ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 334
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
θεσπιστούν νομικές υποχρεώσεις για τους 
παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών όσον 
αφορά τις διαδικασίες, τις δικονομικές 
εγγυήσεις και τις ουσιαστικές εκθέσεις 
διαφάνειας·

Or. en

Τροπολογία 335
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
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απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη 
καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των 
αρχών και πρόσθετων κωδίκων 
συμπεριφοράς, πέρα από πρόσθετα μέτρα 
για να εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός 
και η αφαίρεση του παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου, χωρίς να 
θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι 
ελευθερίες των χρηστών·

Or. it

Τροπολογία 336
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου και ότι η αφαίρεση του 
περιεχομένου δεν επηρεάζει τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τα νόμιμα συμφέροντα 
των χρηστών και των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 337
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
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και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν οδηγήσει στην αφαίρεση 
περιεχομένου χωρίς σαφή νομική βάση 
και παραβιάζουν το άρθρο 52 του Χάρτη, 
επομένως απαιτείται σαφές νομικό 
πλαίσιο για να εξασφαλιστεί η ταχεία 
κοινοποίηση και η αφαίρεση του 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 338
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποδειχθεί μη ικανοποιητικές και 
απαιτούνται πολύ ισχυρότερα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου και επιβλαβούς 
διαδικτυακού περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 339
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να 

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται πρόσθετα και δεσμευτικά 
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εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

μέτρα για να εξασφαλιστεί ο ταχύς 
εντοπισμός και η αφαίρεση του παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 340
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις 
και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών 
πλατφορμών σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν αποφέρει οφέλη και θα πρέπει να 
ληφθούν πρόσθετα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η 
αφαίρεση του παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 341
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. θεωρεί ότι απαιτείται περισσότερη 
νομική σαφήνεια για να ενθαρρυνθούν οι 
πλατφόρμες και οι πάροχοι υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας να 
αναλάβουν πρόσθετες εθελοντικές 
ενέργειες για τον συντονισμό του 
περιεχομένου, πέραν των όσων 
απαιτούνται από τη νομοθεσία· 
επισημαίνει ότι το ισχύον νομικό 
καθεστώς της ΕΕ δημιουργεί κίνητρο για 
τις πλατφόρμες και τους παρόχους 
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υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας είτε να αποφεύγουν τον 
εύλογο προληπτικό συντονισμό είτε να 
καταργούν σε υπερβολικό βαθμό 
πολύτιμο περιεχόμενο κατά τη διάρκεια 
του συντονισμού, επειδή φοβούνται ότι θα 
χάσουν τα μέσα προστασίας που τους 
προσφέρουν οι κανόνες ασφαλούς λιμένα 
και θα αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες·

Or. en

Τροπολογία 342
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. θα επικροτούσε τη λήψη μέτρων 
που θα επέτρεπαν στους διαδικτυακούς 
μεσάζοντες να πραγματοποιούν 
περαιτέρω αυτοελέγχους του 
περιεχομένου στους ιστότοπούς τους 
χωρίς τον φόβο της αυξημένης ευθύνης 
βάσει της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο· ταυτόχρονα, διαφωνεί με τυχόν 
μέτρα που θα απαιτούσαν αυτοελέγχους 
προκειμένου να πληρούνται οι 
προϋποθέσεις για τα μέσα προστασίας 
που παρέχει η αρχή της περιορισμένης 
ευθύνης·

Or. en

Τροπολογία 343
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. σημειώνει ότι η αρχή που 
προβλέπει έλεγχο από τη χώρα 
προέλευσης επιτρέπει, ειδικότερα, να 
γίνονται σεβαστές οι εθνικές 
ιδιαιτερότητες σε θέματα δικαιοσύνης 
και ελέγχου διαδικτυακών περιεχομένων· 
προειδοποιεί, ωστόσο, κατά ορισμένων 
παρεκκλίσεων από αυτήν την ίδια αρχή, 
οι οποίες ισοδυναμούν με ένα είδος 
«ψηφιακού dumping»·

Or. fr

Τροπολογία 344
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da 
Graça Carvalho, Pascal Arimont, Marion Walsmann, Kris Peeters, Romana Tomc, 
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21α. πιστεύει ότι, όταν οι μεσάζοντες 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα 
πρέπει να ορίζουν έναν νόμιμο 
εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, 
ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί για τα 
προϊόντα που προσφέρουν·

Or. en

Τροπολογία 345
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. υπογραμμίζει, ωστόσο, την 
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ανάγκη αποτροπής μιας γενικής 
παρακολούθησης των αναφορτώσεων 
περιεχομένου και μιας ήπιας μορφής 
προσέγγισης των διαδικτυακών 
μεσαζόντων ως προς το μη εμπορικού 
χαρακτήρα περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από χρήστες· 
υπογραμμίζει ότι οι αλγόριθμοι δεν είναι 
σε θέση να κατανοήσουν πλήρως το 
πλαίσιο και τις νομικές χρήσεις του 
περιεχομένου όπως περιγράφεται στη 
νομοθεσία της ΕΕ και σε διάφορες 
εθνικές νομοθεσίες· πιστεύει ότι τα 
φίλτρα που βασίζονται μόνο σε 
αλγόριθμους οδηγούν συστηματικά στην 
αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου 
(«ψευδώς θετικά») και στη διαφθορά των 
εν λόγω συστημάτων προς όφελος 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών· ζητεί, 
εφόσον υπάρχει αμφιβολία ως προς το 
περιεχόμενο «παράνομου» χαρακτήρα, 
αυτό το περιεχόμενο να μην πρέπει να 
αφαιρείται προτού διεξαχθεί περαιτέρω 
έρευνα·

Or. en

Τροπολογία 346
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21β. θεωρεί ότι οποιαδήποτε εφαρμογή 
εθελοντικών μέτρων για τον συντονισμό 
περιεχομένου δεν πρέπει να εκλαμβάνεται 
ότι πραγματοποιείται επειδή οι πάροχοι 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας έχουν πραγματική γνώση 
για παράνομες δραστηριότητες που 
συμβαίνουν στις πλατφόρμες τους, και 
υπογραμμίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι εάν δεν 
έχουν αποκτήσει πραγματική γνώση ή 
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επίγνωση τέτοιων δραστηριοτήτων· 
τονίζει ότι η αρχή της περιορισμένης 
ευθύνης υπήρξε ένας από τους βασικούς 
καταλύτες της ευρωπαϊκής καινοτομίας·

Or. en

Τροπολογία 347
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21γ. ζητεί από την Επιτροπή να 
εκδώσει μελέτη σχετικά με την αφαίρεση 
περιεχομένου και δεδομένων στη 
διάρκεια της κρίσης της COVID-19 με 
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και 
σχετικά με το επίπεδο των περιπτώσεων 
λανθασμένης αφαίρεσης (ψευδώς 
θετικές) που συμπεριλήφθηκαν στον 
αριθμό των στοιχείων που αφαιρέθηκαν·

Or. en

Τροπολογία 348
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού 
αναγγελίας και δράσης, που θα μπορεί να 
παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
κοινοποιούν στους διαδικτυακούς 

22. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
τον βαθμό στον οποίο οι εθνικοί κανόνες 
στα κράτη μέλη παρακάμπτουν τον 
βασικό κανόνα της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, την αρχή της 
χώρας προέλευσης, και να προτείνει 
συγκεκριμένα μη νομοθετικά ή 
νομοθετικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου 
ενός διαφανούς μηχανισμού αναγγελίας 
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μεσάζοντες την ύπαρξη δυνητικά 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου ή 
συμπεριφοράς· είναι της γνώμης ότι τα 
μέτρα αυτά θα εξασφαλίσουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας των χρηστών και των 
καταναλωτών και παράλληλα θα 
προωθήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στη διαδικτυακή οικονομία·

και δράσης, που θα μπορεί να παρέχει 
τόσο στους χρήστες όσο και στους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες τη δυνατότητα 
να αντιμετωπίσουν κατάλληλα το 
δυνητικά παράνομο διαδικτυακό 
περιεχόμενο ή τη συμπεριφορά, να 
βοηθήσουν τους παρόχους υπηρεσιών 
πληροφοριών να λαμβάνουν ταχύτερες 
και ακριβέστερες αποφάσεις σχετικά με 
τον συντονισμό του περιεχομένου και που 
θα μπορούσε να παρέχει στις αρχές 
επιβολής τη δυνατότητα να εφαρμόσουν 
τους υφιστάμενους κανόνες με συνεκτικό 
και νομικά άρτιο τρόπο· είναι της γνώμης 
ότι τα μέτρα αυτά θα εξασφαλίσουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας των χρηστών και των 
καταναλωτών και παράλληλα θα 
προωθήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στη διαδικτυακή οικονομία· 
τονίζει ότι οι κανόνες και οι αποφάσεις 
για τον συντονισμό περιεχομένου θα 
πρέπει να είναι σαφείς και προβλέψιμοι 
για τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 349
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού 
αναγγελίας και δράσης, που θα μπορεί να 
παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
κοινοποιούν στους διαδικτυακούς 
μεσάζοντες την ύπαρξη δυνητικά 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου ή 
συμπεριφοράς· είναι της γνώμης ότι τα 
μέτρα αυτά θα εξασφαλίσουν υψηλό 

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού 
αναγγελίας και δράσης, ο οποίος 
εξασφαλίζει επαρκείς διασφαλίσεις έναντι 
καταχρηστικών περιοριστικών μέτρων, 
συμπεριλαμβανομένου του 
αποτελεσματικού ελέγχου από δικαστήριο 
ή άλλο ανεξάρτητο δικαστικό όργανο, και 
που θα μπορεί να παρέχει στους χρήστες 
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επίπεδο προστασίας των χρηστών και των 
καταναλωτών και παράλληλα θα 
προωθήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στη διαδικτυακή οικονομία·

τη δυνατότητα να κοινοποιούν στους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες την ύπαρξη 
δυνητικά παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου ή συμπεριφοράς· είναι της 
γνώμης ότι τα μέτρα αυτά θα 
εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
των χρηστών και των καταναλωτών και 
παράλληλα θα προωθήσουν την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη 
διαδικτυακή οικονομία· θεωρεί ότι ένας 
τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει επίσης να 
διέπει οποιαδήποτε εποπτεία 
περιεχομένου από οποιαδήποτε αρχή 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
προστασία από παράνομη παρέμβαση 
στο δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 350
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα στοχευμένα νομοθετικά 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών αναγγελίας και δράσης, με 
την επιφύλαξη των υφιστάμενων μέσων 
προστασίας και διορθωτικών μέτρων των 
δικαιούχων που διατίθενται βάσει της 
ενωσιακής και της εθνικής νομοθεσίας, 
που θα μπορούν να παρέχουν στους 
χρήστες και στις αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου τη 
δυνατότητα να κοινοποιούν στους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες την ύπαρξη 
δυνητικά παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου ή συμπεριφοράς· είναι της 
γνώμης ότι τα μέτρα αυτά, τα οποία 
πρέπει να περιλαμβάνουν 
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αποτελεσματικές υποχρεώσεις 
παραμονής εκτός Διαδικτύου του 
παράνομου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένου πανομοιότυπου ή 
παρόμοιου παράνομου περιεχομένου, και 
ισχυρότερες και πιο διαφανείς πολιτικές, 
θα συμβάλουν στο να εξασφαλιστεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας των χρηστών και των 
καταναλωτών και παράλληλα θα 
προωθήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στη διαδικτυακή οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 351
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού 
αναγγελίας και δράσης, που θα μπορεί να 
παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
κοινοποιούν στους διαδικτυακούς 
μεσάζοντες την ύπαρξη δυνητικά 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου ή 
συμπεριφοράς· είναι της γνώμης ότι τα 
μέτρα αυτά θα εξασφαλίσουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας των χρηστών και των 
καταναλωτών και παράλληλα θα 
προωθήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στη διαδικτυακή οικονομία· 
υπογραμμίζει ότι ο μηχανισμός 
αναγγελίας και δράσης θα πρέπει να 
συμπληρώνεται με υποχρεώσεις 
«παραμονής εκτός Διαδικτύου» για την 
αποτροπή της επανεμφάνισης παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου που έχει ήδη 
επισημανθεί και αφαιρεθεί ως παράνομο·
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Or. en

Τροπολογία 352
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού 
αναγγελίας και δράσης, που θα μπορεί να 
παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
κοινοποιούν στους διαδικτυακούς 
μεσάζοντες την ύπαρξη δυνητικά 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου ή 
συμπεριφοράς· είναι της γνώμης ότι τα 
μέτρα αυτά θα εξασφαλίσουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας των χρηστών και των 
καταναλωτών και παράλληλα θα 
προωθήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στη διαδικτυακή οικονομία· 
θεωρεί ότι το καθεστώς κοινοποίησης και 
απόσυρσης θα πρέπει να είναι 
τεχνολογικά ουδέτερο ώστε να είναι 
κατάλληλο για την ποικιλία των 
ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται 
από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, καθώς 
και προσβάσιμο σε όλους τους φορείς και 
εύχρηστο·

Or. en

Τροπολογία 353
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός σαφώς 
καθορισμένου μηχανισμού αναγγελίας και 
απόσυρσης με όρια, που θα μπορεί να 
παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
κοινοποιούν στους διαδικτυακούς 
μεσάζοντες την ύπαρξη δυνητικά 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου ή 
συμπεριφοράς· τονίζει ότι ένας τέτοιος 
μηχανισμός θα μπορούσε να είναι πλήρης 
μόνο εάν θεσπιστεί παράλληλα με έναν 
μηχανισμό απάντησης στην κοινοποίηση· 
είναι της γνώμης ότι τα μέτρα αυτά θα 
εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
όλων των παραγόντων που συμμετέχουν 
στο σύστημα και παράλληλα θα 
προωθήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στη διαδικτυακή οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 354
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού 
αναγγελίας και δράσης, που θα μπορεί να 
παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
κοινοποιούν στους διαδικτυακούς 
μεσάζοντες την ύπαρξη δυνητικά 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου ή 

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού και αναλογικού 
μηχανισμού αναγγελίας και δράσης, που 
θα μπορεί να παρέχει στους χρήστες τη 
δυνατότητα να κοινοποιούν στους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες την ύπαρξη 
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συμπεριφοράς· είναι της γνώμης ότι τα 
μέτρα αυτά θα εξασφαλίσουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας των χρηστών και των 
καταναλωτών και παράλληλα θα 
προωθήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στη διαδικτυακή οικονομία·

δυνητικά παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου ή συμπεριφοράς, και θα 
διασφαλίζει ότι το παράνομο περιεχόμενο 
που αποτέλεσε αντικείμενο αναγγελίας 
απαλείφεται από την πλατφόρμα και δεν 
επανεμφανίζεται· είναι της γνώμης ότι τα 
μέτρα αυτά θα εξασφαλίσουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας των χρηστών και των 
καταναλωτών και παράλληλα θα 
προωθήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στη διαδικτυακή οικονομία·

Or. es

Τροπολογία 355
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού 
αναγγελίας και δράσης, που θα μπορεί να 
παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
κοινοποιούν στους διαδικτυακούς 
μεσάζοντες την ύπαρξη δυνητικά 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου ή 
συμπεριφοράς· προτείνει τη δημιουργία 
μηχανισμών που να περιλαμβάνουν 
αποτρεπτικές κυρώσεις για τη διάδοση 
παράνομων περιεχομένων· είναι της 
γνώμης ότι τα μέτρα αυτά θα 
εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
των χρηστών και των καταναλωτών και 
παράλληλα θα προωθήσουν την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη 
διαδικτυακή οικονομία·

Or. fr
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Τροπολογία 356
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
αποτελεσματικού και αναλογικού 
μηχανισμού αναγγελίας και δράσης, που 
θα παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα 
να κοινοποιούν στους διαδικτυακούς 
μεσάζοντες την ύπαρξη δυνητικά 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου ή 
συμπεριφοράς και θα διασφαλίζει ότι το 
κοινοποιημένο περιεχόμενο αφαιρείται 
και δεν επανεμφανίζεται στην 
πλατφόρμα· είναι της γνώμης ότι τα μέτρα 
αυτά θα εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο 
προστασίας των χρηστών και των 
καταναλωτών και παράλληλα θα 
προωθήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στη διαδικτυακή οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 357
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 

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

συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού 
αναγγελίας και δράσης, που θα μπορεί να 
παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να 
κοινοποιούν στους διαδικτυακούς 
μεσάζοντες την ύπαρξη δυνητικά 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου ή 
συμπεριφοράς και θα απαιτεί από τις 
πλατφόρμες να αντιδρούν ταχύτερα και 
να είναι πιο διαφανείς σχετικά με τις 
ενέργειες που αναλαμβάνουν· είναι της 
γνώμης ότι τα μέτρα αυτά θα 
εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
των χρηστών και των καταναλωτών και 
παράλληλα θα προωθήσουν την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη 
διαδικτυακή οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 358
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 359
Marc Angel, Sándor Rónai

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 360
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 

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

συγκεκριμένα και εναρμονισμένα 
νομοθετικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου 
ενός μηχανισμού αναγγελίας και δράσης, 
που θα μπορεί να παρέχει στους χρήστες 
τη δυνατότητα να κοινοποιούν στους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες την ύπαρξη 
δυνητικά παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου ή συμπεριφοράς· είναι της 
γνώμης ότι τα μέτρα αυτά θα 
εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
των χρηστών και των καταναλωτών και 
παράλληλα θα προωθήσουν την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη 
διαδικτυακή οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 361
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 362
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 363
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα νομοθετικά μέτρα, 
συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού 
αναγγελίας και δράσης, που θα μπορεί να 
παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να 

22. καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές 
και τον κατακερματισμό των εθνικών 
κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει 
συγκεκριμένα στοχευμένα νομοθετικά 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένων 
μηχανισμών αναγγελίας και δράσης, που 
θα μπορούν να παρέχουν στους χρήστες τη 
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κοινοποιούν στους διαδικτυακούς 
μεσάζοντες την ύπαρξη δυνητικά 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου ή 
συμπεριφοράς· είναι της γνώμης ότι τα 
μέτρα αυτά θα εξασφαλίσουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας των χρηστών και των 
καταναλωτών και παράλληλα θα 
προωθήσουν την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στη διαδικτυακή οικονομία·

δυνατότητα να κοινοποιούν στους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες την ύπαρξη 
δυνητικά παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου ή συμπεριφοράς· είναι της 
γνώμης ότι τα μέτρα αυτά θα 
εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
των χρηστών και των καταναλωτών και 
παράλληλα θα προωθήσουν την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη 
διαδικτυακή οικονομία·

Or. en

Τροπολογία 364
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει ότι ένας τέτοιος 
μηχανισμός «αναγγελίας και δράσης» 
πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικός και να 
αντιμετωπίζει τους χρήστες καλή τη 
πίστει· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
θεσπιστούν διασφαλίσεις κατά της 
κατάχρησης του συστήματος, μεταξύ 
άλλων κατά των επανειλημμένων ψευδών 
επισημάνσεων, των αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών και άλλων μεθόδων· 
υπογραμμίζει ότι για πολλούς μικρούς 
εμπόρους, η αφαίρεση ενός και μόνο 
προϊόντος μπορεί να οδηγήσει στην 
κατάρρευση της επιχείρησης·

Or. en

Τροπολογία 365
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria 
Grapini, Brando Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη, 
βάσει της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, πρέπει να διασφαλίζουν την 
προστασία του δημοσίου συμφέροντος, 
την προστασία των υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας, την προστασία της οικονομικά 
προσιτής στέγασης, την πρόληψη των 
στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και τη 
διασφάλιση των απαραίτητων επιδόσεων 
της δημόσιας διοίκησης·

Or. en

Τροπολογία 366
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. καλεί, συγκεκριμένα, οι 
πλατφόρμες που φιλοξενούν και ελέγχουν 
περιεχόμενο να φέρουν ορισμένη ευθύνη, 
αναλογική ως προς τη θέση τους στην 
αγορά, για τη διάδοση παράνομων και 
επιβλαβών περιεχομένων·

Or. fr

Τροπολογία 367
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. τονίζει ότι ένα εναρμονισμένο 
πλαίσιο αναγγελίας και δράσης θα πρέπει 
να περιλαμβάνει υποχρεώσεις για την 
«παραμονή εκτός Διαδικτύου», οι οποίες 
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συνίστανται στη λήψη όλων των 
κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή 
της επανεμφάνισης παράνομου 
περιεχομένου μετά την αφαίρεσή του·

Or. en

Τροπολογία 368
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. επισημαίνει τις προκλήσεις 
σχετικά με την επιβολή νομικών 
διαταγών που εκδίδονται σε κράτη μέλη 
διαφορετικά από τη χώρα προέλευσης 
ενός παρόχου υπηρεσιών· τονίζει την 
ανάγκη διερεύνησης αυτού του 
ζητήματος εκτός του πεδίου εφαρμογής 
του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες και 
κάθε μηχανισμού «αναγγελίας και 
δράσης»·

Or. en

Τροπολογία 369
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
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ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν· ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 
(ΕΕ) 2018/1808 (οδηγία AVMS), τα 
μέτρα εκ των προτέρων ελέγχου δεν 
συμμορφώνονται με το άρθρο 15 της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ· υπογραμμίζει 
συνεπώς ότι ο μελλοντικός νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
απαγορεύει την επιβολή σε παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας ή σε άλλες 
υπηρεσίες διαμεσολάβησης 
υποχρεωτικών αυτοματοποιημένων 
τεχνολογιών για τον έλεγχο του 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 370
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν·

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν· ζητεί 
από τους διαμεσολαβητές φιλοξενίας να 
θέσουν στη διάθεση των αρχών 
εποπτείας της αγοράς και της Επιτροπής 
τα κατάλληλα μέσα επόπτευσης 
περιεχομένου και απόσυρσης παράνομου 
περιεχομένου, με τρόπο που να επιτρέπει 
την ανάπτυξη κοινών προτύπων και τη 
δημιουργία νέων μέσων ανάλυσης και 
ελέγχου·

Or. it
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Τροπολογία 371
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν·

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν· στο 
πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει ότι το 
καθεστώς νομικής ευθύνης και η 
απαγόρευση της γενικής 
παρακολούθησης δεν θα πρέπει να 
αποδυναμώνονται μέσω μιας πιθανής 
νέας νομοθεσίας ή της τροποποίησης 
άλλων τμημάτων της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένης της τροποποίησης 
των ορισμών που προβλέπονται στην 
οδηγία·

Or. en

Τροπολογία 372
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
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το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν·

το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν· 
υπενθυμίζει ότι η «πρωτεύουσα» ευθύνη 
για το παράνομο περιεχόμενο θα πρέπει 
να βαρύνει το άτομο που αναφορτώνει το 
εν λόγω περιεχόμενο και θα πρέπει να 
διαφέρει σε μέγεθος και σοβαρότητα από 
τη «δευτερεύουσα» ευθύνη του παρόχου 
υπηρεσιών, δηλαδή την ευθύνη έγκαιρης 
αφαίρεσης του παράνομου περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 373
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Romana Tomc

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν·

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν· 
τονίζει, ωστόσο, ότι το καθεστώς ευθύνης 
απαιτεί περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά 
με την ενεργητική και παθητική φιλοξενία 
στην περίπτωση κατά την οποία οι 
μεσάζοντες έχουν τον έλεγχο των 
δεδομένων μέσω της επιλογής, της 
χρήσης και της τροποποίησης των εν 
λόγω δεδομένων για να τα 
βελτιστοποιήσουν ή να τα προωθήσουν·

Or. en

Τροπολογία 374
Alexandra Geese
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εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν·

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι 
καθοριστικής σημασίας για τη 
διασφάλιση της διαθεσιμότητας 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο και για την 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των χρηστών και πρέπει να διατηρηθούν· 
υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 
(ΕΕ) 2018/1808 (οδηγία AVMS), τα 
μέτρα εκ των προτέρων ελέγχου δεν 
συμμορφώνονται με το άρθρο 15 της 
οδηγίας 2000/31/ΕΚ·

Or. en

Τροπολογία 375
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν·

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν, αλλά 
να προσαρμοστούν στο τρέχον ψηφιακό 
περιβάλλον, δηλαδή στην ταχεία 
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μετατροπή και επέκταση του 
ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλες τις 
μορφές του, με το πλήθος των διαφόρων 
αναδυόμενων υπηρεσιών, παρόχων και 
προκλήσεων που περιλαμβάνει·

Or. en

Τροπολογία 376
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν·

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και θα πρέπει να διατηρηθούν εν 
γένει, αλλά πρέπει να προσαρμοστούν 
ώστε να διαφυλάσσουν την αρχή «ό,τι 
είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο»·

Or. en

Τροπολογία 377
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 

23. τονίζει ότι το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους διαδικτυακούς 
παθητικούς μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και 
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γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν·

ορίζεται στα άρθρα 12, 13 και 14 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν·

Or. en

Τροπολογία 378
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 
ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν·

23. τονίζει ότι το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους παθητικούς μεσάζοντες 
στο Διαδίκτυο, το οποίο ορίζεται από τα 
άρθρα 12, 13 και 14 της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, και η γενική 
απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της ίδιας 
οδηγίας εξακολουθούν να ισχύουν και 
πρέπει να διατηρηθούν·

Or. es

Τροπολογία 379
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους μεσάζοντες φιλοξενίας σε 
σχέση με το περιεχόμενο που 
αναφορτώνεται από τους χρήστες και η 
γενική απαγόρευση παρακολούθησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να 

23. τονίζει ότι η διατήρηση των 
διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής 
ευθύνης για τους παθητικούς μεσάζοντες 
φιλοξενίας σε σχέση με το περιεχόμενο 
που αναφορτώνεται από τους χρήστες και 
η γενική απαγόρευση παρακολούθησης 
που προβλέπεται στο άρθρο 15 της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν 
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ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν· να ισχύουν και πρέπει να διατηρηθούν·

Or. en

Τροπολογία 380
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría, Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία 
της διανοητικής ιδιοκτησίας για την 
ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της, 
καθώς και για την ομαλή λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς – ιδίως όσον αφορά την 
ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, και 
υποθέτοντας επιπλέον ότι η διανοητική 
ιδιοκτησία παραβιάζεται συχνά στις 
διαδικτυακές πλατφόρμες, θεωρεί ότι το 
μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο θα 
πρέπει να διασφαλίζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
διατάξεων για τα ΔΔΙ, ιδίως όσον αφορά 
την αφαίρεση παράνομου περιεχομένου 
από τις ψηφιακές πλατφόρμες·

Or. en

Τροπολογία 381
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει ότι πρέπει να διευκρινιστεί 
ότι η απαλλαγή από την ευθύνη ισχύει 
μόνο για τους παθητικούς μεσάζοντες· 
επισημαίνει, εν προκειμένω, ότι ο νόμος 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διευκρινίζει ότι οι παρεμβάσεις από τους 
παρόχους φιλοξενίας που ασκούν 
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καθήκοντα επιμέλειας και έναν 
συγκεκριμένο «βαθμό ελέγχου επί των 
δεδομένων» μέσω της επισήμανσης, της 
οργάνωσης, της προώθησης, της 
βελτιστοποίησης, της παρουσίασης ή 
με άλλον τρόπο του περιορισμού 
συγκεκριμένου περιεχομένου για 
κερδοσκοπικούς σκοπούς θα πρέπει να 
οδηγούν σε απώλεια των διατάξεων 
ασφαλούς λιμένα λόγω της ενεργητικής 
τους φύσης·

Or. en

Τροπολογία 382
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει ότι πρέπει να διευκρινιστεί 
ότι η περιορισμένη ευθύνη ισχύει μόνο για 
τους παθητικούς μεσάζοντες. Εν 
προκειμένω, ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να διευκρινίζει 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 άλλον τρόπο του 
περιορισμού συγκεκριμένου περιεχομένου 
για κερδοσκοπικούς σκοπούς θα πρέπει 
να οδηγούν σε απώλεια των διατάξεων 
ασφαλούς λιμένα λόγω της ενεργητικής 
τους φύσης·

Or. en

Τροπολογία 383
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης της 
ρήτρας «καλού Σαμαρείτη» σύμφωνα με 
την οποία οι πάροχοι υπηρεσιών που 
χρησιμοποιούν εθελοντικά μέτρα για τον 
εντοπισμό και την κατάργηση παράνομου 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο δεν θα 
πρέπει να χάνουν την προστασία τους 
όσον αφορά την ευθύνη· υπενθυμίζει ότι 
εθελοντικά μέτρα συντονισμού του 
περιεχομένου δεν σημαίνει απαραίτητα 
πλήρη γνώση σχετικά με το παράνομο 
περιεχόμενο που αναφορτώνεται από 
τους χρήστες και δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να σημαίνει καθιέρωση 
γενικής αρχής παρακολούθησης σε 
οποιαδήποτε μορφή·

Or. en

Τροπολογία 384
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Evelyne 
Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπογραμμίζει τον σκεπτικισμό του 
σχετικά με την καθιέρωση διατάξεων 
«καλού Σαμαρείτη» για την απαλλαγή 
των παρόχων από την ευθύνη όταν 
ενεργούν με «καλή πίστη», διότι αυτό θα 
ενθάρρυνε τις πλατφόρμες να 
αποφασίσουν τι θα πρέπει να επιτρέπεται 
ή όχι και θα ενίσχυε την ατιμωρησία, 
δημιουργώντας εμπόδια στην επιβολή του 
νόμου· θεωρεί ότι δεν ενδείκνυται η 
εισαγωγή διατάξεων της νομοθεσίας των 
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ΗΠΑ στο δίκαιο της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 385
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενισχύσει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών στο πλαίσιο της 
μελλοντικής νομοθεσίας, θεσπίζοντας 
εγγυήσεις για την πρόληψη των 
παραβιάσεων, οι οποίες απουσιάζουν από 
την οδηγία 2000/31/ΕΚ· σημειώνει ότι οι 
εν λόγω εγγυήσεις θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν, κατ’ ελάχιστο, 
εσωτερικούς και εξωτερικούς 
μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, καθώς 
και τη σαφώς διατυπωμένη δυνατότητα 
δικαστικής προσφυγής·

Or. en

Τροπολογία 386
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάσει το παράρτημα της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και, κατά 
περίπτωση, να καταργήσει ή να 
περιορίσει περαιτέρω τις παρεκκλίσεις 
που χορηγούνται σε αυτό· σημειώνει ότι 
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ένα σημαντικό και όλο και μεγαλύτερο 
τμήμα της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
αφορά υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 387
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. σημειώνει ότι τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι, κατόπιν 
αιτήματος, ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει 
στις αρμόδιες αρχές της χώρας 
προορισμού όλα τα απαραίτητα δεδομένα 
ώστε η δημόσια διοίκηση να επιτελέσει 
τα καθήκοντα που απαιτούνται για την 
επιβολή του νόμου·

Or. en

Τροπολογία 388
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. καλεί την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει τον ορισμό των ενεργών 
και παθητικών μεσαζόντων φιλοξενίας 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 
νομολογία του Δικαστηρίου· τονίζει ότι η 
απαλλαγή από την ευθύνη θα πρέπει εξ 
ορισμού να περιορίζεται στους 
παθητικούς παρόχους φιλοξενίας·

Or. en
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Τροπολογία 389
Edina Tóth

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. οι συστημικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να καλύπτουν νομικές 
υποχρεώσεις όσον αφορά το παράνομο 
περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων 
υποχρεώσεων λογοδοσίας για τον 
συντονισμό του περιεχομένου, καθώς και 
προληπτικών μέτρων για την 
αντιμετώπιση του εν λόγω περιεχομένου 
στις υπηρεσίες τους·

Or. en

Τροπολογία 390
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. σημειώνει ότι οι διαδικτυακοί 
μεσάζοντες ενδέχεται να 
κρυπτογραφήσουν ή να αποτρέψουν με 
άλλον τρόπο την εξωτερική πρόσβαση 
στο περιεχόμενό τους από τρίτα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των μεσαζόντων 
φιλοξενίας, οι οποίοι δεν έχουν το κλειδί 
κρυπτογράφησης· πιστεύει συνεπώς ότι 
οποιεσδήποτε απαιτήσεις θα πρέπει να το 
λαμβάνουν υπόψη αυτό, καθώς και 
παρόμοια πρακτικά προβλήματα·

Or. en
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Τροπολογία 391
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Διαδικτυακές αγορές Διαδικτυακές πλατφόρμες

Or. en

Τροπολογία 392
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων 
και δεν εγγυώνται επαρκώς τα δικαιώματα 
των καταναλωτών·

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων 
και δεν εγγυώνται επαρκώς τα δικαιώματα 
των καταναλωτών· τονίζει, εν 
προκειμένω, την ανάγκη να υπάρχει 
πάντα δυνατότητα ταυτοποίησης των 
κατασκευαστών και των πωλητών 
προϊόντων από τρίτες χώρες· 
υπογραμμίζει ότι εάν μία από τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από μια 
πλατφόρμα μπορεί να θεωρηθεί αγορά 
(«υβριδικές πλατφόρμες»), οι κανόνες θα 
πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως σε αυτό 
το τμήμα της επιχείρησης· και ζητεί από 
τις διαδικτυακές αγορές να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους ανταλλάσσοντας 
πληροφορίες για τον πωλητή αυτών των 
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προϊόντων με τις αρχές εποπτείας της 
αγοράς και τις τελωνειακές αρχές·

Or. en

Τροπολογία 393
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων 
και δεν εγγυώνται επαρκώς τα δικαιώματα 
των καταναλωτών·

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες και τα 
πρότυπα της Ένωσης για την ασφάλεια 
των προϊόντων και δεν εγγυώνται επαρκώς 
τα δικαιώματα των καταναλωτών· τονίζει 
ότι οι δόλιες πρακτικές, όπως τα ψεύτικα 
διαδικτυακά καταστήματα, η απάτη με 
τη μέθοδο της προκαταβολής ή το 
ηλεκτρονικό «ψάρεμα» συχνά προκαλούν 
οικονομική ζημία στους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 394
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
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λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων 
και δεν εγγυώνται επαρκώς τα δικαιώματα 
των καταναλωτών·

λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων, 
να δημιουργούν στρεβλό ανταγωνισμό για 
τις ΜΜΕ αλλά και για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις, των οποίων ενίοτε 
αντιγράφουν παραγωγές που έχουν λάβει 
άδειες, και δεν εγγυώνται επαρκώς τα 
δικαιώματα των καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 395
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων 
και δεν εγγυώνται επαρκώς τα δικαιώματα 
των καταναλωτών·

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
τα εργαλεία σύγκρισης τιμών ή οι 
διαδικτυακές διαφημιστικές πλατφόρμες, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων 
και δεν εγγυώνται επαρκώς τα δικαιώματα 
των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 396
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
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Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων 
και δεν εγγυώνται επαρκώς τα δικαιώματα 
των καταναλωτών·

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων 
ή είναι πλαστά και δεν εγγυώνται επαρκώς 
τα δικαιώματα των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 397
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων 
και δεν εγγυώνται επαρκώς τα 
δικαιώματα των καταναλωτών·

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα ένας όλο και μεγαλύτερος 
αριθμός μη συμμορφούμενων πωλητών, 
ιδίως από τρίτες χώρες, προσφέρουν μη 
ασφαλή ή παράνομα προϊόντα στην 
ευρωπαϊκή αγορά·

Or. en
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Τροπολογία 398
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων 
και δεν εγγυώνται επαρκώς τα δικαιώματα 
των καταναλωτών·

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους πελάτες 
μέσω της βελτίωσης των επιλογών και της 
μείωσης των τιμών, παράλληλα έχουν 
επιτρέψει στους πωλητές, ιδίως από τρίτες 
χώρες, να προσφέρουν προϊόντα που 
συχνά δεν συμμορφώνονται με τους 
κανόνες της Ένωσης για την ασφάλεια των 
προϊόντων και δεν εγγυώνται επαρκώς τα 
δικαιώματα των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 399
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να 
προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων 
και δεν εγγυώνται επαρκώς τα δικαιώματα 
των καταναλωτών·

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, 
έχουν ωφελήσει τόσο τους εμπόρους 
λιανικής πώλησης όσο και τους 
καταναλωτές μέσω της βελτίωσης των 
επιλογών και της μείωσης των τιμών, 
παράλληλα έχουν επιτρέψει στους πωλητές 
να προσφέρουν προϊόντα που δεν 
συμμορφώνονται σε ορισμένες 
περιπτώσεις με τους κανόνες της Ένωσης 
για την ασφάλεια των προϊόντων και δεν 
εγγυώνται επαρκώς τα δικαιώματα των 
καταναλωτών·
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Or. en

Τροπολογία 400
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. εάν μία από τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από μια διαδικτυακή 
πλατφόρμα αποδειχθεί ότι είναι μια 
διαδικτυακή αγορά, όπως ορίζεται στην 
οδηγία Omnibus, οι κανόνες για τις 
διαδικτυακές αγορές πρέπει να 
εφαρμόζονται σε αυτό το μέρος της 
δραστηριότητας·

Or. it

Τροπολογία 401
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια·

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια· τονίζει ότι, 
όσον αφορά τις εμπορικές 
δραστηριότητες σε διαδικτυακές αγορές, 
η αυτορρύθμιση έχει αποδειχθεί 
ανεπαρκής και, συνεπώς, ζητεί από την 
Επιτροπή να θεσπίσει ισχυρές εγγυήσεις 
και υποχρεώσεις για την ασφάλεια των 
προϊόντων και την προστασία των 
καταναλωτών για τις εμπορικές 
δραστηριότητες σε διαδικτυακές αγορές, 
οι οποίες θα συνοδεύονται από ένα ειδικά 
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διαμορφωμένο καθεστώς ευθύνης με 
κατάλληλους μηχανισμούς επιβολής·

Or. en

Τροπολογία 402
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια·

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια· θεωρεί 
απαραίτητη την έγκαιρη εφαρμογή της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
σχετικά με την ευθύνη των πλατφορμών, 
εάν δεν καταργήσουν, απενεργοποιήσουν 
την πρόσβαση ή εάν δεν λάβουν γρήγορα 
και αποτελεσματικά μέτρα για να 
αποτρέψουν την επανεμφάνιση 
παράνομων ή μη ασφαλών προϊόντων 
στις πλατφόρμες τους, εφόσον το 
γνωρίζουν·

Or. it

Τροπολογία 403
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
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κινδύνους για την ασφάλεια· κινδύνους για την ασφάλεια· ζητεί από 
την Επιτροπή να υποχρεώνει τις 
διαδικτυακές πλατφόρμες να 
ενημερώνουν τους καταναλωτές μόλις 
ένα προϊόν που έχουν αγοράσει αφαιρεθεί 
από την πλατφόρμα, κατόπιν ειδοποίησης 
σχετικά με τη μη συμμόρφωσή του με 
τους ενωσιακούς κανόνες ασφάλειας των 
προϊόντων και προστασίας των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 404
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Andreas Schieder, Marc Angel, Sándor Rónai, Evelyne 
Gebhardt, Biljana Borzan, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια·

25. ζητεί από την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τις διαδικτυακές αγορές 
στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες και 
ζητεί διεξοδική ανάλυση της 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και της ενωσιακής 
νομοθεσίας σχετικά με την ασφάλεια των 
προϊόντων και τις χημικές ουσίες· τονίζει 
ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι 
καταναλωτές της Ένωσης εκτίθενται σε 
παράνομα και μη ασφαλή προϊόντα, που 
περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, 
καθώς και σε άλλους κινδύνους για την 
ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 405
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Pascal Arimont, 
Christian Doleschal
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια·

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια και, ως εκ 
τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να 
αυξήσει την ευθύνη των διαδικτυακών 
αγορών που πωλούν μη εδώδιμα 
καταναλωτικά προϊόντα, όπως 
περιγράφεται στο παράρτημα·

Or. en

Τροπολογία 406
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια·

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια· επιμένει στην 
ανάγκη θέσπισης μέτρων για την 
αποτροπή της πώλησης μη 
συμμορφούμενων προϊόντων ή 
υπηρεσιών σε διαδικτυακές πλατφόρμες·

Or. en

Τροπολογία 407
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια·

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές εκτίθενται σε 
παράνομα και μη ασφαλή προϊόντα, που 
περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, 
καθώς και σε άλλους κινδύνους για την 
ασφάλεια· σημειώνει, εν προκειμένω, την 
ύπαρξη του συστήματος ταχείας 
ειδοποίησης για τα επικίνδυνα μη 
εδώδιμα προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 408
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια·

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια, που θέτουν 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία·

Or. en

Τροπολογία 409
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα·



AM\1205373EL.docx 59/155 PE652.350v01-00

EL

χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 410
Brando Benifei, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara Aguilera, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια·

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα, παραποιημένα 
και μη ασφαλή προϊόντα, που περιέχουν 
επικίνδυνες χημικές ουσίες, καθώς και σε 
άλλους κινδύνους για την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 411
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια·

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το 
γεγονός ότι οι πελάτες της Ένωσης 
εκτίθενται σε παράνομα και μη ασφαλή 
προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες 
χημικές ουσίες, καθώς και σε άλλους 
κινδύνους για την ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 412
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ζητεί ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες να αντιμετωπίσει τα ζητήματα 
που σχετίζονται με τις διαδικτυακές 
αγορές· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της 
ενωσιακής νομοθεσίας για την ασφάλεια 
των προϊόντων και τις χημικές ουσίες και 
ζητεί την επανεξέταση της οδηγίας για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων και της 
οδηγίας για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων· καλεί τα 
κράτη μέλη να αφιερώσουν επαρκείς 
πόρους ώστε να βελτιωθεί η επιβολή της 
νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια των 
προϊόντων και τις χημικές ουσίες και 
καλεί την Επιτροπή να παράσχει επαρκή 
υποστήριξη προς τον σκοπό αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 413
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. υπογραμμίζει ότι όσον αφορά ένα 
προϊόν που αποσύρθηκε λόγω ελλιπούς 
ασφάλειας ή επειδή θεωρήθηκε 
παράνομο, η πλατφόρμα οφείλει να 
ενημερώσει τους καταναλωτές που το 
είχαν αγοράσει και να συνεργαστεί με τις 
αρχές, καθώς και να ενημερώσει για όλα 
τα προϊόντα που θεωρούνται παράνομα ή 
μη ασφαλή στην πλατφόρμα της·

Or. es
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Τροπολογία 414
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
θεσπίσει νέα υποχρέωση για τις 
διαδικτυακές πλατφόρμες να 
ενημερώνουν τους καταναλωτές που 
έχουν αγοράσει παράνομα αγαθά, όταν το 
προϊόν αφαιρεθεί από την πλατφόρμα 
τους κατόπιν έγκυρης ειδοποίησης από 
κάτοχο δικαιώματος ή αρχή επιβολής του 
νόμου·

Or. en

Τροπολογία 415
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να διορθώσει 
το υφιστάμενο νομικό κενό, το οποίο 
επιτρέπει στους προμηθευτές που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης να 
πωλούν προϊόντα μέσω Διαδικτύου σε 
Ευρωπαίους καταναλωτές που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια και την 
προστασία των καταναλωτών, χωρίς να 
υπόκεινται σε κυρώσεις ή να είναι 
υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και 
χωρίς να αφήνουν στους καταναλωτές 
κανένα νομικό μέσο για την επιβολή των 
δικαιωμάτων τους ή την αποζημίωση 
από τυχόν ζημίες·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 416
Marc Angel, Sylvie Guillaume, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, Maria 
Grapini, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να διορθώσει 
το υφιστάμενο νομικό κενό, το οποίο 
επιτρέπει στους προμηθευτές που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης να 
πωλούν προϊόντα μέσω Διαδικτύου σε 
Ευρωπαίους καταναλωτές που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια και την 
προστασία των καταναλωτών, χωρίς να 
υπόκεινται σε κυρώσεις ή να είναι 
υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και χωρίς 
να αφήνουν στους καταναλωτές κανένα 
νομικό μέσο για την επιβολή των 
δικαιωμάτων τους ή την αποζημίωση από 
τυχόν ζημίες·

26. τονίζει τη σημασία των κανόνων 
του κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 για την 
εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση 
των προϊόντων σχετικά με την ευθύνη και 
τη συμμόρφωση των προϊόντων που 
εισάγονται από τρίτες χώρες· καλεί την 
Επιτροπή να διορθώσει το υφιστάμενο 
περαιτέρω νομικό κενό, το οποίο επιτρέπει 
στους προμηθευτές που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης να 
πωλούν προϊόντα μέσω Διαδικτύου σε 
Ευρωπαίους καταναλωτές που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια και την 
προστασία των καταναλωτών, χωρίς να 
υπόκεινται σε κυρώσεις ή να είναι 
υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και χωρίς 
να αφήνουν στους καταναλωτές κανένα 
νομικό μέσο για την επιβολή των 
δικαιωμάτων τους ή την αποζημίωση από 
τυχόν ζημίες·

Or. en

Τροπολογία 417
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να διορθώσει 
το υφιστάμενο νομικό κενό, το οποίο 
επιτρέπει στους προμηθευτές που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης να 
πωλούν προϊόντα μέσω Διαδικτύου σε 
Ευρωπαίους καταναλωτές που δεν 

26. καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα 
για τη βελτίωση της συμμόρφωσης με τη 
νομοθεσία των πλατφορμών που 
ιδρύθηκαν εκτός της Ένωσης και να 
διορθώσει το υφιστάμενο νομικό κενό, το 
οποίο επιτρέπει στις πλατφόρμες αυτές να 
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συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια και την 
προστασία των καταναλωτών, χωρίς να 
υπόκεινται σε κυρώσεις ή να είναι 
υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και χωρίς 
να αφήνουν στους καταναλωτές κανένα 
νομικό μέσο για την επιβολή των 
δικαιωμάτων τους ή την αποζημίωση από 
τυχόν ζημίες·

πωλούν προϊόντα μέσω Διαδικτύου σε 
Ευρωπαίους καταναλωτές που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια και την 
προστασία των καταναλωτών, χωρίς να 
υπόκεινται σε κυρώσεις ή να είναι 
υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και χωρίς 
να αφήνουν στους καταναλωτές κανένα 
νομικό μέσο για την επιβολή των 
δικαιωμάτων τους ή την αποζημίωση από 
τυχόν ζημίες·

Or. sv

Τροπολογία 418
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί την Επιτροπή να διορθώσει 
το υφιστάμενο νομικό κενό, το οποίο 
επιτρέπει στους προμηθευτές που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης να 
πωλούν προϊόντα μέσω Διαδικτύου σε 
Ευρωπαίους καταναλωτές που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια και την 
προστασία των καταναλωτών, χωρίς να 
υπόκεινται σε κυρώσεις ή να είναι 
υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και χωρίς 
να αφήνουν στους καταναλωτές κανένα 
νομικό μέσο για την επιβολή των 
δικαιωμάτων τους ή την αποζημίωση από 
τυχόν ζημίες·

26. καλεί την Επιτροπή να διορθώσει 
το υφιστάμενο νομικό κενό, το οποίο 
επιτρέπει στους προμηθευτές που είναι 
εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης να 
πωλούν προϊόντα μέσω Διαδικτύου σε 
Ευρωπαίους καταναλωτές που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια, την προστασία 
των καταναλωτών και κάθε άλλη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία σε ισχύ, χωρίς να 
υπόκεινται σε κυρώσεις ή να είναι 
υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και χωρίς 
να αφήνουν στους καταναλωτές κανένα 
νομικό μέσο για την επιβολή των 
δικαιωμάτων τους ή την αποζημίωση από 
τυχόν ζημίες·

Or. es

Τροπολογία 419
Marco Zullo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενισχύσει την υποχρέωση των παρόχων 
υπηρεσιών να ενημερώνουν τους 
καταναλωτές γρήγορα και έγκαιρα σε 
περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται 
με την ασφάλεια των προϊόντων που 
πωλούνται στην πλατφόρμα τους και να 
αξιολογούν, σε συνεργασία με τους 
παρόχους υπηρεσιών και τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς, την εισαγωγή 
απλοποιημένων και αξιόπιστων 
συστημάτων πιστοποίησης προϊόντων, τα 
οποία εμποδίζουν την πώληση μη 
συμμορφούμενων προϊόντων στην 
πλατφόρμα·

Or. it

Τροπολογία 420
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. τονίζει ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να είναι εξίσου ασφαλείς, είτε 
πραγματοποιούν αγορές μέσω Διαδικτύου 
είτε σε παραδοσιακά καταστήματα· 
τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες πρέπει να θεσπίζει σαφείς 
υποχρεώσεις για τις διαδικτυακές 
πλατφόρμες και να δημιουργήσει ένα 
προσαρμοσμένο καθεστώς για τις 
διαδικτυακές αγορές παρόμοιο με αυτό 
που ισχύει για τα παραδοσιακά 
καταστήματα· καλεί τα κράτη μέλη να 
αναλάβουν περισσότερες κοινές δράσεις 
εποπτείας της αγοράς και να εντείνουν τη 
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συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές για 
να ελέγχουν την ασφάλεια των προϊόντων 
που πωλούνται στο Διαδίκτυο προτού 
φτάσουν στους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 421
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί από την Επιτροπή να 
ενεργήσει σε παγκόσμιο επίπεδο όσον 
αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις 
δημοσιοποίησης πληροφοριών από τις 
επιχειρήσεις όταν πραγματοποιούν 
συναλλαγές στο Διαδίκτυο με τους 
καταναλωτές, την προώθηση ορθών 
πρακτικών μέσω της ανάπτυξης νέων 
κατευθυντήριων γραμμών και της χρήσης 
υφιστάμενων προτύπων και τη 
δημιουργία ενός δικτύου κέντρων 
καταναλωτών που θα βοηθά τους 
Ευρωπαίους καταναλωτές να χειρίζονται 
τις διαφορές με εμπόρους που εδρεύουν 
σε χώρες εκτός ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 422
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. επισημαίνει ότι για τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις περί 
ευθύνης για το προϊόν και περί 



PE652.350v01-00 66/155 AM\1205373EL.docx

EL

διαφάνειας, οι διαδικτυακές αγορές 
πρέπει να συγκεντρώνουν και να 
επαληθεύσουν τα στοιχεία επικοινωνίας 
των πωλητών πριν επιτρέψουν τη 
δημιουργία νέου λογαριασμού·

Or. es

Τροπολογία 423
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. ζητεί από την Επιτροπή να 
παράσχει ακριβή δεδομένα και αναλύσεις 
σχετικά με τα μη ασφαλή και επικίνδυνα 
προϊόντα που προέρχονται τόσο από την 
Ένωση όσο και από τρίτες χώρες·

Or. en

Τροπολογία 424
Jordi Cañas

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26α. επισημαίνει ότι το μέγεθος των 
διαδικτυακών πλατφορμών διαφέρει 
μεταξύ των πολυεθνικών εταιρειών και 
των πολύ μικρών επιχειρήσεων· τονίζει 
τη σημασία του θεμιτού και 
αποτελεσματικού ανταγωνισμού μεταξύ 
των διαδικτυακών πλατφορμών, με 
σκοπό ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών για 
τον καταναλωτή και την αποτροπή της 
δημιουργίας μονοπωλίων ή δεσποζουσών 
θέσεων που στρεβλώνουν τις αγορές μέσα 
από την κατάχρηση ισχύος·
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Or. en

Τροπολογία 425
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Petra De Sutter, Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. σημειώνει ότι ο αριθμός των 
δωρεάν επιστροφών αγαθών που 
πωλούνται στο Διαδίκτυο αυξάνεται με 
την πάροδο των ετών, οδηγώντας σε 
κόστος που δημιουργεί εμπόδια στις 
ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, 
καθώς και σημαντικό κόστος για το 
περιβάλλον και την κοινωνία στο σύνολό 
της, το οποίο επί του παρόντος δεν 
αντανακλάται με οποιονδήποτε τρόπο 
στον καταναλωτή· θεωρεί ότι οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεθόδων 
παράδοσης και της συσκευασίας από 
ανακυκλωμένα υλικά θα πρέπει επίσης να 
λαμβάνονται υπόψη από τους 
καταναλωτές όταν πραγματοποιούν 
αγορές·

Or. en

Τροπολογία 426
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26β. σημειώνει τα συνεχιζόμενα 
θέματα της κατάχρησης ή της 
εσφαλμένης εφαρμογής συμφωνιών 
επιλεκτικής διανομής για τον περιορισμό 
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της διαθεσιμότητας προϊόντων και 
υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο 
εντός της ενιαίας αγοράς και μεταξύ 
πλατφορμών· ζητεί από την Επιτροπή να 
ενεργήσει επί αυτού του ζητήματος σε 
οποιαδήποτε ευρύτερη επανεξέταση των 
απαλλαγών κατά κατηγορίες στις κάθετες 
συμφωνίες και άλλων πολιτικών 
σύμφωνα με το άρθρο 101 ΣΛΕΕ και 
παράλληλα να αποφύγει να το 
συμπεριλάβει στον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 427
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Petra De Sutter, Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26γ. αναγνωρίζοντας τη σημασία του 
δικαιώματος υπαναχώρησης για αγορές 
μέσω διαδικτύου ή εκτός εμπορικών 
καταστημάτων, καλεί την Επιτροπή να 
επιτρέψει στους καταναλωτές να κάνουν 
καλύτερα τεκμηριωμένες επιλογές 
διευρύνοντας τις πληροφορίες που έχουν 
στη διάθεσή τους σχετικά με το κόστος 
επιστροφής αγαθών για την εταιρεία, το 
περιβάλλον και την κοινωνία ως σύνολο·

Or. en

Τροπολογία 428
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 γ (νέα)



AM\1205373EL.docx 69/155 PE652.350v01-00

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26γ. Αντιμετώπιση συμβάσεων 
[ΤΙΤΛΟΣ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ]

Or. en

Τροπολογία 429
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26δ. ζητεί από την Επιτροπή να 
επανεξετάσει όλες τις κοινοποιήσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 
της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
και, όπου η Επιτροπή πιστεύει ότι δεν 
είναι πλέον σκόπιμο, να απαιτήσει από τα 
κράτη μέλη να καταργήσουν τις εν λόγω 
απαιτήσεις· ζητά, επιπλέον, αυτή η 
επανεξέταση να λαμβάνει χώρα κάθε δύο 
έτη αντί για πέντε·

Or. en

Τροπολογία 430
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26ε. σημειώνει ότι αυξάνονται οι 
«έξυπνες συμβάσεις» που βασίζονται σε 
τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού· 
ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει 
κατά πόσον ορισμένες πτυχές των 
«έξυπνων συμβάσεων» θα πρέπει να 
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αποσαφηνιστούν και εάν θα πρέπει να 
δοθούν οδηγίες για να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές· ζητεί, ειδικότερα, από 
την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι 
συμβάσεις με τους καταναλωτές να είναι 
έγκυρες και δεσμευτικές σε ολόκληρη την 
Ένωση, να πληρούν τα πρότυπα της 
νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών, όπως, για παράδειγμα, το 
δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ, και να μην 
υπόκεινται σε εθνικούς φραγμούς όσον 
αφορά την εφαρμογή τους, όπως 
απαιτήσεις για συμβολαιογραφική 
επικύρωση·

Or. en

Τροπολογία 431
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 στ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26στ. ζητεί από την Επιτροπή, 
υπενθυμίζοντας τις προηγούμενες 
προσπάθειες, να επανεξετάσει περαιτέρω 
την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης 
τελικού χρήστη (ΑΧΤΧ) και υπογραφής 
συμφωνιών όρων και προϋποθέσεων 
(Ο&Π) και να αναζητήσει τρόπους για να 
καταστεί δυνατή η ευρύτερη και 
ευκολότερη συμμετοχή των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής τους στην επιλογή ρητρών· 
σημειώνει ότι οι χρήστες αποδέχονται 
συχνά τις ΑΧΤΧ και τους Ο&Π χωρίς να 
τα διαβάζουν· σημειώνει επιπλέον, ότι, 
όταν μια ΑΧΤΧ και οι Ο&Π επιτρέπουν 
στους χρήστες να αυτοεξαιρούνται από 
ρήτρες, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν 
να απαιτούν από τους χρήστες να το 
πράττουν σε κάθε χρήση, συχνά κακή τη 
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πίστει, ώστε να ενθαρρύνουν την 
αποδοχή·

Or. en

Τροπολογία 432
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εκ των προτέρων ρύθμιση συστημικών 
πλατφορμών

Εκ των προτέρων ρύθμιση δεσποζουσών 
πλατφορμών της αγοράς

Or. de

Τροπολογία 433
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Υπότιτλος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εκ των προτέρων ρύθμιση συστημικών 
πλατφορμών

Εκ των προτέρων ρύθμιση δεσποζουσών 
πλατφορμών

Or. en

Τροπολογία 434
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 

27. σημειώνει ότι οι μεγάλες 
πλατφόρμες απέκτησαν τεράστιο όγκο 
δεδομένων και αντικατέστησαν τις 
υπηρεσίες ενός πολυσχιδούς και 
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ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας·

αποκεντρωμένου συστήματος με ανοιχτά 
πρότυπα από «περιφραγμένους κήπους» 
με κλειδωμένους χρήστες· υπογραμμίζει, 
κατά συνέπεια, ότι ορισμένες αγορές 
χαρακτηρίζονται από μεγάλες πλατφόρμες 
με σημαντικά αποτελέσματα δικτύωσης 
που μπορούν να λειτουργούν ως de facto 
«διαδικτυακοί φύλακες» της ψηφιακής 
οικονομίας· θεωρεί επομένως απαραίτητο 
να θεσπιστούν πρόσθετες υποχρεώσεις 
σχετικά με την προστασία των 
δεδομένων, τη διαφάνεια, την επιλογή 
των χρηστών και τη διαλειτουργικότητα, 
προκειμένου να διασφαλιστούν ίσοι όροι 
ανταγωνισμού και η ευημερία των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 435
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας·

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας· τονίζει την ανάγκη 
συνέχισης του κανονιστικού διαλόγου 
σχετικά με τους μηχανισμούς διατήρησης 
των ίσων όρων ανταγωνισμού και της 
ακεραιότητας της εσωτερικής αγοράς, 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 
στρέβλωση του ανταγωνισμού και ο 
περιορισμός της επιλογής καταναλωτών 
που θα μπορούσε να προκληθεί από την 
πιθανή κατάχρηση της δεσπόζουσας 
θέσης ενός μικρού αριθμού διαδικτυακών 
πλατφορμών·

Or. en
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Τροπολογία 436
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας·

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας· υπενθυμίζει ότι ο 
κανονισμός μπορεί επίσης να 
λειτουργήσει ως φύλακας, καθώς οι 
μεγάλες εταιρείες μπορούν να 
επωφεληθούν από την κλίμακα και τη 
ρυθμιστική εμβέλειά τους που τους 
επιτρέπει να προσαρμόζονται σε νέους 
κανονισμούς με τους οποίους οι 
μικρότερες εταιρείες θεωρούν πολύ 
περίπλοκο ή δαπανηρό να 
συμμορφωθούν·

Or. en

Τροπολογία 437
Marco Zullo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας·

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας· ζητεί από την 
Επιτροπή να αναπτύξει έναν ορισμό της 
«συστημικής πλατφόρμας» βάσει σαφών 
και μετρήσιμων οικονομικών δεικτών, 
προκειμένου να προσδιορίζει πότε 
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δικαιολογείται μια αυστηρότερη ευθύνη·

Or. it

Τροπολογία 438
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας·

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας και να 
δημιουργήσουν νέα σημεία συμφόρησης 
μέσω άκαμπτων όρων πρόσβασης, 
περιορισμού της πρόσβασης στις 
λειτουργικές δυνατότητες των 
λειτουργικών συστημάτων ή της 
πρόσβασης σε δεδομένα για τις 
συναλλαγές των χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 439
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας·

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι η συγκέντρωση στην ψηφιακή 
οικονομία, όπως μετράται από τον δείκτη 
Herfindahl-Hirschman (HHI), στην 
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πραγματικότητα είναι στάσιμη ή 
μειώνεται·

Or. en

Τροπολογία 440
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Pascal Arimont, 
Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας·

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας και ζητεί από την 
Επιτροπή να αναλύσει τις συνέπειες που 
έχει αυτό για τους καταναλωτές, τις 
ΜΜΕ και την ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 441
Monika Beňová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας·

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντική 
διαπραγματευτική ισχύ και αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας·

Or. en
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Τροπολογία 442
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες 
πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα 
δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν 
ως de facto «διαδικτυακοί φύλακες» της 
ψηφιακής οικονομίας·

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες 
αγορές χαρακτηρίζονται από δεσπόζουσες 
πλατφόρμες της αγοράς με σημαντικά 
αποτελέσματα δικτύωσης που μπορούν να 
λειτουργούν ως de facto «διαδικτυακοί 
φύλακες» της ψηφιακής οικονομίας·

Or. de

Τροπολογία 443
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. σημειώνει ειδικότερα ότι η χρήση 
δεδομένων από μία αγορά για σκοπούς 
επέκτασης σε μια άλλη μπορεί να είναι 
προβληματική, όπως και η δυνατότητα ή 
η υποχρέωση χρήσης μίας ηλεκτρονικής 
ταυτοποίησης που έχει σχεδιαστεί από 
έναν πάροχο υπηρεσιών για διάφορες 
πλατφόρμες·

Or. en

Τροπολογία 444
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27α. τονίζει ότι προκειμένου να 
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προωθηθεί ο ανταγωνισμός και να 
μεγιστοποιηθεί η ευημερία των 
καταναλωτών, οι εκ των προτέρων 
ρυθμίσεις για τις μεγάλες πλατφόρμες με 
σημαντικά αποτελέσματα δικτύωσης θα 
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το ήδη 
μειωμένο μερίδιό τους στην αγορά·

Or. en

Τροπολογία 445
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού· πιστεύει 
ότι οποιαδήποτε ρυθμιστική παρέμβαση 
σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από στοιχεία που 
καταδεικνύουν αποδεδειγμένες αδυναμίες 
της αγοράς και ότι οι δραστηριότητες 
τέτοιων μεγάλων πλατφορμών έχουν 
επιφέρει σημαντική ζημία στους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 446
Marco Zullo
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες, 
ιδίως σε ζητήματα που σχετίζονται με 
την κοινή χρήση δεδομένων, τη 
διαλειτουργικότητα, τα πρωτόκολλα και 
τα ανοιχτά πρότυπα, την ψηφιακή 
ταυτότητα και τις δεσπόζουσες θέσεις 
στην εσωτερική αγορά, έχει τη 
δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές σε 
νεοεισερχόμενους, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, 
προωθώντας έτσι την επιλογή των 
καταναλωτών και την καινοτομία πέραν 
των όσων μπορούν να επιτευχθούν μόνο 
μέσω της επιβολής της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού·

Or. it

Τροπολογία 447
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες, 
διασφαλίζοντας δίκαιη και χωρίς 
διακρίσεις πρόσβαση στις μεγάλες 
πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένης της 
απαγόρευσης της προτιμησιακής 
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την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

μεταχείρισης των δικών τους υπηρεσιών, 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

Or. en

Τροπολογία 448
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και θεωρεί 
ότι μια τέτοια ρύθμιση θα πρέπει να 
βασίζεται στον κανονισμό για τις 
πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις.1α

__________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για 
την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης 
και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες διαδικτυακών 
υπηρεσιών μεσολάβησης (ΕΕ L 186 της 
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11.7.2019, σ. 57).

Or. en

Τροπολογία 449
Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, 
ένα μέσο εσωτερικής αγοράς που 
επιβάλλει εκ των προτέρων ρυθμιστικά 
διορθωτικά μέτρα σε αυτές τις μεγάλες 
πλατφόρμες έχει τη δυνατότητα να ανοίξει 
τις αγορές σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
την παροχή ενός πλαισίου για την 
αντιμετώπιση των μεγάλων πλατφορμών 
που διαδραματίζουν «ρόλο φύλακα» σε 
μια δεδομένη αγορά, τα εκ των προτέρων 
ρυθμιστικά διορθωτικά μέτρα που πρέπει 
να επιβάλλονται, κατά περίπτωση, από 
τις αρχές ανταγωνισμού σε αυτές τις 
μεγάλες πλατφόρμες έχουν τη δυνατότητα 
να ανοίξουν τις αγορές σε 
νεοεισερχόμενους, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, 
προωθώντας έτσι την επιλογή των 
καταναλωτών και την καινοτομία πέραν 
των όσων μπορούν να επιτευχθούν μόνο 
μέσω της επιβολής της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 450
Dan-Ștefan Motreanu

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
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των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες έχει τη 
δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές σε 
νεοεισερχόμενους, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, 
προωθώντας έτσι την επιλογή των 
καταναλωτών και την καινοτομία πέραν 
των όσων μπορούν να επιτευχθούν μόνο 
μέσω της επιβολής της νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 451
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, 
ένα μέσο εσωτερικής αγοράς που 
επιβάλλει εκ των προτέρων ρυθμιστικά 
διορθωτικά μέτρα σε αυτές τις μεγάλες 
πλατφόρμες έχει τη δυνατότητα να ανοίξει 
τις αγορές σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

28. θεωρεί ότι η μείωση των φραγμών 
στην είσοδο στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών 
φραγμών, έχει τη δυνατότητα να ανοίξει 
τις αγορές σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού· τονίζει ότι 
τα εκ των προτέρων μέτρα θα πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τους κανόνες κατά των 
τραστ στο πλαίσιο ανταγωνισμού της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 452
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε πλατφόρμες με σημαντική ισχύ 
στην αγορά έχει τη δυνατότητα να ανοίξει 
τις αγορές σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 453
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των δεσποζουσών 
πλατφορμών της αγοράς, ένα μέσο 
εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ των 
προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά μέτρα σε 
αυτές τις δεσπόζουσες πλατφόρμες έχει τη 
δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές σε 
νεοεισερχόμενους, συμπεριλαμβανομένων 
των ΜΜΕ και των νεοφυών επιχειρήσεων, 
προωθώντας έτσι αποτελεσματικότερα και 
επαρκώς την επιλογή των καταναλωτών 
και την καινοτομία·

Or. de
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Τροπολογία 454
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, των 
επιχειρηματιών και των νεοφυών 
επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι την 
επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 455
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 



PE652.350v01-00 84/155 AM\1205373EL.docx

EL

επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
υπάρχουσας νομοθεσίας περί 
ανταγωνισμού·

Or. sv

Τροπολογία 456
Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των μεγάλων πλατφορμών, ένα 
μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ 
των προτέρων ρυθμιστικά διορθωτικά 
μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες 
έχει τη δυνατότητα να ανοίξει τις αγορές 
σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των 
φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με 
τη ρύθμιση των συστημικών πλατφορμών, 
ένα μέσο εσωτερικής αγοράς που 
επιβάλλει εκ των προτέρων ρυθμιστικά 
διορθωτικά μέτρα σε αυτές τις συστημικές 
πλατφόρμες έχει τη δυνατότητα να ανοίξει 
τις αγορές σε νεοεισερχόμενους, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι 
την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να 
επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού·

Or. en

Τροπολογία 457
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1) θεωρεί ότι η αυξημένη διαφάνεια 
από τις πλατφόρμες όσον αφορά την 
κοινή χρήση δεδομένων είναι καίριας 
σημασίας για την εξασφάλιση της 
λειτουργίας ενός κανονισμού για εκ των 
προτέρων κανόνες· σημειώνει ότι η 
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αυτοαναφορά χωρίς τη δυνατότητα 
ελέγχου δεν επαρκεί και, ως εκ τούτου, 
τονίζει ότι οι αρχές θα πρέπει να έχουν 
την εξουσία να λαμβάνουν υποχρεωτικά 
δεδομένα από τις κυρίαρχες πλατφόρμες 
και πρέπει να διαθέτουν προσωπικό και 
πόρους για την ορθή ερμηνεία αυτών των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 458
Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. θεωρεί ότι η πρόσβαση σε αυτές 
τις πλατφόρμες από άλλους 
επιχειρηματικούς φορείς θα πρέπει να 
διασφαλίζεται με δίκαιο τρόπο, 
αποφεύγοντας τις διακρίσεις και τις 
πρακτικές αυτοπροτίμησης και την 
παραβίαση των κανονιστικών αρχών· 
θεωρεί ότι η Επιτροπή, σε συντονισμό με 
τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, θα πρέπει 
να θεσπίσει μηχανισμούς για τη 
διεξαγωγή τακτικών και πλήρως 
ολοκληρωμένων ερευνών αγοράς σε 
πλατφόρμες «φύλακες» για να εκτιμά τη 
συμμόρφωσή τους με την ενωσιακή 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού και να 
επιβάλει διορθωτικά μέτρα όταν 
χρειάζεται·

Or. en

Τροπολογία 459
Andrey Kovatchev

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί την Επιτροπή να προτείνει 
ασύμμετρους εκ των προτέρων κανόνες 
στις μεγάλες πλατφόρμες με σημαντικά 
αποτελέσματα δικτύωσης που ενεργούν 
ως φύλακες, οι οποίοι θα διασφαλίζουν 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλους 
τους ψηφιακούς παρόχους, δίκαιη και 
χωρίς διακρίσεις πρόσβαση, 
συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης 
της προτιμησιακής μεταχείρισης των 
δικών τους υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 460
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. υπογραμμίζει ότι οι πρόσθετες εκ 
των προτέρων ρυθμίσεις για τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να 
αποφεύγονται όπου είναι δυνατόν και ότι 
οι πρόσθετες απαιτήσεις για τις 
συστημικές πλατφόρμες δεν θα πρέπει να 
οδηγούν σε πρόσθετες απαιτήσεις για τις 
επιχειρήσεις που τις χρησιμοποιούν·

Or. en

Τροπολογία 461
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. πιστεύει ότι ο εκ των προτέρων 
ρυθμιστικός μηχανισμός θα πρέπει να 
διασφαλίζει δίκαιες συνθήκες 
συναλλαγών σε όλες τις πλατφόρμες, 
καθώς και ενδεχόμενες πρόσθετες 
απαιτήσεις, για παράδειγμα, κατάλογο 
υποχρεώσεων/απαγορεύσεων, για εκείνες 
με ρόλο «φύλακα»·

Or. en

Τροπολογία 462
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Karen Melchior

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει 
την υποχρέωση των συστημικών 
πλατφορμών να διαχωρίσουν τις 
δραστηριότητες φιλοξενίας και 
συντονισμού περιεχομένου, επιτρέποντας 
με τον τρόπο αυτόν σε τρίτα μέρη να 
προσφέρουν υπηρεσίες συντονισμού ή 
φύλαξης περιεχομένου στους χρήστες των 
πλατφορμών·

Or. en

Τροπολογία 463
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 β (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28β. υπογραμμίζει ότι η 
διαλειτουργικότητα μεταξύ 
ανταγωνιστικών ή συμπληρωματικών 
προϊόντων και υπηρεσιών είναι καίριας 
σημασίας σε μια ελεύθερη και 
ανταγωνιστική αγορά, ώστε οι χρήστες 
και οι καινοτόμες υπηρεσίες να έχουν 
δυνατότητα επιλογής και να μπορούν να 
επικοινωνούν εύκολα με τους χρήστες 
των υπηρεσιών άλλων παρόχων, 
προσφέροντας έτσι κίνητρα στις 
συστημικές πλατφόρμες να βελτιώσουν 
την ποιότητα των υπηρεσιών τους·

Or. en

Τροπολογία 464
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28γ. καλεί την Επιτροπή να 
υποχρεώσει τους συστημικούς 
μεσάζοντες με σημαντική ισχύ στην 
αγορά να διαθέτουν και να τεκμηριώνουν 
εργαλεία που να επιτρέπουν σε τρίτους να 
λειτουργούν σε συνδυασμό με τις κύριες 
λειτουργίες τους ή να ενεργούν για 
λογαριασμό ενός χρήστη, όπου οι 
μεσάζοντες δεν μπορούν να μοιράζονται, 
να διατηρούν, να κοστολογούν ή να 
χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τα 
δεδομένα που λαμβάνουν στο πλαίσιο 
δραστηριοτήτων διαλειτουργικότητας 
από τρίτα μέρη, και οι μεσάζοντες και τα 
τρίτα μέρη πρέπει να προστατεύουν το 
απόρρητο των χρηστών και πρέπει να 
σέβονται τον ΓΚΠΔ και κάθε άλλη 
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σχετική ενωσιακή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 465
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 28 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

28δ. συνιστά να απαιτείται από τους 
παρόχους που υποστηρίζουν μια 
υπηρεσία ενιαίας σύνδεσης με κυρίαρχο 
μερίδιο αγοράς να υποστηρίζουν επίσης 
τουλάχιστον ένα σύστημα ανοικτής και 
συνενωμένης ταυτότητας που βασίζεται 
σε μη ιδιόκτητο πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 466
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. πιστεύει ότι, λόγω του 
διασυνοριακού χαρακτήρα των ψηφιακών 
υπηρεσιών, η αποτελεσματική εποπτεία 
και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση 
της ορθής εφαρμογής του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες·

29. πιστεύει ότι, λόγω του 
διασυνοριακού χαρακτήρα των ψηφιακών 
υπηρεσιών, η αποτελεσματική εποπτεία 
και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση 
της ορθής εφαρμογής του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες· τονίζει επομένως ότι 
δεν είναι μόνο απαραίτητο οι αρμόδιες 
αρχές της χώρας προορισμού να 
λαμβάνουν όλα τα δεδομένα που 
απαιτούνται ώστε η δημόσια διοίκηση να 
εκπληρώσει τα καθήκοντά της που 
απαιτούνται για την επιβολή του νόμου, 
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αλλά θεωρεί απαραίτητο να διευρυνθούν 
οι παρεκκλίσεις από το άρθρο 3 του 
παραρτήματος με την προσθήκη 
διατάξεων που σχετίζονται με τις 
φορολογικές και στεγαστικές πολιτικές·

Or. en

Τροπολογία 467
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. πιστεύει ότι, λόγω του 
διασυνοριακού χαρακτήρα των 
ψηφιακών υπηρεσιών, η αποτελεσματική 
εποπτεία και συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών είναι καίριας σημασίας για 
τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες·

29. χαιρετίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να εισαγάγει ως μέρος του 
μελλοντικού νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, στοχοθετημένο εκ των 
προτέρων κανονισμό για την 
αντιμετώπιση συστημικών ζητημάτων 
που αφορούν ειδικά τις ψηφιακές αγορές, 
καθώς και ένα εργαλείο για την αποτροπή 
μεταβολής της αγοράς· τονίζει την εγγενή 
συμπληρωματικότητα μεταξύ της 
ρύθμισης της εσωτερικής αγοράς και της 
πολιτικής ανταγωνισμού, όπως τονίζεται 
στην έκθεση των ειδικών συμβούλων της 
Επιτροπής με τίτλο «Competition Policy 
for the Digital Era» (Πολιτική 
ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή)·

Or. en

Τροπολογία 468
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Brando 
Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. πιστεύει ότι, λόγω του 29. πιστεύει ότι, λόγω του 
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διασυνοριακού χαρακτήρα των ψηφιακών 
υπηρεσιών, η αποτελεσματική εποπτεία 
και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση 
της ορθής εφαρμογής του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες·

διασυνοριακού χαρακτήρα των ψηφιακών 
υπηρεσιών, η αποτελεσματική εποπτεία 
και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση 
της ορθής εφαρμογής του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες· πιστεύει ότι η 
ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων 
για την κοινή χρήση δεδομένων μπορεί να 
αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την 
ενίσχυση της εποπτείας και της επιβολής 
του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
δημιουργώντας αμοιβαία επωφελή 
συνεργασία·

Or. en

Τροπολογία 469
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. πιστεύει ότι, λόγω του 
διασυνοριακού χαρακτήρα των ψηφιακών 
υπηρεσιών, η αποτελεσματική εποπτεία 
και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση 
της ορθής εφαρμογής του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες·

29. πιστεύει ότι, λόγω του 
διασυνοριακού χαρακτήρα των ψηφιακών 
υπηρεσιών, η αποτελεσματική συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής 
βέλτιστων πρακτικών, είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 470
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29. πιστεύει ότι, λόγω του 29. πιστεύει ότι, λόγω του 
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διασυνοριακού χαρακτήρα των ψηφιακών 
υπηρεσιών, η αποτελεσματική εποπτεία 
και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση 
της ορθής εφαρμογής του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες·

διασυνοριακού χαρακτήρα των ψηφιακών 
υπηρεσιών, η αποτελεσματική συνεργασία 
μεταξύ των κρατών μελών είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες·

Or. fr

Τροπολογία 471
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

α) πιστεύει ότι τα βασικά αίτια των 
εναπομείναντων αδικαιολόγητων 
εμποδίων στην ψηφιακή ενιαία αγορά 
προέρχονται από τις διαφορετικές 
ρυθμιστικές επιλογές σε ενωσιακό και 
εθνικό επίπεδο, η ατελής ή ανεπαρκής 
μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή της 
νομοθεσίας της Ένωσης, η ανεπαρκής 
διοικητική ικανότητα και ανεπαρκείς 
πρακτικές στα κράτη μέλη, καθώς και τα 
προστατευτικά μέτρα που εφαρμόζουν τα 
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να 
αντιμετωπίσει αυτά τα αίτια σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 472
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 29 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

29α. υπογραμμίζει ότι, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες σε 
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θέματα ηλεκτρονικής δικαιοσύνης, και, 
προκειμένου να υπάρξει η τάση προς 
καλύτερο συντονισμό και λιγότερες 
διαφορές μεταξύ των κρατών μελών, θα 
πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί 
συνεργασίας και ανταλλαγών μεταξύ των 
εθνικών ρυθμιστικών αρχών· επιμένει ότι, 
όσον αφορά τα παράνομα και επιβλαβή 
περιεχόμενα, τα κράτη μέλη πρέπει να 
συμμετέχουν πλήρως στη διαδικασία, 
στον βαθμό που η εκτίμηση της 
νομιμότητας των περιεχομένων ποικίλει 
ανά κράτος·

Or. fr

Τροπολογία 473
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία 
θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την 
εποπτεία και τη συμμόρφωση με τον νόμο 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες και να 
διαθέτει συμπληρωματικές εξουσίες για 
την αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει 
να της ανατεθούν εξουσίες έρευνας και 
επιβολής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 474
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία 
θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την 
εποπτεία και τη συμμόρφωση με τον νόμο 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες και να 
διαθέτει συμπληρωματικές εξουσίες για 
την αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει 
να της ανατεθούν εξουσίες έρευνας και 
επιβολής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 475
Marion Walsmann, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία 
θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την 
εποπτεία και τη συμμόρφωση με τον νόμο 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες και να 
διαθέτει συμπληρωματικές εξουσίες για 
την αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει 
να της ανατεθούν εξουσίες έρευνας και 
επιβολής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 476
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία 
θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την 
εποπτεία και τη συμμόρφωση με τον νόμο 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες και να 
διαθέτει συμπληρωματικές εξουσίες για 
την αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει 
να της ανατεθούν εξουσίες έρευνας και 
επιβολής·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 477
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 
και τη συμμόρφωση με τον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και να διαθέτει 
συμπληρωματικές εξουσίες για την 
αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να 
της ανατεθούν εξουσίες έρευνας και 
επιβολής·

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 
και τη συμμόρφωση με τον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και να διαθέτει 
συμπληρωματικές εξουσίες για την 
αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να 
της ανατεθούν εξουσίες έρευνας και 
επιβολής· πιστεύει ότι θα πρέπει να 
διερευνήσει εάν και με ποιον τρόπο οι 
πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών ενισχύουν 
το παράνομο περιεχόμενο μέσω της 
χρήσης αλγορίθμων· θεωρεί ότι οι 
εκθέσεις διαφάνειας που συντάσσονται 
από παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να τίθενται στη διάθεση αυτής της 
ρυθμιστικής αρχής, στην οποία θα πρέπει 
να ανατεθεί η παροχή δομημένης 
ανάλυσης της παράνομης αφαίρεσης και 
του αποκλεισμού περιεχομένου σε επίπεδο 
Ένωσης·
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Or. en

Τροπολογία 478
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία 
θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την 
εποπτεία και τη συμμόρφωση με τον νόμο 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες και να 
διαθέτει συμπληρωματικές εξουσίες για 
την αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει 
να της ανατεθούν εξουσίες έρευνας και 
επιβολής·

30. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
ενισχύσουν τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές 
με τα χρηματοδοτικά μέσα και το 
προσωπικό που θα επιτρέψουν την πλήρη 
εποπτεία των διαδικτυακών μεσαζόντων 
που είναι εγκατεστημένοι στην επικράτειά 
τους· πιστεύει ότι η Επιτροπή, μέσω του 
Κοινού Κέντρου Ερευνών, θα πρέπει να 
έχει την εξουσία να παρέχει ειδική 
βοήθεια στα κράτη μέλη, κατόπιν 
αιτήματος, για την ανάλυση 
τεχνολογικών, διοικητικών ή άλλων 
θεμάτων σε σχέση με τη νομοθετική 
επιβολή της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· 
ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να 
συγκεντρώσουν και να ανταλλάξουν 
βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών και να 
παραχωρήσουν στις ρυθμιστικές αρχές 
νομική εξουσία να επικοινωνούν μεταξύ 
τους με ασφαλή τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 479
Pilar del Castillo Vera

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία θα 

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία θα 
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πρέπει να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 
και τη συμμόρφωση με τον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και να διαθέτει 
συμπληρωματικές εξουσίες για την 
αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να 
της ανατεθούν εξουσίες έρευνας και 
επιβολής·

πρέπει να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 
και τη συμμόρφωση με τον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και να διαθέτει 
συμπληρωματικές εξουσίες για την 
αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να 
της ανατεθούν εξουσίες έρευνας και 
επιβολής· τονίζει ωστόσο ότι ο Φορέας 
Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες θα πρέπει να 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 
εντοπισμό σχετικών αγορών και 
σημαντικής ισχύος στην αγορά και στην 
επιβολή εκ των προτέρων διορθωτικών 
μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 480
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Marion Walsmann, Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 
και τη συμμόρφωση με τον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και να διαθέτει 
συμπληρωματικές εξουσίες για την 
αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να 
της ανατεθούν εξουσίες έρευνας και 
επιβολής·

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 
και τη συμμόρφωση με τον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και να διαθέτει 
συμπληρωματικές εξουσίες για την 
αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να 
της ανατεθούν ισχυρές εξουσίες έρευνας 
και επιβολής· τονίζει ότι η συνεργασία 
μεταξύ των εθνικών, καθώς και άλλων 
αρχών των κρατών μελών, της κοινωνίας 
των πολιτών και των οργανώσεων 
καταναλωτών έχει ύψιστη σημασία για 
την επίτευξη αποτελεσματικής επιβολής·

Or. en
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Τροπολογία 481
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria 
Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 
και τη συμμόρφωση με τον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και να διαθέτει 
συμπληρωματικές εξουσίες για την 
αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να 
της ανατεθούν εξουσίες έρευνας και 
επιβολής·

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία θα 
πρέπει να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία 
και τη συμμόρφωση με τον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες και να διαθέτει 
συμπληρωματικές εξουσίες για την 
αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να 
της ανατεθούν οι κατάλληλες εξουσίες 
έρευνας και επιβολής που απαιτούνται για 
την ανάληψη δράσης και την προώθηση 
της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική 
τους νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 482
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί 
μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία 
θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την 
εποπτεία και τη συμμόρφωση με τον νόμο 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες και να διαθέτει 
συμπληρωματικές εξουσίες για την 
αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να 
της ανατεθούν εξουσίες έρευνας και 
επιβολής·

30. θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει 
να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και τη 
συμμόρφωση με τον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και να διαθέτει 
συμπληρωματικές εξουσίες για την 
αντιμετώπιση των διασυνοριακών 
ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να 
της ανατεθούν εξουσίες έρευνας και 
επιβολής·

Or. en
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Τροπολογία 483
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alex Agius Saliba, Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. υπογραμμίζει ότι μέρος των 
εξουσιών έρευνας της αρχής θα πρέπει να 
αποτελεί το δικαίωμα διεξαγωγής 
ελέγχων· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι οι 
αρχές πρέπει να έχουν πλήρη πρόσβαση 
στα έγγραφα τεκμηρίωσης του 
λογισμικού, στους αλγόριθμους και στα 
σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται, 
σεβόμενες παράλληλα τη νομοθεσία της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 484
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30α. σημειώνει ότι με την πάροδο των 
ετών οι εθνικές αρχές διαχειρίστηκαν και 
έλυσαν κρίσιμες πτυχές που σχετίζονται 
με την εξέλιξη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου με αποτελεσματικό αλλά 
αποσπασματικό τρόπο εντός της 
Ένωσης· τονίζει ότι είναι επιθυμητό να 
υπάρχει συνεκτική προσέγγιση μεταξύ 
των κρατών μελών·

Or. en
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Τροπολογία 485
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 30 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

30β. τονίζει ότι, παράλληλα με τις 
εξουσίες διόρθωσης, οι εξουσίες επιβολής 
της αρχής θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
επίσης το δικαίωμα έκδοσης προστίμων 
ύψους έως και 30 000 000 EUR ή, στην 
περίπτωση εταιρείας, έως και 5% του 
συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου 
εργασιών·

Or. en

Τροπολογία 486
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. είναι της άποψης ότι η κεντρική 
ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να δίνει 
προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων, 
σε στενή συνεργασία με ένα δίκτυο 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
(ΕΦΕ)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 487
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
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. είναι της άποψης ότι η κεντρική 
ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να δίνει 
προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων, 
σε στενή συνεργασία με ένα δίκτυο 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
(ΕΦΕ)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 488
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. είναι της άποψης ότι η κεντρική 
ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να δίνει 
προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων, 
σε στενή συνεργασία με ένα δίκτυο 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
(ΕΦΕ)·

31. είναι της άποψης ότι η κεντρική 
ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να διευκολύνει 
τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
για την αντιμετώπιση πολύπλοκων 
διασυνοριακών ζητημάτων, σε στενή 
συνεργασία με ένα δίκτυο ανεξάρτητων 
εθνικών φορέων επιβολής (ΕΦΕ)· 
σημειώνει ότι η αρχή θα πρέπει να είναι 
υπεύθυνη σε περίπτωση διαφορετικών 
αποφάσεων σε περισσότερα από ένα 
κράτη μέλη, καθώς και κατόπιν 
αιτήματος της πλειονότητας των ΕΦΕ·

Or. en
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Τροπολογία 489
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. είναι της άποψης ότι η κεντρική 
ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να δίνει 
προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων, 
σε στενή συνεργασία με ένα δίκτυο 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
(ΕΦΕ)·

31. ζητεί καλύτερη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων, 
σε στενή συνεργασία με εθνικές 
ρυθμιστικές αρχές και εποπτικές αρχές, 
καθώς και με το υφιστάμενο δίκτυο 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
(ΕΦΕ) ή το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 490
Marion Walsmann, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. είναι της άποψης ότι η κεντρική 
ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να δίνει 
προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων, 
σε στενή συνεργασία με ένα δίκτυο 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
(ΕΦΕ)·

31. είναι της άποψης ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα πολύπλοκα 
διασυνοριακά ζητήματα, σε στενή 
συνεργασία με ένα δίκτυο ανεξάρτητων 
εθνικών φορέων επιβολής (ΕΦΕ)·

Or. en

Τροπολογία 491
Clara Ponsatí Obiols

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. είναι της άποψης ότι η κεντρική 
ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να δίνει 
προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων, 
σε στενή συνεργασία με ένα δίκτυο 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
(ΕΦΕ)·

31. είναι της άποψης ότι η κεντρική 
ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να δίνει 
προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων, 
σε στενή συνεργασία με ένα δίκτυο 
ανεξάρτητων εθνικών και περιφερειακών 
φορέων επιβολής (ΕΦΕ)·

Or. en

Τροπολογία 492
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. είναι της άποψης ότι η κεντρική 
ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να δίνει 
προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων, 
σε στενή συνεργασία με ένα δίκτυο 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
(ΕΦΕ)·

31. είναι της άποψης ότι η Επιτροπή 
θα πρέπει να διευκολύνει τον διάλογο και, 
κατά συνέπεια, να βοηθήσει τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για 
την αντιμετώπιση πολύπλοκων 
διασυνοριακών ζητημάτων, σε στενή 
συνεργασία με ένα δίκτυο ανεξάρτητων 
εθνικών φορέων επιβολής (ΕΦΕ)·

Or. en

Τροπολογία 493
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31. είναι της άποψης ότι η κεντρική 
ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να δίνει 
προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ των 

31. είναι της άποψης ότι οι κεντρικές 
ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να δίνουν 
προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ των 
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κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων, 
σε στενή συνεργασία με ένα δίκτυο 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
(ΕΦΕ)·

κρατών μελών για την αντιμετώπιση 
πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων, 
σε στενή συνεργασία με ένα δίκτυο 
ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
(ΕΦΕ)·

Or. en

Τροπολογία 494
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Alex Agius Saliba, Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. ζητεί από την επιτροπή να 
διευκολύνει τη δημιουργία και συντήρηση 
ενός ευρωπαϊκού αρχείου έρευνας το 
οποίο θα μπορούσε να συνδυάζει 
δεδομένα από πολλαπλές πλατφόρμες για 
τη διευκόλυνση των διαδικασιών 
προσφυγής και της εξέτασης και 
ανάλυσης των αποφάσεων των 
πλατφορμών από τις ρυθμιστικές αρχές, 
τους ερευνητές και τις ΜΚΟ·

Or. en

Τροπολογία 495
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31α. θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθεί 
ένα δίκτυο ανεξάρτητων εθνικών φορέων 
επιβολής (ΕΦΕ) του νόμου για τις 
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ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 496
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 31 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

31β. ζητεί τη σύσταση κοινωνικά 
αντιπροσωπευτικών και 
διαφοροποιημένων συμβουλίων μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία θα 
εξασφαλίζουν ιδίως την ισόρροπη 
εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών και 
θα εφαρμόζουν μέτρα συρρύθμισης και 
θα αποτελούν έναν πολυσυμμετοχικό 
μηχανισμό, ο οποίος θα παρέχει ένα 
ανοιχτό, διαφανές, υποκείμενο σε 
λογοδοσία και συμμετοχικό φόρουμ για 
την αντιμετώπιση ζητημάτων που 
αφορούν τον συντονισμό περιεχομένου· 
θεωρεί ότι αυτά τα συμβούλια μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να 
παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές, 
γνωμοδοτήσεις και εμπειρογνωμοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 497
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να εκσυγχρονίσει τις ισχύουσες 
διατάξεις για την εξωδικαστική επίλυση 

32. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να εκσυγχρονίσει τις ισχύουσες 
διατάξεις για την εξωδικαστική επίλυση 
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των διαφορών και τις ενέργειες των 
δικαστηρίων, ώστε να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
και η έννομη προστασία των 
καταναλωτών·

των διαφορών και τις ενέργειες των 
δικαστηρίων, ώστε να καταστεί δυνατή η 
έννομη προστασία των καταναλωτών· 
υπογραμμίζει ότι τέτοια μέτρα θα πρέπει 
να επιδιώκουν την υποστήριξη των 
καταναλωτών που δεν διαθέτουν τα 
οικονομικά ή νομικά μέσα να προσφύγουν 
στο δικαστικό σύστημα και δεν θα πρέπει 
να αποδυναμώνουν τη νομική προστασία 
των μικρών επιχειρήσεων και των 
εμπόρων που παρέχουν τα εθνικά νομικά 
συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 498
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να εκσυγχρονίσει τις ισχύουσες 
διατάξεις για την εξωδικαστική επίλυση 
των διαφορών και τις ενέργειες των 
δικαστηρίων, ώστε να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
και η έννομη προστασία των 
καταναλωτών·

32. καλεί την Επιτροπή να 
συγκεντρώσει πληροφορίες για όλες τις 
εναλλακτικές λύσεις επίλυσης διαφορών 
στα κράτη μέλη, να παράσχει δεδομένα 
σχετικά με τη λειτουργία τους και να 
αναλύσει εάν υπάρχει ανάγκη και 
δυνατότητα να ενισχύσει και να 
εκσυγχρονίσει τις ισχύουσες διατάξεις για 
την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
και τις ενέργειες των δικαστηρίων, ώστε να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
επιβολή της νομοθεσίας και η έννομη 
προστασία των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 499
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να εκσυγχρονίσει τις ισχύουσες 
διατάξεις για την εξωδικαστική επίλυση 
των διαφορών και τις ενέργειες των 
δικαστηρίων, ώστε να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
και η έννομη προστασία των 
καταναλωτών·

32. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει 
στις ψηφιακές υπηρεσίες, στις 
διαδικτυακές αγορές και στην προστασία 
των καταναλωτών τις ισχύουσες διατάξεις 
για την εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών και τις ενέργειες των 
δικαστηρίων, ώστε να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
και η έννομη προστασία των 
καταναλωτών, και να εναρμονιστούν οι 
μηχανισμοί προσφυγής που προβλέπονται 
από το δίκαιο της ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 500
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να εκσυγχρονίσει τις ισχύουσες 
διατάξεις για την εξωδικαστική επίλυση 
των διαφορών και τις ενέργειες των 
δικαστηρίων, ώστε να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
και η έννομη προστασία των 
καταναλωτών·

32. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει 
και να εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο 
ενωσιακό πλαίσιο για την εξωδικαστική 
επίλυση των διαφορών βάσει της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εξελίξεις βάσει της οδηγίας 
2013/11/ΕΕ, καθώς και τις ενέργειες των 
δικαστηρίων, ώστε να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας 
και η έννομη προστασία των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 501
Monika Beňová
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1) καλεί την Επιτροπή να εργαστεί 
για τη φορολογική εναρμόνιση η οποία 
μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο βελτίωσης 
των διασυνοριακών χρηματοοικονομικών 
δραστηριοτήτων και, συνεπώς, της 
λειτουργίας ολόκληρης της ενιαίας 
αγοράς· τονίζει ότι οι παράγοντες της 
αγοράς θα πρέπει να πληρώνουν φόρους 
εκεί όπου λαμβάνει χώρα η οικονομική 
τους δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 502
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 32 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

32α. καλεί τις εθνικές ρυθμιστικές 
αρχές και την Επιτροπή να παρέχουν 
περαιτέρω συμβουλές και βοήθεια στις 
ΜΜΕ της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 503
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος -I (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-I. εφόσον το υποστηρίζουν τα 
σχετικά δεδομένα και οι αναλύσεις, η 
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δέσμη μέτρων του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
βασίζεται σε αυτές τις συστάσεις·

Or. en

Τροπολογία 504
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος -I (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1 η δέσμη μέτρων του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι 
τεκμηριωμένη και η εκτίμηση 
επιπτώσεών της θα πρέπει, μεταξύ 
άλλων, να περιλαμβάνει ποσοτικοποίηση 
της χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης για 
τον προϋπολογισμό της Ένωσης και τους 
προϋπολογισμούς των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 505
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Andreas Schieder, Marc Angel, Sándor Rónai, Evelyne 
Gebhardt, Biljana Borzan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς με τη διασφάλιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των ψηφιακών 
υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ασφάλειας των χρηστών 
στο Διαδίκτυο·

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς με τη διασφάλιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των ψηφιακών 
υπηρεσιών και της επιχειρηματικής 
ελευθερίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ασφάλειας των χρηστών 
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στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 506
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς με τη διασφάλιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των ψηφιακών 
υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ασφάλειας των χρηστών 
στο Διαδίκτυο·

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς με τη διασφάλιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των ψηφιακών 
υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης των δικαιωμάτων, των 
ελευθεριών και της ασφάλειας των 
χρηστών στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 507
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, Romana Tomc, 
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς με τη διασφάλιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των ψηφιακών 
υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ασφάλειας των χρηστών 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς με τη διασφάλιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των ψηφιακών 
υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών, και στη βελτίωση της 
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στο Διαδίκτυο· ασφάλειας των χρηστών στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 508
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς με τη διασφάλιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των ψηφιακών 
υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της 
βελτίωσης της ασφάλειας των χρηστών 
στο Διαδίκτυο·

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της 
εσωτερικής αγοράς με τη διασφάλιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των ψηφιακών 
υπηρεσιών, μεγιστοποιώντας παράλληλα 
την ευημερία των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της 
ασφάλειας των χρηστών στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 509
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Romana Tomc, Άννα-Μισέλ 
Ασημακοπούλου, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να συμβάλει στην άρση των 
υφιστάμενων αδικαιολόγητων φραγμών 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, οι οποίοι 
πολλές φορές προκύπτουν από τα 
προστατευτικά μέτρα των κρατών μελών, 
καθώς και να διασφαλίσει ότι δεν θα 
δημιουργηθούν νέοι φραγμοί·

Or. en
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Τροπολογία 510
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εγγυάται ότι οι οικονομικές 
δραστηριότητες εντός και εκτός 
Διαδικτύου αντιμετωπίζονται ισότιμα και 
με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, γεγονός 
που αντικατοπτρίζει πλήρως την αρχή ότι 
«ό,τι είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου 
είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο»·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εγγυάται ότι οι δραστηριότητες 
εντός και εκτός Διαδικτύου 
αντιμετωπίζονται ισότιμα και με ισότιμους 
όρους ανταγωνισμού, γεγονός που 
αντικατοπτρίζει πλήρως την αρχή ότι «ό,τι 
είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι 
παράνομο και στο Διαδίκτυο»· ωστόσο, 
αυτή η αρχή δεν αποκλείει ότι, λόγω της 
συγκεκριμένης φύσης του διαδικτυακού 
περιβάλλοντος και της ευκολίας 
χειρισμού των χρηστών σε μαζική 
κλίμακα, ορισμένες δραστηριότητες που 
επιτρέπονται εκτός Διαδικτύου ενδέχεται 
να μην επιτρέπονται στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 511
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εγγυάται ότι οι οικονομικές 
δραστηριότητες εντός και εκτός 
Διαδικτύου αντιμετωπίζονται ισότιμα και 
με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, γεγονός 
που αντικατοπτρίζει πλήρως την αρχή ότι 
«ό,τι είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου 
είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο»·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εγγυάται ότι οι οικονομικές 
δραστηριότητες εντός και εκτός 
Διαδικτύου αντιμετωπίζονται ισότιμα και 
με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, γεγονός 
που αντικατοπτρίζει πλήρως την αρχή ότι 
«ό,τι είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου 
είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο» και ότι 
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όλα τα δικαιώματα και οι ελευθερίες 
εκτός Διαδικτύου θα πρέπει επίσης να 
διασφαλίζονται στο Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 512
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εγγυάται ότι οι οικονομικές 
δραστηριότητες εντός και εκτός 
Διαδικτύου αντιμετωπίζονται ισότιμα και 
με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, γεγονός 
που αντικατοπτρίζει πλήρως την αρχή ότι 
«ό,τι είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου 
είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο»·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εγγυάται ότι οι οικονομικές 
δραστηριότητες εντός και εκτός 
Διαδικτύου αντιμετωπίζονται ισότιμα και 
με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, γεγονός 
που αντικατοπτρίζει πλήρως την αρχή ότι 
«ό,τι είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου 
είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο» και 
εξίσου ότι «ό,τι είναι νόμιμο εκτός 
Διαδικτύου είναι επίσης νόμιμο στο 
Διαδίκτυο»·

Or. en

Τροπολογία 513
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εγγυάται ότι οι οικονομικές 
δραστηριότητες εντός και εκτός 
Διαδικτύου αντιμετωπίζονται ισότιμα και 
με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, γεγονός 
που αντικατοπτρίζει πλήρως την αρχή ότι 
«ό,τι είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου 

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εγγυάται ότι οι οικονομικές 
δραστηριότητες εντός και εκτός 
Διαδικτύου αντιμετωπίζονται ισότιμα και 
με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, γεγονός 
που αντικατοπτρίζει πλήρως την αρχή ότι 
«ό,τι είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου 
είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο» και ότι 
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είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο»· «ό,τι είναι νόμιμο εκτός Διαδικτύου είναι 
επίσης νόμιμο στο Διαδίκτυο»·

Or. en

Τροπολογία 514
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να παρέχει ασφάλεια δικαίου και 
διαφάνεια στους καταναλωτές και στους 
οικονομικούς φορείς, ιδίως τις πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να παρέχει ασφάλεια δικαίου και 
διαφάνεια στους καταναλωτές και στους 
οικονομικούς φορείς, ιδίως τις πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να 
υποστηρίζει την καινοτομία και 
παράλληλα να μειώνει τους φραγμούς 
στην είσοδο στην αγορά και την παροχή 
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
κανονιστικών φραγμών·

Or. en

Τροπολογία 515
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να παρέχει ασφάλεια δικαίου και 
διαφάνεια στους καταναλωτές και στους 
οικονομικούς φορείς, ιδίως τις πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να παρέχει ασφάλεια δικαίου και 
διαφάνεια στους καταναλωτές και στους 
οικονομικούς φορείς, ιδίως τις πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
και δεν θα πρέπει να εφαρμόζει 
προσέγγιση «ενιαίας αντιμετώπισης»·

Or. en
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Τροπολογία 516
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να παρέχει ασφάλεια δικαίου και 
διαφάνεια στους καταναλωτές και στους 
οικονομικούς φορείς, ιδίως τις πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να παρέχει ασφάλεια δικαίου και 
διαφάνεια στους πελάτες και στους 
οικονομικούς φορείς, ιδίως τις πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 517
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να σέβεται το ευρύ πλαίσιο των 
θεμελιωδών ευρωπαϊκών δικαιωμάτων των 
χρηστών και των καταναλωτών, όπως η 
προστασία της ιδιωτικότητας, η 
απαγόρευση των διακρίσεων, η 
αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη, η ελευθερία 
της έκφρασης και το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής·

Or. en

Τροπολογία 518
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 519
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 520
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
εξ ονόματος της Ομάδας ID
Alessandra Basso

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 4
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 521
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 522
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να βασίζεται στους κανόνες που 
ισχύουν επί του παρόντος για τις 

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να βασίζεται στους κανόνες που 
ισχύουν επί του παρόντος για τις 
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διαδικτυακές πλατφόρμες, και 
συγκεκριμένα την οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και τον κανονισμό 
για τις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις1.

διαδικτυακές πλατφόρμες, και 
συγκεκριμένα την οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και τον κανονισμό 
για τις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις1, 
ενώ δεν θα πρέπει να προτείνει μέτρα που 
απορρίφθηκαν από τους συννομοθέτες 
κατά τη διαπραγμάτευσή του.

__________________ __________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για 
την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης 
και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες διαδικτυακών 
υπηρεσιών μεσολάβησης (ΕΕ L 186 της 
11.7.2019, σ. 57).

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για 
την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης 
και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες διαδικτυακών 
υπηρεσιών μεσολάβησης (ΕΕ L 186 της 
11.7.2019, σ. 57).

Or. en

Τροπολογία 523
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να βασίζεται στους κανόνες που 
ισχύουν επί του παρόντος για τις 
διαδικτυακές πλατφόρμες, και 
συγκεκριμένα την οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και τον κανονισμό 
για τις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις1.

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να βασίζεται στους κανόνες που 
ισχύουν επί του παρόντος για τις 
διαδικτυακές πλατφόρμες, και 
συγκεκριμένα την οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένης της αρχής της 
χώρας προέλευσης.

__________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1150 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για 
την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης 
και της διαφάνειας για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες διαδικτυακών 
υπηρεσιών μεσολάβησης (ΕΕ L 186 της 
11.7.2019, σ. 57).
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Or. en

Τροπολογία 524
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– μια συνολική αναθεώρηση της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η 
οποία θα περιλαμβάνει:

– μια συνολική αναθεώρηση της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με τη 
μορφή οδηγίας, βάσει του άρθρου 53 
παράγραφος 1, και των άρθρων 62 και 
114 της ΣΛΕΕ, η οποία θα περιλαμβάνει·

Or. en

Τροπολογία 525
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – εισαγωγικό μέρος

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– μια συνολική αναθεώρηση της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η 
οποία θα περιλαμβάνει:

– μια αναθεώρηση της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία θα 
περιλαμβάνει:

Or. en

Τροπολογία 526
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ένα αναθεωρημένο πλαίσιο με 
σαφείς υποχρεώσεις διαφάνειας και 

– ένα αναθεωρημένο πλαίσιο με 
σαφείς υποχρεώσεις διαφάνειας και 
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πληροφόρησης σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια·

πληροφόρησης σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια για όλους τους τύπους 
ψηφιακών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 527
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ένα αναθεωρημένο πλαίσιο με 
σαφείς υποχρεώσεις διαφάνειας και 
πληροφόρησης σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια·

– ένα αναθεωρημένο πλαίσιο με 
σαφείς υποχρεώσεις σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη 
διαφάνεια και την πληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 528
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ένα αναθεωρημένο πλαίσιο με 
σαφείς υποχρεώσεις διαφάνειας και 
πληροφόρησης σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια·

– ένα αναθεωρημένο πλαίσιο με 
σαφείς υποχρεώσεις σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια μεταξύ άλλων όσον αφορά τη 
διαφάνεια και την πληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 529
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 1
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ένα αναθεωρημένο πλαίσιο με 
σαφείς υποχρεώσεις διαφάνειας και 
πληροφόρησης σχετικά με τη δέουσα 
επιμέλεια·

– ένα αναθεωρημένο πλαίσιο με 
σαφείς υποχρεώσεις διαφάνειας και 
πληροφόρησης·

Or. en

Τροπολογία 530
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
εναρμονισμένου νομικά δεσμευτικού 
ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης·

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση και την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
μεταξύ άλλων μέσω ενός εναρμονισμένου 
νομικά δεσμευτικού ευρωπαϊκού 
μηχανισμού κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης που συμπληρώνεται με 
υποχρέωση παραμονής εκτός 
Διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 531
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος -Θ – εδάφιο 6 – περίπτωση 1. 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
εναρμονισμένου νομικά δεσμευτικού 
ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινοποίησης και 

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
εναρμονισμένου νομικά δεσμευτικού 
ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινοποίησης και 
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ανάληψης δράσης· ανάληψης δράσης, όπου εμπλέκονται οι 
εθνικές αρχές·

Or. fr

Τροπολογία 532
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
εναρμονισμένου νομικά δεσμευτικού 
ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης·

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα σχετικά με την πρόληψη, την 
αφαίρεση και την απενεργοποίηση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
εναρμονισμένου νομικά δεσμευτικού 
ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης·

Or. en

Τροπολογία 533
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
εναρμονισμένου νομικά δεσμευτικού 
ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης·

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
διαφοροποιημένου, εναρμονισμένου 
νομικά δεσμευτικού ευρωπαϊκού 
μηχανισμού κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης·

Or. en
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Τροπολογία 534
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
εναρμονισμένου νομικά δεσμευτικού 
ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης·

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου και επιβλαβούς διαδικτυακού 
περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου ενός 
εναρμονισμένου νομικά δεσμευτικού 
ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινοποίησης και 
ανάληψης δράσης·

Or. en

Τροπολογία 535
Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
εναρμονισμένου νομικά δεσμευτικού 
ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινοποίησης 
και ανάληψης δράσης·

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων εναρμονισμένων 
ευρωπαϊκών μηχανισμών κοινοποίησης 
και απόσυρσης και απάντησης στην 
κοινοποίηση·

Or. en

Τροπολογία 536
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός 
εναρμονισμένου νομικά δεσμευτικού 
ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινοποίησης 
και ανάληψης δράσης·

– σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες 
και μέτρα σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένου ενός κώδικα 
δεοντολογίας για τον ευρωπαϊκό 
μηχανισμό κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης·

Or. en

Τροπολογία 537
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– αποτελεσματική εποπτεία, 
συνεργασία και κυρώσεις·

– αποτελεσματική εποπτεία, 
συνεργασία και κυρώσεις, οι οποίες είναι 
αναλογικές, αποτελεσματικές και 
αποτρεπτικές όσον αφορά την εν λόγω 
συστημική αποτυχία·

Or. en

Τροπολογία 538
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– αποτελεσματική εποπτεία, 
συνεργασία και κυρώσεις·

– αποτελεσματική εθνική εποπτεία, 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
και αναλογικές κυρώσεις με προτίμηση 
στα διορθωτικά μέτρα ως προς τη 
συμπεριφορά·

Or. en
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Τροπολογία 539
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– αποτελεσματική εποπτεία, 
συνεργασία και κυρώσεις·

– αποτελεσματική εποπτεία, 
συνεργασία και αποτρεπτικές κυρώσεις·

Or. fr

Τροπολογία 540
Salvatore De Meo

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– αποτελεσματική εποπτεία, 
συνεργασία και κυρώσεις·

– αποτελεσματική εποπτεία, 
συνεργασία και αποτρεπτικές κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 541
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 1 – υποπερίπτωση 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– αποτελεσματική εποπτεία, 
συνεργασία και κυρώσεις·

– αποτελεσματική εποπτεία, 
συνεργασία και αποτρεπτικές κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία 542
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ένα νομικό μέσο της εσωτερικής 
αγοράς για την επιβολή εκ των προτέρων 
υποχρεώσεων σε μεγάλες πλατφόρμες με 
ρόλο «φύλακα» στο ψηφιακό 
οικοσύστημα, το οποίο θα συμπληρώνεται 
από αποτελεσματικό θεσμικό μηχανισμό 
επιβολής.

– ένα νομικό μέσο της εσωτερικής 
αγοράς για την επιβολή εκ των προτέρων 
υποχρεώσεων σε μεγάλες πλατφόρμες, 
ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσής 
τους, με ρόλο «φύλακα» στο ψηφιακό 
οικοσύστημα, το οποίο θα συμπληρώνεται 
από αποτελεσματικό θεσμικό μηχανισμό 
επιβολής, όπου υπάρχουν αποδεδειγμένες 
ανεπάρκειες της αγοράς και όπου έχει 
αποδειχθεί ότι οι μεγάλες πλατφόρμες 
υπονομεύουν τις αρχές ανταγωνισμού της 
ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 543
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Romana Tomc, Andreas 
Schwab

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ένα νομικό μέσο της εσωτερικής 
αγοράς για την επιβολή εκ των προτέρων 
υποχρεώσεων σε μεγάλες πλατφόρμες με 
ρόλο «φύλακα» στο ψηφιακό 
οικοσύστημα, το οποίο θα συμπληρώνεται 
από αποτελεσματικό θεσμικό μηχανισμό 
επιβολής.

– ένα νομικό μέσο της εσωτερικής 
αγοράς με τη μορφή κανονισμού, βάσει 
του άρθρου 114 ΣΛΕΕ, για την επιβολή εκ 
των προτέρων υποχρεώσεων σε μεγάλες 
πλατφόρμες με ρόλο «φύλακα» στο 
ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο θα 
συμπληρώνεται από αποτελεσματικό 
θεσμικό μηχανισμό επιβολής.

Or. en

Τροπολογία 544
Petra Kammerevert



AM\1205373EL.docx 127/155 PE652.350v01-00

EL

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ένα νομικό μέσο της εσωτερικής 
αγοράς για την επιβολή εκ των προτέρων 
υποχρεώσεων σε μεγάλες πλατφόρμες με 
ρόλο «φύλακα» στο ψηφιακό 
οικοσύστημα, το οποίο θα συμπληρώνεται 
από αποτελεσματικό θεσμικό μηχανισμό 
επιβολής.

– ένα νομικό μέσο της εσωτερικής 
αγοράς για την επιβολή εκ των προτέρων 
υποχρεώσεων σε δεσπόζουσες πλατφόρμες 
της αγοράς με ρόλο «φύλακα» στο 
ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο θα 
συμπληρώνεται από αποτελεσματικό 
θεσμικό μηχανισμό επιβολής.

Or. de

Τροπολογία 545
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– ένα νομικό μέσο της εσωτερικής 
αγοράς για την επιβολή εκ των προτέρων 
υποχρεώσεων σε μεγάλες πλατφόρμες με 
ρόλο «φύλακα» στο ψηφιακό 
οικοσύστημα, το οποίο θα συμπληρώνεται 
από αποτελεσματικό θεσμικό μηχανισμό 
επιβολής.

– ένα νομικό μέσο της εσωτερικής 
αγοράς για την επιβολή εκ των προτέρων 
υποχρεώσεων σε μεγάλες πλατφόρμες με 
επιβεβαιωμένο ρόλο «φύλακα» στο 
ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο θα 
συμπληρώνεται από αποτελεσματικό 
μηχανισμό επιβολής.

Or. en

Τροπολογία 546
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος I – εδάφιο 6 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να έχει τη μορφή οδηγίας.

Or. fr
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Τροπολογία 547
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο νόμος για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διευκρινίζει ποιες ψηφιακές υπηρεσίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η νέα 
νομική πράξη θα πρέπει να ακολουθεί τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και να εφαρμόζεται 
όχι μόνο στις διαδικτυακές πλατφόρμες, 
αλλά σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι 
οποίες δεν καλύπτονται από ειδική 
νομοθεσία·

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο νόμος για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διευκρινίζει ποιες ψηφιακές υπηρεσίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η νέα 
νομική πράξη θα πρέπει να ακολουθεί τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και να εφαρμόζεται 
όχι μόνο στις διαδικτυακές πλατφόρμες, 
αλλά σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι 
οποίες δεν καλύπτονται από ειδική 
νομοθεσία· προκειμένου να διασφαλιστεί 
η αρχή ότι «ό,τι είναι παράνομο εκτός 
Διαδικτύου είναι παράνομο και στο 
Διαδίκτυο» σε αυτές τις ψηφιακές 
υπηρεσίες που καλύπτονται από την 
οδηγία για τις υπηρεσίες, θα πρέπει να 
ισχύει η αρχή της χώρας προορισμού 
όπως ορίζεται στην οδηγία για τις 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 548
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο νόμος για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διευκρινίζει ποιες ψηφιακές υπηρεσίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η νέα 
νομική πράξη θα πρέπει να ακολουθεί τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και να εφαρμόζεται 

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο νόμος για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διευκρινίζει ποιες ψηφιακές υπηρεσίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η νέα 
νομική πράξη θα πρέπει να ακολουθεί τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο·
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όχι μόνο στις διαδικτυακές πλατφόρμες, 
αλλά σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι 
οποίες δεν καλύπτονται από ειδική 
νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 549
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο νόμος για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διευκρινίζει ποιες ψηφιακές υπηρεσίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η νέα 
νομική πράξη θα πρέπει να ακολουθεί τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και να εφαρμόζεται 
όχι μόνο στις διαδικτυακές πλατφόρμες, 
αλλά σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι 
οποίες δεν καλύπτονται από ειδική 
νομοθεσία·

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο νόμος για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διευκρινίζει ποιες ψηφιακές υπηρεσίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η νέα 
νομική πράξη θα πρέπει να ακολουθεί τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και να εφαρμόζεται 
όχι μόνο στις διαδικτυακές πλατφόρμες, 
αλλά σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι 
οποίες δεν καλύπτονται από ειδική 
νομοθεσία και οι οποίες απευθύνονται στο 
ευρύ κοινό·

Or. en

Τροπολογία 550
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο νόμος για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διευκρινίζει ποιες ψηφιακές υπηρεσίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η νέα 
νομική πράξη θα πρέπει να ακολουθεί τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της οδηγίας για το 

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο νόμος για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διευκρινίζει ποιες ψηφιακές υπηρεσίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η νέα 
νομική πράξη θα πρέπει να ακολουθεί τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της οδηγίας για το 
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ηλεκτρονικό εμπόριο και να εφαρμόζεται 
όχι μόνο στις διαδικτυακές πλατφόρμες, 
αλλά σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι 
οποίες δεν καλύπτονται από ειδική 
νομοθεσία·

ηλεκτρονικό εμπόριο και να εφαρμόζεται 
όχι μόνο στις διαδικτυακές πλατφόρμες, 
αλλά σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 551
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο νόμος για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διευκρινίζει ποιες ψηφιακές υπηρεσίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η νέα 
νομική πράξη θα πρέπει να ακολουθεί τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και να εφαρμόζεται 
όχι μόνο στις διαδικτυακές πλατφόρμες, 
αλλά σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι 
οποίες δεν καλύπτονται από ειδική 
νομοθεσία·

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο νόμος για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
διευκρινίζει ποιες ψηφιακές υπηρεσίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η νέα 
νομική πράξη θα πρέπει να ακολουθεί τον 
οριζόντιο χαρακτήρα της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και να εφαρμόζεται 
όχι μόνο στις διαδικτυακές πλατφόρμες, 
αλλά σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, οι 
οποίες συμπληρώνουν άλλη νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 552
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 1 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

οι ψηφιακές υπηρεσίες που είναι κλειστές 
ως προς τη φύση τους και προσφέρονται 
σε μια καθαρά διεπιχειρησιακή σχέση δεν 
θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες 
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απαιτήσεις με τις υπηρεσίες που 
απευθύνονται στο ευρύ κοινό ή στους 
καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 553
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του 
μελλοντικού νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επεκταθεί ώστε 
να καλύπτει επίσης τις δραστηριότητες 
εταιρειών και παρόχων υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, 
όταν προσφέρουν υπηρεσίες ή αγαθά σε 
καταναλωτές ή χρήστες στην Ένωση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 554
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Sylvie 
Guillaume, Marc Angel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του 
μελλοντικού νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να 
καλύπτει επίσης τις δραστηριότητες 
εταιρειών και παρόχων υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, όταν 
προσφέρουν υπηρεσίες ή αγαθά σε 
καταναλωτές ή χρήστες στην Ένωση·

το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του 
μελλοντικού νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να 
καλύπτει επίσης τις δραστηριότητες 
εταιρειών και παρόχων υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, όταν 
προσφέρουν υπηρεσίες ή αγαθά σε 
καταναλωτές ή χρήστες στην Ένωση· για 
τις διαδικτυακές αγορές, μια τέτοια 
διάταξη θα πρέπει να συμπληρώνεται από 
την υποχρέωση των πλατφορμών να 
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ελέγχουν εάν προμηθευτές εκτός ΕΕ που 
απευθύνονται σε Ευρωπαίους 
καταναλωτές είτε έχουν ιδρύσει 
υποκατάστημα στην ΕΕ είτε έχουν 
διορίσει έναν υπεύθυνο στην ΕΕ· εάν ο 
έμπορος δεν εκπληρώσει αυτήν την 
υποχρέωση και η πλατφόρμα αποδειχθεί 
ότι δεν έχει επαληθεύσει τη συμμόρφωση 
με αυτήν την υποχρέωση, η πλατφόρμα 
θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για ζημίες 
και εγγυήσεις, με την επιφύλαξη της 
δυνατότητας να ζητήσει εκ των υστέρων 
αποζημίωση από τον έμπορο·

Or. en

Τροπολογία 555
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του 
μελλοντικού νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να 
καλύπτει επίσης τις δραστηριότητες 
εταιρειών και παρόχων υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, 
όταν προσφέρουν υπηρεσίες ή αγαθά σε 
καταναλωτές ή χρήστες στην Ένωση·

το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του 
μελλοντικού νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να 
καλύπτει επίσης τις δραστηριότητες 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας που είναι εγκατεστημένες σε 
τρίτες χώρες, εφόσον οι δραστηριότητές 
τους σχετίζονται με την προσφορά 
υπηρεσιών ή αγαθών σε καταναλωτές ή 
χρήστες στην Ένωση, ανεξάρτητα από το 
εάν απαιτείται πληρωμή, ή με την 
παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους 
στο μέτρο που η συμπεριφορά τους 
επιδεικνύεται εντός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 556
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 II – εδάφιο 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του 
μελλοντικού νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να 
καλύπτει επίσης τις δραστηριότητες 
εταιρειών και παρόχων υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, όταν 
προσφέρουν υπηρεσίες ή αγαθά σε 
καταναλωτές ή χρήστες στην Ένωση·

το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του 
μελλοντικού νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επεκταθεί ώστε να 
καλύπτει επίσης τις δραστηριότητες 
εταιρειών και παρόχων υπηρεσιών που 
είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, όταν 
οι υπηρεσίες ή τα αγαθά τους στοχεύουν 
ή απευθύνονται σε καταναλωτές ή χρήστες 
στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 557
Eugen Jurzyca

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατηρήσει την παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο παράρτημα της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και, 
ειδικότερα, την παρέκκλιση των 
συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν 
καταναλωτικές συμβάσεις·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατηρήσει την παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο παράρτημα της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 558
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 3
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατηρήσει την παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο παράρτημα της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και, 
ειδικότερα, την παρέκκλιση των 
συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν 
καταναλωτικές συμβάσεις·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να επανεξετάσει την παρέκκλιση 
που προβλέπεται στο παράρτημα της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και, 
εάν κριθεί απαραίτητο, να την 
αναθεωρήσει, διατηρώντας παράλληλα 
την παρέκκλιση των συμβατικών 
υποχρεώσεων που αφορούν καταναλωτικές 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 559
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατηρήσει την παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο παράρτημα της οδηγίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο και, 
ειδικότερα, την παρέκκλιση των 
συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν 
καταναλωτικές συμβάσεις·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατηρήσει και να εξετάσει το 
ενδεχόμενο να επεκτείνει την παρέκκλιση 
που προβλέπεται στο παράρτημα της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και, 
ειδικότερα, την παρέκκλιση των 
συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν 
καταναλωτικές συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 560
Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατηρεί τη δυνατότητα για τα 
κράτη μέλη να ορίζουν ένα υψηλότερο 

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατηρεί τη δυνατότητα για τα 
κράτη μέλη να κοινοποιούν στην 
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επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και 
να επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιου 
συμφέροντος σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της ΕΕ·

Επιτροπή την πρόθεσή τους να ορίσουν 
ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών και να επιδιώκουν θεμιτούς 
στόχους δημόσιου συμφέροντος, εφόσον 
αυτό είναι απαραίτητο και αναλογικό, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και την 
εθνική νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 561
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατηρεί τη δυνατότητα για τα 
κράτη μέλη να ορίζουν ένα υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και 
να επιδιώκουν θεμιτούς στόχους 
δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να επιδιώκει την περαιτέρω 
εναρμόνιση της προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση, 
σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2019/770 
και την οδηγία (ΕΕ) 2019/771 και να 
διατηρεί υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 562
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατηρεί τη δυνατότητα για τα 
κράτη μέλη να ορίζουν ένα υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και 
να επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιου 
συμφέροντος σύμφωνα με τη νομοθεσία 

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατηρεί τη δυνατότητα για τα 
κράτη μέλη να ορίζουν ένα 
αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών, μεγιστοποιώντας την 
ευημερία των καταναλωτών, και να 
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της ΕΕ· επιδιώκουν θεμιτούς στόχους δημόσιου 
συμφέροντος σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 563
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διατηρεί τη δυνατότητα για τα 
κράτη μέλη να ορίζουν ένα υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
και να επιδιώκουν θεμιτούς στόχους 
δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με τη 
νομοθεσία της ΕΕ·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να προτείνεται ως κανονισμός για 
τη διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού 
βαθμού εναρμόνισης και για τη μείωση 
του κινδύνου κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. sv

Τροπολογία 564
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 4 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να επεκτείνει την παρέκκλιση που 
ορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου να 
διαφυλάξει τα δημόσια συμφέροντα και 
να διασφαλίσει την κατάλληλη επιβολή 
του νόμου σε εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο·

Or. en
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Τροπολογία 565
Geoffroy Didier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 5 α (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να διευκρινίζει πώς διαχωρίζονται 
τα διάφορα είδη μεσαζόντων φιλοξενίας 
περιεχομένου, πράγμα που θα επιτρέπει, 
ειδικότερα, τον διαχωρισμό ανάμεσα σε 
παθητικούς παρόχους φιλοξενίας και 
ενεργητικές πλατφόρμες·

Or. fr

Τροπολογία 566
Arba Kokalari

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει επίσης να διευκρινίζει συνεκτικά 
τον τρόπο με τον οποίο οι διατάξεις του 
αλληλεπιδρούν με τους πρόσφατα 
εκδοθέντες κανόνες για τον γεωγραφικό 
αποκλεισμό, την ασφάλεια των προϊόντων 
και την προστασία των καταναλωτών, 
μεταξύ άλλων·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει επίσης να διευκρινίζει συνεκτικά 
τον τρόπο με τον οποίο οι διατάξεις του 
αλληλεπιδρούν με τους πρόσφατα 
εκδοθέντες κανόνες για τον γεωγραφικό 
αποκλεισμό, την ασφάλεια των προϊόντων, 
τους δεσμούς μεταξύ πλατφορμών και 
επιχειρήσεων, την επιτήρηση της αγοράς 
και την προστασία των καταναλωτών, 
μεταξύ άλλων· μελλοντικές πρωτοβουλίες 
όπως η κανονικοποίηση της τεχνητής 
νοημοσύνης θα πρέπει επίσης να ληφθούν 
υπόψη·

Or. sv

Τροπολογία 567
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει επίσης να διευκρινίζει συνεκτικά 
τον τρόπο με τον οποίο οι διατάξεις του 
αλληλεπιδρούν με τους πρόσφατα 
εκδοθέντες κανόνες για τον γεωγραφικό 
αποκλεισμό, την ασφάλεια των προϊόντων 
και την προστασία των καταναλωτών, 
μεταξύ άλλων·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει επίσης να διευκρινίζει συνεκτικά 
τον τρόπο με τον οποίο οι διατάξεις του 
αλληλεπιδρούν με τους πρόσφατα 
εκδοθέντες κανόνες για τον γεωγραφικό 
αποκλεισμό, την ασφάλεια των προϊόντων, 
τις σχέσεις πλατφορμών και 
επιχειρήσεων και την προστασία των 
καταναλωτών, μεταξύ άλλων, καθώς και 
άλλες αναμενόμενες πρωτοβουλίες, όπως 
ο κανονισμός για την τεχνητή νοημοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 568
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
των κανόνων που ορίζονται σε άλλα μέσα, 
όπως ο γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων2 («ΓΚΠΔ»), η 
οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας3 και η οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
επικοινωνίας4.

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
των κανόνων που ορίζονται σε άλλα μέσα, 
όπως ο γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων2 («ΓΚΠΔ») και η 
οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας4.

__________________ __________________
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 

2 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 
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προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

3 Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα 
συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά και την τροποποίηση των 
οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ (ΕΕ L 
130 της 17.5.2019, σ. 92).
4 Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ 
L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

4 Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ 
L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 569
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος II – εδάφιο 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
των κανόνων που ορίζονται σε άλλα μέσα, 
όπως ο γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων2 («ΓΚΠΔ»), η 
οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας3 και η οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας4.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

__________________ __________________
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
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έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την 
προστασία δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).
3 Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά 
δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά 
και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ 
και 2001/29/ΕΚ (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, 
σ. 92).
4 Οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) (ΕΕ 
L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 570
Eugen Jurzyca

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Στους ορισμούς του, ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει:

Εάν οι αναλύσεις και η εκτίμηση 
επιπτώσεων το υποστηρίζουν, στους 
ορισμούς του, ο νόμος για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει:

Or. en

Τροπολογία 571
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίζει σε ποιο βαθμό οι 
«νέες ψηφιακές υπηρεσίες», όπως τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες 
συνεργατικής οικονομίας, οι μηχανές 
αναζήτησης, τα σημεία ασύρματης 
πρόσβασης, η διαδικτυακές διαφημίσεις, οι 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τα 
δίκτυα παράδοσης περιεχομένου και οι 
υπηρεσίες ονομάτων τομέα εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες·

– να διευκρινίζει σε ποιο βαθμό οι 
«νέες ψηφιακές υπηρεσίες», όπως τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες 
συνεργατικής οικονομίας, οι μηχανές 
αναζήτησης, τα σημεία ασύρματης 
πρόσβασης, η διαδικτυακές διαφημίσεις, οι 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τα app 
stores, τα δίκτυα παράδοσης περιεχομένου 
και οι υπηρεσίες ονομάτων τομέα 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. es

Τροπολογία 572
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Róża Thun und 
Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Romana 
Tomc, Andreas Schwab

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίζει σε ποιο βαθμό οι 
«νέες ψηφιακές υπηρεσίες», όπως τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες 
συνεργατικής οικονομίας, οι μηχανές 
αναζήτησης, τα σημεία ασύρματης 
πρόσβασης, η διαδικτυακές διαφημίσεις, οι 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τα 
δίκτυα παράδοσης περιεχομένου και οι 
υπηρεσίες ονομάτων τομέα εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες·

– να διευκρινίζει ότι οι νέες 
ψηφιακές υπηρεσίες, όπως τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες 
συνεργατικής οικονομίας, οι μηχανές 
αναζήτησης, τα σημεία ασύρματης 
πρόσβασης, οι διαδικτυακές διαφημίσεις, 
τα εργαλεία σύγκρισης, οι υπηρεσίες 
υπολογιστικού νέφους, τα δίκτυα 
παράδοσης περιεχομένου και οι υπηρεσίες 
ονομάτων τομέα εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 573
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίζει σε ποιο βαθμό οι 
«νέες ψηφιακές υπηρεσίες», όπως τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες 
συνεργατικής οικονομίας, οι μηχανές 
αναζήτησης, τα σημεία ασύρματης 
πρόσβασης, η διαδικτυακές διαφημίσεις, οι 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τα 
δίκτυα παράδοσης περιεχομένου και οι 
υπηρεσίες ονομάτων τομέα εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες·

– να διευκρινίζει εάν και σε ποιο 
βαθμό οι «νέες ψηφιακές υπηρεσίες», όπως 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι 
υπηρεσίες συνεργατικής οικονομίας, οι 
μηχανές αναζήτησης, τα σημεία 
ασύρματης πρόσβασης, η διαδικτυακές 
διαφημίσεις, οι υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους, τα δίκτυα παράδοσης 
περιεχομένου και οι υπηρεσίες ονομάτων 
τομέα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 574
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 III – εδάφιο 1 – περίπτωση 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίζει σε ποιο βαθμό οι 
«νέες ψηφιακές υπηρεσίες», όπως τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες 
συνεργατικής οικονομίας, οι μηχανές 
αναζήτησης, τα σημεία ασύρματης 
πρόσβασης, η διαδικτυακές διαφημίσεις, οι 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τα 
δίκτυα παράδοσης περιεχομένου και οι 
υπηρεσίες ονομάτων τομέα εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες·

– να διευκρινίζει σε ποιο βαθμό οι 
νέες ψηφιακές υπηρεσίες, όπως τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες 
συνεργατικής οικονομίας, οι μηχανές 
αναζήτησης, τα σημεία ασύρματης 
πρόσβασης, η διαδικτυακές διαφημίσεις, οι 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τα 
δίκτυα παράδοσης περιεχομένου και οι 
υπηρεσίες ονομάτων τομέα εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en
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Τροπολογία 575
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίζει σε ποιο βαθμό οι 
«νέες ψηφιακές υπηρεσίες», όπως τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες 
συνεργατικής οικονομίας, οι μηχανές 
αναζήτησης, τα σημεία ασύρματης 
πρόσβασης, η διαδικτυακές διαφημίσεις, 
οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, τα 
δίκτυα παράδοσης περιεχομένου και οι 
υπηρεσίες ονομάτων τομέα εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες·

– να διευκρινίζει σε ποιο βαθμό οι 
«ψηφιακές υπηρεσίες», όπως τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, οι υπηρεσίες 
συνεργατικής οικονομίας, οι μηχανές 
αναζήτησης, οι διαδικτυακές διαφημίσεις, 
οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, η 
υποδοχή περιεχομένου ιστού, οι 
υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων και τα 
δίκτυα παράδοσης περιεχομένου εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 576
Arba Kokalari

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίζει τη φύση των 
μεσαζόντων που φιλοξενούν του 
περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες, βίντεο ή 
ακουστικό περιεχόμενο), αφενός, και των 
εμπορικών διαδικτυακών αγορών (που 
πωλούν υλικά αγαθά), αφετέρου·

– να διευκρινίζει τη φύση των 
μεσαζόντων που φιλοξενούν του 
περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες, βίντεο ή 
ακουστικό περιεχόμενο), αφενός, και των 
εμπορικών διαδικτυακών αγορών (που 
πωλούν υλικά αγαθά ή υπηρεσίες), 
αφετέρου·

Or. sv

Τροπολογία 577
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – εδάφιο 1 – περίπτωση 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίζει τη φύση των 
μεσαζόντων που φιλοξενούν του 
περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες, βίντεο ή 
ακουστικό περιεχόμενο), αφενός, και των 
εμπορικών διαδικτυακών αγορών (που 
πωλούν υλικά αγαθά), αφετέρου·

– να διευκρινίζει τη φύση των 
μεσαζόντων που φιλοξενούν του 
περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες, βίντεο ή 
ακουστικό περιεχόμενο), αφενός, και των 
εμπορικών διαδικτυακών αγορών (που 
πωλούν υλικά και ψηφιακά αγαθά), 
αφετέρου·

Or. en

Τροπολογία 578
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να διευκρινίζει τη διάκριση 
μεταξύ παθητικών και ενεργών παρόχων 
φιλοξενίας λαμβάνοντας υπόψη τη 
νομολογία του Δικαστηρίου και να ορίζει 
τους όρους και τα κριτήρια ώστε οι 
μεσάζοντες φιλοξενίας να θεωρούνται 
ενεργοί·

Or. en

Τροπολογία 579
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Romana Tomc

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ 
εμπορικών δραστηριοτήτων και 

διαγράφεται
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περιεχομένου ή συναλλαγών που 
παρέχονται έναντι αμοιβής, που 
καλύπτουν επίσης τις πρακτικές 
διαφήμισης και προώθησης, αφενός, και 
τις μη εμπορικές δραστηριότητες και το 
περιεχόμενο, αφετέρου·

Or. en

Τροπολογία 580
Eugen Jurzyca

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ 
εμπορικών δραστηριοτήτων και 
περιεχομένου ή συναλλαγών που 
παρέχονται έναντι αμοιβής, που 
καλύπτουν επίσης τις πρακτικές 
διαφήμισης και προώθησης, αφενός, και 
τις μη εμπορικές δραστηριότητες και το 
περιεχόμενο, αφετέρου·

– να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ 
εμπορικών δραστηριοτήτων και 
περιεχομένου ή συναλλαγών που 
παρέχονται έναντι αμοιβής·

Or. en

Τροπολογία 581
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αποσαφηνίζει τι εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού του 
«παράνομου περιεχομένου», καθιστώντας 
σαφές ότι η παραβίαση των κανόνων της 
ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, 
την ασφάλεια των προϊόντων ή την 
προσφορά ή την πώληση τροφίμων ή 
προϊόντων καπνού και παραποιημένων 
φαρμάκων εμπίπτει επίσης στον ορισμό 

– να αποσαφηνίζει τι εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού του 
«παράνομου περιεχομένου»·



PE652.350v01-00 146/155 AM\1205373EL.docx

EL

του παράνομου περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 582
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αποσαφηνίζει τι εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού του 
«παράνομου περιεχομένου», καθιστώντας 
σαφές ότι η παραβίαση των κανόνων της 
ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, 
την ασφάλεια των προϊόντων ή την 
προσφορά ή την πώληση τροφίμων ή 
προϊόντων καπνού και παραποιημένων 
φαρμάκων εμπίπτει επίσης στον ορισμό 
του παράνομου περιεχομένου·

– να αποσαφηνίζει τι εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής των ορισμών του 
«παράνομου περιεχομένου» και της 
«παράνομης δραστηριότητας»·

Or. en

Τροπολογία 583
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Romana Tomc, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Άννα-
Μισέλ Ασημακοπούλου, Andreas Schwab

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αποσαφηνίζει τι εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού του 
«παράνομου περιεχομένου», καθιστώντας 
σαφές ότι η παραβίαση των κανόνων της 
ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, 
την ασφάλεια των προϊόντων ή την 
προσφορά ή την πώληση τροφίμων ή 
προϊόντων καπνού και παραποιημένων 
φαρμάκων εμπίπτει επίσης στον ορισμό 

– να αποσαφηνίζει τι εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού του 
«παράνομου περιεχομένου», καθιστώντας 
σαφές ότι η παραβίαση των κανόνων της 
ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, 
την ασφάλεια των προϊόντων ή την 
προσφορά ή την πώληση τροφίμων ή 
προϊόντων καπνού και παραποιημένων 
φαρμάκων εμπίπτει επίσης στον ορισμό 
του παράνομου περιεχομένου· είναι επίσης 
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του παράνομου περιεχομένου· απαραίτητο να διευκρινίζει τι εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής των ορισμών 
«επιβλαβές περιεχόμενο» και 
«παραπληροφόρηση»·

Or. en

Τροπολογία 584
Sarah Wiener, Petra De Sutter

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αποσαφηνίζει τι εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού του 
«παράνομου περιεχομένου», καθιστώντας 
σαφές ότι η παραβίαση των κανόνων της 
ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, 
την ασφάλεια των προϊόντων ή την 
προσφορά ή την πώληση τροφίμων ή 
προϊόντων καπνού και παραποιημένων 
φαρμάκων εμπίπτει επίσης στον ορισμό 
του παράνομου περιεχομένου·

– να αποσαφηνίζει τι εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού του 
«παράνομου περιεχομένου», καθιστώντας 
σαφές ότι η παραβίαση των κανόνων της 
ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, 
την ασφάλεια των προϊόντων ή την 
προσφορά ή την πώληση τροφίμων, 
καλλυντικών, προϊόντων καπνού, 
παραποιημένων φαρμάκων ή προϊόντων 
άγριων ειδών και άγριων και οικόσιτων 
ζώων εμπίπτει επίσης στον ορισμό του 
παράνομου περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 585
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αποσαφηνίζει τι εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού του 
«παράνομου περιεχομένου», καθιστώντας 
σαφές ότι η παραβίαση των κανόνων της 
ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, 

– να αποσαφηνίζει τι εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού του 
«παράνομου περιεχομένου», καθιστώντας 
σαφές ότι αυτό περιλαμβάνει παράνομες 
προσφορές προς πώληση κατά παραβίαση 
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την ασφάλεια των προϊόντων ή την 
προσφορά ή την πώληση τροφίμων ή 
προϊόντων καπνού και παραποιημένων 
φαρμάκων εμπίπτει επίσης στον ορισμό 
του παράνομου περιεχομένου·

των κανόνων της ΕΕ για την προστασία 
των καταναλωτών, την ασφάλεια των 
προϊόντων ή την προσφορά ή την πώληση 
τροφίμων ή προϊόντων καπνού και 
παραποιημένων φαρμάκων εμπίπτει επίσης 
στον ορισμό του παράνομου περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 586
Maria Grapini, Clara Aguilera

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να αποσαφηνίζει τι εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού του 
«παράνομου περιεχομένου», καθιστώντας 
σαφές ότι η παραβίαση των κανόνων της 
ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, 
την ασφάλεια των προϊόντων ή την 
προσφορά ή την πώληση τροφίμων ή 
προϊόντων καπνού και παραποιημένων 
φαρμάκων εμπίπτει επίσης στον ορισμό 
του παράνομου περιεχομένου·

– να αποσαφηνίζει τι εμπίπτει στο 
πεδίο εφαρμογής του ορισμού του 
«παράνομου περιεχομένου», καθιστώντας 
σαφές ότι η παραβίαση των κανόνων της 
ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, 
την ασφάλεια των προϊόντων ή την 
προσφορά ή την πώληση παραποιημένων 
προϊόντων οποιουδήποτε είδους εμπίπτει 
επίσης στον ορισμό του παράνομου 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 587
Andreas Schieder

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ 
παρόχων «υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας» και «παρόχων φιλοξενίας», 
καθώς οι πάροχοι «υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας», οι οποίες 
συνίστανται στην αποθήκευση 
πληροφοριών που παρέχονται από έναν 



AM\1205373EL.docx 149/155 PE652.350v01-00

EL

παραλήπτη της υπηρεσίας, δεν 
ευθύνονται για τις πληροφορίες που 
αποθηκεύονται, υπό ορισμένες συνθήκες·

Or. en

Τροπολογία 588
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

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

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να μην επιδιώκει να ορίσει ή να 
λάβει μέτρα ως προς το «επιβλαβές 
περιεχόμενο»·

Or. en

Τροπολογία 589
Alexandra Geese
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Marcel Kolaja

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – εδάφιο 1 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
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σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές, εάν η επιχείρηση έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, καθώς και στην πρόσβαση σε 
πληροφορίες στην κοινωνία μας κ.λπ.

Or. en

Τροπολογία 590
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, Romana Tomc, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – εδάφιο 1 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που απολαμβάνουν 
σημαντική θέση στην αγορά και έχουν 
ρόλο «φύλακα» και διαδραματίζουν 
συστημικό ρόλο στη διαδικτυακή 
οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα μπορούσαν 
να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το κατά 
πόσον η επιχείρηση δραστηριοποιείται σε 
σημαντικό βαθμό σε πολύπλευρες αγορές 
ή ασκεί κυρίαρχη επιρροή στους χρήστες 
της, το μέγεθος του δικτύου της (αριθμός 
χρηστών), την οικονομική της ισχύ, την 
πρόσβαση σε δεδομένα, τη συσσώρευση 
δεδομένων, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

Or. en

Τροπολογία 591
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Evelyne 
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Gebhardt

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – εδάφιο 1 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών) και την 
παρουσία αποτελεσμάτων δικτύωσης· 
φραγμούς εισόδου, την οικονομική της 
ισχύ και την ικανότητά της να έχει 
πρόσβαση σε δεδομένα· την κάθετη 
ολοκλήρωση και τον ρόλο της ως 
αναπόφευκτου εταίρου και τη σημασία 
της δραστηριότητάς της για την πρόσβαση 
τρίτων μερών στον εφοδιασμό και τις 
αγορές κ.λπ.

Or. en

Τροπολογία 592
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – εδάφιο 1 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών και των τάσεών 
τους που θα επιτρέπουν στις ρυθμιστικές 
αρχές να εντοπίζουν τις πλατφόρμες που 
έχουν ρόλο «φύλακα» και διαδραματίζουν 
προβληματικό συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
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όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών, χρόνος που 
αφιερώθηκε από τους χρήστες), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές, κάθε εμπόδιο στην παροχή 
υπηρεσιών από τον ανταγωνιστή της 
κ.λπ.

Or. en

Τροπολογία 593
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Andreas Schieder, Marc Angel, Adriana 
Maldonado López

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – εδάφιο 1 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών, μερίδιο 
αγοράς, μερίδιο υπηρεσιών που 
πωλήθηκαν συνολικά), την οικονομική της 
ισχύ, την πρόσβαση σε δεδομένα, την 
κάθετη ολοκλήρωση, τη σημασία της 
δραστηριότητάς της για την πρόσβαση 
τρίτων μερών στον εφοδιασμό και τις 
αγορές κ.λπ.

Or. en
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Τροπολογία 594
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – εδάφιο 1 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές ή ασκεί κυρίαρχη 
επιρροή στους χρήστες της, το μέγεθος 
του δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

Or. en

Τροπολογία 595
Petra Kammerevert

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – εδάφιο 1 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» 
και διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί 

– να ορίζει αντιστοίχως έναν 
«δεσπόζοντα φορέα της αγοράς» ο οποίος 
θα θεσπίσει ένα σύνολο σαφών δεικτών 
που θα επιτρέπουν στις ρυθμιστικές αρχές 
να αποτρέπουν εκ των προτέρων ρόλους 
«φύλακα» με μέσα που διασφαλίζουν τον 
πλουραλισμό· οι δείκτες αυτοί θα 
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θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

Or. de

Τροπολογία 596
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Στέλιος Κούλογλου

Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – εδάφιο 1 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

– να ορίζει έναν «κυρίαρχο φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

Or. en

Τροπολογία 597
Brando Benifei, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera, Marc Angel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράρτημα I – μέρος III – εδάφιο 1 – περίπτωση 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
οικονομικών δεικτών που θα επιτρέπουν 
στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

– να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» 
με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών 
δεικτών που θα επιτρέπουν στις 
ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις 
πλατφόρμες που έχουν ρόλο «φύλακα» και 
διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη 
διαδικτυακή οικονομία· οι δείκτες αυτοί θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία 
όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε 
πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του 
δικτύου της (αριθμός χρηστών), την 
οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε 
δεδομένα, την κάθετη ολοκλήρωση, τη 
σημασία της δραστηριότητάς της για την 
πρόσβαση τρίτων μερών στον εφοδιασμό 
και τις αγορές κ.λπ.

Or. en

Τροπολογία 598
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 III – εδάφιο 1 – περίπτωση 5 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

– να επιδιώκει να κωδικοποιεί τις 
αποφάσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου χρειάζεται, 
και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις 
βασικές διαφορετικές νομοθετικές 
πράξεις που χρησιμοποιούν αυτούς τους 
ορισμούς·

Or. en


