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Τροπολογία 1
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
τρέχοντος καθεστώτος ευθύνης των 
παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών πρέπει να 
είναι αναλογική, να μην θέτει σε 
μειονεκτική θέση τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και να μην περιορίζει την 
καινοτομία, την πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και την ελευθερία της 
έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 2
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

-1α. τονίζει ότι η πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού προσφέροντας επαρκή 
νομική σαφήνεια όσον αφορά τις έννοιες 
και τους ορισμούς που περιλαμβάνονται 
στη νομοθεσία και ισχύοντας για όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς που παρέχουν 
ψηφιακές υπηρεσίες στην Ένωση, 
ανεξαρτήτως του εάν έχουν την έδρα 
τους εντός ή εκτός της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 3
Dragoş Tudorache
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους οποίους 
βασίζονται πρέπει να σέβονται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και την 
ελευθερία λόγου και πληροφόρησης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση διαφάνειας και δυνατότητας 
εξήγησης των αλγορίθμων, τη δυνατότητα 
ανθρώπινης παρέμβασης, καθώς και άλλα 
μέτρα, όπως είναι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι 
και οι ειδικές προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων για την υποστήριξη και την 
επιβολή της συμμόρφωσης·

1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους οποίους 
βασίζονται πρέπει να σέβονται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και την 
ελευθερία λόγου και πληροφόρησης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση διαφάνειας και δυνατότητας 
εξήγησης των αλγορίθμων, τη δυνατότητα 
ανθρώπινης παρέμβασης, καθώς και άλλα 
μέτρα, όπως είναι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι 
και οι ειδικές προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων για την υποστήριξη και την 
επιβολή της συμμόρφωσης, βάσει μιας 
διαφοροποιημένης προσέγγισης που 
βασίζεται στους κινδύνους όσον αφορά 
την εφαρμογή των αλγορίθμων, και με 
ακόμα πιο αυστηρούς κανόνες για τους 
αλγορίθμους που ενδεχομένως απειλούν 
θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες·

Or. en

Τροπολογία 4
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους οποίους 
βασίζονται πρέπει να σέβονται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 

1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους οποίους 
βασίζονται πρέπει να σέβονται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
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απαγόρευση των διακρίσεων και την 
ελευθερία λόγου και πληροφόρησης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση διαφάνειας και δυνατότητας 
εξήγησης των αλγορίθμων, τη δυνατότητα 
ανθρώπινης παρέμβασης, καθώς και άλλα 
μέτρα, όπως είναι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι 
και οι ειδικές προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων για την υποστήριξη και την 
επιβολή της συμμόρφωσης·

απαγόρευση των διακρίσεων, τα 
δικαιώματα του παιδιού και την 
ελευθερία λόγου και πληροφόρησης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση διαφάνειας, της ευχέρειας 
χρήσης και της εξήγησης των αλγορίθμων 
με απλούς όρους για τους καταναλωτές, 
τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης, 
καθώς και άλλα μέτρα, όπως είναι οι 
ανεξάρτητοι έλεγχοι και οι ειδικές 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για 
την υποστήριξη και την επιβολή της 
συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 5
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους οποίους 
βασίζονται πρέπει να σέβονται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και την 
ελευθερία λόγου και πληροφόρησης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση διαφάνειας και δυνατότητας 
εξήγησης των αλγορίθμων, τη δυνατότητα 
ανθρώπινης παρέμβασης, καθώς και άλλα 
μέτρα, όπως είναι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι 
και οι ειδικές προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων για την υποστήριξη και την 
επιβολή της συμμόρφωσης·

1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους οποίους 
βασίζονται πρέπει να σέβονται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
απαγόρευση των διακρίσεων, την 
προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας και την 
ελευθερία λόγου και πληροφόρησης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση διαφάνειας και δυνατότητας 
εξήγησης των αλγορίθμων, τη δυνατότητα 
ανθρώπινης παρέμβασης, καθώς και άλλα 
μέτρα, όπως είναι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι 
και οι ειδικές προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων για την υποστήριξη και την 
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επιβολή της συμμόρφωσης·

Or. fr

Τροπολογία 6
Paul Tang, Patrick Breyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους οποίους 
βασίζονται πρέπει να σέβονται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και την 
ελευθερία λόγου και πληροφόρησης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση διαφάνειας και δυνατότητας 
εξήγησης των αλγορίθμων, τη δυνατότητα 
ανθρώπινης παρέμβασης, καθώς και άλλα 
μέτρα, όπως είναι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι 
και οι ειδικές προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων για την υποστήριξη και την 
επιβολή της συμμόρφωσης·

1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους οποίους 
βασίζονται πρέπει να σέβονται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την ιδιωτική 
ζωή, την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την απαγόρευση 
των διακρίσεων και την ελευθερία της 
έκφρασης και πληροφόρησης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση διαφάνειας και δυνατότητας 
εξήγησης των αλγορίθμων, να θεσπίσει 
κυρώσεις για την επιβολή αυτής της 
υποχρέωσης, τη δυνατότητα ανθρώπινης 
παρέμβασης, καθώς και άλλα μέτρα, όπως 
είναι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι και οι ειδικές 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για 
την υποστήριξη και την επιβολή της 
συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 7
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
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υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους οποίους 
βασίζονται πρέπει να σέβονται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και την 
ελευθερία λόγου και πληροφόρησης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση διαφάνειας και δυνατότητας 
εξήγησης των αλγορίθμων, τη δυνατότητα 
ανθρώπινης παρέμβασης, καθώς και άλλα 
μέτρα, όπως είναι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι 
και οι ειδικές προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων για την υποστήριξη και την 
επιβολή της συμμόρφωσης·

υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους οποίους 
βασίζονται πρέπει να σέβονται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
ελευθερία λόγου και πληροφόρησης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση απαγόρευσης διακρίσεων, 
παρακολούθησης, αξιολόγησης, 
διαφάνειας και δυνατότητας εξήγησης των 
αλγορίθμων, τη δυνατότητα ανθρώπινης 
παρέμβασης, καθώς και άλλα μέτρα, όπως 
είναι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι και οι ειδικές 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για 
την υποστήριξη και την επιβολή της 
συμμόρφωσης·

Or. es

Τροπολογία 8
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους οποίους 
βασίζονται πρέπει να σέβονται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και την 
ελευθερία λόγου και πληροφόρησης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση διαφάνειας και δυνατότητας 
εξήγησης των αλγορίθμων, τη δυνατότητα 

1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους οποίους 
βασίζονται πρέπει να σέβονται πλήρως τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την ιδιωτική 
ζωή και την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την απαγόρευση 
των διακρίσεων και την ελευθερία της 
έκφρασης και πληροφόρησης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ τούτου, 
την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση διαφάνειας και δυνατότητας 
εξήγησης των αλγορίθμων, τη δυνατότητα 
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ανθρώπινης παρέμβασης, καθώς και άλλα 
μέτρα, όπως είναι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι 
και οι ειδικές προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων για την υποστήριξη και την 
επιβολή της συμμόρφωσης·

ανθρώπινης παρέμβασης, καθώς και άλλα 
μέτρα, όπως είναι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι 
και οι ειδικές προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων για την υποστήριξη και την 
επιβολή της συμμόρφωσης·

Or. en

Τροπολογία 9
Paul Tang, Patrick Breyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – περίπτωση 1 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- οι εν λόγω ανεξάρτητοι έλεγχοι θα 
πρέπει να διενεργούνται σε ετήσια βάση, 
κατ’ αναλογία με τον οικονομικό τομέα, 
ώστε να εξετάζεται κατά πόσον η 
πολιτική για τα δεδομένα, οι αλγόριθμοι, 
οι έλεγχοι και οι ισορροπίες που 
χρησιμοποιούνται είναι σε συμφωνία με 
συγκεκριμένα κριτήρια και εποπτεύονται 
από ανεξάρτητη επαρκή εποπτεύουσα 
αρχή·

Or. en

Τροπολογία 10
Paul Tang, Patrick Breyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

σημειώνει ότι οι πλατφόρμες 
χρησιμοποιούν αλγορίθμους 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων 
για τη διάδοση και την ταξινόμηση του 
περιεχομένου που προβάλλεται στους 
χρήστες, καθώς και για την οργάνωση 
της προσωπικής τροφοδοσίας τους· 
τονίζει ότι αυτοί οι αλγόριθμοι, ο τρόπος 
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λειτουργίας τους και ο τρόπος 
ταξινόμησης του εμφανιζόμενου υλικού, 
συνιστούν μαύρο κουτί για τους χρήστες 
που στερεί την επιλογή και τον έλεγχο από 
τον χρήστη, επιτρέπει τη δημιουργία 
θαλάμων αντήχησης και οδηγεί σε 
δυσπιστία προς τις ψηφιακές υπηρεσίες· 
καλεί την Επιτροπή να επιβάλει στις 
ψηφιακές υπηρεσίες, στην πρότασή της 
για πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, να 
προσφέρουν περιεχόμενο εξ ορισμού κατά 
χρονολογική σειρά, και να αυξήσει τον 
έλεγχο των χρηστών ώστε να επηρεάζουν 
το περιεχόμενο που βλέπουν ως 
προεπιλογή·

Or. en

Τροπολογία 11
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται όπως το παράνομο 
περιεχόμενο εκτός διαδικτύου, 
παράλληλα με τον πλήρη σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι το 
παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο δεν 
υπονομεύει μόνο την εμπιστοσύνη των 
πολιτών προς το ψηφιακό περιβάλλον 
αλλά μπορεί επίσης να έχει σοβαρές και 
μακροχρόνιες επιπτώσεις στην εσωτερική 
ασφάλεια και στα θεμελιώδη δικαιώματα, 
ιδίως των παιδιών· υπογραμμίζει ότι ο 
άμεσος και συνεπής εντοπισμός και η 
απόσυρση ή ο αποκλεισμός παράνομου 
περιεχομένου από το διαδίκτυο 
εξακολουθεί να αποτελεί επείγουσα 
πρόκληση καθώς οι εθνικές προσεγγίσεις 
για την απόσυρση ή τον αποκλεισμό 
παράνομου περιεχομένου από το 
διαδίκτυο δεν είναι επαρκώς 
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εναρμονισμένες· αναγνωρίζει ότι είναι 
απαραίτητη η διαφοροποίηση μεταξύ των 
διαφόρων τύπων παράνομου 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, επειδή 
κάποιο περιεχόμενο, κυρίως υλικό 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, 
είναι προφανώς παράνομο, ενώ η φύση 
άλλων τύπων περιεχομένου μπορεί να 
εξαρτάται από την ισχύουσα εθνική 
νομοθεσία ή μπορεί να διαπιστώνεται 
μόνο μέσω του υλικού που το πλαισιώνει·

Or. en

Τροπολογία 12
Εύα Καϊλή, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι η διαφάνεια ενός 
αλγορίθμου που χρησιμοποιείται για 
ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες 
αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό· 
κατόπιν αιτήματος των αρμόδιων αρχών, 
οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να 
καθιστούν διαθέσιμους τους αλγορίθμους 
που διαθέτουν, να εξηγούν τον σκοπό για 
τον οποίο προορίζονται και να συγκρίνουν 
αυτόν τον σκοπό με το πραγματικό 
αποτέλεσμα· οι πάροχοι ψηφιακών 
υπηρεσιών θα πρέπει να τροποποιούν και 
να προσαρμόζουν τους αλγορίθμους τους 
αμέσως, όταν το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα κρίνεται παράνομο ή 
ανήθικο· η δημιουργία βιβλιοθηκών 
αλγορίθμων ανοικτού κώδικα θα πρέπει 
να ενθαρρύνεται ως μέσο που αυξάνει τη 
διαφάνεια και επιταχύνει τόσο την 
υιοθέτηση τεχνολογίας όσο και την 
ποιότητα της αρχιτεκτονικής·

Or. en
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Τροπολογία 13
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι ο μηχανισμός 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης θα 
πρέπει να κατατάσσει τους διαφόρους 
τύπους παρόχων, τομέων και παράνομου 
περιεχομένου και όσον αφορά το 
παράνομο περιεχόμενο πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στο υλικό σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών, η φύση του οποίου 
είναι προφανώς παράνομη·

Or. en

Τροπολογία 14
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει ότι η αποκλειστική 
στήριξη σε μέτρα κοινοποίησης και 
απόσυρσης και η προαιρετική δράση από 
διαμεσολαβητές του διαδικτύου δεν είναι 
αρκετή για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο διαδίκτυο· πιστεύει ότι 
πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η ευθύνη 
των διαμεσολαβητών του διαδικτύου 
όσον αφορά τον χειρισμό του προφανώς 
παράνομου περιεχομένου στις 
πλατφόρμες τους και της υποδομής που 
παρέχουν, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη το εύρος της απήχησής τους και 
τις επιχειρησιακές ικανότητές τους· 
υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
συμπληρώνεται αυτή η ευθύνη με μέσα 
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αποτελεσματικής έννομης προστασίας τα 
οποία θα είναι διαθέσιμα στους παρόχους 
περιεχομένου των οποίων το περιεχόμενο 
αποσύρθηκε· τονίζει, σε σχέση με αυτό, 
ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής 
νομική βάση για προληπτικά μέτρα 
εντοπισμού και απόσυρσης ή 
αποκλεισμού γνωστού παράνομου 
περιεχομένου εκτός από σαφείς κανόνες 
σχετικά με το καθήκον μέριμνας για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 
απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)1γ·
_________________
1γ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 15
Εύα Καϊλή, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει ότι σε περιπτώσεις 
άρνησης της πρόσβασης σε ένα ψηφιακό 
προϊόν ή υπηρεσία, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να είναι πάντα σε θέση να 
ερευνούν τη λογική της απόφασης και της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων· 
σημειώνει επίσης ότι οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται ξεκάθαρα 
πάντα για το εάν αλληλεπιδρούν με 
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άνθρωπο ή μηχάνημα· τονίζει ότι οι 
άνθρωποι θα πρέπει να έχουν πάντα την 
τελική ευθύνη· καλεί την Επιτροπή να 
προσδιορίσει τον σημαντικό ρόλο των 
ανθρώπινων παραγόντων στη φυσική 
εκτέλεση μιας απόφασης που έχει ληφθεί 
από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)·

Or. en

Τροπολογία 16
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. υπογραμμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο μπορεί να 
πολλαπλασιαστεί εύκολα και οι αρνητικές 
του επιπτώσεις να εξαπλωθούν σε πολύ 
σύντομο χρονικό διάστημα· υπενθυμίζει 
ότι το Facebook μόνο απέκλεισε 1,2 
εκατομμύρια βίντεο με την επίθεση στο 
Christchurch τον Μάρτιο του 2019 στο 
σημείο της μεταφόρτωσης και απέσυρε 
άλλα 300.000 αντίγραφα εντός 24 ωρών 
μετά την επίθεση, γεγονός που δεν θα 
ήταν εφικτό, εάν κάθε μεμονωμένη 
απόφαση απομάκρυνσης ή αποκλεισμού 
έπρεπε να επαληθευτεί από άνθρωπο· 
πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να 
επιτρέπεται σαφώς στους 
διαμεσολαβητές του διαδικτύου η 
δυνατότητα προσφυγής σε 
αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού 
και απομάκρυνσης ή αποκλεισμού της 
πρόσβασης σε περιεχόμενο, ο παράνομος 
χαρακτήρας του οποίου είτε έχει κριθεί 
από δικαστήριο είτε μπορεί εύκολα να 
διαπιστωθεί χωρίς το υλικό που το 
πλαισιώνει· τονίζει, ωστόσο, ότι δεν θα 
πρέπει να υπάρχει γενική υποχρέωση 
παρακολούθησης·

Or. en



PE652.452v01-00 14/65 AM\1205894EL.docx

EL

Τροπολογία 17
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1δ. επαναλαμβάνει επίσης ότι πρέπει 
να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
διαδικτυακών διαμεσολαβητών και 
αρμόδιων εθνικών αρχών ώστε να 
διασφαλίζεται ο άμεσος αποκλεισμός ή η 
απομάκρυνση περιεχομένου που 
επισημαίνεται από τις αρμόδιες αρχές, 
καθώς και η επιτυχής έρευνα και δίωξη 
παρόχων παράνομου περιεχομένου· 
τονίζει πόσο σημαντική είναι η 
εναρμόνιση των κανόνων και των 
διαδικασιών σε όλη την Ένωση όσον 
αφορά την απόσυρση ή τον αποκλεισμό 
περιεχομένου μετά από γνωστοποιήσεις 
των φορέων επιβολής του νόμου, 
συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων 
χρονικών ορίων για ανταπόκριση σε 
θεμιτά αιτήματα απόσυρσης και των 
κυρώσεων για συστηματική αδυναμία 
ανταπόκρισης σε τέτοιου είδους 
αιτήματα·

Or. en

Τροπολογία 18
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1ε. τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις 
απόσυρσης ή αποκλεισμού είναι ακριβείς, 
τεκμηριωμένες και σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· επαναλαμβάνει 
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ότι οι πάροχοι περιεχομένου πρέπει να 
έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε 
δικαστική προσφυγή ώστε να 
ικανοποιούν το δικαίωμα πραγματικής 
προσφυγής· τονίζει, σε σχέση με αυτό, ότι 
οι υποχρεώσεις για διαφάνεια θα πρέπει 
να επιβάλλονται σε διαμεσολαβητές του 
διαδικτύου όσον αφορά τα κριτήρια που 
εφαρμόζονται για τη λήψη αποφάσεων 
απόσυρσης ή αποκλεισμού περιεχομένου 
και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται 
για την εγγυημένη εφαρμογή των 
απαραίτητων διασφαλίσεων καθώς και 
για την αποφυγή διακρίσεων και 
περιττών αποσύρσεων ή αποκλεισμών· 
πιστεύει επίσης ότι απαιτείται 
περισσότερη διαφάνεια, τόσο από τις 
διαδικτυακές πλατφόρμες όσο και από τις 
αρχές επιβολής του νόμου, σχετικά με 
τους τύπους περιεχομένου που 
αποσύρεται και τους λόγους κάθε 
απόσυρσης·

Or. en

Τροπολογία 19
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των 
ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί ισχυρή 
νομοθεσία για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και εύλογο καθήκον 
μέριμνας για τη διασφάλιση της ψηφιακής 
αξιοπρέπειας· τονίζει, ως εκ τούτου, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι όλες οι ψηφιακές 
υπηρεσίες πρέπει να τηρούν πλήρως την 
ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία 
των δεδομένων, και συγκεκριμένα τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(ΓΚΠΔ)1 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των 
ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί ισχυρή και 
διαχρονική νομοθεσία η οποία να 
προστατεύει την ιδιωτική ζωή, να 
προβλέπει εύλογο καθήκον μέριμνας για 
τη διασφάλιση της ψηφιακής αξιοπρέπειας 
και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το 
παράνομο περιεχόμενο· τονίζει στο 
πλαίσιο αυτό, ότι όλοι οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών πρέπει να τηρούν 
πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων, και 
συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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Συμβουλίου (προστασία ιδιωτικής ζωής 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)2, υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος, όπως και 
να σέβονται την ελευθερία έκφρασης·

και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)1 και την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)2, υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος, καθώς και 
άλλη ενωσιακή νομοθεσία, η οποία 
περιλαμβάνει υποχρεώσεις για αυτούς με 
σκοπό την εξισορρόπηση του 
δικαιώματος των χρηστών στην 
ελευθερία έκφρασης με το δικαίωμα στην 
ελευθερία και την ασφάλεια·

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

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

2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 
31.7.2002, σ. 37).

2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 
31.7.2002, σ. 37).

Or. en

Τροπολογία 20
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των 2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των 
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ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί ισχυρή 
νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και εύλογο καθήκον μέριμνας για τη 
διασφάλιση της ψηφιακής αξιοπρέπειας· 
τονίζει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να 
τηρούν πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία 
για την προστασία των δεδομένων, και 
συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)1 και την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)2, υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος, όπως και 
να σέβονται την ελευθερία έκφρασης·

ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί ισχυρή 
νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και εύλογο καθήκον μέριμνας για τη 
διασφάλιση της ψηφιακής αξιοπρέπειας· 
τονίζει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να 
τηρούν πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία 
για την προστασία των δεδομένων, και 
συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)1 και την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)2, υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος. τονίζει ότι 
ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να σέβεται το γενικότερο πλαίσιο 
των θεμελιωδών ευρωπαϊκών 
δικαιωμάτων των χρηστών και των 
καταναλωτών, όπως την απαγόρευση των 
διακρίσεων, τη δικαιοσύνη και την 
ελευθερία έκφρασης·

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

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

2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 
31.7.2002, σ. 37).

2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 
31.7.2002, σ. 37).

Or. es
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Τροπολογία 21
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των 
ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί ισχυρή 
νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και εύλογο καθήκον μέριμνας για τη 
διασφάλιση της ψηφιακής αξιοπρέπειας· 
τονίζει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να 
τηρούν πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία 
για την προστασία των δεδομένων, και 
συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)1 και την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)2, υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος, όπως και 
να σέβονται την ελευθερία έκφρασης·

2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των 
ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί ισχυρή 
νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και εύλογο καθήκον μέριμνας για τη 
διασφάλιση της ψηφιακής ασφάλειας των 
πολιτών, η οποία είναι απαραίτητη για 
τον σεβασμό της αρχής της ελεύθερης 
κυκλοφορίας ψηφιακών υπηρεσιών· 
τονίζει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να 
τηρούν πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία 
για την προστασία των δεδομένων, και 
συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)1 και την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)2, υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος, όπως και 
να σέβονται την ελευθερία έκφρασης·

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

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

2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 

2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
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ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 
31.7.2002, σ. 37).

ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 
31.7.2002, σ. 37).

Or. fr

Τροπολογία 22
Paul Tang, Patrick Breyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των 
ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί ισχυρή 
νομοθεσία για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και εύλογο καθήκον 
μέριμνας για τη διασφάλιση της 
ψηφιακής αξιοπρέπειας· τονίζει, ως εκ 
τούτου, στο πλαίσιο αυτό, ότι όλες οι 
ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να τηρούν 
πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων, και 
συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)1 και την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)2, υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος, όπως και 
να σέβονται την ελευθερία έκφρασης·

2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των 
ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί ένα ισχυρό 
διαχρονικό νομοθετικό πλαίσιο για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής· 
τονίζει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να 
τηρούν πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία 
για την προστασία των δεδομένων, και 
συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)1 και την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)2, υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος, να 
σέβονται την ελευθερία έκφρασης και να 
μην εισαγάγουν διακρίσεις·

_________________ _________________
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 

1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
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4.5.2016, σ. 1). 4.5.2016, σ. 1).
2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 
31.7.2002, σ. 37).

2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 
31.7.2002, σ. 37).

Or. en

Τροπολογία 23
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των 
ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί ισχυρή 
νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και εύλογο καθήκον μέριμνας για τη 
διασφάλιση της ψηφιακής αξιοπρέπειας· 
τονίζει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να 
τηρούν πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία 
για την προστασία των δεδομένων, και 
συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)1 και την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)2, υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος, όπως και 
να σέβονται την ελευθερία έκφρασης·

2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των 
ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί ισχυρή 
νομοθεσία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για τη διασφάλιση της 
ψηφιακής αξιοπρέπειας· τονίζει, ως εκ 
τούτου, στο πλαίσιο αυτό, ότι όλες οι 
ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να τηρούν 
πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για την 
προστασία των δεδομένων, και 
συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)1 και την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)2, υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος, όπως και 
να σέβονται την ελευθερία έκφρασης·

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

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

2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 
31.7.2002, σ. 37).

2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 
31.7.2002, σ. 37).

Or. en

Τροπολογία 24
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. κρίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να 
προστατεύονται καλύτερα οι πολίτες και 
οι καταναλωτές από τη διάδοση 
παράνομων ή επιβλαβών περιεχομένων, 
τα οποία πλήττουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των προσώπων και τη 
δημοκρατία· εκτιμά ότι είναι αναγκαίο να 
αυξηθεί η ευθύνη των διαδικτυακών 
πλατφορμών, με την εφαρμογή ενός 
κοινού πλαισίου, ώστε να εντοπίζονται 
και να αποσύρονται αποτελεσματικά τα 
παράνομα περιεχόμενα· θεωρεί, 
ειδικότερα, ότι ένα εναρμονισμένο 
πλαίσιο σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να 
θεμελιώνεται σε υποχρεώσεις δέουσας 
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επιμέλειας ώστε οι πλατφόρμες να 
θεσπίζουν προορατικά και 
αποτελεσματικά μέτρα, πέρα από τις 
υποχρεώσεις σε θέματα διαφάνειας και 
πληροφόρησης· κρίνει σημαντικό οι 
διαδικασίες «κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης» για τον εντοπισμό νέων 
περιεχομένων να συνοδεύονται με 
υποχρεώσεις εποπτείας των 
περιεχομένων που έχουν ήδη κριθεί 
παράνομα και έχουν αποσυρθεί, ώστε να 
αποφεύγεται τυχόν επανεμφάνισή τους 
στο Διαδίκτυο·

Or. fr

Τροπολογία 25
Εύα Καϊλή, Klára Dobrev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο 
οι πολιτικές της ψηφιακής ενιαίας αγοράς 
να προσδιορίζουν γενικά πρότυπα 
αποδεκτής ψηφιακής υποδομής στον 
σχεδιασμό της «τεχνολογικής στοίβας» 
των ψηφιακών υπηρεσιών ή των 
ψηφιακών/έξυπνων προϊόντων· ζητεί από 
την Επιτροπή να προσδιορίσει και να 
εφαρμόσει πρότυπα που διασφαλίζουν ότι 
το υλισμικό, το λογισμικό, τα συστήματα 
κωδικών και συνδεσιμότητας καθώς και 
η δομή αποθήκευσης/διαχείρισης 
δεδομένων καθορίζονται εκ των 
προτέρων κατά τρόπο τέτοιον ώστε να 
προστατεύεται το απόρρητο του 
καταναλωτή, να διασφαλίζεται ότι τα 
δεδομένα κάθε καταναλωτή 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εντός 
των κόμβων των συσκευών σύνδεσης για 
τη βελτίωση της εμπειρίας των 
καταναλωτών και δεν μεταφέρονται σε 
τρίτους για άλλες εμπορικές χρήσεις 
χωρίς τη ρητή συναίνεση του 
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καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 26
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Paul Tang
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι επειδή οι 
διαδικτυακές δραστηριότητες ενός 
ατόμου προσφέρουν αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με την 
προσωπικότητά του και καθιστούν 
δυνατή τη χειραγώγησή του, η γενική και 
αδιάκριτη συλλογή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 
κάθε χρήση μιας ψηφιακής υπηρεσίας 
παρεμβαίνει δυσανάλογα στο δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή· επιβεβαιώνει ότι οι 
χρήστες έχουν δικαίωμα να μην 
υπόκεινται σε διάχυτο εντοπισμό όταν 
χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες· 
τονίζει ότι υπό το πνεύμα της νομολογίας 
για τα μεταδεδομένα των επικοινωνιών, 
οι δημόσιες αρχές θα έχουν πρόσβαση 
στα μεταδεδομένα συνδρομητή ενός 
χρήστη μόνον με σκοπό την έρευνα για 
υπόπτους σοβαρών αδικημάτων, με 
προηγούμενη δικαστική εξουσιοδότηση·

Or. en

Τροπολογία 27
Marina Kaljurand, Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή να παράσχει 
ένα σαφώς καθορισμένο πλαίσιο 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης το 
οποίο θα χρησιμοποιούν οι πλατφόρμες 
φιλοξενίας περιεχομένου στο πλαίσιο της 
καταπολέμησης του παράνομου 
περιεχομένου· τονίζει ότι ένα τέτοιο 
πλαίσιο πρέπει να διασφαλίζει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών 
μέσω της πρόσβασης σε δικαστική 
προσφυγή και του δικαιώματος 
προσφυγής·

Or. en

Τροπολογία 28
Paul Tang, Patrick Breyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει τη σημασία των σαφών 
υποχρεώσεων όσον αφορά τον έλεγχο του 
περιεχομένου· υπογραμμίζει για τον λόγο 
αυτό την αρχή του «ό,τι είναι παράνομο 
εκτός διαδικτύου είναι παράνομο και στο 
διαδίκτυο», καθώς και την απαγόρευση 
της γενικής παρακολούθησης· ζητεί από 
την Επιτροπή να φροντίσει ώστε αυτές οι 
αρχές να επικρατούν στην πρόταση 
σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 29
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. είναι πεπεισμένο ότι οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών δεν πρέπει να 
διατηρούν δεδομένα για σκοπούς 
επιβολής του νόμου εκτός εάν μια 
δημοκρατικά υπεύθυνη αρμόδια δημόσια 
αρχή έχει εκδώσει απευθείας εντολή για 
στοχευμένη διατήρηση των δεδομένων 
ενός μεμονωμένου χρήστη σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 30
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. σημειώνει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες χρησιμοποιούν προηγμένους 
αλγορίθμους, για την ανάλυση ή 
πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις 
προσωπικές προτιμήσεις, τα 
ενδιαφέροντα ή τη συμπεριφορά του 
χρήστη με σκοπό την κατάρτιση προφίλ· 
τονίζει ότι η ποιότητα της παραγωγής 
αλγορίθμων αυτοματοποιημένης λήψης 
αποφάσεων εξαρτάται από την ποιότητα 
των δεδομένων που χρησιμοποιούνται και 
τις προκαθορισμένες παραμέτρους που 
επιλέγονται· τονίζει ότι η χρήση 
αλγορίθμων για την αυτοματοποιημένη 
λήψη αποφάσεων απαιτεί την ύπαρξη 
ενός ισχυρού νομοθετικού πλαισίου το 
οποίο θα προστατεύει την ιδιωτική ζωή 
και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
και, ταυτόχρονα με μια υποχρέωση 
καθήκοντος μέριμνας για την επίβλεψη 
της νόμιμης χρήσης των αλγορίθμων που 
δεν εφαρμόζεται στον έλεγχο 
περιεχομένου, διασφαλίζει την πλήρη 



PE652.452v01-00 26/65 AM\1205894EL.docx

EL

συμμόρφωση· καλεί ως εκ τούτου την 
Επιτροπή να αναπτύξει ένα καθεστώς 
καθήκοντος μέριμνας, το οποίο θα 
βασίζεται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο1α μέσω λεπτομερών τομεακών 
κατευθυντήριων γραμμών για τη χρήση 
αλγορίθμων αυτοματοποιημένης λήψης 
αποφάσεων σε συμμόρφωση με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα της προστασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και της ιδιωτικής ζωής, όπως ορίζεται 
στον Γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα2α·

_________________
1a Αιτιολογική σκέψη 48 της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο 2000
2a Αιτιολογική σκέψη 71 και άρθρο 22 του 
Γενικού κανονισμού για την προστασία 
δεδομένων

Or. en

Τροπολογία 31
Εύα Καϊλή, Klára Dobrev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να 
αναπτύξει τη δική της επαρκή ικανότητα 
για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, 
καθώς και για να διευκολύνει την 
ανάπτυξη ενός αποκεντρωμένου, 
διαλειτουργικού συστήματος 
διακυβέρνησης δεδομένων που επιτρέπει 
την αποτελεσματική χρήση τοπικών 
υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της 
υπολογιστικής ομίχλης, της 
υπολογιστικής αρχιτεκτονικής mist και 
της υπολογιστικής άκρων· ζητεί από την 
Επιτροπή να επιτρέψει την ανάπτυξη 
αυτών των τοπικών υποδομών 
δεδομένων για τη στήριξη της επέκτασης 
των καταναλωτικών προϊόντων του 
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διαδικτύου των πραγμάτων, των 
βιομηχανικών προϊόντων του διαδικτύου 
των πραγμάτων και των εφαρμογών 
Smart Cities·

Or. en

Τροπολογία 32
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Paul Tang
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. τονίζει ότι προκειμένου να 
ξεπεραστούν οι επιπτώσεις εγκλωβισμού 
των κεντρικών δικτύων και να 
διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός και η 
δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών, 
οι χρήστες κυρίαρχων υπηρεσιών μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσιών 
ανταλλαγής μηνυμάτων θα έχουν 
δικαίωμα αλληλεπίδρασης μεταξύ 
πλατφορμών μέσω ανοικτών επιφανειών 
διεπαφής (διασυνδεσιμότητα)· τονίζει ότι 
οι εν λόγω χρήστες θα έχουν τη 
δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με χρήστες 
εναλλακτικών υπηρεσιών, καθώς και ότι 
οι χρήστες εναλλακτικών υπηρεσιών θα 
έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν 
με αυτούς·

Or. en

Τροπολογία 33
Marina Kaljurand, Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπενθυμίζει την αδυναμία των 
υφιστάμενων αυτοματοποιημένων 
εργαλείων να αντιλαμβάνονται τη 
σημασία του υλικού που πλαισιώνει 
συγκεκριμένο περιεχόμενο· ως εκ τούτου 
είναι της άποψης ότι η πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες δεν θα πρέπει να 
περιέχει υποχρεώσεις για τη χρήση 
αυτοματοποιημένων εργαλείων στον 
έλεγχο περιεχομένου· πιστεύει ότι όλα τα 
προαιρετικά αυτοματοποιημένα μέτρα 
που εφαρμόζουν οι πλατφόρμες που 
φιλοξενούν περιεχόμενο θα πρέπει να 
εποπτεύονται από ανθρώπους και να 
χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια 
σχεδιασμού και απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 34
Fabienne Keller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο, υπό το 
φως του αυξανόμενου κατακερματισμού 
των εθνικών νομοθεσιών σε θέματα 
καταπολέμησης παράνομων ή επιβλαβών 
περιεχομένων, να ενισχυθεί η συνεργασία 
μεταξύ κρατών μελών, ειδικά με τη 
στήριξη της Επιτροπής και των 
οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
υπογραμμίζει τη σημασία ενός τέτοιου 
διαλόγου ιδίως όσον αφορά τις διαφορές 
εκτίμησης των κρατών μελών για το αν 
είναι παράνομα ή όχι τα περιεχόμενα, και 
τις πιθανές συνέπειες των εν λόγω 
διαφορών·

Or. fr
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Τροπολογία 35
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. ζητεί οι ψηφιακές υπηρεσίες να 
είναι στον μέγιστο βαθμό προσβάσιμες 
χωρίς να χρειάζεται οι χρήστες να 
αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους·

Or. en

Τροπολογία 36
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. επαναλαμβάνει ότι οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών πρέπει να σέβονται 
και να διευκολύνουν το δικαίωμα των 
χρηστών τους για φορητότητα των 
δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 37
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Paul Tang
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. τονίζει ότι για την προστασία της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
είναι πολύ σημαντική η διατήρηση του 
καθεστώτος περιορισμένης ευθύνης και η 
απαγόρευση των υποχρεώσεων γενικής 
παρακολούθησης για τους μεσάζοντες· 
σημειώνει ότι τα αυτοματοποιημένα 
εργαλεία δεν έχουν τη δυνατότητα να 
διαφοροποιούν το παράνομο περιεχόμενο 
από το περιεχόμενο που είναι νόμιμο σε 
ένα συγκεκριμένο υλικό πλαισίωσης· 
τονίζει ότι η εξέταση των αυτόματων 
εκθέσεων από τους παρόχους υπηρεσιών, 
το προσωπικό ή τους αναδόχους τους δεν 
λύνει αυτό το πρόβλημα καθώς το 
προσωπικό των ιδιωτών στερείται της 
ανεξαρτησίας, των προσόντων και της 
λογοδοσίας που έχουν οι δημόσιες αρχές· 
ως εκ τούτου τονίζει ότι η πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να 
απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε 
υποχρέωση των παρόχων φιλοξενίας 
υπηρεσιών ή άλλων τεχνικών μεσαζόντων 
να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα 
εργαλεία για τον έλεγχο του περιεχομένου· 
οι διαδικασίες ελέγχου του περιεχομένου 
που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών 
δεν οδηγούν σε μέτρα εκ των προτέρων 
ελέγχου που βασίζονται σε 
αυτοματοποιημένα εργαλεία ή στο 
φιλτράρισμα του περιεχομένου προς 
αναφόρτωση· προτρέπει να εγκριθούν 
κανόνες για διαφανείς μηχανισμούς 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης που 
παρέχουν επαρκείς διασφαλίσεις και 
δυνατότητες αναζήτησης 
αποτελεσματικών μέσων έννομης 
προστασίας από αποφάσεις απόσυρσης 
νόμιμου περιεχομένου από το διαδίκτυο· 
τονίζει ότι οι ανεξάρτητες δημόσιες αρχές 
θα πρέπει να έχουν την τελική ευθύνη να 
καθορίζουν εάν το διαδικτυακό 
περιεχόμενο είναι νόμιμο ή όχι·

Or. en
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Τροπολογία 38
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. τονίζει ότι υπάρχουν ακόμα 
ορισμένες διαφορές μεταξύ του κόσμου 
του διαδικτύου και του κόσμου εκτός 
αυτού, για παράδειγμα όσον αφορά την 
ανωνυμία, την απουσία διοικούσας 
οντότητας, καθώς και μεταξύ των 
ισορροπιών εξουσίας και των τεχνικών 
ικανοτήτων· ως εκ τούτου καλεί την 
Επιτροπή να φροντίσει ώστε να 
επικρατήσουν στην πρότασή της για την 
πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες οι 
αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
του «ό,τι είναι παράνομο εκτός 
διαδικτύου είναι παράνομο και στο 
διαδίκτυο» και να εισαγάγει στην πράξη 
αυτή την έννοια της ψηφιακής 
αξιοπρέπειας, η οποία στηρίζεται σε 
αυτές τις αρχές και ενσωματώνει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου·

Or. en

Τροπολογία 39
Marina Kaljurand, Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2γ. είναι της άποψης ότι οποιοδήποτε 
μέτρο ελέγχου του περιεχομένου που 
περιλαμβάνεται στην πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να αφορά 
το παράνομο περιεχόμενο μόνο όπως 
αυτό ορίζεται στις εθνικές νομολογίες και 
δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει νομικά 
ασαφείς και απροσδιόριστους όρους, 
όπως «επιβλαβές περιεχόμενο», επειδή η 
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στόχευση του εν λόγω περιεχομένου θα 
έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και την ελευθερία του λόγου·

Or. en

Τροπολογία 40
Marina Kaljurand, Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. τονίζει την ανάγκη ρύθμισης της 
συγκέντρωσης περιεχομένου μέσω της 
παροχής μεγαλύτερου ελέγχου στους 
χρήστες όσον αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο το περιεχόμενο κατατάσσεται σε 
αυτούς, συμπεριλαμβανομένων επιλογών 
κατάταξης που διαφέρουν από τις 
συνήθειές τους ως προς την κατανάλωση 
περιεχομένου, καθώς και της επιλογής 
πλήρους άρνησης συγκέντρωσης 
περιεχομένου· πιστεύει ακράδαντα ότι ο 
σχεδιασμός και η υλοποίηση αυτών των 
συστημάτων προτάσεων θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 41
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2δ. τονίζει ότι κανένας μηχανισμός 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης δεν 
θα πρέπει να επιβάλλεται καθώς αυτοί 
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βασίζονται σε αλγορίθμους που δεν 
μπορούν να αξιολογήσουν τη νομιμότητα 
του περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 42
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2ε. τονίζει ότι, προκειμένου να 
αξιοποιηθούν εποικοδομητικά οι κανόνες 
της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
και να παρέχεται ασφάλεια δικαίου, η 
ισχύουσα νομοθεσία θα πρέπει να 
καθορίζει κατά τρόπο εξαντλητικό και 
σαφή τα καθήκοντα των παρόχων 
ψηφιακών υπηρεσιών αντί να επιβάλλει 
ένα γενικό καθήκον μέριμνας· τονίζει ότι 
το νομικό καθεστώς που διέπει την 
ευθύνη των παρόχων ψηφιακών 
υπηρεσιών δεν θα πρέπει εξαρτάται από 
ασαφείς έννοιες όπως «ενεργός» ή 
«παθητικός» ρόλος των παρόχων·

Or. en

Τροπολογία 43
Marina Kaljurand, Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2ε. θεωρεί ότι οι πλατφόρμες 
φιλοξενίας περιεχομένου θα πρέπει να 
είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν στις 
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σχετικές αρχές επιβολής του νόμου 
οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, το 
οποίο αποτελεί σοβαρό αδίκημα, αμέσως 
μόλις το αντιληφθούν·

Or. en

Τροπολογία 44
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Paul Tang
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2στ. τονίζει ότι η ευθύνη για την 
επιβολή του νόμου, την απόφαση σχετικά 
με τη νομιμότητα των επιγραμμικών 
δραστηριοτήτων και την εντολή στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αποσύρουν ή να μην επιτρέπουν την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο το 
συντομότερο δυνατό θα ανήκει σε 
ανεξάρτητες δικαστικές αρχές· μόνον 
ένας πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας που 
έχει πραγματική γνώση του παράνομου 
περιεχομένου και της παράνομης φύσης 
του θα έχει υποχρέωση απόσυρσης 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 45
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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3. συνιστά στην Επιτροπή να εργαστεί 
για την εναρμόνιση των εθνικών 
συστημάτων σύνδεσης για προσωπική 
αναγνώριση με σκοπό τη δημιουργία 
ενιαίου ενωσιακού συστήματος σύνδεσης, 
προκειμένου να διασφαλιστούν η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και η εξακρίβωση της ηλικίας, 
ιδίως για τα παιδιά·

3. συνιστά στην Επιτροπή να εργαστεί 
για την εναρμόνιση των εθνικών 
ηλεκτρονικών συστημάτων αναγνώρισης 
με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου 
ηλεκτρονικού συστήματος αναγνώρισης 
για τους πολίτες της ΕΕ, το οποίο να 
διασφαλίζει την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την εξακρίβωση της ηλικίας, ιδίως για τα 
παιδιά και να καθιστά τις δημόσιες 
υπηρεσίες πιο προσιτές σε όλους· θεωρεί 
ότι ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να είναι 
ασφαλές και να επεξεργάζεται μόνο τα 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
αναγνώριση του χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 46
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά στην Επιτροπή να εργαστεί 
για την εναρμόνιση των εθνικών 
συστημάτων σύνδεσης για προσωπική 
αναγνώριση με σκοπό τη δημιουργία 
ενιαίου ενωσιακού συστήματος σύνδεσης, 
προκειμένου να διασφαλιστούν η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και η εξακρίβωση της ηλικίας, 
ιδίως για τα παιδιά·

3. είναι αντίθετο σε κάθε είδους 
γενικό σύστημα αναγνώρισης στο 
διαδίκτυο· συνιστά στην Επιτροπή να 
εργαστεί για την εναρμόνιση των εθνικών 
συστημάτων σύνδεσης για προσωπική 
αναγνώριση με σκοπό τη δημιουργία 
ενιαίου ενωσιακού συστήματος σύνδεσης, 
προκειμένου να διασφαλιστούν η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και η εξακρίβωση της ηλικίας, 
ιδίως για τα παιδιά, για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες που απαιτούν προσωπική 
αναγνώριση ή εξακρίβωση της ηλικίας·

Or. en

Τροπολογία 47
Paul Tang
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά στην Επιτροπή να 
εργαστεί για την εναρμόνιση των εθνικών 
συστημάτων σύνδεσης για προσωπική 
αναγνώριση με σκοπό τη δημιουργία 
ενιαίου ενωσιακού συστήματος σύνδεσης, 
προκειμένου να διασφαλιστούν η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και η εξακρίβωση της ηλικίας, 
ιδίως για τα παιδιά·

3. συνιστά στην Επιτροπή να 
δημιουργήσει ένα σύστημα εξακρίβωσης 
για χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών, 
προκειμένου να διασφαλιστούν η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και η εξακρίβωση της ηλικίας, 
ιδίως για τους ανηλίκους, το οποίο δεν θα 
χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των 
χρηστών σε διάφορες τοποθεσίες ούτε για 
εμπορικούς σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 48
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. συνιστά στην Επιτροπή να 
εργαστεί για την εναρμόνιση των εθνικών 
συστημάτων σύνδεσης για προσωπική 
αναγνώριση με σκοπό τη δημιουργία 
ενιαίου ενωσιακού συστήματος σύνδεσης, 
προκειμένου να διασφαλιστούν η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και η εξακρίβωση της ηλικίας, 
ιδίως για τα παιδιά·

3. καλεί την Επιτροπή να μελετήσει 
την ανάγκη και τις τεχνικές δυνατότητες 
για συστήματα εξακρίβωσης της 
ηλικίας· τονίζει ότι οποιοδήποτε τέτοιο 
σύστημα πρέπει να είναι διαφανές, 
ασφαλές και ανώνυμο ώστε να 
προλαμβάνεται η κατάχρηση δεδομένων 
και ο εντοπισμός χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 49
Marina Kaljurand, Εύα Καϊλή

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 3 – εδάφιο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

υπογραμμίζει ότι ο μόνος τρόπος να 
ταυτοποιούνται οι χρήστες ψηφιακών 
υπηρεσιών κατά τρόπο ισοδύναμο με τις 
υπηρεσίες εκτός διαδικτύου είναι να 
αναγνωριστεί μια πανευρωπαϊκή 
ψηφιακή αναγνώριση· υπενθυμίζει σε 
σχέση με αυτό ότι τα κράτη μέλη και τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να 
εγγυώνται την ασφάλεια της ευρωπαϊκής 
ψηφιακής αναγνώρισης·

Or. en

Τροπολογία 50
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. τονίζει ότι σύμφωνα με την αρχή 
της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που 
θεσπίστηκε από τον Γενικό κανονισμό για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, η πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες απαιτεί από τους 
μεσάζοντες να επιτρέπουν την ανώνυμη 
χρήση των υπηρεσιών τους και την 
πληρωμή γι’ αυτές όποτε αυτό είναι από 
τεχνική άποψη δυνατό, καθώς η 
ανωνυμία εμποδίζει πρακτικά τη μη 
εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη, την κλοπή 
ταυτότητας και άλλων μορφών 
κατάχρησης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που συλλέγονται στο 
διαδίκτυο· μόνον στις περιπτώσεις στις 
οποίες η υπάρχουσα νομοθεσία απαιτεί 
από τις επιχειρήσεις να γνωστοποιούν την 
ταυτότητά τους, θα μπορούσαν οι 
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πάροχοι μεγάλων αγορών να 
υποχρεώνονται να εξακριβώνουν την 
ταυτότητά τους, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις θα διατηρείται το δικαίωμα 
χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών ανώνυμα·

Or. en

Τροπολογία 51
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. επισημαίνει την περιττή συλλογή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
ψηφιακές υπηρεσίες στο σημείο εγγραφής 
για μια υπηρεσία, όπως η ημερομηνία και 
ο τόπος γέννησης, ο αριθμός κινητού 
τηλεφώνου και η ταχυδρομική διεύθυνση, 
η οποία συχνά οφείλεται στη χρήση 
δυνατοτήτων ενιαίας εισόδου· 
υπογραμμίζει ότι ο ΓΚΠΔ περιγράφει με 
σαφήνεια την αρχή της ελαχιστοποίησης 
των δεδομένων, περιορίζοντας έτσι τα 
δεδομένα που συλλέγονται σε εκείνα μόνο 
που είναι απαραίτητα αυστηρά για τον 
συγκεκριμένο σκοπό· ως εκ τούτου καλεί 
την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ενιαίο 
ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου και να 
εισαγάγει μια υποχρέωση να προσφέρεται 
επίσης πάντα η επιλογή της μη 
αυτόματης εισόδου·

Or. en

Τροπολογία 52
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι τα βιομετρικά 
δεδομένα θεωρούνται ειδική κατηγορία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
συγκεκριμένους κανόνες επεξεργασίας· 
σημειώνει ότι τα βιομετρικά στοιχεία 
(μπορούν να) χρησιμοποιούνται για την 
ταυτοποίηση και την επαλήθευση της 
ταυτότητας ατόμων, γεγονός που 
συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και 
παρεμβάσεις όσον αφορά το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των 
δεδομένων, ενώ επίσης καθιστά δυνατή 
την υποκλοπή ταυτότητας· καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει στην πράξη για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες την υποχρέωση να 
παρέχεται πάντοτε στους χρήστες 
ψηφιακών υπηρεσιών εναλλακτική 
δυνατότητα έναντι της χρήσης βιομετρικών 
δεδομένων για τη λειτουργία μιας 
υπηρεσίας, καθώς και την υποχρέωση 
σαφούς ενημέρωσης των πελατών σχετικά 
με τους κινδύνους της χρήσης βιομετρικών 
δεδομένων· τονίζει ότι δεν επιτρέπεται η 
άρνηση παροχής ψηφιακής υπηρεσίας, 
όταν ο χρήστης αρνείται να 
χρησιμοποιήσει βιομετρικά δεδομένα·

4. επισημαίνει ότι τα βιομετρικά 
δεδομένα θεωρούνται ειδική κατηγορία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
συγκεκριμένους κανόνες επεξεργασίας· 
σημειώνει ότι τα βιομετρικά στοιχεία 
(μπορούν να) χρησιμοποιούνται ολοένα 
και περισσότερο για την ταυτοποίηση και 
την επαλήθευση της ταυτότητας ατόμων, 
μεταξύ άλλων σε μια σειρά ευαίσθητων 
τομέων όπως ο τραπεζικός και βασικών 
υπηρεσιών όπως η υγειονομική 
περίθαλψη, γεγονός που συνεπάγεται 
σημαντικούς κινδύνους και παρεμβαίνει 
στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην 
προστασία των δεδομένων, όταν 
πραγματοποιείται χωρίς τη συναίνεση του 
υποκειμένου των δεδομένων, ενώ επίσης 
καθιστά δυνατή την υποκλοπή ταυτότητας 
όταν εφαρμόζεται χωρίς αυστηρές 
διασφαλίσεις· καλεί την Επιτροπή να 
ενσωματώσει στην πράξη για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες την υποχρέωση να παρέχεται 
πάντοτε στους χρήστες ψηφιακών 
υπηρεσιών εναλλακτική δυνατότητα έναντι 
της χρήσης βιομετρικών δεδομένων για τη 
λειτουργία μιας υπηρεσίας, καθώς και την 
υποχρέωση σαφούς ενημέρωσης των 
πελατών σχετικά με τους κινδύνους της 
χρήσης βιομετρικών δεδομένων· τονίζει τα 
πολυάριθμα πλεονεκτήματα της χρήσης 
βιομετρικών δεδομένων, και ιδίως το 
υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας σε 
σύγκριση με τα αλφαριθμητικά 
χαρακτηριστικά ασφαλείας ή τους 
κωδικούς PIN· σημειώνει ότι, ως εκ 
τούτου, τα βιομετρικά δεδομένα μπορούν 
να αξιοποιούνται για την προσφορά μιας 
μεγάλης σειράς υπηρεσιών ψηφιακά, οι 
οποίες θα απαιτούσαν επί του παρόντος 
τη φυσική παρουσία του υποκειμένου των 
δεδομένων· προτρέπει ώστε, στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό, να μην επιτρέπεται η 
άρνηση παροχής ψηφιακής υπηρεσίας, 
όταν ο χρήστης δεν συναινεί στη χρήση 
βιομετρικών δεδομένων·

Or. en
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Τροπολογία 53
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι τα βιομετρικά 
δεδομένα θεωρούνται ειδική κατηγορία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
συγκεκριμένους κανόνες επεξεργασίας· 
σημειώνει ότι τα βιομετρικά στοιχεία 
(μπορούν να) χρησιμοποιούνται για την 
ταυτοποίηση και την επαλήθευση της 
ταυτότητας ατόμων, γεγονός που 
συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και 
παρεμβάσεις όσον αφορά το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των 
δεδομένων, ενώ επίσης καθιστά δυνατή 
την υποκλοπή ταυτότητας· καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει στην πράξη για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες την υποχρέωση να 
παρέχεται πάντοτε στους χρήστες 
ψηφιακών υπηρεσιών εναλλακτική 
δυνατότητα έναντι της χρήσης βιομετρικών 
δεδομένων για τη λειτουργία μιας 
υπηρεσίας, καθώς και την υποχρέωση 
σαφούς ενημέρωσης των πελατών 
σχετικά με τους κινδύνους της χρήσης 
βιομετρικών δεδομένων· τονίζει ότι δεν 
επιτρέπεται η άρνηση παροχής ψηφιακής 
υπηρεσίας, όταν ο χρήστης αρνείται να 
χρησιμοποιήσει βιομετρικά δεδομένα·

4. επισημαίνει ότι τα βιομετρικά 
δεδομένα θεωρούνται ειδική κατηγορία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
συγκεκριμένους κανόνες επεξεργασίας· 
σημειώνει ότι τα βιομετρικά στοιχεία 
(μπορούν να) χρησιμοποιούνται για την 
ταυτοποίηση και την επαλήθευση της 
ταυτότητας ατόμων, γεγονός που 
συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και 
παρεμβάσεις όσον αφορά το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των 
δεδομένων, ενώ επίσης καθιστά δυνατή 
την υποκλοπή ταυτότητας· καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει στην πράξη για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες υποχρεώσεις των 
ψηφιακών υπηρεσιών να αποθηκεύουν 
βιομετρικά δεδομένα μόνο τοπικά, εκτός 
εάν χρησιμοποιούνται ειδικά για την 
έρευνα και την ανάπτυξη της υπηρεσίας 
τους και να παρέχουν πάντοτε στους 
χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών 
εναλλακτική δυνατότητα έναντι της 
χρήσης βιομετρικών δεδομένων για τη 
λειτουργία μιας υπηρεσίας· τονίζει ότι δεν 
επιτρέπεται η άρνηση παροχής ψηφιακής 
υπηρεσίας, όταν ο χρήστης αρνείται να 
χρησιμοποιήσει βιομετρικά δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 54
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Paul Tang
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι τα βιομετρικά 
δεδομένα θεωρούνται ειδική κατηγορία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
συγκεκριμένους κανόνες επεξεργασίας· 
σημειώνει ότι τα βιομετρικά στοιχεία 
(μπορούν να) χρησιμοποιούνται για την 
ταυτοποίηση και την επαλήθευση της 
ταυτότητας ατόμων, γεγονός που 
συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και 
παρεμβάσεις όσον αφορά το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των 
δεδομένων, ενώ επίσης καθιστά δυνατή 
την υποκλοπή ταυτότητας· καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει στην πράξη για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες την υποχρέωση να 
παρέχεται πάντοτε στους χρήστες 
ψηφιακών υπηρεσιών εναλλακτική 
δυνατότητα έναντι της χρήσης βιομετρικών 
δεδομένων για τη λειτουργία μιας 
υπηρεσίας, καθώς και την υποχρέωση 
σαφούς ενημέρωσης των πελατών σχετικά 
με τους κινδύνους της χρήσης βιομετρικών 
δεδομένων· τονίζει ότι δεν επιτρέπεται η 
άρνηση παροχής ψηφιακής υπηρεσίας, 
όταν ο χρήστης αρνείται να 
χρησιμοποιήσει βιομετρικά δεδομένα·

4. επισημαίνει ότι τα βιομετρικά 
δεδομένα θεωρούνται ειδική κατηγορία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
συγκεκριμένους κανόνες επεξεργασίας· 
σημειώνει ότι τα βιομετρικά στοιχεία 
(μπορούν να) χρησιμοποιούνται για την 
ταυτοποίηση και την επαλήθευση της 
ταυτότητας ατόμων, γεγονός που 
συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και 
παρεμβάσεις όσον αφορά το δικαίωμα 
στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των 
δεδομένων, ενώ επίσης καθιστά δυνατή 
την υποκλοπή ταυτότητας· καλεί την 
Επιτροπή να ενσωματώσει στην πράξη για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες την υποχρέωση να 
παρέχεται πάντοτε στους χρήστες 
ψηφιακών υπηρεσιών εναλλακτική 
δυνατότητα έναντι της χρήσης βιομετρικών 
δεδομένων, ως προεπιλογή, για τη 
λειτουργία μιας υπηρεσίας, καθώς και την 
υποχρέωση σαφούς ενημέρωσης των 
πελατών σχετικά με τους κινδύνους της 
χρήσης βιομετρικών δεδομένων· τονίζει 
ότι δεν επιτρέπεται η άρνηση παροχής 
ψηφιακής υπηρεσίας, όταν ο χρήστης 
αρνείται να χρησιμοποιήσει βιομετρικά 
δεδομένα·

Or. en

Τροπολογία 55
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. είναι της άποψης ότι μια κεντρική 
αρχή υπεύθυνη για την εποπτεία, τη 
συνεργασία και την επιβολή της πράξης 
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για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
περιέχει ένα ειδικό τμήμα αφιερωμένο 
στο παράνομο περιεχόμενο, με 
διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων 
μερών της πράξης για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 56
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. επισημαίνει επίσης την 
προστιθέμενη αξία στην ποιότητα ζωής 
που προσφέρει η ασφάλεια των 
βιομετρικών δεδομένων στα άτομα με 
αναπηρία, για τα οποία είναι δύσκολη η 
φυσική παρουσία κατά τη λήψη βασικών 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 57
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. ευνοεί την ύπαρξη ενός 
συστήματος επιλογής συμμετοχής έναντι 
ενός συστήματος εξαίρεσης για τη 
στοχευμένη διαφήμιση·

Or. en

Τροπολογία 58
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Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων και της αξιολόγησης των 
ατόμων, ιδίως για τους ανηλίκους και 
άλλες ευάλωτες ομάδες, λόγω του ότι 
παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των 
ατόμων και εγείρουν ερωτηματικά σχετικά 
με τη συλλογή και τη χρήση των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη 
στόχευση των εν λόγω διαφημίσεων, την 
προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον 
καθορισμό των τιμών· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
περιορισμό των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων, ιδίως για τις ευάλωτες 
ομάδες, καθώς και απαγόρευση της χρήσης 
πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις για την 
παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων.

5. σημειώνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων και της αξιολόγησης των 
ατόμων, ιδίως για τους ανηλίκους και 
άλλες ευάλωτες ομάδες, λόγω του ότι 
παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των 
ατόμων και εγείρουν ερωτηματικά σχετικά 
με τη συλλογή και τη χρήση των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη 
στόχευση των εν λόγω διαφημίσεων, την 
προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον 
καθορισμό των τιμών· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
περιορισμό των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων, ιδίως για τις ευάλωτες 
ομάδες, καθώς και απαγόρευση της χρήσης 
πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις για την 
παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων· λόγω της 
πιθανότητας διατάραξης της λειτουργίας 
δημοκρατικών διαδικασιών, ζητεί μια 
ακόμα πιο αυστηρή προσέγγιση της 
μικρο-στοχευμένης διαφήμισης με 
εκλογικό και πολιτικό περιεχόμενο, με 
σαφή υποχρέωση ενημέρωσης των 
καταναλωτών σχετικά με τον 
διαφημιστικό χαρακτήρα του 
περιεχομένου και της χορηγού οντότητας.

Or. en

Τροπολογία 59
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των μικρο-στοχευμένων 

5. σημειώνει ότι η συμπεριφορική 
διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένης της 
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διαφημίσεων και της αξιολόγησης των 
ατόμων, ιδίως για τους ανηλίκους και 
άλλες ευάλωτες ομάδες, λόγω του ότι 
παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των 
ατόμων και εγείρουν ερωτηματικά σχετικά 
με τη συλλογή και τη χρήση των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη 
στόχευση των εν λόγω διαφημίσεων, την 
προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον 
καθορισμό των τιμών· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
περιορισμό των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων, ιδίως για τις ευάλωτες 
ομάδες, καθώς και απαγόρευση της χρήσης 
πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις για την 
παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων.

μικρο-στόχευσης, και η αξιολόγηση των 
ατόμων, μπορεί να ικανοποιήσει καλύτερα 
τις πιθανές ανάγκες σε σύγκριση με τη 
διαφήμιση που εντάσσεται σε 
συγκεκριμένο πλαίσιο αλλά μπορεί επίσης 
να έχει αρνητικές επιπτώσεις, ιδίως για 
τους ανηλίκους και άλλες ευάλωτες 
ομάδες, λόγω του ότι παρεμβαίνουν στην 
ιδιωτική ζωή των ατόμων και εγείρουν 
ερωτηματικά σχετικά με τη συλλογή και τη 
χρήση των δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για τη στόχευση των εν 
λόγω διαφημίσεων, την προσφορά 
προϊόντων ή υπηρεσιών, τον καθορισμό 
των τιμών ή την επιρροή σε δημοκρατικές 
διαδικασίες και εκλογές· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη 
συμπεριφορική διαφήμιση για την 
προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του 
περιορισμού των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων για τις ευάλωτες ομάδες, 
καθώς και απαγόρευση της χρήσης 
πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις για την 
παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων· 

Or. en

Τροπολογία 60
Roberta Metsola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων και της αξιολόγησης των 
ατόμων, ιδίως για τους ανηλίκους και 
άλλες ευάλωτες ομάδες, λόγω του ότι 
παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των 
ατόμων και εγείρουν ερωτηματικά σχετικά 
με τη συλλογή και τη χρήση των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη 
στόχευση των εν λόγω διαφημίσεων, την 

5. σημειώνει τις διασφαλίσεις που 
έχουν εισαγάγει οι πάροχοι ψηφιακών 
υπηρεσιών και οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες με δική τους πρωτοβουλία 
και κατόπιν διαφόρων ανταλλαγών 
απόψεων με το Κοινοβούλιο και την 
Επιτροπή με στόχο να αποφεύγονται οι 
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των μικρο-
στοχευμένων διαφημίσεων και της 
αξιολόγησης των ατόμων, ιδίως για τους 
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προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον 
καθορισμό των τιμών· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
περιορισμό των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων, ιδίως για τις ευάλωτες 
ομάδες, καθώς και απαγόρευση της χρήσης 
πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις για την 
παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων.

ανηλίκους και άλλες ευάλωτες ομάδες, 
λόγω του ότι παρεμβαίνουν στην ιδιωτική 
ζωή των ατόμων και εγείρουν 
ερωτηματικά σχετικά με τη συλλογή και τη 
χρήση των δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για τη στόχευση των εν 
λόγω διαφημίσεων, την προσφορά 
προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον καθορισμό 
των τιμών· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να θεσπίσει περιορισμό των 
μικρο-στοχευμένων διαφημίσεων, ιδίως 
για τις ευάλωτες ομάδες, καθώς και 
απαγόρευση της χρήσης πρακτικών που 
εισάγουν διακρίσεις για την παροχή 
υπηρεσιών ή προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 61
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων και της αξιολόγησης των 
ατόμων, ιδίως για τους ανηλίκους και 
άλλες ευάλωτες ομάδες, λόγω του ότι 
παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των 
ατόμων και εγείρουν ερωτηματικά σχετικά 
με τη συλλογή και τη χρήση των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη 
στόχευση των εν λόγω διαφημίσεων, την 
προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον 
καθορισμό των τιμών· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
περιορισμό των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων, ιδίως για τις ευάλωτες 
ομάδες, καθώς και απαγόρευση της χρήσης 
πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις για την 
παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων.

5. σημειώνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων και της αξιολόγησης των 
ατόμων, χωρίς τη συναίνεσή τους, ιδίως 
για τους ανηλίκους και άλλες ευάλωτες 
ομάδες, λόγω του ότι παρεμβαίνουν στην 
ιδιωτική ζωή των ατόμων και εγείρουν 
ερωτηματικά σχετικά με τη συλλογή και τη 
χρήση των δεδομένων που 
χρησιμοποιούνται για τη στόχευση των εν 
λόγω διαφημίσεων, την προσφορά 
προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον καθορισμό 
των τιμών· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να θεσπίσει περιορισμό των 
μικρο-στοχευμένων διαφημίσεων για τις 
οποίες δεν έχει παρασχεθεί συναίνεση, 
ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες, καθώς και 
απαγόρευση της χρήσης πρακτικών που 
εισάγουν διακρίσεις για την παροχή 
υπηρεσιών ή προϊόντων.
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Or. en

Τροπολογία 62
Paul Tang, Patrick Breyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων και της αξιολόγησης των 
ατόμων, ιδίως για τους ανηλίκους και 
άλλες ευάλωτες ομάδες, λόγω του ότι 
παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των 
ατόμων και εγείρουν ερωτηματικά σχετικά 
με τη συλλογή και τη χρήση των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη 
στόχευση των εν λόγω διαφημίσεων, την 
προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον 
καθορισμό των τιμών· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
περιορισμό των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων, ιδίως για τις ευάλωτες 
ομάδες, καθώς και απαγόρευση της 
χρήσης πρακτικών που εισάγουν 
διακρίσεις για την παροχή υπηρεσιών ή 
προϊόντων.

5. σημειώνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των προσωποποιημένων 
διαφημίσεων, ιδίως των μικρο-
στοχευμένων και συμπεριφορικών 
διαφημίσεων, καθώς και της αξιολόγησης 
των ατόμων, ιδίως των ανηλίκων, λόγω 
του ότι παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή 
των ατόμων και εγείρουν ερωτηματικά 
σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
προσωποποίηση των διαφημίσεων, την 
προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον 
καθορισμό των τιμών· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
σταδιακή απαγόρευση των 
προσωποποιημένων διαφημίσεων, αρχής 
γενομένης από τις διαφημίσεις που 
απευθύνονται σε ανηλίκους, καθώς και 
απαγόρευση της χρήσης πρακτικών που 
εισάγουν διακρίσεις για την παροχή 
υπηρεσιών ή προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 63
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία
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5. σημειώνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων και της αξιολόγησης των 
ατόμων, ιδίως για τους ανηλίκους και 
άλλες ευάλωτες ομάδες, λόγω του ότι 
παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των 
ατόμων και εγείρουν ερωτηματικά σχετικά 
με τη συλλογή και τη χρήση των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη 
στόχευση των εν λόγω διαφημίσεων, την 
προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον 
καθορισμό των τιμών· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
περιορισμό των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων, ιδίως για τις ευάλωτες 
ομάδες, καθώς και απαγόρευση της 
χρήσης πρακτικών που εισάγουν 
διακρίσεις για την παροχή υπηρεσιών ή 
προϊόντων.

5. σημειώνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των μικρο-στοχευμένων 
διαφημίσεων και της αξιολόγησης των 
ατόμων, ιδίως για τους ανηλίκους και 
άλλες ευάλωτες ομάδες, λόγω του ότι 
παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των 
ατόμων και εγείρουν ερωτηματικά σχετικά 
με τη συλλογή και τη χρήση των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη 
στόχευση των εν λόγω διαφημίσεων, την 
προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον 
καθορισμό των τιμών· επιβεβαιώνει εκ 
νέου ότι σύμφωνα με την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες η στοχευμένη 
διαφήμιση πρέπει να προϋποθέτει 
απόφαση συναίνεσης και ότι χωρίς αυτήν 
είναι απαγορευμένη, καλεί την Επιτροπή 
να απαγορεύσει τη χρήση πρακτικών που 
εισάγουν διακρίσεις για την παροχή 
υπηρεσιών ή προϊόντων.

Or. en

Τροπολογία 64
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, 
αντίστοιχα με το ευρωπαϊκό σύστημα 
χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ), 
ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας των 
ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και να 
αναθέσει στις υπάρχουσες υπηρεσίες της 
ΕΕ και τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές 
αρχές τον έλεγχο των εσωτερικών 
πολιτικών και των αλγορίθμων των 
παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών όσον 
αφορά την τήρηση της νομοθεσίας της 
Ένωσης και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των χρηστών των 
υπηρεσιών σε κάθε περίσταση, 
λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη 
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σημασία της μη ύπαρξης διακρίσεων και 
της ελευθερίας της έκφρασης και της 
πληροφόρησης σε μια ανοικτή και 
δημοκρατική κοινωνία, και χωρίς 
δημοσίευση εμπορικά ευαίσθητων 
δεδομένων· ζητεί αυτό το ευρωπαϊκό 
σύστημα εποπτείας των ψηφιακών 
υπηρεσιών να διασφαλίζει ότι οι κανόνες 
που ισχύουν για τους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών εφαρμόζονται και 
επιβάλλονται επαρκώς στα κράτη μέλη 
ώστε να παρέχεται προστασία στους 
χρήστες των υπηρεσιών και να 
διευκολύνεται η ευρωπαϊκή ψηφιακή 
ενιαία αγορά.

Or. en

Τροπολογία 65
Jeroen Lenaers

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
εποπτικές αρχές στα κράτη μέλη δέχονται 
πιέσεις λόγω της αυξανόμενης 
αναντιστοιχίας μεταξύ των 
αρμοδιοτήτων τους για προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
των πόρων που διαθέτουν για τον σκοπό 
αυτό· σημειώνει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες θα γίνονται ολοένα και πιο 
περίπλοκες λόγω της αυξανόμενης 
χρήσης καινοτομιών όπως της τεχνητής 
νοημοσύνης· ως εκ τούτου τονίζει πόσο 
σημαντικό είναι οι εποπτικές αρχές της 
ΕΕ να διαθέτουν επαρκείς πόρους και 
προσωπικό ώστε να παρακολουθούν 
κατάλληλα την εφαρμογή του ΓΚΠΔ και 
να προστατεύουν τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις ελευθερίες· αναμένει 
λοιπόν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την 
καθυστερημένη δημοσίευση της έκθεσης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με 
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την εφαρμογή του ΓΚΠΔ· καλεί την 
Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα 
να επιβάλλει στις μεγάλες πολυεθνικές 
τεχνολογικές εταιρείες την υποχρέωση να 
πληρώνουν για την ίδια τους την εποπτεία 
μέσω της εισαγωγής ενός ευρωπαϊκού 
φόρου ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 66
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίο 
οι ψηφιακές υπηρεσίες συνεργάζονται με 
τον εκτός διαδικτύου κόσμο, για 
παράδειγμα στους τομείς των μεταφορών 
και της φιλοξενίας· σημειώνει ότι οι 
τοπικές κυβερνήσεις και ο δημόσιος 
τομέας μπορούν να επωφεληθούν από 
δεδομένα συγκεκριμένων τύπων 
ψηφιακών υπηρεσιών ώστε να 
βελτιώσουν, για παράδειγμα, τις πολιτικές 
αστικού σχεδιασμού τους· υπενθυμίζει ότι 
η συλλογή, χρήση και μεταφορά 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
μεταξύ άλλων ανάμεσα στον ιδιωτικό και 
τον δημόσιο τομέα, υπόκεινται στις 
διατάξεις του ΓΚΠΔ· καλεί ως εκ τούτου 
την Επιτροπή να προσέξει ώστε η 
πρότασή της για την πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες να είναι συμβατή με 
αυτόν τον σκοπό·

Or. en

Τροπολογία 67
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει 
μια ειδικά διαμορφωμένη κανονιστική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση όλων 
των προκλήσεων που θέτει η πολυμορφία 
των φορέων και υπηρεσιών που 
παρέχονται στο διαδίκτυο· ειδικότερα, 
τονίζει ότι το νέο οριζόντιο πλαίσιο θα 
πρέπει να ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο 
τις εμπορικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται σε αγορές του διαδικτύου 
και τις δραστηριότητες άλλων 
μεσαζόντων που έχουν επιπτώσεις στην 
ελευθερία της έκφρασης και της 
πληροφόρησης· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί 
ότι είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται 
διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις 
για το παράνομο και το νόμιμο 
περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 68
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει τη διάδοση ψευδών 
ειδήσεων και την παραπληροφόρηση με 
ψευδές ή παραπλανητικό περιεχόμενο, οι 
οποίες επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια 
κοινή γνώμη βασισμένη σε ψέμματα και 
εσφαλμένα στοιχεία που, όμως πολύς 
κόσμος πιστεύει για αληθινά· καλεί την 
Επιτροπή να εξακολουθήσει να εργάζεται 
και να διερευνά νέους τρόπους 
καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων, 
και ταυτόχρονα να διασφαλίζει τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι 
οι εφαρμογές εντοπισμού πρέπει, πέρα 
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από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, να σέβονται 
τα δικαιώματα ιδιωτικότητας·

Or. es

Τροπολογία 69
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. ανησυχεί για τον κατακερματισμό 
της δημόσιας εποπτείας και επίβλεψης 
των ψηφιακών υπηρεσιών και της συχνής 
έλλειψης χρηματοοικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων που είναι 
απαραίτητοι στους εποπτικούς φορείς για 
την ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων 
τους· ζητεί αυξημένη συνεργασία όσον 
αφορά την κανονιστική εποπτεία των 
ψηφιακών υπηρεσιών· στηρίζει τη 
δημιουργία ενός ανεξάρτητου φορέα της 
ΕΕ, ο οποίος θα διασφαλίζει την 
εναρμονισμένη υλοποίηση και τη 
συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες·

Or. en

Τροπολογία 70
Εύα Καϊλή, Klára Dobrev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. συνιστά στην Επιτροπή να 
διερευνήσει τη δυνατότητα διεύρυνσης 
του ορισμού της κατάχρησης της 
κυρίαρχης θέσης στην αγορά ώστε να 
περιλαμβάνει την κατοχή σημαντικών 
όγκων δεδομένων, με σκοπό το 
μετριασμό της συγκέντρωσης δεδομένων 
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από μεγάλους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών και πλατφόρμες του 
διαδικτύου, γεγονός που μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα δραστηριότητες 
αυτοπροτίμησης, υψηλότερους φραγμούς 
εισόδου καθώς και μειωμένες επιλογές 
για τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 71
Dragoş Tudorache

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι η πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι 
αρκετά διαχρονική και ευέλικτη ώστε να 
επιτρέπεται η διενέργεια περιοδικών 
αναθεωρήσεων και επικαιροποιήσεων 
αναλόγως της εμφάνισης νέων 
τεχνολογιών με επιπτώσεις στην ψηφιακή 
ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων 
νεοεμφανιζόμενων απειλών και νέων 
τύπων υπηρεσιών του διαδικτύου.

Or. en

Τροπολογία 72
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Paul Tang
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
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δυνατότητα επιβολής σε μεγάλους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας την 
υποχρέωση να αναφέρουν στην αρμόδια 
αρχή επιβολής του νόμου τη διάπραξη 
σοβαρών αδικημάτων αμέσως μόλις 
λαμβάνουν πραγματική γνώση τέτοιων 
αδικημάτων·

Or. en

Τροπολογία 73
Paul Tang

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει τη σημασία των 
ευρωπαϊκών αξιών και κανόνων για την 
προστασία των δεδομένων και την 
ιδιωτική ζωή, και τονίζει τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν τα άτομα που θέλουν 
να διαφυλάσσουν τα ατομικά τους 
δικαιώματα για την προστασία των 
δεδομένων και την ιδιωτική ζωή έναντι 
κυρίαρχων πλατφορμών, οι οποίες είναι 
δραστήριες σε πολλαπλές αγορές και 
έχουν πολλαπλές συνδεδεμένες οντότητες· 
ζητεί ως εκ τούτου να επιβάλλεται στις 
πλατφόρμες, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, η 
υποχρέωση να προσφέρουν ένα ψηφιακό 
περιβάλλον όπου οι χρήστες μπορούν 
εύκολα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, 
και ενθαρρύνει τις εταιρείες να 
δημιουργήσουν μια «υπηρεσία μίας 
στάσης» για όλες τις υποκείμενες 
ψηφιακές πλατφόρμες τους·

Or. en

Τροπολογία 74
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Σχέδιο γνωμοδότησης
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Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει τη σημασία της 
ενδυνάμωσης των χρηστών όσον αφορά 
την άσκηση των δικών τους θεμελιωδών 
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο· θεωρεί ότι 
οι χρήστες θα πρέπει να έχουν εύκολη 
πρόσβαση σε διαδικασίες καταγγελίας, 
ένδικα μέσα, εκπαιδευτικά μέτρα και 
ενημέρωση για θέματα προστασίας των 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 75
Εύα Καϊλή, Klára Dobrev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
να διερευνά τις εμπορικές χρήσεις της 
τεχνολογίας αλυσίδας συστοιχιών, ιδίως 
σε σχέση με έξυπνες συμβάσεις και τη 
χρήση τους σε καταναλωτικά προϊόντα 
και υπηρεσίες, έχοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις της προστασίας των 
καταναλωτών και της ιδιωτικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 76
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. είναι πεπεισμένο ότι αποτελεί 
αποκλειστικό καθήκον δημοκρατικά 
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υπόλογων αρμόδιων δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν για τη νομιμότητα του 
διαδικτυακού περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 77
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υπογραμμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο θα πρέπει να αποσύρεται 
από εκεί όπου φιλοξενείται και ότι δεν 
απαιτείται από τους παρόχους 
πρόσβασης να αποκλείουν την πρόσβαση 
σε περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 78
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. τονίζει ότι, για τη διαφύλαξη των 
προτύπων της ελευθερίας του λόγου, την 
αποφυγή συγκρούσεων νόμων, 
αδικαιολόγητων και αναποτελεσματικών 
γεωγραφικών αποκλεισμών, καθώς και 
για την επιδίωξη της εναρμονισμένης 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας δεν θα είναι 
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υποχρεωμένοι να αποσύρουν ή να 
απενεργοποιούν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που είναι νόμιμες στη χώρα 
προέλευσής τους·

Or. en

Τροπολογία 79
Paul Tang, Patrick Breyer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. σημειώνει ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο χρονολογείται από 
το 2000· σημειώνει ότι το καθεστώς 
προστασίας δεδομένων έχει 
επικαιροποιηθεί σημαντικά από τότε· 
υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, ότι 
οποιαδήποτε μελλοντική διάταξη της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο τηρεί 
πλήρως το ευρωπαϊκό καθεστώς για την 
προστασία των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 80
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. τονίζει ότι οι πάροχοι ψηφιακών 
υπηρεσιών πρέπει να εξουσιοδοτούνται 
να αποσύρουν το περιεχόμενο των 
χρηστών τους από το διαδίκτυο μόνον 
κατόπιν επαρκώς τεκμηριωμένων 
εντολών από δημοκρατικά υπόλογες 
αρμόδιες δημόσιες αρχές.

Or. en
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Τροπολογία 81
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. καλεί τους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών να αποσύρουν περιεχόμενο 
από το διαδίκτυο, κατά τρόπο επιμελή, 
αναλογικό και χωρίς διακρίσεις, και 
λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίσταση 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών 
καθώς, και να λαμβάνουν υπόψη τη 
θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της 
έκφρασης και της πληροφόρησης σε μια 
ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία με 
στόχο την αποφυγή της απομάκρυνσης 
περιεχομένου που δεν είναι παράνομο· 
ζητεί από παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών, οι οποίοι θέλουν με δική τους 
πρωτοβουλία να περιορίσουν ορισμένο 
νομικό περιεχόμενο των χρηστών τους, 
να διερευνήσουν τη δυνατότητα 
επισήμανσης αντί της απόσυρσης του εν 
λόγω περιεχομένου, ώστε να παρέχουν 
στους χρήστες την ευκαιρία να επιλέγουν 
με δική τους ευθύνη την πρόσβαση στο 
περιεχόμενο αυτό.

Or. en

Τροπολογία 82
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. επισημαίνει ότι η πράξη για τις 
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ψηφιακές υπηρεσίες δεν θα χρησιμοποιεί 
τη νομικά απροσδιόριστη έννοια του 
«επιβλαβούς περιεχομένου», αλλά θα 
αντιμετωπίζει τη δημοσίευση 
περιεχομένου που είναι παράνομο· τονίζει 
ότι η διασπορά ψευδών και ρατσιστικών 
πληροφοριών στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης θα πρέπει να περιορίζεται 
μέσω της παροχής στους χρήστες του 
ελέγχου σχετικά με το περιεχόμενο που 
τους προτείνεται· τονίζει ότι η 
συγκέντρωση περιεχομένου για τον 
εντοπισμό των δράσεων των χρηστών θα 
απαιτεί τη συναίνεση του χρήστη· 
προτείνει οι χρήστες των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης να έχουν 
δικαίωμα να βλέπουν το χρονοδιάγραμμά 
τους με χρονολογική σειρά· προτείνει οι 
κυρίαρχες πλατφόρμες να παρέχουν 
στους χρήστες μια επιφάνεια διεπαφής 
για τη συγκέντρωση περιεχομένου από 
λογισμικό ή υπηρεσίες της επιλογής τους·

Or. en

Τροπολογία 83
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Paul Tang
εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. τονίζει την ανάγκη να 
εφαρμόζεται αποτελεσματική 
διατερματική κρυπτογράφηση σε 
δεδομένα, επειδή είναι απαραίτητη για 
την εμπιστοσύνη προς το διαδίκτυο και 
την ασφάλεια σε αυτό· αντιλαμβάνεται ότι 
η αποτελεσματική αποτροπή της μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων 
αποτελεί επίσης αναγκαστική αποτροπή 
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της πρόσβασης παρόχων και αρχών· είναι 
της άποψης ότι επειδή οι ψηφιακές 
υπηρεσίες διεισδύουν σε κάθε πτυχή της 
ζωής, της κοινωνίας και των κρίσιμων 
υποδομών, η διασφάλιση αυτών των 
υποδομών και η διαφύλαξη των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της 
εφαρμογής αποτελεσματικής 
κρυπτογράφησης αποτελεί 
προτεραιότητα·

Or. en

Τροπολογία 84
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. αναμένει από τους παρόχους 
ψηφιακών υπηρεσιών να θεσπίσουν 
δίκαιους και διαφανείς μηχανισμούς 
κοινοποίησης, οι οποίοι επιτρέπουν στους 
χρήστες να ενημερώνουν τις σχετικές 
δημοκρατικά υπόλογες αρμόδιες 
δημόσιες αρχές για πιθανώς παράνομο 
περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 85
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. απαιτεί από τους παρόχους 
ψηφιακών υπηρεσιών να ενημερώνονται 
σχετικά με εικαζόμενο παράνομο 
περιεχόμενο των χρηστών τους ώστε να 
ενημερώνουν τις αρμόδιες δημόσιες 
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αρχές χωρίς περιττή καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 86
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ζ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ζ. ζητεί από τα κράτη μέλη και τους 
παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να 
εφαρμόσουν διαφανείς, 
αποτελεσματικούς, δίκαιους και ταχείς 
μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγής ώστε να επιτρέπεται στους 
χρήστες να αμφισβητούν την απόσυρση 
του περιεχομένου τους από το διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 87
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 η (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5η. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την πρόσβαση και την 
αποτελεσματικότητα των οικείων 
συστημάτων δικαιοσύνης και επιβολής 
του νόμου όσον αφορά τον προσδιορισμό 
του παράνομου χαρακτήρα του 
διαδικτυακού περιεχομένου και την 
επίλυση διαφορών σχετικά με την 
απόσυρση περιεχομένου από το 
διαδίκτυο, καθώς και να εξετάσουν για 
τον σκοπό αυτό το ενδεχόμενο ίδρυσης 
εξειδικευμένων δικαστηρίων και 
μονάδων επιβολής του νόμου εντός των 
εθνικών τους συστημάτων δικαιοσύνης 
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και επιβολής του νόμου.

Or. en

Τροπολογία 88
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 θ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5θ. πιστεύει ότι ούτε οι πάροχοι 
υπηρεσιών υποδομών, οι πάροχοι 
πληρωμών και άλλες εταιρείες που 
παρέχουν υπηρεσίες σε παρόχους 
ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά ούτε και οι 
πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν 
άμεση σχέση με τον χρήστη πρέπει να 
θεωρούνται υπεύθυνοι για το περιεχόμενο 
που αναφορτώνει ή καταφορτώνει ένας 
χρήστης με δική του πρωτοβουλία· 
πιστεύει ταυτόχρονα ότι οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν 
άμεση σχέση με τον χρήστη που 
αναφόρτωσε το παράνομο περιεχόμενο 
και οι οποίοι έχουν την ικανότητα να 
αποσύρουν από το διαδίκτυο 
συγκεκριμένα τμήματα του περιεχομένου 
του χρήστη, πρέπει να θεωρούνται 
υπεύθυνοι για μη άμεση ανταπόκριση σε 
επαρκώς τεκμηριωμένες εντολές που 
δίνονται από δημοκρατικά υπόλογες 
αρμόδιες δημόσιες αρχές για την 
απόσυρση του παράνομου περιεχομένου 
από το διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 89
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ι (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ι. τονίζει ότι οι δημόσιες αρχές δεν 
πρέπει να επιβάλουν στους παρόχους 
ψηφιακών υπηρεσιών την υποχρέωση να 
παρακολουθούν είτε τυπικά είτε 
πραγματικά τις πληροφορίες που 
μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε τη 
γενική υποχρέωση να αναζητούν, 
συντονίζουν ή φιλτράρουν περιεχόμενο 
που υποδεικνύει παράνομη 
δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 90
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ια (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ια. είναι πεπεισμένο ότι οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένοι να εμποδίζουν την 
αναφόρτωση παράνομου περιεχομένου· 
πιστεύει ταυτόχρονα ότι, όπου είναι από 
τεχνολογική άποψη εφικτό, βάσει 
επαρκώς τεκμηριωμένων εντολών από 
δημοκρατικά υπόλογες αρμόδιες 
δημόσιες αρχές, και λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη το συγκεκριμένο πλαίσιο του 
περιεχομένου, μπορεί να ζητηθεί από 
τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να 
εκτελούν περιοδικές αναζητήσεις για 
συγκεκριμένα τμήματα περιεχομένου, τα 
οποία, σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην υπόθεση C-18/18, είναι 
πανομοιότυπα ή ισοδύναμα με 
περιεχόμενο που έχει ήδη κριθεί 
παράνομο από δικαστήριο, και να 
αποσύρουν το εν λόγω περιεχόμενο.

Or. en
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Τροπολογία 91
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιβ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιβ. πιστεύει ότι όλες οι αποφάσεις για 
την απόσυρση περιεχομένου χρηστών 
πρέπει να υπόκεινται σε εποπτεία και 
επαλήθευση από άνθρωπο.

Or. en

Τροπολογία 92
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιγ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιγ. πιστεύει ότι οι πάροχοι ψηφιακών 
υπηρεσιών δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τους 
εθνικούς περιορισμούς της ελευθερίας 
του λόγου ενός κράτους μέλους σε ένα 
άλλο κράτος μέλος στο οποίο δεν υπάρχει 
ο περιορισμός αυτός.

Or. en

Τροπολογία 93
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιδ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιδ. καλεί τους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την ταυτοποίηση και 
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επισήμανση του περιεχομένου που 
αναφορτώνεται από μποτ στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης.

Or. en

Τροπολογία 94
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιε. ζητεί από τους παρόχους 
ψηφιακών υπηρεσιών να παρέχουν, στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό, στους χρήστες 
τους τη δυνατότητα να επιλέξουν ποιο 
περιεχόμενο θέλουν να τους προβάλλεται 
και με ποια σειρά.

Or. en

Τροπολογία 95
Moritz Körner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ιστ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ιστ. ζητεί, βάσει των ως άνω αρχών, η 
πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες να 
εναρμονίζεται και να αντικαθιστά τα 
μέτρα για την ευθύνη που ορίζονται στην 
οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά, την οδηγία 
για την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων καθώς και τον 
κανονισμό για το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Or. en
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