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Τροπολογία 126
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ολοένα 
και συχνότερα, ή εξετάζουν το ενδεχόμενο 
να θεσπίσουν, εθνική νομοθεσία για τα 
ζητήματα που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, επιβάλλοντας, ιδίως, 
απαιτήσεις επιμέλειας στους παρόχους 
ενδιάμεσων υπηρεσιών. Η αποκλίνουσα 
αυτή εθνική νομοθεσία επηρεάζει 
αρνητικά την εσωτερική αγορά, η οποία, 
σύμφωνα με το άρθρο 26 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα μέσα στον οποίο διασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών, καθώς και η ελευθερία 
εγκατάστασης, λαμβανομένου υπόψη του 
εγγενώς διασυνοριακού χαρακτήρα του 
διαδικτύου, το οποίο χρησιμοποιείται κατά 
κανόνα για την παροχή αυτών των 
υπηρεσιών. Οι όροι παροχής ενδιάμεσων 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά θα πρέπει να εναρμονιστούν, ώστε 
οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε νέες 
αγορές και ευκαιρίες αξιοποίησης των 
οφελών της εσωτερικής αγοράς, με 
παράλληλη παροχή περισσότερων 
επιλογών στους καταναλωτές και σε 
άλλους αποδέκτες των υπηρεσιών.

(2) Επί σειρά ετών, η πολιτική 
βασίζονταν σε προαιρετική συνεργασία 
προκειμένου να αντιμετωπίσει τους εν 
λόγω κινδύνους και προκλήσεις. Από τότε 
που αυτό αποδείχτηκε ανεπαρκές και 
διαπιστώθηκε έλλειψη εναρμονισμένων 
κανόνων σε επίπεδο Ένωσης, τα κράτη 
μέλη θεσπίζουν ολοένα και συχνότερα, ή 
εξετάζουν το ενδεχόμενο να θεσπίσουν, 
εθνική νομοθεσία, επιβάλλοντας, ιδίως, 
απαιτήσεις επιμέλειας στους παρόχους 
ενδιάμεσων υπηρεσιών. Η αποκλίνουσα 
αυτή εθνική νομοθεσία επηρεάζει 
αρνητικά την εσωτερική αγορά, η οποία, 
σύμφωνα με το άρθρο 26 της Συνθήκης, 
περιλαμβάνει χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα μέσα στον οποίο διασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών, καθώς και η ελευθερία 
εγκατάστασης, λαμβανομένου υπόψη του 
εγγενώς διασυνοριακού χαρακτήρα του 
διαδικτύου, το οποίο χρησιμοποιείται κατά 
κανόνα για την παροχή αυτών των 
υπηρεσιών. Οι όροι παροχής ενδιάμεσων 
υπηρεσιών σε ολόκληρη την εσωτερική 
αγορά θα πρέπει να εναρμονιστούν, ώστε 
οι επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε νέες 
αγορές και ευκαιρίες αξιοποίησης των 
οφελών της εσωτερικής αγοράς, με 
παράλληλη παροχή περισσότερων 
επιλογών στους καταναλωτές και σε 
άλλους αποδέκτες των υπηρεσιών. 
Εξάλλου, ο κατακερματισμός των 
κανόνων μπορεί να έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην ελευθερία έκφρασης.

Or. en
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Τροπολογία 127
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Επιπλέον, τα κράτη δεσμεύονται 
να προωθήσουν, μέσω πολυμερών 
συμφωνιών όπως η Διεθνής Σύμπραξη 
για την Πληροφόρηση και τη 
Δημοκρατία, που υπογράφηκε από 21 
κράτη μέλη της ΕΕ, τη ρύθμιση του 
δημόσιου χώρου των πληροφοριών και 
της επικοινωνίας μέσω της θέσπισης 
δημοκρατικών διασφαλίσεων για τον 
ψηφιακό χώρο, βασισμένες στην ευθύνη 
των πλατφορμών και των εγγυήσεων για 
την αξιοπιστία των πληροφοριών. Αυτές 
οι πολυμερείς δεσμεύσεις προσφέρουν 
συγκλίνουσες λύσεις σε θέματα που 
εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 128
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Οι σύνθετες κανονιστικές 
απαιτήσεις τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο 
και σε επίπεδο κρατών μελών έχουν 
συμβάλει στην αύξηση του διοικητικού 
κόστους και της ανασφάλειας δικαίου για 
τις ενδιάμεσες υπηρεσίες που 
δραστηριοποιούνται στην εσωτερική 
αγορά, και ιδίως για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας τον 
κίνδυνο πρακτικών διακρίσεων στα 
κράτη μέλη.

Or. en
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Τροπολογία 129
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Antonio 
López-Istúriz White, Milan Brglez, Dragoş Pîslaru, Fabienne Keller, Εύα Καϊλή, 
Josianne Cutajar, Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η υπεύθυνη και επιμελής 
συμπεριφορά των παρόχων ενδιάμεσων 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη για ένα 
ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο 
επιγραμμικό περιβάλλον και προκειμένου 
οι πολίτες της Ένωσης και άλλα άτομα να 
μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (στο εξής: Χάρτης), ιδίως 
την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης και την επιχειρηματική 
ελευθερία, καθώς και το δικαίωμα στην 
απαγόρευση των διακρίσεων.

(3) Η υπεύθυνη και επιμελής 
συμπεριφορά των παρόχων ενδιάμεσων 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη για ένα 
ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο 
επιγραμμικό περιβάλλον και προκειμένου 
οι πολίτες της Ένωσης και άλλα άτομα να 
μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (στο εξής: Χάρτης), ιδίως 
την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης και την επιχειρηματική 
ελευθερία, καθώς και το δικαίωμα στην 
απαγόρευση των διακρίσεων. Τα παιδιά 
έχουν ειδικά δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στο άρθρο 24 του Χάρτη 
και στη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα του παιδιού. Η Γενική 
Παρατήρηση αριθ. 25 για τα δικαιώματα 
του παιδιού σε σχέση με το ψηφιακό 
περιβάλλον ορίζει επίσημα πώς 
εφαρμόζονται αυτά τα δικαιώματα στον 
ψηφιακό κόσμο.

Or. en

Τροπολογία 130
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η υπεύθυνη και επιμελής (3) Η υπεύθυνη και επιμελής 
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συμπεριφορά των παρόχων ενδιάμεσων 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη για ένα 
ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο 
επιγραμμικό περιβάλλον και προκειμένου 
οι πολίτες της Ένωσης και άλλα άτομα να 
μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (στο εξής: Χάρτης), ιδίως 
την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης και την επιχειρηματική 
ελευθερία, καθώς και το δικαίωμα στην 
απαγόρευση των διακρίσεων.

συμπεριφορά των παρόχων ενδιάμεσων 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη για ένα 
ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο 
επιγραμμικό περιβάλλον και προκειμένου 
οι πολίτες της Ένωσης και άλλα άτομα να 
μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (στο εξής: Χάρτης), ιδίως το 
δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, το δικαίωμα 
στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα στην 
ελευθερία έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας 
της λήψης και της μετάδοσης 
πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία, της 
ελευθερίας των επιθετικών ή 
αμφιλεγόμενων απόψεων στο πλαίσιο 
δημόσιας συζήτησης, της ελευθερίας των 
μέσων και της πρόσβασης σε 
πληροφόρηση και την επιχειρηματική 
ελευθερία, και το δικαίωμα στην 
απαγόρευση των διακρίσεων, και το 
δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 131
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η υπεύθυνη και επιμελής 
συμπεριφορά των παρόχων ενδιάμεσων 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη για ένα 
ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο 
επιγραμμικό περιβάλλον και προκειμένου 
οι πολίτες της Ένωσης και άλλα άτομα να 
μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (στο εξής: Χάρτης), ιδίως 

(3) Η υπεύθυνη και επιμελής 
συμπεριφορά των παρόχων ενδιάμεσων 
υπηρεσιών προβλέπει ότι οι πολίτες της 
Ένωσης και άλλα άτομα μπορούν να 
ασκούν επαρκώς τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους στο επιγραμμικό 
περιβάλλον, τα οποία κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (στο εξής: Χάρτης), ιδίως 
την ελευθερία έκφρασης και 
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την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης και την επιχειρηματική 
ελευθερία, καθώς και το δικαίωμα στην 
απαγόρευση των διακρίσεων.

πληροφόρησης και την επιχειρηματική 
ελευθερία, καθώς και το δικαίωμα στην 
απαγόρευση των διακρίσεων. Για τον 
σκοπό αυτόν, δεν είναι αποδεκτό οι όροι 
και οι προϋποθέσεις αυτών των παρόχων 
να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως 
βάση για την κατάργηση ή την 
απενεργοποίηση περιεχομένου που δεν 
είναι προδήλως παράνομο.

Or. it

Τροπολογία 132
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η υπεύθυνη και επιμελής 
συμπεριφορά των παρόχων ενδιάμεσων 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη για ένα 
ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο 
επιγραμμικό περιβάλλον και προκειμένου 
οι πολίτες της Ένωσης και άλλα άτομα να 
μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (στο εξής: Χάρτης), ιδίως 
την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης και την επιχειρηματική 
ελευθερία, καθώς και το δικαίωμα στην 
απαγόρευση των διακρίσεων.

(3) Η υπεύθυνη και επιμελής 
συμπεριφορά των παρόχων ενδιάμεσων 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη για ένα 
ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο 
επιγραμμικό περιβάλλον και προκειμένου 
οι πολίτες της Ένωσης και οι χρήστες και 
οι καταναλωτές εντός της Ένωσης να 
μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (στο εξής: Χάρτης), ιδίως 
την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης και την επιχειρηματική 
ελευθερία, τα δικαιώματα στην ιδιωτική 
ζωή και στην προστασία των δεδομένων 
καθώς και το δικαίωμα στην απαγόρευση 
των διακρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 133
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3



PE693.830v01-00 8/487 AM\1233797EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η υπεύθυνη και επιμελής 
συμπεριφορά των παρόχων ενδιάμεσων 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη για ένα 
ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο 
επιγραμμικό περιβάλλον και προκειμένου 
οι πολίτες της Ένωσης και άλλα άτομα να 
μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (στο εξής: Χάρτης), ιδίως 
την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης και την επιχειρηματική 
ελευθερία, καθώς και το δικαίωμα στην 
απαγόρευση των διακρίσεων.

(3) Η υπεύθυνη και επιμελής 
συμπεριφορά των παρόχων ενδιάμεσων 
υπηρεσιών είναι απαραίτητη για ένα 
ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο 
επιγραμμικό περιβάλλον και προκειμένου 
οι πολίτες της Ένωσης και άλλα άτομα να 
μπορούν να ασκούν τα θεμελιώδη 
δικαιώματά τους που κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων (στο εξής: Χάρτης), ιδίως το 
δικαίωμα στην απαγόρευση των 
διακρίσεων, στην ιδιωτική ζωή, στην 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης, την προστασία του 
καταναλωτή, και την επιχειρηματική 
ελευθερία.

Or. en

Τροπολογία 134
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Μια τέτοια ουσιώδης σύνδεση με 
την Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ότι 
υφίσταται όταν ο πάροχος υπηρεσιών 
διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση ή, 
ελλείψει αυτής, με βάση την ύπαρξη 
σημαντικού αριθμού χρηστών σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη ή τη στόχευση 
δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη. Η στόχευση δραστηριοτήτων 
προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορεί να προσδιοριστεί με βάση όλες τις 
σχετικές περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η 
χρήση γλώσσας ή νομίσματος που 
χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος 
μέλος ή η δυνατότητα παραγγελίας 

(8) Μια τέτοια ουσιώδης σύνδεση με 
την Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ότι 
υφίσταται όταν ο πάροχος υπηρεσιών 
διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση ή, 
ελλείψει αυτής, με βάση την ύπαρξη 
σημαντικού αριθμού χρηστών σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη ή τη στόχευση 
δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη. Η στόχευση δραστηριοτήτων 
προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη θα 
πρέπει να προσδιοριστεί με βάση όλες τις 
σχετικές περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η 
χρήση γλώσσας ή νομίσματος που 
χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος 
μέλος ή η δυνατότητα παραγγελίας 
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προϊόντων ή υπηρεσιών, ή χρήσης εθνικών 
τομέων ανωτάτου επιπέδου. Η στόχευση 
δραστηριοτήτων προς ένα κράτος μέλος θα 
μπορούσε επίσης να συναχθεί από τη 
διαθεσιμότητα μιας εφαρμογής στο 
σχετικό εθνικό κατάστημα εφαρμογών, 
από την παροχή τοπικών διαφημίσεων ή 
διαφημίσεων στη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος 
ή από τον χειρισμό των σχέσεων με τους 
πελάτες, όπως η εξυπηρέτηση πελατών στη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται γενικά στο εν 
λόγω κράτος μέλος. Δεκτή θα πρέπει 
επίσης να γίνεται η ύπαρξη ουσιώδους 
σύνδεσης όταν ο πάροχος υπηρεσιών 
κατευθύνει τη δραστηριότητά του προς ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου27. Από την άλλη 
πλευρά, η απλή τεχνική προσβασιμότητα 
ιστοτόπου από την Ένωση δεν μπορεί, γι’ 
αυτόν και μόνο τον λόγο, να θεωρηθεί ότι 
δημιουργεί ουσιώδη σύνδεση με την 
Ένωση.

προϊόντων ή υπηρεσιών, ή χρήσης εθνικών 
τομέων ανωτάτου επιπέδου. Η στόχευση 
δραστηριοτήτων προς ένα κράτος μέλος θα 
μπορούσε επίσης να συναχθεί από τη 
διαθεσιμότητα μιας εφαρμογής στο 
σχετικό εθνικό κατάστημα εφαρμογών, 
από την παροχή τοπικών διαφημίσεων ή 
διαφημίσεων στη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος 
ή από τον χειρισμό των σχέσεων με τους 
πελάτες, όπως η εξυπηρέτηση πελατών στη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται γενικά στο εν 
λόγω κράτος μέλος. Δεκτή θα πρέπει 
επίσης να γίνεται η ύπαρξη ουσιώδους 
σύνδεσης όταν ο πάροχος υπηρεσιών 
κατευθύνει τη δραστηριότητά του προς ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. Από την άλλη 
πλευρά, η απλή τεχνική προσβασιμότητα 
ιστοτόπου, διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων 
επικοινωνίας από την Ένωση δεν μπορεί, 
γι’ αυτόν και μόνο τον λόγο, να θεωρηθεί 
αρκετή ώστε να συνιστά ουσιώδη 
σύνδεση με την Ένωση.

_________________
27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις 
(ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 135
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Μια τέτοια ουσιώδης σύνδεση με 
την Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ότι 
υφίσταται όταν ο πάροχος υπηρεσιών 
διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση ή, 
ελλείψει αυτής, με βάση την ύπαρξη 
σημαντικού αριθμού χρηστών σε ένα ή 
περισσότερα κράτη μέλη ή τη στόχευση 
δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη. Η στόχευση δραστηριοτήτων 
προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορεί να προσδιοριστεί με βάση όλες τις 
σχετικές περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η 
χρήση γλώσσας ή νομίσματος που 
χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος 
μέλος ή η δυνατότητα παραγγελίας 
προϊόντων ή υπηρεσιών, ή χρήσης εθνικών 
τομέων ανωτάτου επιπέδου. Η στόχευση 
δραστηριοτήτων προς ένα κράτος μέλος θα 
μπορούσε επίσης να συναχθεί από τη 
διαθεσιμότητα μιας εφαρμογής στο 
σχετικό εθνικό κατάστημα εφαρμογών, 
από την παροχή τοπικών διαφημίσεων ή 
διαφημίσεων στη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος 
ή από τον χειρισμό των σχέσεων με τους 
πελάτες, όπως η εξυπηρέτηση πελατών στη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται γενικά στο εν 
λόγω κράτος μέλος. Δεκτή θα πρέπει 
επίσης να γίνεται η ύπαρξη ουσιώδους 
σύνδεσης όταν ο πάροχος υπηρεσιών 
κατευθύνει τη δραστηριότητά του προς ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου27. Από την άλλη 
πλευρά, η απλή τεχνική προσβασιμότητα 
ιστοτόπου από την Ένωση δεν μπορεί, γι’ 
αυτόν και μόνο τον λόγο, να θεωρηθεί ότι 
δημιουργεί ουσιώδη σύνδεση με την 
Ένωση.

(8) Μια τέτοια ουσιώδης σύνδεση με 
την Ένωση θα πρέπει να θεωρείται ότι 
υφίσταται όταν ο πάροχος υπηρεσιών 
διαθέτει εγκατάσταση στην Ένωση ή, 
ελλείψει αυτής, με βάση την κατεύθυνση 
δραστηριοτήτων προς ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη. Η στόχευση δραστηριοτήτων 
προς ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 
μπορεί να προσδιοριστεί με βάση όλες τις 
σχετικές περιστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων όπως η 
χρήση γλώσσας ή νομίσματος που 
χρησιμοποιείται γενικά στο οικείο κράτος 
μέλος ή η δυνατότητα παραγγελίας 
προϊόντων ή υπηρεσιών, ή χρήσης εθνικών 
τομέων ανωτάτου επιπέδου. Η στόχευση 
δραστηριοτήτων προς ένα κράτος μέλος θα 
μπορούσε επίσης να συναχθεί από τη 
διαθεσιμότητα μιας εφαρμογής στο 
σχετικό εθνικό κατάστημα εφαρμογών, 
από την παροχή τοπικών διαφημίσεων ή 
διαφημίσεων στη γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στο εν λόγω κράτος μέλος 
ή από τον χειρισμό των σχέσεων με τους 
πελάτες, όπως η εξυπηρέτηση πελατών στη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται γενικά στο εν 
λόγω κράτος μέλος. Δεκτή θα πρέπει 
επίσης να γίνεται η ύπαρξη ουσιώδους 
σύνδεσης όταν ο πάροχος υπηρεσιών 
κατευθύνει τη δραστηριότητά του προς ένα 
ή περισσότερα κράτη μέλη, όπως 
καθορίζεται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) 
1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου27. Από την άλλη 
πλευρά, η απλή τεχνική προσβασιμότητα 
ιστοτόπου από την Ένωση δεν μπορεί, γι’ 
αυτόν και μόνο τον λόγο, να θεωρηθεί ότι 
δημιουργεί ουσιώδη σύνδεση με την 
Ένωση.

_________________ _________________
27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, 

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, 
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για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 
και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 
20.12.2012, σ. 1).

για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 
και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 
20.12.2012, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 136
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
συμπληρώνει, χωρίς ωστόσο να θίγει, την 
εφαρμογή κανόνων που απορρέουν από 
άλλες πράξεις του ενωσιακού δικαίου για 
τη ρύθμιση ορισμένων πτυχών της 
παροχής ενδιάμεσων υπηρεσιών, ιδίως την 
οδηγία 2000/31/ΕΚ, με εξαίρεση τις 
αλλαγές που εισάγονται με τον παρόντα 
κανονισμό, την οδηγία 2010/13/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε,28 και 
τον κανονισμό (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29 —
προτεινόμενος κανονισμός για το 
τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο. 
Ωστόσο, οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζονται σε ζητήματα τα 
οποία δεν καλύπτονται ή δεν καλύπτονται 
πλήρως από τις εν λόγω άλλες πράξεις, 
καθώς και σε ζητήματα επί των οποίων οι 
εν λόγω άλλες πράξεις παρέχουν στα 
κράτη μέλη τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
ορισμένα μέτρα σε εθνικό επίπεδο.

(9) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
συμπληρώνει, χωρίς ωστόσο να θίγει, την 
εφαρμογή κανόνων που απορρέουν από 
άλλες πράξεις του ενωσιακού δικαίου για 
τη ρύθμιση ορισμένων πτυχών της 
παροχής ενδιάμεσων υπηρεσιών, ιδίως την 
οδηγία 2000/31/ΕΚ, με εξαίρεση τις 
αλλαγές που εισάγονται με τον παρόντα 
κανονισμό, την οδηγία 2010/13/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε,28 και 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/784 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου29. Ωστόσο, οι κανόνες του 
παρόντος κανονισμού εφαρμόζονται σε 
ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται ή δεν 
καλύπτονται πλήρως από τις εν λόγω 
άλλες πράξεις, καθώς και σε ζητήματα επί 
των οποίων οι εν λόγω άλλες πράξεις 
παρέχουν στα κράτη μέλη τη δυνατότητα 
να λαμβάνουν ορισμένα μέτρα σε εθνικό 
επίπεδο.

_________________ _________________
28 Οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 

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

υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) 
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ) (ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1).

29 Κανονισμός (ΕΕ) …/... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου —
προτεινόμενος κανονισμός για το 
τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

29 Κανονισμός (ΕΕ) …/... του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου —
προτεινόμενος κανονισμός για το 
τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 137
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού η έννοια του 
«παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να 
οριστεί ευρέως και να καλύπτει επίσης 
πληροφορίες που αφορούν παράνομο 
περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες και 
δραστηριότητες. Ειδικότερα, η εν λόγω 
έννοια θα πρέπει να θεωρείται ότι 
αναφέρεται σε πληροφορίες, ανεξαρτήτως 
της μορφής τους, οι οποίες, βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου, είτε είναι οι ίδιες 
παράνομες, όπως η παράνομη ρητορική 
μίσους ή το τρομοκρατικό περιεχόμενο και 
το παράνομο περιεχόμενο που εισάγει 
διακρίσεις, είτε αφορούν δραστηριότητες 
που είναι παράνομες, όπως η κοινοποίηση 
εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών, η παράνομη μη 
συναινετική κοινοποίηση ιδιωτικών 
εικόνων, η παρενοχλητική παρακολούθηση 
στο διαδίκτυο, η πώληση μη 
συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 

(12) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού η έννοια του 
«παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να 
οριστεί. H εν λόγω έννοια θα πρέπει να 
θεωρείται ότι αναφέρεται σε πληροφορίες, 
ανεξαρτήτως της μορφής τους, οι οποίες, 
βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, είτε είναι 
οι ίδιες παράνομες, όπως η παράνομη 
ρητορική μίσους ή το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο και το παράνομο περιεχόμενο 
που εισάγει διακρίσεις, είτε αφορούν 
δραστηριότητες που είναι παράνομες, όπως 
η κοινοποίηση εικόνων που απεικονίζουν 
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η 
παράνομη μη συναινετική κοινοποίηση 
ιδιωτικών εικόνων, η παρενοχλητική 
παρακολούθηση στο διαδίκτυο, η πώληση 
μη συμμορφούμενων προϊόντων ή 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών, όταν ο παράνομος 
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πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας 
των πληροφοριών ή της δραστηριότητας 
προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από 
εθνικό δίκαιο το οποίο συνάδει με το 
ενωσιακό δίκαιο, ούτε έχει σημασία η 
ακριβής φύση ή το αντικείμενο του 
επίμαχου δικαίου.

χαρακτήρας των πληροφοριών ή της 
δραστηριότητας προκύπτει από το 
ενωσιακό δίκαιο ή από εθνικό δίκαιο το 
οποίο συνάδει με το ενωσιακό δίκαιο και 
τον Χάρτη.

Or. en

Τροπολογία 138
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου 
επιγραμμικού περιβάλλοντος, για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού η 
έννοια του «παράνομου περιεχομένου» θα 
πρέπει να οριστεί ευρέως και να καλύπτει 
επίσης πληροφορίες που αφορούν 
παράνομο περιεχόμενο, προϊόντα, 
υπηρεσίες και δραστηριότητες. 
Ειδικότερα, η εν λόγω έννοια θα πρέπει να 
θεωρείται ότι αναφέρεται σε πληροφορίες, 
ανεξαρτήτως της μορφής τους, οι οποίες, 
βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, είτε είναι 
οι ίδιες παράνομες, όπως η παράνομη 
ρητορική μίσους ή το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο και το παράνομο περιεχόμενο 
που εισάγει διακρίσεις, είτε αφορούν 
δραστηριότητες που είναι παράνομες, όπως 
η κοινοποίηση εικόνων που απεικονίζουν 
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η 
παράνομη μη συναινετική κοινοποίηση 
ιδιωτικών εικόνων, η παρενοχλητική 
παρακολούθηση στο διαδίκτυο, η πώληση 
μη συμμορφούμενων προϊόντων ή 

(12) Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού η έννοια του «παράνομου 
περιεχομένου» θα πρέπει να θεωρείται ότι 
αναφέρεται σε πληροφορίες, ανεξαρτήτως 
της μορφής τους, οι οποίες, βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου, είτε είναι οι ίδιες 
παράνομες, όπως η παράνομη ρητορική 
μίσους ή το τρομοκρατικό περιεχόμενο και 
το παράνομο περιεχόμενο που εισάγει 
διακρίσεις, είτε ότι δεν συμμορφώνεται με 
το ενωσιακό δίκαιο εφόσον αφορά  
δραστηριότητες που είναι παράνομες, όπως 
η κοινοποίηση εικόνων που απεικονίζουν 
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, η 
παράνομη μη συναινετική κοινοποίηση 
ιδιωτικών εικόνων, η παρενοχλητική 
παρακολούθηση στο διαδίκτυο, η πώληση 
μη συμμορφούμενων, επικίνδυνων 
προϊόντων ή προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
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προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας 
των πληροφοριών ή της δραστηριότητας 
προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από 
εθνικό δίκαιο το οποίο συνάδει με το 
ενωσιακό δίκαιο, ούτε έχει σημασία η 
ακριβής φύση ή το αντικείμενο του 
επίμαχου δικαίου.

των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας 
των πληροφοριών ή της δραστηριότητας 
προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από 
εθνικό δίκαιο το οποίο συνάδει με το 
ενωσιακό δίκαιο, ούτε έχει σημασία η 
ακριβής φύση ή το αντικείμενο του 
επίμαχου δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 139
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού η έννοια του 
«παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να 
οριστεί ευρέως και να καλύπτει επίσης 
πληροφορίες που αφορούν παράνομο 
περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες και 
δραστηριότητες. Ειδικότερα, η εν λόγω 
έννοια θα πρέπει να θεωρείται ότι 
αναφέρεται σε πληροφορίες, ανεξαρτήτως 
της μορφής τους, οι οποίες, βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου, είτε είναι οι ίδιες 
παράνομες, όπως η παράνομη ρητορική 
μίσους ή το τρομοκρατικό περιεχόμενο και 
το παράνομο περιεχόμενο που εισάγει 
διακρίσεις, είτε αφορούν δραστηριότητες 
που είναι παράνομες, όπως η κοινοποίηση 
εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών, η παράνομη μη 
συναινετική κοινοποίηση ιδιωτικών 

(12) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού η έννοια του 
«παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να 
οριστεί καταλλήλως και να καλύπτει 
επίσης πληροφορίες που αφορούν 
παράνομο περιεχόμενο, προϊόντα, 
υπηρεσίες και δραστηριότητες όταν οι εν 
λόγω πληροφορίες είναι καθαυτές 
παράνομες. Ειδικότερα, η εν λόγω έννοια 
θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται σε 
πληροφορίες, ανεξαρτήτως της μορφής 
τους, οι οποίες, βάσει του εφαρμοστέου 
δικαίου, είτε είναι οι ίδιες παράνομες, 
όπως η παράνομη ρητορική μίσους ή το 
τρομοκρατικό περιεχόμενο και το 
παράνομο περιεχόμενο που εισάγει 
διακρίσεις, είτε αφορούν δραστηριότητες 
που είναι παράνομες, όπως η κοινοποίηση 
εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική 
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εικόνων, η παρενοχλητική παρακολούθηση 
στο διαδίκτυο, η πώληση μη 
συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας 
των πληροφοριών ή της δραστηριότητας 
προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από 
εθνικό δίκαιο το οποίο συνάδει με το 
ενωσιακό δίκαιο, ούτε έχει σημασία η 
ακριβής φύση ή το αντικείμενο του 
επίμαχου δικαίου.

κακοποίηση παιδιών, η παράνομη μη 
συναινετική κοινοποίηση ιδιωτικών 
εικόνων, η παρενοχλητική παρακολούθηση 
στο διαδίκτυο, η πώληση μη 
συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας 
των πληροφοριών ή της δραστηριότητας 
προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από 
εθνικό δίκαιο το οποίο συνάδει με το 
ενωσιακό δίκαιο, ούτε έχει σημασία η 
ακριβής φύση ή το αντικείμενο του 
επίμαχου δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 140
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού η έννοια του 
«παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να 
οριστεί ευρέως και να καλύπτει επίσης 
πληροφορίες που αφορούν παράνομο 
περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες και 
δραστηριότητες. Ειδικότερα, η εν λόγω 
έννοια θα πρέπει να θεωρείται ότι 
αναφέρεται σε πληροφορίες, ανεξαρτήτως 
της μορφής τους, οι οποίες, βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου, είτε είναι οι ίδιες 
παράνομες, όπως η παράνομη ρητορική 
μίσους ή το τρομοκρατικό περιεχόμενο και 
το παράνομο περιεχόμενο που εισάγει 

(12) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού η έννοια του 
«παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να 
βασίζεται στη γενική ιδέα ότι αυτό που 
θεωρείται παράνομο εκτός σύνδεσης 
πρέπει επίσης να θεωρείται παράνομο και 
στο διαδίκτυο. Η έννοια θα πρέπει να 
οριστεί ευρέως για να καλύπτει επίσης 
πληροφορίες που αφορούν παράνομο 
περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες και 
δραστηριότητες. Ειδικότερα, η εν λόγω 
έννοια θα πρέπει να θεωρείται ότι 
αναφέρεται σε πληροφορίες, ανεξαρτήτως 
της μορφής τους, οι οποίες, βάσει του 
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διακρίσεις, είτε αφορούν δραστηριότητες 
που είναι παράνομες, όπως η κοινοποίηση 
εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών, η παράνομη μη 
συναινετική κοινοποίηση ιδιωτικών 
εικόνων, η παρενοχλητική παρακολούθηση 
στο διαδίκτυο, η πώληση μη 
συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας 
των πληροφοριών ή της δραστηριότητας 
προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από 
εθνικό δίκαιο το οποίο συνάδει με το 
ενωσιακό δίκαιο, ούτε έχει σημασία η 
ακριβής φύση ή το αντικείμενο του 
επίμαχου δικαίου.

εφαρμοστέου δικαίου, είτε είναι οι ίδιες 
παράνομες, όπως η παράνομη ρητορική 
μίσους ή το τρομοκρατικό περιεχόμενο και 
το παράνομο περιεχόμενο που εισάγει 
διακρίσεις, είτε αφορούν δραστηριότητες 
που είναι παράνομες, όπως η κοινοποίηση 
εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών, η παράνομη μη 
συναινετική κοινοποίηση ιδιωτικών 
εικόνων, η παρενοχλητική παρακολούθηση 
στο διαδίκτυο, η πώληση μη 
συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας 
των πληροφοριών ή της δραστηριότητας 
προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από 
εθνικό δίκαιο, ούτε έχει σημασία η ακριβής 
φύση ή το αντικείμενο του επίμαχου 
δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 141
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού η έννοια του 
«παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να 
οριστεί ευρέως και να καλύπτει επίσης 
πληροφορίες που αφορούν παράνομο 
περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες και 
δραστηριότητες. Ειδικότερα, η εν λόγω 
έννοια θα πρέπει να θεωρείται ότι 

(12) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού η έννοια του 
«παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να 
διακρίνεται επαρκώς από την έννοια του 
«δυνητικά παράνομου περιεχομένου». Η 
έννοια του «παράνομου περιεχομένου» θα 
πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται σε 
πληροφορίες, ανεξαρτήτως της μορφής 
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αναφέρεται σε πληροφορίες, ανεξαρτήτως 
της μορφής τους, οι οποίες, βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου, είτε είναι οι ίδιες 
παράνομες, όπως η παράνομη ρητορική 
μίσους ή το τρομοκρατικό περιεχόμενο και 
το παράνομο περιεχόμενο που εισάγει 
διακρίσεις, είτε αφορούν δραστηριότητες 
που είναι παράνομες, όπως η κοινοποίηση 
εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών, η παράνομη μη 
συναινετική κοινοποίηση ιδιωτικών 
εικόνων, η παρενοχλητική παρακολούθηση 
στο διαδίκτυο, η πώληση μη 
συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας 
των πληροφοριών ή της δραστηριότητας 
προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από 
εθνικό δίκαιο το οποίο συνάδει με το 
ενωσιακό δίκαιο, ούτε έχει σημασία η 
ακριβής φύση ή το αντικείμενο του 
επίμαχου δικαίου.

τους, οι οποίες, βάσει του εφαρμοστέου 
δικαίου, είτε είναι οι ίδιες παράνομες, 
όπως η παράνομη ρητορική μίσους ή το 
τρομοκρατικό περιεχόμενο και το 
παράνομο περιεχόμενο που εισάγει 
διακρίσεις, είτε αφορούν δραστηριότητες 
που είναι παράνομες, όπως η κοινοποίηση 
εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών, η παράνομη μη 
συναινετική κοινοποίηση ιδιωτικών 
εικόνων, η παρενοχλητική παρακολούθηση 
στο διαδίκτυο, η πώληση μη 
συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας 
των πληροφοριών ή της δραστηριότητας 
προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από 
εθνικό δίκαιο το οποίο συνάδει με το 
ενωσιακό δίκαιο, ούτε έχει σημασία η 
ακριβής φύση ή το αντικείμενο του 
επίμαχου δικαίου.

Or. it

Τροπολογία 142
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού η έννοια του 
«παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να 
οριστεί ευρέως και να καλύπτει επίσης 
πληροφορίες που αφορούν παράνομο 

(12) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού η έννοια του 
«παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να 
οριστεί ευρέως και να καλύπτει επίσης 
πληροφορίες που αφορούν παράνομο 
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περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες και 
δραστηριότητες. Ειδικότερα, η εν λόγω 
έννοια θα πρέπει να θεωρείται ότι 
αναφέρεται σε πληροφορίες, ανεξαρτήτως 
της μορφής τους, οι οποίες, βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου, είτε είναι οι ίδιες 
παράνομες, όπως η παράνομη ρητορική 
μίσους ή το τρομοκρατικό περιεχόμενο και 
το παράνομο περιεχόμενο που εισάγει 
διακρίσεις, είτε αφορούν δραστηριότητες 
που είναι παράνομες, όπως η κοινοποίηση 
εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών, η παράνομη μη 
συναινετική κοινοποίηση ιδιωτικών 
εικόνων, η παρενοχλητική παρακολούθηση 
στο διαδίκτυο, η πώληση μη 
συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας 
των πληροφοριών ή της δραστηριότητας 
προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από 
εθνικό δίκαιο το οποίο συνάδει με το 
ενωσιακό δίκαιο, ούτε έχει σημασία η 
ακριβής φύση ή το αντικείμενο του 
επίμαχου δικαίου.

περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες και 
δραστηριότητες. Ειδικότερα, η εν λόγω 
έννοια θα πρέπει να θεωρείται ότι 
αναφέρεται σε πληροφορίες, ανεξαρτήτως 
της μορφής τους, οι οποίες, βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου, είτε είναι οι ίδιες 
παράνομες, όπως η ρητορική μίσους, το 
υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
ή το τρομοκρατικό περιεχόμενο και το 
παράνομο περιεχόμενο που εισάγει 
διακρίσεις, είτε αφορούν δραστηριότητες 
που είναι παράνομες, όπως η παράνομη μη 
συναινετική κοινοποίηση ιδιωτικών 
εικόνων, η παρενοχλητική παρακολούθηση 
στο διαδίκτυο, η πώληση μη 
συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας 
των πληροφοριών ή της δραστηριότητας 
προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από 
εθνικό δίκαιο το οποίο συνάδει με το 
ενωσιακό δίκαιο, ούτε έχει σημασία η 
ακριβής φύση ή το αντικείμενο του 
επίμαχου δικαίου.

Or. en

Τροπολογία 143
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού η έννοια του 

(12) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
στόχος της διασφάλισης ενός ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος, για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού η έννοια του 
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«παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να 
οριστεί ευρέως και να καλύπτει επίσης 
πληροφορίες που αφορούν παράνομο 
περιεχόμενο, προϊόντα, υπηρεσίες και 
δραστηριότητες. Ειδικότερα, η εν λόγω 
έννοια θα πρέπει να θεωρείται ότι 
αναφέρεται σε πληροφορίες, ανεξαρτήτως 
της μορφής τους, οι οποίες, βάσει του 
εφαρμοστέου δικαίου, είτε είναι οι ίδιες 
παράνομες, όπως η παράνομη ρητορική 
μίσους ή το τρομοκρατικό περιεχόμενο και 
το παράνομο περιεχόμενο που εισάγει 
διακρίσεις, είτε αφορούν δραστηριότητες 
που είναι παράνομες, όπως η κοινοποίηση 
εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών, η παράνομη μη 
συναινετική κοινοποίηση ιδιωτικών 
εικόνων, η παρενοχλητική παρακολούθηση 
στο διαδίκτυο, η πώληση μη 
συμμορφούμενων προϊόντων ή προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν 
έχει σημασία αν ο παράνομος χαρακτήρας 
των πληροφοριών ή της δραστηριότητας 
προκύπτει από το ενωσιακό δίκαιο ή από 
εθνικό δίκαιο το οποίο συνάδει με το 
ενωσιακό δίκαιο, ούτε έχει σημασία η 
ακριβής φύση ή το αντικείμενο του 
επίμαχου δικαίου.

«παράνομου περιεχομένου» θα πρέπει να 
οριστεί ως αυστηρή τήρηση της αρχής 
της ελευθερία έκφρασης και να καλύπτει 
επίσης πληροφορίες που αφορούν 
παράνομο περιεχόμενο, προϊόντα, 
υπηρεσίες και δραστηριότητες. Ειδικότερα, 
η εν λόγω έννοια θα πρέπει να θεωρείται 
ότι αναφέρεται σε πληροφορίες, 
ανεξαρτήτως της μορφής τους, οι οποίες, 
βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, είτε είναι 
οι ίδιες παράνομες, όπως η σαφώς 
παράνομη ρητορική μίσους ή το 
τρομοκρατικό περιεχόμενο και το 
παράνομο περιεχόμενο που εισάγει 
διακρίσεις, είτε αφορούν δραστηριότητες 
που είναι παράνομες, όπως η κοινοποίηση 
εικόνων που απεικονίζουν σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών, η παράνομη μη 
συναινετική κοινοποίηση ιδιωτικών 
εικόνων, η παρενοχλητική παρακολούθηση 
στο διαδίκτυο, η πώληση μη 
συμμορφούμενων προϊόντων, επικίνδυνων 
προϊόντων ή προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης, η μη 
εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που 
προστατεύεται από δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ή 
δραστηριότητες που συνεπάγονται 
παραβάσεις του δικαίου για την προστασία 
των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
παράνομος χαρακτήρας των πληροφοριών 
ή της δραστηριότητας προκύπτει από 
παραβίαση του ποινικού, διοικητικού ή 
αστικού εθνικού νομικού πλαισίου.

Or. en

Τροπολογία 144
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Λαμβανομένων υπόψη των (13) Λαμβανομένων υπόψη των 
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ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σχετικών 
υπηρεσιών και της αντίστοιχης ανάγκης να 
υπόκεινται οι πάροχοί τους σε ορισμένες 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις, είναι 
απαραίτητο να γίνει διάκριση της 
υποκατηγορίας των επιγραμμικών 
πλατφορμών εντός της ευρύτερης 
κατηγορίας των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας όπως ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες, 
όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οι 
επιγραμμικές αγορές, θα πρέπει να 
οριστούν ως πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας οι οποίοι όχι μόνο 
αποθηκεύουν τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τους αποδέκτες της 
υπηρεσίας κατόπιν αιτήματός τους, αλλά 
διαδίδουν επίσης τις πληροφορίες αυτές 
στο κοινό, και πάλι κατόπιν αιτήματός 
τους. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί 
η επιβολή υπερβολικά ευρειών 
υποχρεώσεων, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
επιγραμμικές πλατφόρμες εάν η διάδοση 
στο κοινό αποτελεί ήσσονος σημασίας και 
αμιγώς δευτερεύον στοιχείο άλλης 
υπηρεσίας και το στοιχείο αυτό δεν μπορεί, 
για αντικειμενικούς τεχνικούς λόγους, να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτή την άλλη, 
κύρια υπηρεσία, και η ενσωμάτωση του 
στοιχείου αυτού δεν αποτελεί μέσο για την 
παράκαμψη της εφαρμογής των κανόνων 
του παρόντος κανονισμού που 
εφαρμόζονται στις επιγραμμικές 
πλατφόρμες. Για παράδειγμα, η ενότητα 
σχολίων μιας διαδικτυακής εφημερίδας θα 
μπορούσε να αποτελεί τέτοιο στοιχείο, 
εφόσον είναι σαφές ότι πρόκειται για 
δευτερεύον στοιχείο της κύριας υπηρεσίας 
η οποία συνίσταται στη δημοσίευση 
ειδήσεων υπό τη συντακτική ευθύνη του 
εκδότη.

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των σχετικών 
υπηρεσιών και της αντίστοιχης ανάγκης να 
υπόκεινται οι πάροχοί τους σε ορισμένες 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις, είναι 
απαραίτητο να γίνει διάκριση της 
υποκατηγορίας των επιγραμμικών 
πλατφορμών εντός της ευρύτερης 
κατηγορίας των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας όπως ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι 
πλατφόρμες διαμοιρασμού περιεχομένου, 
η μηχανή αναζήτησης, οι πλατφόρμες 
ζωντανής μετάδοσης, οι υπηρεσίες 
μηνυμάτων ή οι επιγραμμικές αγορές, θα 
πρέπει να οριστούν ως πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας οι οποίοι όχι μόνο 
αποθηκεύουν τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τους αποδέκτες της 
υπηρεσίας κατόπιν αιτήματός τους, αλλά 
διαδίδουν επίσης τις πληροφορίες αυτές 
στο κοινό, και πάλι κατόπιν αιτήματός 
τους. Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθεί 
η επιβολή υπερβολικά ευρειών 
υποχρεώσεων, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
επιγραμμικές πλατφόρμες εάν η διάδοση 
στο κοινό αποτελεί ήσσονος σημασίας και 
αμιγώς δευτερεύον στοιχείο άλλης 
υπηρεσίας και το στοιχείο αυτό δεν μπορεί, 
για αντικειμενικούς τεχνικούς λόγους, να 
χρησιμοποιηθεί χωρίς αυτή την άλλη, 
κύρια υπηρεσία, και η ενσωμάτωση του 
στοιχείου αυτού δεν αποτελεί μέσο για την 
παράκαμψη της εφαρμογής των κανόνων 
του παρόντος κανονισμού που 
εφαρμόζονται στις επιγραμμικές 
πλατφόρμες. Για παράδειγμα, η ενότητα 
σχολίων μιας διαδικτυακής εφημερίδας θα 
μπορούσε να αποτελεί τέτοιο στοιχείο, 
εφόσον είναι σαφές ότι πρόκειται για 
δευτερεύον στοιχείο της κύριας υπηρεσίας 
η οποία συνίσταται στη δημοσίευση 
ειδήσεων υπό τη συντακτική ευθύνη του 
εκδότη.

Or. en
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Τροπολογία 145
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έννοια της «διάδοσης στο 
κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε 
έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό 
ατόμων, δηλαδή τη διασφάλιση της 
εύκολης πρόσβασης των χρηστών εν γένει 
στις πληροφορίες, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας που παρέχει τις πληροφορίες, 
ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά 
έχουν πράγματι πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες. Η απλή δυνατότητα 
δημιουργίας ομάδων χρηστών μιας 
δεδομένης υπηρεσίας δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι σημαίνει, αυτή καθαυτή, ότι 
οι πληροφορίες που διαδίδονται με αυτόν 
τον τρόπο δεν διαδίδονται στο κοινό. 
Ωστόσο, η έννοια δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διάδοση πληροφοριών 
εντός κλειστών ομάδων οι οποίες 
αποτελούνται από έναν πεπερασμένο 
αριθμό προκαθορισμένων ατόμων. Οι 
υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, 
όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 
2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου39, π.χ. οι υπηρεσίες 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
ιδιωτικών μηνυμάτων, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
θεωρείται ότι διαδίδονται στο κοινό κατά 
την έννοια του παρόντος κανονισμού μόνο 
όταν αυτό συμβαίνει κατόπιν άμεσου 
αιτήματος του αποδέκτη της υπηρεσίας 
που παρείχε τις πληροφορίες.

(14) Η έννοια της «διάδοσης στο 
κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε 
έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό 
ατόμων, δηλαδή τη διασφάλιση της 
εύκολης πρόσβασης των χρηστών εν γένει 
στις πληροφορίες, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας που παρέχει τις πληροφορίες, 
ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά 
έχουν πράγματι πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες. Η απλή δυνατότητα 
δημιουργίας ομάδων χρηστών μιας 
δεδομένης υπηρεσίας δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι σημαίνει, αυτή καθαυτή, ότι 
οι πληροφορίες που διαδίδονται με αυτόν 
τον τρόπο δεν διαδίδονται στο κοινό. 
Ωστόσο, η έννοια δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διάδοση πληροφοριών 
εντός κλειστών ομάδων οι οποίες 
αποτελούνται από έναν πεπερασμένο 
αριθμό προκαθορισμένων ατόμων. Οι 
υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, 
όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 
2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου39, π.χ. οι υπηρεσίες 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
ιδιωτικών μηνυμάτων, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
θεωρείται ότι διαδίδονται στο κοινό κατά 
την έννοια του παρόντος κανονισμού μόνο 
όταν αυτό συμβαίνει κατόπιν άμεσου 
αιτήματος του αποδέκτη της υπηρεσίας 
που παρείχε τις πληροφορίες. Η έννοια 
«διάδοση στο κοινό» δεν θα πρέπει να 
ισχύει για τις υπηρεσίες υπολογιστικού 
νέφους και τις μεταξύ επιχειρήσεων 
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, σε 
σχέση με τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών 
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δεν έχει συμβατικά δικαιώματα σχετικά 
με το περιεχόμενο που αποθηκεύεται και 
τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο 
υποβάλλεται σε επεξεργασία ή διατίθεται 
στο κοινό από τους πελάτες του ή από 
τους τελικούς χρήστες αυτών των 
πελατών, και στο πλαίσιο των οποίων ο 
πάροχος υπηρεσιών δεν διαθέτει την 
τεχνική ικανότητα να αφαιρεί ειδικό 
περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί από 
τους πελάτες του ή από τους τελικούς 
χρήστες των πελατών του. Σε περίπτωση 
που πάροχος περιεχομένου προσφέρει 
διάφορες υπηρεσίες, ο παρών κανονισμός 
θα πρέπει να ισχύει μόνο για τις 
υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του.

_________________ _________________
39 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 
17.12.2018, σ. 36).

39 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 
17.12.2018, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 146
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έννοια της «διάδοσης στο 
κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε 
έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό 
ατόμων, δηλαδή τη διασφάλιση της 
εύκολης πρόσβασης των χρηστών εν γένει 
στις πληροφορίες, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας που παρέχει τις πληροφορίες, 

(14) Η έννοια της «διάδοσης στο 
κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε 
έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό 
ατόμων, δηλαδή τη διασφάλιση της 
εύκολης πρόσβασης των χρηστών εν γένει 
στις πληροφορίες, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας που παρέχει τις πληροφορίες, 
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ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά 
έχουν πράγματι πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες. Η απλή δυνατότητα 
δημιουργίας ομάδων χρηστών μιας 
δεδομένης υπηρεσίας δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι σημαίνει, αυτή καθαυτή, ότι 
οι πληροφορίες που διαδίδονται με αυτόν 
τον τρόπο δεν διαδίδονται στο κοινό. 
Ωστόσο, η έννοια δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διάδοση πληροφοριών 
εντός κλειστών ομάδων οι οποίες 
αποτελούνται από έναν πεπερασμένο 
αριθμό προκαθορισμένων ατόμων. Οι 
υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, 
όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 
2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου39, π.χ. οι υπηρεσίες 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
ιδιωτικών μηνυμάτων, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
θεωρείται ότι διαδίδονται στο κοινό κατά 
την έννοια του παρόντος κανονισμού μόνο 
όταν αυτό συμβαίνει κατόπιν άμεσου 
αιτήματος του αποδέκτη της υπηρεσίας 
που παρείχε τις πληροφορίες.

ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά 
έχουν πράγματι πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες. Με βάση τα παραπάνω, 
όταν για την πρόσβαση σε πληροφορίες 
απαιτείται η εγγραφή σε ομάδα χρηστών 
ή η αποδοχή ως μέλος αυτής, οι εν λόγω 
πληροφορίες θα πρέπει να θεωρούνται ως 
δημόσια προσβάσιμες μόνο εφόσον οι 
χρήστες που επιζητούν πρόσβαση στις 
πληροφορίες εγγράφονται ή γίνονται 
αποδεκτοί ως μέλη αυτόματα, χωρίς 
ανθρώπινη παρέμβαση για τη λήψη 
απόφασης σχετικά με την επιλογή των 
ατόμων στα οποία χορηγείται πρόσβαση. 
Η απλή δυνατότητα δημιουργίας ομάδων 
χρηστών μιας δεδομένης υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης υπηρεσίας 
μηνυμάτων, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
σημαίνει, αυτή καθαυτή, ότι οι 
πληροφορίες που διαδίδονται με αυτόν τον 
τρόπο δεν διαδίδονται στο κοινό. Ωστόσο, 
η έννοια δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 
διάδοση πληροφοριών εντός κλειστών 
ομάδων οι οποίες αποτελούνται από έναν 
πεπερασμένο αριθμό προκαθορισμένων 
ατόμων. Οι υπηρεσίες διαπροσωπικών 
επικοινωνιών, όπως ορίζονται στην οδηγία 
(ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, π.χ. 
οι υπηρεσίες μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή ιδιωτικών μηνυμάτων, δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Οι πληροφορίες θα 
πρέπει να θεωρείται ότι διαδίδονται στο 
κοινό κατά την έννοια του παρόντος 
κανονισμού μόνο όταν αυτό συμβαίνει 
κατόπιν άμεσου αιτήματος του αποδέκτη 
της υπηρεσίας που παρείχε τις 
πληροφορίες.

_________________ _________________
39 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 
17.12.2018, σ. 36).

39 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 
17.12.2018, σ. 36).
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Or. en

Τροπολογία 147
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έννοια της «διάδοσης στο 
κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε 
έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό 
ατόμων, δηλαδή τη διασφάλιση της 
εύκολης πρόσβασης των χρηστών εν γένει 
στις πληροφορίες, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας που παρέχει τις πληροφορίες, 
ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά 
έχουν πράγματι πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες. Η απλή δυνατότητα 
δημιουργίας ομάδων χρηστών μιας 
δεδομένης υπηρεσίας δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι σημαίνει, αυτή καθαυτή, ότι 
οι πληροφορίες που διαδίδονται με αυτόν 
τον τρόπο δεν διαδίδονται στο κοινό. 
Ωστόσο, η έννοια δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διάδοση πληροφοριών 
εντός κλειστών ομάδων οι οποίες 
αποτελούνται από έναν πεπερασμένο 
αριθμό προκαθορισμένων ατόμων. Οι 
υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, 
όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 
2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου,39  π.χ. οι υπηρεσίες 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
ιδιωτικών μηνυμάτων, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
θεωρείται ότι διαδίδονται στο κοινό κατά 
την έννοια του παρόντος κανονισμού μόνο 
όταν αυτό συμβαίνει κατόπιν άμεσου 
αιτήματος του αποδέκτη της υπηρεσίας 
που παρείχε τις πληροφορίες.

(14) Η έννοια της «διάδοσης στο 
κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε 
έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό 
ατόμων, δηλαδή τη διασφάλιση της 
εύκολης πρόσβασης των χρηστών εν γένει 
στις πληροφορίες, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας που παρέχει τις πληροφορίες, 
ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά 
έχουν πράγματι πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες. Με βάση τα παραπάνω, 
όταν για την πρόσβαση σε πληροφορίες 
απαιτείται η εγγραφή σε ομάδα χρηστών, 
οι εν λόγω πληροφορίες θα πρέπει να 
νοείται ότι έχουν διαδοθεί στο κοινό μόνο 
εφόσον οι χρήστες που επιζητούν 
πρόσβαση στις πληροφορίες εγγράφονται 
ή γίνονται αποδεκτοί ως μέλη αυτόματα, 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση για τη λήψη 
απόφασης σχετικά με την επιλογή των 
ατόμων στα οποία χορηγείται πρόσβαση. 
Οι πληροφορίες θα πρέπει να θεωρείται ότι 
διαδίδονται στο κοινό κατά την έννοια του 
παρόντος κανονισμού μόνο όταν αυτό 
συμβαίνει κατόπιν άμεσου αιτήματος του 
αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε τις 
πληροφορίες.
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_________________
39 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 
17.12.2018, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 148
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έννοια της «διάδοσης στο 
κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε 
έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό 
ατόμων, δηλαδή τη διασφάλιση της 
εύκολης πρόσβασης των χρηστών εν γένει 
στις πληροφορίες, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας που παρέχει τις πληροφορίες, 
ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά 
έχουν πράγματι πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες. Η απλή δυνατότητα 
δημιουργίας ομάδων χρηστών μιας 
δεδομένης υπηρεσίας δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι σημαίνει, αυτή καθαυτή, ότι 
οι πληροφορίες που διαδίδονται με αυτόν 
τον τρόπο δεν διαδίδονται στο κοινό. 
Ωστόσο, η έννοια δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διάδοση πληροφοριών 
εντός κλειστών ομάδων οι οποίες 
αποτελούνται από έναν πεπερασμένο 
αριθμό προκαθορισμένων ατόμων. Οι 
υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, 
όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 
2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου,39 π.χ. οι υπηρεσίες 

(14) Η έννοια της «διάδοσης στο 
κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε 
έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό 
ατόμων, δηλαδή τη διασφάλιση της 
εύκολης πρόσβασης των χρηστών εν γένει 
στις πληροφορίες, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας που παρέχει τις πληροφορίες, 
ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά 
έχουν πράγματι πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες. Με βάση τα παραπάνω, θα 
πρέπει να νοείται ως διάδοση 
πληροφοριών στο κοινό μόνο η αυτόματη 
εγγραφή ή αποδοχή ως μέλη χρηστών που 
επιζητούν πρόσβαση σε πληροφορίες, 
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση για τη λήψη 
απόφασης ή την επιλογή των ατόμων στα 
οποία χορηγείται πρόσβαση. Οι υπηρεσίες 
διαπροσωπικών επικοινωνιών, όπως 
ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, π.χ. οι υπηρεσίες μηνυμάτων 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιδιωτικών 
μηνυμάτων, δεν θα πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
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μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
ιδιωτικών μηνυμάτων, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
θεωρείται ότι διαδίδονται στο κοινό κατά 
την έννοια του παρόντος κανονισμού μόνο 
όταν αυτό συμβαίνει κατόπιν άμεσου 
αιτήματος του αποδέκτη της υπηρεσίας 
που παρείχε τις πληροφορίες.

κανονισμού. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
θεωρείται ότι διαδίδονται στο κοινό κατά 
την έννοια του παρόντος κανονισμού μόνο 
όταν αυτό συμβαίνει κατόπιν άμεσου 
αιτήματος του αποδέκτη της υπηρεσίας 
που παρείχε τις πληροφορίες.

_________________
39 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 
17.12.2018, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 149
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έννοια της «διάδοσης στο 
κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε 
έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό 
ατόμων, δηλαδή τη διασφάλιση της 
εύκολης πρόσβασης των χρηστών εν γένει 
στις πληροφορίες, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας που παρέχει τις πληροφορίες, 
ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά 
έχουν πράγματι πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες. Η απλή δυνατότητα 
δημιουργίας ομάδων χρηστών μιας 
δεδομένης υπηρεσίας δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι σημαίνει, αυτή καθαυτή, ότι 
οι πληροφορίες που διαδίδονται με αυτόν 
τον τρόπο δεν διαδίδονται στο κοινό. 

(14) Η έννοια της «διάδοσης στο 
κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε 
έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό ατόμων 
από τεχνική άποψη, δηλαδή τη 
διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης των 
χρηστών εν γένει στις πληροφορίες, χωρίς 
να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από 
τον αποδέκτη της υπηρεσίας που παρέχει 
τις πληροφορίες, ανεξάρτητα από το αν τα 
άτομα αυτά έχουν πράγματι πρόσβαση στις 
εν λόγω πληροφορίες. Η απλή δυνατότητα 
δημιουργίας ομάδων χρηστών μιας 
δεδομένης υπηρεσίας δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι σημαίνει, αυτή καθαυτή, ότι 
οι πληροφορίες που διαδίδονται με αυτόν 
τον τρόπο δεν διαδίδονται στο κοινό. 
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Ωστόσο, η έννοια δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διάδοση πληροφοριών 
εντός κλειστών ομάδων οι οποίες 
αποτελούνται από έναν πεπερασμένο 
αριθμό προκαθορισμένων ατόμων. Οι 
υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, 
όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 
2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου39, π.χ. οι υπηρεσίες 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
ιδιωτικών μηνυμάτων, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
θεωρείται ότι διαδίδονται στο κοινό κατά 
την έννοια του παρόντος κανονισμού μόνο 
όταν αυτό συμβαίνει κατόπιν άμεσου 
αιτήματος του αποδέκτη της υπηρεσίας 
που παρείχε τις πληροφορίες.

Ωστόσο, η έννοια δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διάδοση πληροφοριών 
εντός κλειστών ομάδων οι οποίες 
αποτελούνται από έναν πεπερασμένο 
αριθμό προκαθορισμένων ατόμων. Οι 
υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, 
όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 
2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου39, π.χ. οι υπηρεσίες 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
ιδιωτικών μηνυμάτων, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
θεωρείται ότι διαδίδονται στο κοινό κατά 
την έννοια του παρόντος κανονισμού μόνο 
όταν αυτό συμβαίνει κατόπιν άμεσου 
αιτήματος του αποδέκτη της υπηρεσίας 
που παρείχε τις πληροφορίες.

_________________ _________________
39 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 
17.12.2018, σ. 36).

39 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 
17.12.2018, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 150
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η έννοια της «διάδοσης στο 
κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε 
έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό 
ατόμων, δηλαδή τη διασφάλιση της 
εύκολης πρόσβασης των χρηστών εν γένει 
στις πληροφορίες, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες από τον αποδέκτη της 

(14) Η έννοια της «διάδοσης στο 
κοινό», όπως χρησιμοποιείται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
εμπεριέχει τη διάθεση πληροφοριών σε 
έναν δυνητικά απεριόριστο αριθμό 
ατόμων, δηλαδή τη διασφάλιση της 
εύκολης πρόσβασης των χρηστών εν γένει 
στις πληροφορίες, χωρίς να απαιτούνται 
περαιτέρω ενέργειες από τον αποδέκτη της 
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υπηρεσίας που παρέχει τις πληροφορίες, 
ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά 
έχουν πράγματι πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες. Η απλή δυνατότητα 
δημιουργίας ομάδων χρηστών μιας 
δεδομένης υπηρεσίας δεν θα πρέπει να 
θεωρηθεί ότι σημαίνει, αυτή καθαυτή, ότι 
οι πληροφορίες που διαδίδονται με αυτόν 
τον τρόπο δεν διαδίδονται στο κοινό. 
Ωστόσο, η έννοια δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τη διάδοση πληροφοριών 
εντός κλειστών ομάδων οι οποίες 
αποτελούνται από έναν πεπερασμένο 
αριθμό προκαθορισμένων ατόμων. Οι 
υπηρεσίες διαπροσωπικών επικοινωνιών, 
όπως ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 
2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου,39 π.χ. οι υπηρεσίες 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
ιδιωτικών μηνυμάτων, δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
θεωρείται ότι διαδίδονται στο κοινό κατά 
την έννοια του παρόντος κανονισμού μόνο 
όταν αυτό συμβαίνει κατόπιν άμεσου 
αιτήματος του αποδέκτη της υπηρεσίας 
που παρείχε τις πληροφορίες.

υπηρεσίας που παρέχει τις πληροφορίες, 
ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά 
έχουν πράγματι πρόσβαση στις εν λόγω 
πληροφορίες. Με βάση τα παραπάνω, 
εφόσον για την πρόσβαση σε πληροφορίες 
απαιτείται εγγραφή ή αποδοχή ως μέλος 
σε ομάδα χρηστών, θα πρέπει να νοείται 
ως διάδοση πληροφοριών στο κοινό μόνο 
η αυτόματη εγγραφή ή αποδοχή ως μέλη 
χρηστών που επιζητούν πρόσβαση σε 
πληροφορίες, χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση για τη λήψη απόφασης ή την 
επιλογή των ατόμων στα οποία 
χορηγείται πρόσβαση. Οι υπηρεσίες 
διαπροσωπικών επικοινωνιών, όπως 
ορίζονται στην οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου,39 π.χ. οι υπηρεσίες 
μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 
ιδιωτικών μηνυμάτων, δεν νοείται ότι 
έχουν διαδοθεί στο κοινό. Οι πληροφορίες 
θα πρέπει να θεωρείται ότι διαδίδονται στο 
κοινό κατά την έννοια του παρόντος 
κανονισμού μόνο όταν αυτό συμβαίνει 
κατόπιν άμεσου αιτήματος του αποδέκτη 
της υπηρεσίας που παρείχε τις 
πληροφορίες.

_________________ _________________
39 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 
17.12.2018, σ. 36).

39 Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018, 
για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
(Αναδιατύπωση) (ΕΕ L 321 της 
17.12.2018, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 151
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(15α) Οι διαδικτυακές δραστηριότητες 
ενός ατόμου παρέχουν βαθιά γνώση της 
(παρελθούσας και μελλοντικής) 
συμπεριφοράς του και καθιστούν δυνατή 
τη χειραγώγησή του. Η υψηλή 
ευαισθησία αυτών των πληροφοριών και 
η πιθανότητα κατάχρησής τους απαιτούν 
ιδιαίτερη προστασία. Σύμφωνα με την 
αρχή της ελαχιστοποίηση των δεδομένων 
και προκειμένου να αποτρέπεται η άνευ 
αδείας κοινολόγηση, η κλοπή ταυτότητας 
και άλλες μορφές κατάχρησης δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, οι αποδέκτες θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα ανώνυμης 
χρήσης και πληρωμής υπηρεσιών της 
κοινωνίας των πληροφοριών, όπου αυτό 
είναι τεχνικά εφικτό. Η ανώνυμη 
πληρωμή μπορεί να πραγματοποιείται, 
για παράδειγμα, πληρώνοντας με 
μετρητά, χρησιμοποιώντας ήδη 
πληρωμένα κουπόνια ή προπληρωμένα 
μέσα πληρωμών. Η γενική και αδιάκριτη 
συλλογή δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα σε σχέση με κάθε χρήση μιας 
ψηφιακής υπηρεσίας παρεμβαίνει 
δυσανάλογα στο δικαίωμα προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής. Οι χρήστες θα 
πρέπει, ως εκ τούτου, να έχουν δικαίωμα 
να μην υπόκεινται σε διάχυτο εντοπισμό 
όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες της 
κοινωνία των πληροφοριών. Για αυτό, η 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν τη χρήση 
υπηρεσιών θα πρέπει να περιορίζεται σε 
ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την 
παροχή της υπηρεσίας και για την 
τιμολόγηση των χρηστών. Η επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
την προβολή διαφημίσεων δεν είναι 
απολύτως αναγκαίο. Σύμφωνα με τη 
νομολογία για τις επικοινωνίες, δεν 
απαιτείται από τους παρόχους 
μεταδεδομένων να διατηρούν αδιακρίτως 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας από 
όλους τους αποδέκτες. Η εφαρμογή 
αποτελεσματικής διατερματικής 
κρυπτογράφησης στα δεδομένα είναι 
θεμελιώδες στοιχείο για την εμπιστοσύνη 
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στο διαδίκτυο και την ασφάλειά του, και 
αποτρέπει αποτελεσματικά μη 
εγκεκριμένη πρόσβαση τρίτων. Το 
γεγονός ότι η τεχνολογία της 
κρυπτογράφησης αποτελεί αντικείμενο 
κατάχρησης από ορισμένους για 
παράνομους σκοπούς δεν δικαιολογεί τη 
γενική αποδυνάμωση της διατερματικής 
κρυπτογράφησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη για να εξηγηθεί το άρθρο 2α για την ψηφιακή ιδιωτικότητα, όπως 
προτείνεται στο προσχέδιο γνωμοδότησης.

Τροπολογία 152
Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι απαλλαγές από την ευθύνη που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό δεν 
θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν ο πάροχος 
ενδιάμεσων υπηρεσιών, αντί να 
περιορίζεται στην παροχή των υπηρεσιών 
με ουδέτερο τρόπο, με απλώς τεχνική και 
αυτόματη επεξεργασία των πληροφοριών 
που παρέχονται από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας, διαδραματίζει ενεργό ρόλο ο 
οποίος είναι τέτοιας φύσεως ώστε να του 
παρέχει γνώση ή έλεγχο των εν λόγω 
πληροφοριών. Κατά συνέπεια, οι 
απαλλαγές αυτές δεν θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες όσον αφορά την ευθύνη που 
σχετίζεται με πληροφορίες οι οποίες 
παρέχονται όχι από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας αλλά από τον ίδιο τον πάροχο 
της ενδιάμεσης υπηρεσίας, για 
παράδειγμα, όταν οι πληροφορίες 
παράγονται υπό τη συντακτική ευθύνη του 
συγκεκριμένου παρόχου.

(18) Οι απαλλαγές από την ευθύνη που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό δεν 
θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν ο πάροχος 
ενδιάμεσων υπηρεσιών, αντί να 
περιορίζεται στην παροχή των υπηρεσιών 
με ουδέτερο τρόπο, με απλώς τεχνική και 
αυτόματη και παθητική επεξεργασία των 
πληροφοριών που παρέχονται από τον 
αποδέκτη της υπηρεσίας, διαδραματίζει 
ενεργό ρόλο ο οποίος είναι τέτοιας φύσεως 
ώστε να του παρέχει γνώση ή έλεγχο των 
εν λόγω πληροφοριών. Κατά συνέπεια, οι 
απαλλαγές αυτές δεν θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες όσον αφορά την ευθύνη που 
σχετίζεται με πληροφορίες οι οποίες 
παρέχονται όχι από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας αλλά από τον ίδιο τον πάροχο 
της ενδιάμεσης υπηρεσίας, για 
παράδειγμα, όταν οι πληροφορίες 
παράγονται υπό τη συντακτική ευθύνη του 
συγκεκριμένου παρόχου, ή όταν ο 
πάροχος βελτιστοποιεί ή προωθεί το 
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περιεχόμενο, ασχέτως εάν αυτό έχει 
αυτοματοποιηθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάκριση μεταξύ ενεργητικού και παθητικού παρόχου φιλοξενίας έχει επιβεβαιωθεί και 
αναπτυχθεί από το ΔΕΕ. Η προτεινόμενη τροπολογία ευθυγραμμίζει τη διατύπωση με αυτήν της 
υπόθεσης L’Oréal SA και λοιποί κατά eBay International AG και λοιπών, υπόθεση C-324/09, 
ΕΕ:C:2011:474 ώστε να μιλάει για βελτιστοποίηση και προώθηση περιεχομένου.

Τροπολογία 153
Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Οι απαλλαγές από την ευθύνη που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό δεν 
θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν ο πάροχος 
ενδιάμεσων υπηρεσιών, αντί να 
περιορίζεται στην παροχή των υπηρεσιών 
με ουδέτερο τρόπο, με απλώς τεχνική και 
αυτόματη επεξεργασία των πληροφοριών 
που παρέχονται από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας, διαδραματίζει ενεργό ρόλο ο 
οποίος είναι τέτοιας φύσεως ώστε να του 
παρέχει γνώση ή έλεγχο των εν λόγω 
πληροφοριών. Κατά συνέπεια, οι 
απαλλαγές αυτές δεν θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες όσον αφορά την ευθύνη που 
σχετίζεται με πληροφορίες οι οποίες 
παρέχονται όχι από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας αλλά από τον ίδιο τον πάροχο 
της ενδιάμεσης υπηρεσίας, για 
παράδειγμα, όταν οι πληροφορίες 
παράγονται υπό τη συντακτική ευθύνη του 
συγκεκριμένου παρόχου.

(18) Οι απαλλαγές από την ευθύνη που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό δεν 
θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν ο πάροχος 
ενδιάμεσων υπηρεσιών έχει γνώση ή 
έλεγχο των πληροφοριών. Κατά συνέπεια, 
οι απαλλαγές αυτές δεν θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμες όσον αφορά την ευθύνη που 
σχετίζεται με πληροφορίες οι οποίες 
παρέχονται όχι από τον αποδέκτη της 
υπηρεσίας αλλά από τον ίδιο τον πάροχο 
της ενδιάμεσης υπηρεσίας, για 
παράδειγμα, όταν οι πληροφορίες 
παράγονται υπό τη συντακτική ευθύνη του 
συγκεκριμένου παρόχου. Οι εξαιρέσεις 
από την ευθύνη που κατοχυρώνεται στον 
παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να 
εξαρτώνται από ασαφείς έννοιες όπως 
«ενεργός», «ουδέτερος» ή «παθητικός» 
ρόλος των παρόχων.

Or. en

Τροπολογία 154
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Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ένας πάροχος ενδιάμεσων 
υπηρεσιών που σκοπίμως συνεργάζεται με 
αποδέκτη των υπηρεσιών με σκοπό τη 
διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων 
δεν παρέχει την υπηρεσία του με 
ουδέτερο τρόπο και, επομένως, δεν θα 
πρέπει να μπορεί να επωφελείται από τις 
απαλλαγές από την ευθύνη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(20) Ένας πάροχος ενδιάμεσων 
υπηρεσιών, ο κύριος σκοπός του οποίου 
είναι να εμπλέκεται σε ή να διευκολύνει 
παράνομες δραστηριότητες  δεν θα πρέπει 
να μπορεί να επωφελείται από τις 
απαλλαγές από την ευθύνη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια της σκόπιμης συνεργασίας αποδεικνύεται πολύ δύσκολα, στην πραγματικότητα, σε 
δικαστήριο, να αλλάξει, συνεπώς, σε κάτι που να βασίζεται περισσότερο σε γεγονότα, να είναι 
πιο αντικειμενικό.

Τροπολογία 155
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ένας πάροχος ενδιάμεσων 
υπηρεσιών που σκοπίμως συνεργάζεται με 
αποδέκτη των υπηρεσιών με σκοπό τη 
διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων 
δεν παρέχει την υπηρεσία του με 
ουδέτερο τρόπο και, επομένως, δεν θα 
πρέπει να μπορεί να επωφελείται από τις 
απαλλαγές από την ευθύνη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(20) Ένας πάροχος ενδιάμεσων 
υπηρεσιών που σκοπίμως συνεργάζεται με 
αποδέκτη των υπηρεσιών με σκοπό τη 
διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων ή 
ο κύριος σκοπός του οποίου είναι να 
εμπλέκεται σε ή να διευκολύνει τις εν 
λόγω δραστηριότητες, επομένως, δεν θα 
πρέπει να μπορεί να επωφελείται από τις 
απαλλαγές από την ευθύνη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία 156
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να επωφελείται από 
τις απαλλαγές από την ευθύνη για 
υπηρεσίες φιλοξενίας, ο πάροχος θα 
πρέπει, μόλις λάβει πραγματική γνώση ή 
αντιληφθεί ότι πρόκειται για παράνομο 
περιεχόμενο, να ενεργεί άμεσα 
προκειμένου να αποσύρει το παράνομο 
περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την 
πρόσβαση σε αυτό. Η απόσυρση ή η 
απενεργοποίηση της πρόσβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται τηρουμένης της 
αρχής της ελευθερίας της έκφρασης. Ο 
πάροχος μπορεί να λάβει πραγματική 
γνώση ή να αντιληφθεί ότι πρόκειται για 
παράνομο περιεχόμενο μέσω, ειδικότερα, 
αυτεπάγγελτων ερευνών ή ειδοποιήσεων 
που υποβάλλονται σε αυτόν από φυσικά 
πρόσωπα ή οντότητες σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, στον βαθμό που οι 
ειδοποιήσεις αυτές είναι επαρκώς ακριβείς 
και αρκούντως τεκμηριωμένες ώστε να 
δίνουν τη δυνατότητα σε επιμελή 
οικονομικό φορέα να εντοπίζει και να 
αξιολογεί εύλογα και, κατά περίπτωση, να 
λαμβάνει μέτρα κατά του εικαζόμενου 
παράνομου περιεχομένου.

(22) Προκειμένου να επωφελείται από 
τις απαλλαγές από την ευθύνη για 
υπηρεσίες φιλοξενίας, ο πάροχος θα 
πρέπει, μόλις λάβει πραγματική γνώση ή 
αντιληφθεί ότι πρόκειται για παράνομο 
περιεχόμενο, να ενεργεί άμεσα 
προκειμένου να αποσύρει το παράνομο 
περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την 
πρόσβαση σε αυτό. Η απόσυρση ή η 
απενεργοποίηση της πρόσβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται τηρουμένης της 
αρχής της ελευθερίας της έκφρασης και 
της ελευθερίας της λήψης και μετάδοσης 
πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία και της 
ελευθερία και του πλουραλισμού των 
μέσων. Ο πάροχος μπορεί να λάβει 
πραγματική γνώση ή να αντιληφθεί ότι 
πρόκειται για παράνομο περιεχόμενο 
μέσω, ειδικότερα, αυτεπάγγελτων ερευνών 
ή ειδοποιήσεων που υποβάλλονται σε 
αυτόν από φυσικά πρόσωπα ή οντότητες 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, στον 
βαθμό που οι ειδοποιήσεις αυτές είναι 
επαρκώς ακριβείς και αρκούντως 
τεκμηριωμένες ώστε να δίνουν τη 
δυνατότητα σε επιμελή οικονομικό φορέα 
να εντοπίζει και να αξιολογεί εύλογα και, 
κατά περίπτωση, να λαμβάνει μέτρα κατά 
του εικαζόμενου παράνομου περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 157
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να επωφελείται από 
τις απαλλαγές από την ευθύνη για 
υπηρεσίες φιλοξενίας, ο πάροχος θα 
πρέπει, μόλις λάβει πραγματική γνώση ή 
αντιληφθεί ότι πρόκειται για παράνομο 
περιεχόμενο, να ενεργεί άμεσα 
προκειμένου να αποσύρει το παράνομο 
περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την 
πρόσβαση σε αυτό. Η απόσυρση ή η 
απενεργοποίηση της πρόσβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται τηρουμένης της 
αρχής της ελευθερίας της έκφρασης. Ο 
πάροχος μπορεί να λάβει πραγματική 
γνώση ή να αντιληφθεί ότι πρόκειται για 
παράνομο περιεχόμενο μέσω, ειδικότερα, 
αυτεπάγγελτων ερευνών ή ειδοποιήσεων 
που υποβάλλονται σε αυτόν από φυσικά 
πρόσωπα ή οντότητες σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, στον βαθμό που οι 
ειδοποιήσεις αυτές είναι επαρκώς ακριβείς 
και αρκούντως τεκμηριωμένες ώστε να 
δίνουν τη δυνατότητα σε επιμελή 
οικονομικό φορέα να εντοπίζει και να 
αξιολογεί εύλογα και, κατά περίπτωση, να 
λαμβάνει μέτρα κατά του εικαζόμενου 
παράνομου περιεχομένου.

(22) Προκειμένου να επωφελείται από 
τις απαλλαγές από την ευθύνη για 
υπηρεσίες φιλοξενίας, ο πάροχος θα 
πρέπει, μόλις λάβει πραγματική γνώση ή 
αντιληφθεί ότι πρόκειται για παράνομο 
περιεχόμενο, να ενεργεί όσο το δυνατό 
συντομότερα προκειμένου να αποσύρει το 
παράνομο περιεχόμενο ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό. Η 
απόσυρση ή η απενεργοποίηση της 
πρόσβασης θα πρέπει να πραγματοποιείται 
τηρουμένης της αρχής της ελευθερίας της 
έκφρασης. Ο πάροχος μπορεί να λάβει 
πραγματική γνώση ή να αντιληφθεί ότι 
πρόκειται για παράνομο περιεχόμενο 
μέσω, ειδικότερα, αυτεπάγγελτων ερευνών 
ή ειδοποιήσεων που υποβάλλονται σε 
αυτόν από φυσικά πρόσωπα, στον βαθμό 
που οι ειδοποιήσεις αυτές είναι επαρκώς 
ακριβείς και αρκούντως τεκμηριωμένες 
ώστε να δίνουν τη δυνατότητα σε επιμελή 
οικονομικό φορέα να εντοπίζει και να 
αξιολογεί εύλογα και, κατά περίπτωση, να 
λαμβάνει μέτρα κατά του εικαζόμενου 
παράνομου περιεχομένου, ενώ παράλληλα 
εξετάζει προσεκτικά πιθανές επιπτώσεις 
στην ελευθερία έκφρασης.

Or. en

Τροπολογία 158
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Προκειμένου να επωφελείται από 
τις απαλλαγές από την ευθύνη για 
υπηρεσίες φιλοξενίας, ο πάροχος θα 
πρέπει, μόλις λάβει πραγματική γνώση ή 
αντιληφθεί ότι πρόκειται για παράνομο 
περιεχόμενο, να ενεργεί άμεσα 
προκειμένου να αποσύρει το παράνομο 

(22) Προκειμένου να επωφελείται από 
τις απαλλαγές από την ευθύνη για 
υπηρεσίες φιλοξενίας, ο πάροχος θα 
πρέπει, αφότου έχει αντιληφθεί την 
παράνομη φύση του περιεχομένου, να 
ενεργεί άμεσα προκειμένου να αποσύρει το 
παράνομο περιεχόμενο ή να 
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περιεχόμενο ή να απενεργοποιήσει την 
πρόσβαση σε αυτό. Η απόσυρση ή η 
απενεργοποίηση της πρόσβασης θα πρέπει 
να πραγματοποιείται τηρουμένης της 
αρχής της ελευθερίας της έκφρασης. Ο 
πάροχος μπορεί να λάβει πραγματική 
γνώση ή να αντιληφθεί ότι πρόκειται για 
παράνομο περιεχόμενο μέσω, ειδικότερα, 
αυτεπάγγελτων ερευνών ή ειδοποιήσεων 
που υποβάλλονται σε αυτόν από φυσικά 
πρόσωπα ή οντότητες σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό, στον βαθμό που οι 
ειδοποιήσεις αυτές είναι επαρκώς ακριβείς 
και αρκούντως τεκμηριωμένες ώστε να 
δίνουν τη δυνατότητα σε επιμελή 
οικονομικό φορέα να εντοπίζει και να 
αξιολογεί εύλογα και, κατά περίπτωση, να 
λαμβάνει μέτρα κατά του εικαζόμενου 
παράνομου περιεχομένου.

απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό. Η 
απόσυρση ή η απενεργοποίηση της 
πρόσβασης θα πρέπει να πραγματοποιείται 
τηρουμένης της αρχής της ελευθερίας της 
έκφρασης. Ο πάροχος μπορεί να λάβει 
πραγματική γνώση ή να αντιληφθεί ότι 
πρόκειται για παράνομο περιεχόμενο 
μέσω, ειδικότερα, αυτεπάγγελτων ερευνών 
ή ειδοποιήσεων που υποβάλλονται σε 
αυτόν από φυσικά πρόσωπα ή οντότητες 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, στον 
βαθμό που οι ειδοποιήσεις αυτές είναι 
επαρκώς ακριβείς και αρκούντως 
τεκμηριωμένες ώστε να δίνουν τη 
δυνατότητα σε επιμελή οικονομικό φορέα 
να εντοπίζει και να αξιολογεί εύλογα και, 
κατά περίπτωση, να λαμβάνει μέτρα κατά 
του εικαζόμενου παράνομου περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 159
Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Οι απαλλαγές από την ευθύνη που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό δεν 
θα πρέπει να θίγουν τη δυνατότητα 
επιβολής μέτρων ποικίλης φύσεως κατά 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών, ακόμη 
και όταν πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο πλαίσιο αυτών των 
απαλλαγών. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 
συνίστανται ιδίως σε εντολές δικαστηρίων 
ή διοικητικών αρχών, οι οποίες 
διατάσσουν την παύση ή πρόληψη τυχόν 
παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της 
αφαίρεσης παράνομου περιεχομένου, όπως 
ορίζεται στις εν λόγω εντολές που 
εκδίδονται σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο, ή της απενεργοποίησης της 

(24) Οι απαλλαγές από την ευθύνη που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό δεν 
θα πρέπει να θίγουν τη δυνατότητα 
επιβολής μέτρων ποικίλης φύσεως κατά 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών, ακόμη 
και όταν πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο πλαίσιο αυτών των 
απαλλαγών. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να 
συνίστανται ιδίως σε εντολές δικαστηρίων 
ή διοικητικών αρχών, οι οποίες 
διατάσσουν την παύση ή πρόληψη τυχόν 
παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων της 
αφαίρεσης παράνομου περιεχομένου, όπως 
ορίζεται στις εν λόγω εντολές που 
εκδίδονται σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο, ή της απενεργοποίησης της 
πρόσβασης σε αυτό. Οι εντολές αυτές, 
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πρόσβασης σε αυτό. ιδίως όταν απαιτούν από τον πάροχο να 
αποτρέψει την επανεμφάνιση παράνομου 
περιεχομένου, πρέπει να εκδίδονται 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, 
ειδικότερα σύμφωνα με την απαγόρευση 
των γενικών υποχρεώσεων ελέγχου, όπως 
έχει ερμηνευθεί από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 160
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να δημιουργείται 
ασφάλεια δικαίου και να μην 
αποθαρρύνονται δραστηριότητες 
ανίχνευσης, εντοπισμού και ανάληψης 
δράσης κατά παράνομου περιεχομένου, 
τις οποίες οι πάροχοι ενδιάμεσων 
υπηρεσιών ενδέχεται να αναλάβουν σε 
εθελοντική βάση, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι το γεγονός ότι οι 
πάροχοι αναλαμβάνουν τέτοιες 
δραστηριότητες δεν συνεπάγεται από 
μόνο του μη διαθεσιμότητα των 
απαλλαγών από την ευθύνη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες αυτές 
εκτελούνται καλόπιστα και με επιμέλεια. 
Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 
ότι απλώς και μόνο το γεγονός ότι οι 
πάροχοι αυτοί λαμβάνουν, καλόπιστα, 
μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με τις 
απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά την εφαρμογή των όρων και 
προϋποθέσεών τους, δεν θα πρέπει να 
συνεπάγεται μη διαθεσιμότητα των εν 
λόγω απαλλαγών από την ευθύνη. Ως εκ 
τούτου, τέτοιου είδους δραστηριότητες 

διαγράφεται
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και μέτρα, που ένας συγκεκριμένος 
πάροχος ενδέχεται να έχει λάβει, δεν θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
καθορισμό του αν ο πάροχος μπορεί να 
κάνει χρήση απαλλαγής από την ευθύνη, 
ιδίως όσον αφορά το κατά πόσον ο 
πάροχος παρέχει την υπηρεσία του με 
ουδέτερο τρόπο και μπορεί, επομένως, να 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
σχετικής διάταξης, χωρίς ωστόσο ο 
κανόνας αυτός να συνεπάγεται ότι ο 
πάροχος μπορεί απαραιτήτως να κάνει 
χρήση της συγκεκριμένης απαλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 161
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να δημιουργείται 
ασφάλεια δικαίου και να μην 
αποθαρρύνονται δραστηριότητες 
ανίχνευσης, εντοπισμού και ανάληψης 
δράσης κατά παράνομου περιεχομένου, 
τις οποίες οι πάροχοι ενδιάμεσων 
υπηρεσιών ενδέχεται να αναλάβουν σε 
εθελοντική βάση, θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι το γεγονός ότι οι πάροχοι 
αναλαμβάνουν τέτοιες δραστηριότητες δεν 
συνεπάγεται από μόνο του μη 
διαθεσιμότητα των απαλλαγών από την 
ευθύνη που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, υπό τον όρο ότι οι 
δραστηριότητες αυτές εκτελούνται 
καλόπιστα και με επιμέλεια. Επιπλέον, 
είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι απλώς 
και μόνο το γεγονός ότι οι πάροχοι αυτοί 
λαμβάνουν, καλόπιστα, μέτρα ώστε να 
συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του 
ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό όσον αφορά την εφαρμογή των 

(25) Προκειμένου να δημιουργείται 
ασφάλεια δικαίου και να μην 
αποθαρρύνονται δραστηριότητες 
ανίχνευσης, εντοπισμού, αφαίρεσης και 
αναφοράς παράνομου περιεχομένου, τις 
οποίες οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενδέχεται να αναλάβουν σε εθελοντική 
βάση, συμπεριλαμβανομένης της 
ανάπτυξης αυτοματοποιημένων 
εργαλείων εντοπισμού προδήλως 
παράνομου περιεχομένου,θα πρέπει να 
διευκρινιστεί ότι το γεγονός ότι οι πάροχοι 
αναλαμβάνουν τέτοιες δραστηριότητες δεν 
συνεπάγεται από μόνο του μη 
διαθεσιμότητα των απαλλαγών από την 
ευθύνη που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, υπό τον όρο ότι οι 
δραστηριότητες αυτές εκτελούνται 
καλόπιστα και με επιμέλεια. Επιπλέον, 
είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι απλώς 
και μόνο το γεγονός ότι οι πάροχοι αυτοί 
λαμβάνουν, καλόπιστα, μέτρα ώστε να 
συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του 
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όρων και προϋποθέσεών τους, δεν θα 
πρέπει να συνεπάγεται μη διαθεσιμότητα 
των εν λόγω απαλλαγών από την ευθύνη. 
Ως εκ τούτου, τέτοιου είδους 
δραστηριότητες και μέτρα, που ένας 
συγκεκριμένος πάροχος ενδέχεται να έχει 
λάβει, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τον καθορισμό του αν ο 
πάροχος μπορεί να κάνει χρήση απαλλαγής 
από την ευθύνη, ιδίως όσον αφορά το κατά 
πόσον ο πάροχος παρέχει την υπηρεσία 
του με ουδέτερο τρόπο και μπορεί, 
επομένως, να εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της σχετικής διάταξης, χωρίς 
ωστόσο ο κανόνας αυτός να συνεπάγεται 
ότι ο πάροχος μπορεί απαραιτήτως να 
κάνει χρήση της συγκεκριμένης 
απαλλαγής.

ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά την εφαρμογή των όρων και 
προϋποθέσεών τους, δεν θα πρέπει να 
συνεπάγεται μη διαθεσιμότητα των εν 
λόγω απαλλαγών από την ευθύνη. Ως εκ 
τούτου, τέτοιου είδους δραστηριότητες και 
μέτρα, που ένας συγκεκριμένος πάροχος 
ενδέχεται να έχει λάβει, δεν θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό 
του αν ο πάροχος μπορεί να κάνει χρήση 
απαλλαγής από την ευθύνη, ιδίως όσον 
αφορά το κατά πόσον ο πάροχος παρέχει 
την υπηρεσία του με ουδέτερο τρόπο και 
μπορεί, επομένως, να εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της σχετικής διάταξης, χωρίς 
ωστόσο ο κανόνας αυτός να συνεπάγεται 
ότι ο πάροχος μπορεί απαραιτήτως να 
κάνει χρήση της συγκεκριμένης 
απαλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 162
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να δημιουργείται 
ασφάλεια δικαίου και να μην 
αποθαρρύνονται δραστηριότητες 
ανίχνευσης, εντοπισμού και ανάληψης 
δράσης κατά παράνομου περιεχομένου, τις 
οποίες οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενδέχεται να αναλάβουν σε εθελοντική 
βάση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το 
γεγονός ότι οι πάροχοι αναλαμβάνουν 
τέτοιες δραστηριότητες δεν συνεπάγεται 
από μόνο του μη διαθεσιμότητα των 
απαλλαγών από την ευθύνη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες αυτές 
εκτελούνται καλόπιστα και με επιμέλεια. 

(25) Προκειμένου να δημιουργείται 
ασφάλεια δικαίου και να μην 
αποθαρρύνονται δραστηριότητες 
ανίχνευσης, εντοπισμού και ανάληψης 
δράσης κατά παράνομου περιεχομένου, τις 
οποίες οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενδέχεται να αναλάβουν σε εθελοντική 
βάση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το 
γεγονός ότι οι πάροχοι αναλαμβάνουν 
τέτοιες δραστηριότητες δεν συνεπάγεται 
από μόνο του μη διαθεσιμότητα των 
απαλλαγών από την ευθύνη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες αυτές 
εκτελούνται καλόπιστα και με επιμέλεια. 
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Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 
ότι απλώς και μόνο το γεγονός ότι οι 
πάροχοι αυτοί λαμβάνουν, καλόπιστα, 
μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με τις 
απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά την εφαρμογή των όρων και 
προϋποθέσεών τους, δεν θα πρέπει να 
συνεπάγεται μη διαθεσιμότητα των εν 
λόγω απαλλαγών από την ευθύνη. Ως εκ 
τούτου, τέτοιου είδους δραστηριότητες και 
μέτρα, που ένας συγκεκριμένος πάροχος 
ενδέχεται να έχει λάβει, δεν θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό 
του αν ο πάροχος μπορεί να κάνει χρήση 
απαλλαγής από την ευθύνη, ιδίως όσον 
αφορά το κατά πόσον ο πάροχος παρέχει 
την υπηρεσία του με ουδέτερο τρόπο και 
μπορεί, επομένως, να εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της σχετικής διάταξης, χωρίς 
ωστόσο ο κανόνας αυτός να συνεπάγεται 
ότι ο πάροχος μπορεί απαραιτήτως να 
κάνει χρήση της συγκεκριμένης 
απαλλαγής.

Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 
ότι απλώς και μόνο το γεγονός ότι οι 
πάροχοι αυτοί λαμβάνουν, καλόπιστα, 
μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με τις 
απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά την εφαρμογή των όρων και 
προϋποθέσεών τους, δεν θα πρέπει να 
συνεπάγεται μη διαθεσιμότητα των εν 
λόγω απαλλαγών από την ευθύνη. Ως εκ 
τούτου, τέτοιου είδους δραστηριότητες και 
μέτρα, που ένας συγκεκριμένος πάροχος 
ενδέχεται να έχει λάβει, προκειμένου να 
εντοπίσει, να αναγνωρίσει παράνομα 
περιεχόμενα και να ενεργήσει κατά αυτών 
σε εθελούσια βάση, δεν θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό 
του αν ο πάροχος μπορεί να κάνει χρήση 
απαλλαγής από την ευθύνη, ιδίως όσον 
αφορά το κατά πόσον ο πάροχος παρέχει 
την υπηρεσία του με ουδέτερο τρόπο και 
μπορεί, επομένως, να εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της σχετικής διάταξης, χωρίς 
ωστόσο ο κανόνας αυτός να συνεπάγεται 
ότι ο πάροχος μπορεί απαραιτήτως να 
κάνει χρήση της συγκεκριμένης 
απαλλαγής.

Or. en

Τροπολογία 163
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Προκειμένου να δημιουργείται 
ασφάλεια δικαίου και να μην 
αποθαρρύνονται δραστηριότητες 
ανίχνευσης, εντοπισμού και ανάληψης 
δράσης κατά παράνομου περιεχομένου, τις 
οποίες οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενδέχεται να αναλάβουν σε εθελοντική 
βάση, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το 

(25) Προκειμένου να δημιουργείται 
ασφάλεια δικαίου και να μην 
αποθαρρύνονται δραστηριότητες 
ανίχνευσης, εντοπισμού και ανάληψης 
δράσης κατά προδήλως παράνομου 
περιεχομένου που σχετίζεται με σοβαρά 
εγκλήματα, τις οποίες οι πάροχοι 
ενδιάμεσων υπηρεσιών ενδέχεται να 
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γεγονός ότι οι πάροχοι αναλαμβάνουν 
τέτοιες δραστηριότητες δεν συνεπάγεται 
από μόνο του μη διαθεσιμότητα των 
απαλλαγών από την ευθύνη που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
υπό τον όρο ότι οι δραστηριότητες αυτές 
εκτελούνται καλόπιστα και με επιμέλεια. 
Επιπλέον, είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί 
ότι απλώς και μόνο το γεγονός ότι οι 
πάροχοι αυτοί λαμβάνουν, καλόπιστα, 
μέτρα ώστε να συμμορφωθούν με τις 
απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
όσον αφορά την εφαρμογή των όρων και 
προϋποθέσεών τους, δεν θα πρέπει να 
συνεπάγεται μη διαθεσιμότητα των εν 
λόγω απαλλαγών από την ευθύνη. Ως εκ 
τούτου, τέτοιου είδους δραστηριότητες και 
μέτρα, που ένας συγκεκριμένος πάροχος 
ενδέχεται να έχει λάβει, δεν θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό 
του αν ο πάροχος μπορεί να κάνει χρήση 
απαλλαγής από την ευθύνη, ιδίως όσον 
αφορά το κατά πόσον ο πάροχος παρέχει 
την υπηρεσία του με ουδέτερο τρόπο και 
μπορεί, επομένως, να εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της σχετικής διάταξης, χωρίς 
ωστόσο ο κανόνας αυτός να συνεπάγεται 
ότι ο πάροχος μπορεί απαραιτήτως να 
κάνει χρήση της συγκεκριμένης 
απαλλαγής.

αναλάβουν σε εθελοντική βάση, θα πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι το γεγονός ότι οι 
πάροχοι αναλαμβάνουν τέτοιες 
δραστηριότητες δεν συνεπάγεται από μόνο 
του μη διαθεσιμότητα των απαλλαγών από 
την ευθύνη που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, υπό τον όρο ότι οι 
δραστηριότητες αυτές εκτελούνται 
καλόπιστα, με επιμέλεια και ποτέ σε 
προαιρετική βάση. Επιπλέον, είναι 
σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι απλώς και 
μόνο το γεγονός ότι οι πάροχοι αυτοί 
λαμβάνουν, καλόπιστα, μέτρα ώστε να 
συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του 
ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό όσον αφορά την εφαρμογή των 
όρων και προϋποθέσεών τους, δεν θα 
πρέπει να συνεπάγεται μη διαθεσιμότητα 
των εν λόγω απαλλαγών από την ευθύνη. 
Ως εκ τούτου, τέτοιου είδους 
δραστηριότητες και μέτρα, που ένας 
συγκεκριμένος πάροχος ενδέχεται να έχει 
λάβει, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τον καθορισμό του αν ο 
πάροχος μπορεί να κάνει χρήση απαλλαγής 
από την ευθύνη, ιδίως όσον αφορά το κατά 
πόσον ο πάροχος παρέχει την υπηρεσία 
του με ουδέτερο τρόπο και μπορεί, 
επομένως, να εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της σχετικής διάταξης, χωρίς 
ωστόσο ο κανόνας αυτός να συνεπάγεται 
ότι ο πάροχος μπορεί απαραιτήτως να 
κάνει χρήση της συγκεκριμένης 
απαλλαγής.

Or. it

Τροπολογία 164
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Παρότι οι κανόνες του κεφαλαίου (26) Παρότι οι κανόνες του κεφαλαίου 
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ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
επικεντρώνονται στην απαλλαγή από την 
ευθύνη για τους παρόχους ενδιάμεσων 
υπηρεσιών, είναι σημαντικό να 
υπενθυμιστεί ότι, παρά τον σημαντικό 
γενικά ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν 
αυτοί οι πάροχοι, το πρόβλημα του 
παράνομου περιεχομένου και των 
παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο 
δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
εστιάζοντας αποκλειστικά στην ευθύνη και 
τις αρμοδιότητές τους. Όπου αυτό είναι 
δυνατό, τρίτοι οι οποίοι θίγονται από 
παράνομο περιεχόμενο που μεταδίδεται ή 
αποθηκεύεται στο διαδίκτυο θα πρέπει να 
προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές 
που σχετίζονται με αυτό το περιεχόμενο 
χωρίς τη συμμετοχή των παρόχων των 
σχετικών ενδιάμεσων υπηρεσιών. Οι 
αποδέκτες της υπηρεσίας θα πρέπει να 
θεωρούνται υπεύθυνοι, όταν αυτό 
προβλέπεται από τους εφαρμοστέους 
κανόνες του ενωσιακού και εθνικού 
δικαίου για τον καθορισμό της σχετικής 
ευθύνης, για το παράνομο περιεχόμενο το 
οποίο παρέχουν και ενδέχεται να 
διαδώσουν μέσω ενδιάμεσων υπηρεσιών. 
Κατά περίπτωση, άλλοι παράγοντες, 
όπως συντονιστές ομάδων σε κλειστά 
επιγραμμικά περιβάλλοντα, ιδίως στην 
περίπτωση μεγάλων ομάδων, θα πρέπει 
επίσης να συμβάλλουν στην αποτροπή 
της διάδοσης παράνομου περιεχομένου 
στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο. Επιπλέον, όταν 
απαιτείται η συμμετοχή των παρόχων 
υπηρεσιών της κοινωνίας των 
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών, κάθε 
αίτηση ή εντολή για την εν λόγω 
συμμετοχή θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, 
να απευθύνεται στον παράγοντα που 
διαθέτει την τεχνική και επιχειρησιακή 
δυνατότητα να αναλάβει δράση κατά 
συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου 
περιεχομένου, ώστε να αποτρέπονται και 
να ελαχιστοποιούνται τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα και την 
προσβασιμότητα πληροφοριών που δεν 

ΙΙ του παρόντος κανονισμού 
επικεντρώνονται στην απαλλαγή από την 
ευθύνη για τους παρόχους ενδιάμεσων 
υπηρεσιών, είναι σημαντικό να 
υπενθυμιστεί ότι, παρά τον σημαντικό 
γενικά ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν 
αυτοί οι πάροχοι, το πρόβλημα του 
παράνομου περιεχομένου και των 
παράνομων δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο 
δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
εστιάζοντας αποκλειστικά στην ευθύνη και 
τις αρμοδιότητές τους. Όπου αυτό είναι 
δυνατό, τρίτοι οι οποίοι θίγονται από 
παράνομο περιεχόμενο που μεταδίδεται ή 
αποθηκεύεται στο διαδίκτυο θα πρέπει να 
προσπαθούν να επιλύσουν τις διαφορές 
που σχετίζονται με αυτό το περιεχόμενο 
χωρίς τη συμμετοχή των παρόχων των 
σχετικών ενδιάμεσων υπηρεσιών. Οι 
αποδέκτες της υπηρεσίας θα πρέπει να 
θεωρούνται υπεύθυνοι, όταν αυτό 
προβλέπεται από τους εφαρμοστέους 
κανόνες του ενωσιακού και εθνικού 
δικαίου για τον καθορισμό της σχετικής 
ευθύνης, για το παράνομο περιεχόμενο το 
οποίο παρέχουν και ενδέχεται να 
διαδώσουν μέσω ενδιάμεσων υπηρεσιών. 
Επιπλέον, όταν απαιτείται η συμμετοχή 
των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας 
των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων 
των παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών, κάθε 
αίτηση ή εντολή για την εν λόγω 
συμμετοχή θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, 
να απευθύνεται στον παράγοντα που 
διαθέτει την τεχνική και επιχειρησιακή 
δυνατότητα να αναλάβει δράση κατά 
συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου 
περιεχομένου, ώστε να αποτρέπονται και 
να ελαχιστοποιούνται τυχόν αρνητικές 
επιπτώσεις στη διαθεσιμότητα και την 
προσβασιμότητα πληροφοριών που δεν 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο.
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αποτελούν παράνομο περιεχόμενο.

Or. it

Τροπολογία 165
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Από το 2000 έχουν εμφανιστεί νέες 
τεχνολογίες οι οποίες βελτιώνουν τη 
διαθεσιμότητα, την αποδοτικότητα, την 
ταχύτητα, την αξιοπιστία, τη χωρητικότητα 
και την ασφάλεια των συστημάτων 
μετάδοσης και αποθήκευσης δεδομένων 
στο διαδίκτυο, οδηγώντας σε ένα ολοένα 
και πιο περίπλοκο επιγραμμικό 
οικοσύστημα. Εν προκειμένω, θα πρέπει 
να υπενθυμιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
που δημιουργούν και διευκολύνουν την 
υποκείμενη λογική αρχιτεκτονική και ορθή 
λειτουργία του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
βοηθητικών λειτουργιών, μπορούν επίσης 
να επωφεληθούν από απαλλαγές από την 
ευθύνη που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, στον βαθμό που οι υπηρεσίες 
τους χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες 
«απλής μετάδοσης», «προσωρινής 
αποθήκευσης» ή φιλοξενίας. Στις εν λόγω 
υπηρεσίες περιλαμβάνονται, κατά 
περίπτωση, ασύρματα τοπικά δίκτυα, 
υπηρεσίες συστημάτων ονομάτων τομέα 
(DNS), μητρώα ονομάτων τομέα ανωτάτου 
επιπέδου, αρχές πιστοποίησης που 
εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά ή δίκτυα 
παράδοσης περιεχομένου που 
διευκολύνουν ή βελτιώνουν τις λειτουργίες 
άλλων παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών. 
Ομοίως, οι υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
επικοινωνιών και τα τεχνικά μέσα 
πραγματοποίησής τους έχουν επίσης 
εξελιχθεί σημαντικά και έχουν οδηγήσει 

(27) Από το 2000 έχουν εμφανιστεί νέες 
τεχνολογίες οι οποίες βελτιώνουν τη 
διαθεσιμότητα, την αποδοτικότητα, την 
ταχύτητα, την αξιοπιστία, τη χωρητικότητα 
και την ασφάλεια των συστημάτων 
μετάδοσης και αποθήκευσης δεδομένων 
στο διαδίκτυο, οδηγώντας σε ένα ολοένα 
και πιο περίπλοκο επιγραμμικό 
οικοσύστημα. Εν προκειμένω, θα πρέπει 
να υπενθυμιστεί ότι οι πάροχοι υπηρεσιών 
που δημιουργούν και διευκολύνουν την 
υποκείμενη λογική αρχιτεκτονική και ορθή 
λειτουργία του διαδικτύου, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών 
βοηθητικών λειτουργιών, μπορούν επίσης 
να επωφεληθούν από απαλλαγές από την 
ευθύνη που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, στον βαθμό που οι υπηρεσίες 
τους χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες 
«απλής μετάδοσης», «προσωρινής 
αποθήκευσης» ή φιλοξενίας. Στις εν λόγω 
υπηρεσίες περιλαμβάνονται, κατά 
περίπτωση, ασύρματα τοπικά δίκτυα, 
υπηρεσίες συστημάτων ονομάτων τομέα 
(DNS), μητρώα ονομάτων τομέα ανωτάτου 
επιπέδου, αρχές πιστοποίησης που 
εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά ή δίκτυα 
παράδοσης περιεχομένου που 
διευκολύνουν ή βελτιώνουν τις λειτουργίες 
άλλων παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών. 
Ομοίως, οι υπηρεσίες που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
επικοινωνιών και τα τεχνικά μέσα 
πραγματοποίησής τους έχουν επίσης 
εξελιχθεί σημαντικά και έχουν οδηγήσει 



AM\1233797EL.docx 43/487 PE693.830v01-00

EL

στη δημιουργία επιγραμμικών υπηρεσιών, 
όπως οι υπηρεσίες φωνής μέσω IP (Voice 
over IP), ανταλλαγής μηνυμάτων και 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω 
διαδικτύου, όπου η επικοινωνία 
πραγματοποιείται μέσω υπηρεσίας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες 
αυτές μπορούν επίσης να επωφελούνται 
από τις απαλλαγές από την ευθύνη, στον 
βαθμό που χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες 
«απλής μετάδοσης», «προσωρινής 
αποθήκευσης» ή φιλοξενίας.

στη δημιουργία επιγραμμικών υπηρεσιών, 
όπως οι υπηρεσίες φωνής μέσω IP (Voice 
over IP), ανταλλαγής μηνυμάτων, 
παρόχων υποδομών υπολογιστικού 
νέφους και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
μέσω διαδικτύου, όπου η επικοινωνία 
πραγματοποιείται μέσω υπηρεσίας 
πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι υπηρεσίες 
αυτές μπορούν επίσης να επωφελούνται 
από τις απαλλαγές από την ευθύνη, στον 
βαθμό που χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες 
«απλής μετάδοσης», «προσωρινής 
αποθήκευσης» ή φιλοξενίας.

Or. en

Τροπολογία 166
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση 
παρακολούθησης όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα. Αυτό δεν 
αφορά τις υποχρεώσεις παρακολούθησης 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και 
ειδικότερα δεν θίγει τυχόν εντολές των 
εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, βάσει των προϋποθέσεων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού 
δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως επιβάλλον 
γενική υποχρέωση παρακολούθησης ή 
υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων, ούτε ως επιβάλλον στους 
παρόχους γενική υποχρέωση λήψης 
προδραστικών μέτρων σε σχέση με 
παράνομο περιεχόμενο.

(28) Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση 
παρακολούθησης όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα. Αυτό δεν 
αφορά τις υποχρεώσεις παρακολούθησης 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και 
ειδικότερα δεν θίγει τυχόν εντολές των 
εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, βάσει των προϋποθέσεων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού 
δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως επιβάλλον 
γενική υποχρέωση παρακολούθησης ή 
υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων σε σχέση με παράνομο 
περιεχόμενο. Ωστόσο, οι κανόνες σχετικά 
με τους μηχανισμούς κοινοποίησης και 
δράσης θα πρέπει να συμπληρώνονται με 
απαιτήσεις να λαμβάνουν οι πάροχοι 
συγκεκριμένα μέτρα που να είναι ανάλογα 
με την εμβέλειά τους καθώς και τις 
τεχνικές και επιχειρησιακές τους 
ικανότητες, προκειμένου να 
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αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την 
εμφάνιση παράνομου περιεχομένου στις 
υπηρεσίες τους.

Or. en

Τροπολογία 167
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση 
παρακολούθησης όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα. Αυτό δεν 
αφορά τις υποχρεώσεις παρακολούθησης 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και 
ειδικότερα δεν θίγει τυχόν εντολές των 
εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, βάσει των προϋποθέσεων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού 
δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως επιβάλλον 
γενική υποχρέωση παρακολούθησης ή 
υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων, ούτε ως επιβάλλον στους 
παρόχους γενική υποχρέωση λήψης 
προδραστικών μέτρων σε σχέση με 
παράνομο περιεχόμενο.

(28) Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση 
παρακολούθησης όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα. Αυτό δεν 
αφορά τις υποχρεώσεις παρακολούθησης 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και 
ειδικότερα δεν θίγει τυχόν εντολές των 
εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, βάσει των προϋποθέσεων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού 
δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως επιβάλλον 
γενική υποχρέωση παρακολούθησης ή 
υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων, ούτε ως επιβάλλον στους 
παρόχους γενική υποχρέωση λήψης 
προδραστικών μέτρων σε σχέση με 
παράνομο περιεχόμενο. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει, εντούτοις, να έχουν η δυνατότητα 
να απαιτούν από τους παρόχους 
υπηρεσιών, οι οποίοι φιλοξενούν 
πληροφορίες παρεχόμενες από τους 
χρήστες των υπηρεσιών τους, να 
εφαρμόζουν τη δέουσα υποχρέωση 
ευγενικής συμπεριφοράς.

Or. en

Τροπολογία 168
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση 
παρακολούθησης όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα. Αυτό δεν 
αφορά τις υποχρεώσεις παρακολούθησης 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, και 
ειδικότερα δεν θίγει τυχόν εντολές των 
εθνικών αρχών σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία, βάσει των προϋποθέσεων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 
Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού 
δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως επιβάλλον 
γενική υποχρέωση παρακολούθησης ή 
υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων, ούτε ως επιβάλλον στους 
παρόχους γενική υποχρέωση λήψης 
προδραστικών μέτρων σε σχέση με 
παράνομο περιεχόμενο.

(28) Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε υποχρέωση 
παρακολούθησης όσον αφορά τις 
υποχρεώσεις γενικού χαρακτήρα, είτε de 
jure είτε de facto. Μια de facto 
υποχρέωση θα προέκυπτε αν η μη 
υλοποίηση μιας γενικής ή προληπτικής 
δομής παρακολούθησης ήταν οικονομικά 
ασύμφορη, για παράδειγμα, λόγω του 
σημαντικού επιπλέον κόστους των 
εναλλακτικών αναγκών εποπτείας 
ανθρώπων ή λόγω της απειλής 
σημαντικών αντισταθμιστικών 
αποζημιώσεων. Κανένα στοιχείο του 
παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να 
εκληφθεί ως επιβάλλον γενική υποχρέωση 
παρακολούθησης ή υποχρέωση 
ενεργητικής αναζήτησης γεγονότων, ούτε 
ως επιβάλλον στους παρόχους γενική 
υποχρέωση λήψης προδραστικών μέτρων 
σε σχέση με παράνομο περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 169
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ανάλογα με το νομικό σύστημα 
κάθε κράτους μέλους και τον επίμαχο 
τομέα του δικαίου, οι εθνικές δικαστικές ή 
διοικητικές αρχές μπορούν να διατάξουν 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να 
αναλάβουν δράση κατά ορισμένων 
συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου 
περιεχομένου ή να παράσχουν ορισμένα 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία. Οι 
εθνικές νομοθεσίες βάσει των οποίων 

(29) Ανάλογα με το νομικό σύστημα 
κάθε κράτους μέλους και τον επίμαχο 
τομέα του δικαίου, οι εθνικές δικαστικές ή 
διοικητικές αρχές ή οι αρχές δημόσιας 
ασφαλείας θα πρέπει να είναι οι μόνες 
αρμόδιες να αποφασίζουν για τη 
διαγραφή συγκεκριμένου περιεχομένου, 
εκτός από περιπτώσεις που αφορούν 
προδήλως παράνομο περιεχόμενο το 
οποίο σχετίζεται με σοβαρά εγκλήματα, 
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εκδίδονται αυτές οι εντολές διαφέρουν 
σημαντικά και οι εντολές αφορούν ολοένα 
και συχνότερα διασυνοριακές περιπτώσεις. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και αποδοτική 
συμμόρφωση με τις εν λόγω εντολές, ώστε 
οι οικείες δημόσιες αρχές να μπορούν να 
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και οι 
πάροχοι να μην υπόκεινται σε δυσανάλογη 
επιβάρυνση, χωρίς να θίγονται 
αδικαιολόγητα τα δικαιώματα και τα 
έννομα συμφέροντα οποιωνδήποτε τρίτων, 
είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες 
προϋποθέσεις τις οποίες οι εντολές πρέπει 
να πληρούν, καθώς και ορισμένες 
συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με 
τη διεκπεραίωση αυτών των εντολών.

για τις οποίες θα μπορούσε να απαιτηθεί 
η άμεση παρέμβαση του παρόχου 
ενδιάμεσων υπηρεσιών. Οι εθνικές 
νομοθεσίες βάσει των οποίων εκδίδονται 
αυτές οι εντολές διαφέρουν σημαντικά και 
οι εντολές αφορούν ολοένα και συχνότερα 
διασυνοριακές περιπτώσεις. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και 
αποδοτική συμμόρφωση με τις εν λόγω 
εντολές, ώστε οι οικείες δημόσιες αρχές να 
μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους 
και οι πάροχοι να μην υπόκεινται σε 
δυσανάλογη επιβάρυνση, χωρίς να 
θίγονται αδικαιολόγητα τα δικαιώματα και 
τα έννομα συμφέροντα οποιωνδήποτε 
τρίτων, είναι αναγκαίο να καθοριστούν 
ορισμένες προϋποθέσεις τις οποίες οι 
εντολές πρέπει να πληρούν, καθώς και 
ορισμένες συμπληρωματικές απαιτήσεις 
σχετικά με τη διεκπεραίωση αυτών των 
εντολών.

Or. it

Τροπολογία 170
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ανάλογα με το νομικό σύστημα 
κάθε κράτους μέλους και τον επίμαχο 
τομέα του δικαίου, οι εθνικές δικαστικές ή 
διοικητικές αρχές μπορούν να διατάξουν 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να 
αναλάβουν δράση κατά ορισμένων 
συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου 
περιεχομένου ή να παράσχουν ορισμένα 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία. Οι 
εθνικές νομοθεσίες βάσει των οποίων 
εκδίδονται αυτές οι εντολές διαφέρουν 
σημαντικά και οι εντολές αφορούν ολοένα 
και συχνότερα διασυνοριακές περιπτώσεις. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και αποδοτική 

(29) Ανάλογα με το νομικό σύστημα 
κάθε κράτους μέλους και τον επίμαχο 
τομέα του δικαίου, οι εθνικές δικαστικές 
αρχές, οι αρχές επιβολής του νόμου ή οι 
διοικητικές αρχές μπορούν να διατάξουν 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να 
αναλάβουν δράση κατά ορισμένων 
συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου 
περιεχομένου ή να παράσχουν ορισμένα 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία. Οι 
εθνικές νομοθεσίες βάσει των οποίων 
εκδίδονται αυτές οι εντολές διαφέρουν 
σημαντικά και οι εντολές αφορούν ολοένα 
και συχνότερα διασυνοριακές περιπτώσεις. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
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συμμόρφωση με τις εν λόγω εντολές, ώστε 
οι οικείες δημόσιες αρχές να μπορούν να 
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και οι 
πάροχοι να μην υπόκεινται σε δυσανάλογη 
επιβάρυνση, χωρίς να θίγονται 
αδικαιολόγητα τα δικαιώματα και τα 
έννομα συμφέροντα οποιωνδήποτε τρίτων, 
είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες 
προϋποθέσεις τις οποίες οι εντολές πρέπει 
να πληρούν, καθώς και ορισμένες 
συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με 
τη διεκπεραίωση αυτών των εντολών.

αποτελεσματική και αποδοτική 
συμμόρφωση με τις εν λόγω εντολές, ώστε 
οι οικείες δημόσιες αρχές να μπορούν να 
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και οι 
πάροχοι να μην υπόκεινται σε δυσανάλογη 
επιβάρυνση, χωρίς να θίγονται 
αδικαιολόγητα τα δικαιώματα και τα 
έννομα συμφέροντα οποιωνδήποτε τρίτων, 
είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες 
προϋποθέσεις τις οποίες οι εντολές πρέπει 
να πληρούν, καθώς και ορισμένες 
συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με 
τη διεκπεραίωση αυτών των εντολών.

Or. en

Τροπολογία 171
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Ανάλογα με το νομικό σύστημα 
κάθε κράτους μέλους και τον επίμαχο 
τομέα του δικαίου, οι εθνικές δικαστικές ή 
διοικητικές αρχές μπορούν να διατάξουν 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να 
αναλάβουν δράση κατά ορισμένων 
συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου 
περιεχομένου ή να παράσχουν ορισμένα 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία. Οι 
εθνικές νομοθεσίες βάσει των οποίων 
εκδίδονται αυτές οι εντολές διαφέρουν 
σημαντικά και οι εντολές αφορούν ολοένα 
και συχνότερα διασυνοριακές περιπτώσεις. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και αποδοτική 
συμμόρφωση με τις εν λόγω εντολές, ώστε 
οι οικείες δημόσιες αρχές να μπορούν να 
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και οι 
πάροχοι να μην υπόκεινται σε δυσανάλογη 
επιβάρυνση, χωρίς να θίγονται 
αδικαιολόγητα τα δικαιώματα και τα 
έννομα συμφέροντα οποιωνδήποτε τρίτων, 
είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες 

(29) Ανάλογα με το νομικό σύστημα 
κάθε κράτους μέλους και τον επίμαχο 
τομέα του δικαίου, οι εθνικές δικαστικές ή 
διοικητικές αρχές μπορούν να διατάξουν 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών να 
αναλάβουν δράση κατά ορισμένων 
συγκεκριμένων στοιχείων παράνομου 
περιεχομένου ή να παράσχουν ορισμένα 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία. Οι 
εθνικές νομοθεσίες βάσει των οποίων 
εκδίδονται αυτές οι εντολές διαφέρουν 
σημαντικά και οι εντολές αφορούν ολοένα 
και συχνότερα διασυνοριακές περιπτώσεις. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική και αποδοτική 
συμμόρφωση με τις εν λόγω εντολές, ώστε 
οι οικείες δημόσιες αρχές να μπορούν να 
εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και οι 
πάροχοι να μην υπόκεινται σε δυσανάλογη 
επιβάρυνση, χωρίς να θίγονται 
αδικαιολόγητα τα δικαιώματα και τα 
έννομα συμφέροντα οποιωνδήποτε τρίτων, 
είναι αναγκαίο να καθοριστούν ορισμένες 
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προϋποθέσεις τις οποίες οι εντολές πρέπει 
να πληρούν, καθώς και ορισμένες 
συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με 
τη διεκπεραίωση αυτών των εντολών.

προϋποθέσεις τις οποίες οι εντολές πρέπει 
να πληρούν, καθώς και ορισμένες 
συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με 
τη διασφάλιση της αποτελεσματικής 
διεκπεραίωσης αυτών των εντολών.

Or. en

Τροπολογία 172
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Οι εντολές για την ανάληψη 
δράσης κατά παράνομου περιεχομένου ή 
την παροχή πληροφοριών θα πρέπει να 
εκδίδονται σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο, ειδικότερα δε τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679, και την απαγόρευση επιβολής 
γενικών υποχρεώσεων παρακολούθησης 
πληροφοριών ή ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων ή περιστάσεων που 
υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα η 
οποία προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό. Οι όροι και οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό και 
εφαρμόζονται σε εντολές ανάληψης 
δράσης κατά παράνομου περιεχομένου δεν 
θίγουν άλλες ενωσιακές πράξεις που 
προβλέπουν παρόμοια συστήματα για την 
ανάληψη δράσης κατά συγκεκριμένων 
ειδών παράνομου περιεχομένου, όπως ο 
κανονισμός (ΕΕ) .../… [προτεινόμενος 
κανονισμός σχετικά με την αντιμετώπιση 
της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου 
στο διαδίκτυο] ή ο κανονισμός (ΕΕ) 
2017/2394, με τον οποίο ανατίθενται στις 
αρχές των κρατών μελών, οι οποίες είναι 
αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας 
για την προστασία των καταναλωτών, 
ειδικές εξουσίες ώστε να διατάσσουν την 
παροχή πληροφοριών, ενώ οι όροι και οι 
απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε τις 
εντολές παροχής πληροφοριών δεν θίγουν 

(30) Οι εντολές για την ανάληψη 
δράσης κατά παράνομου περιεχομένου ή 
την παροχή πληροφοριών θα πρέπει να 
εκδίδονται από τις καθορισμένες εθνικές 
αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο, ειδικότερα δε τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679, και την απαγόρευση επιβολής 
γενικών υποχρεώσεων παρακολούθησης 
πληροφοριών ή ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων ή περιστάσεων που 
υποδεικνύουν παράνομη δραστηριότητα η 
οποία προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές 
εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους με 
αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο και 
δεν ζητούν ούτε λαμβάνουν οδηγίες από 
κανέναν άλλο φορέα σε σχέση με την 
άσκηση των καθηκόντων δυνάμει του 
παρόντα κανονισμού. Οι όροι και οι 
απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό και εφαρμόζονται σε εντολές 
ανάληψης δράσης κατά παράνομου 
περιεχομένου δεν θίγουν άλλες ενωσιακές 
πράξεις που προβλέπουν παρόμοια 
συστήματα για την ανάληψη δράσης κατά 
συγκεκριμένων ειδών παράνομου 
περιεχομένου, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) 
2021/784 σχετικά με την αντιμετώπιση της 
διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο 
διαδίκτυο ή ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394, 
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άλλες ενωσιακές πράξεις που προβλέπουν 
παρόμοιους σχετικούς κανόνες για 
συγκεκριμένους τομείς. Οι εν λόγω όροι 
και απαιτήσεις δεν θα πρέπει να θίγουν 
τους κανόνες διατήρησης και φύλαξης 
βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τα 
αιτήματα εμπιστευτικότητας των αρχών 
επιβολής του νόμου, τα οποία αφορούν τη 
μη κοινοποίηση πληροφοριών.

με τον οποίο ανατίθενται στις αρχές των 
κρατών μελών, οι οποίες είναι αρμόδιες 
για την επιβολή της νομοθεσίας για την 
προστασία των καταναλωτών, ειδικές 
εξουσίες ώστε να διατάσσουν την παροχή 
πληροφοριών, ενώ οι όροι και οι 
απαιτήσεις που εφαρμόζονται σε τις 
εντολές παροχής πληροφοριών δεν θίγουν 
άλλες ενωσιακές πράξεις που προβλέπουν 
παρόμοιους σχετικούς κανόνες για 
συγκεκριμένους τομείς. Οι εν λόγω όροι 
και απαιτήσεις δεν θα πρέπει να θίγουν 
τους κανόνες διατήρησης και φύλαξης 
βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και τα 
αιτήματα εμπιστευτικότητας των αρχών 
επιβολής του νόμου, τα οποία αφορούν τη 
μη κοινοποίηση πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 173
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Σύμφωνα με την απόφαση που 
εξέδωσε το Δικαστήριο στις 3 Οκτωβρίου 
2019 στην υπόθεση C-18/18, και όπου 
είναι από τεχνολογική άποψη εφικτό, οι 
πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών ενδέχεται 
να απαιτείται, στη βάση επαρκώς 
τεκμηριωμένων εντολών από τις 
καθορισμένες αρμόδιες αρχές καθώς και 
λαμβάνοντας πλήρως υπόψη το 
συγκεκριμένο πλαίσιο του περιεχομένου, 
να εκτελούν περιοδικές αναζητήσεις για 
διάφορα τμήματα περιεχομένου, τα οποία 
έχουν ήδη κριθεί παράνομα από 
δικαστήριο, εφόσον η παρακολούθηση 
και η αναζήτηση των σχετικών 
πληροφοριών της εν λόγω δικαστικής 
εντολής, περιορίζονται σε πληροφορίες οι 
οποίες μεταφέρουν μήνυμα, το 
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περιεχόμενο του οποίου παραμένει 
ουσιαστικά αναλλοίωτο σε σύγκριση με 
το περιεχόμενο που οδήγησε στη 
διαπίστωση της παρανομίας, και το οποίο 
περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στη 
δικαστική εντολή, τα οποία είναι 
πανομοιότυπα ή ισοδύναμα σε βαθμό που 
δεν θα απαιτούνταν από τον πάροχο που 
τα φιλοξενεί να διεξαγάγει ανεξάρτητη 
εκτίμηση για το εν λόγω περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 174
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των 
εν λόγω εντολών ανάληψης δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να 
καθορίζεται σαφώς βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου 
που καθιστά δυνατή την έκδοση της 
εντολής και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των 
στόχων της. Εν προκειμένω, η εθνική 
δικαστική ή διοικητική αρχή που εκδίδει 
την εντολή θα πρέπει να εξισορροπεί τον 
στόχο τον οποίο επιδιώκει η εντολή, 
σύμφωνα με τη νομική βάση που καθιστά 
δυνατή την έκδοσή της, με τα δικαιώματα 
και τα έννομα συμφέροντα όλων των 
τρίτων που μπορεί να θιγούν από την 
εντολή, ιδίως τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους βάσει του Χάρτη. Επιπλέον, όταν η 
εντολή που αφορά συγκεκριμένες 
πληροφορίες ενδέχεται να έχει επιπτώσεις 
πέραν του εδάφους του κράτους μέλους 
της οικείας αρχής, η αρχή θα πρέπει να 
αξιολογεί αν οι επίμαχες πληροφορίες είναι 
πιθανό να αποτελούν παράνομο 
περιεχόμενο σε άλλα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη και, κατά περίπτωση, να λαμβάνει 

(31) Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των 
εν λόγω εντολών ανάληψης δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να 
καθορίζεται σαφώς βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου 
που καθιστά δυνατή την έκδοση της 
εντολής και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των 
στόχων της. Εν προκειμένω, η εθνική 
δικαστική αρχή, η αρχή επιβολής του 
νόμου ή η διοικητική αρχή που εκδίδει την 
εντολή θα πρέπει να εξισορροπεί τον στόχο 
τον οποίο επιδιώκει η εντολή, σύμφωνα με 
τη νομική βάση που καθιστά δυνατή την 
έκδοσή της, με τα δικαιώματα και τα 
έννομα συμφέροντα όλων των τρίτων που 
μπορεί να θιγούν από την εντολή, ιδίως τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους βάσει του 
Χάρτη. Επιπλέον, όταν η εντολή που 
αφορά συγκεκριμένες πληροφορίες 
ενδέχεται να έχει επιπτώσεις πέραν του 
εδάφους του κράτους μέλους της οικείας 
αρχής, η αρχή θα πρέπει να αξιολογεί αν οι 
επίμαχες πληροφορίες είναι πιθανό να 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο σε άλλα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και, κατά 
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υπόψη τους σχετικούς κανόνες του 
ενωσιακού ή διεθνούς δικαίου και τη 
διεθνή αβροφροσύνη.

περίπτωση, να λαμβάνει υπόψη τους 
σχετικούς κανόνες του ενωσιακού ή 
διεθνούς δικαίου και τη διεθνή 
αβροφροσύνη. Δεν θα πρέπει να υπάρχει η 
νομική απαίτηση για τους παρόχους 
ενδιάμεσων υπηρεσιών να αφαιρούν 
περιεχόμενο το οποίο είναι νόμιμο στη 
χώρα εγκατάστασής τους. Ωστόσο, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, θα 
πρέπει να είναι δυνατό να ζητήσει μια 
αρμόδια αρχή από έναν πάροχο 
εγκατεστημένο ή νομίμως 
εκπροσωπούμενο σε άλλο κράτος μέλος 
να αποκλείει, από την επικράτεια της 
Ένωσης, την πρόσβαση σε συγκεκριμένο 
περιεχόμενο. Αυτό, με την επιφύλαξη του 
δικαιώματος των παρόχων να ελέγχουν 
συγκεκριμένο περιεχόμενο εις βάρος του 
οποίου έχει εκδοθεί εντολή ως προς τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους και στη 
συνέχεια να το αφαιρούν παρότι είναι 
νόμιμο στη χώρα εγκατάστασής τους.

Or. en

Τροπολογία 175
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των 
εν λόγω εντολών ανάληψης δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να 
καθορίζεται σαφώς βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου 
που καθιστά δυνατή την έκδοση της 
εντολής και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των 
στόχων της. Εν προκειμένω, η εθνική 
δικαστική ή διοικητική αρχή που εκδίδει 
την εντολή θα πρέπει να εξισορροπεί τον 
στόχο τον οποίο επιδιώκει η εντολή, 
σύμφωνα με τη νομική βάση που καθιστά 
δυνατή την έκδοσή της, με τα δικαιώματα 

(31) Το εδαφικό πεδίο εφαρμογής των 
εν λόγω εντολών ανάληψης δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου θα πρέπει να 
καθορίζεται σαφώς βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου 
που καθιστά δυνατή την έκδοση της 
εντολής και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 
απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη των 
στόχων της. Εν προκειμένω, η εθνική 
δικαστική ή διοικητική αρχή που εκδίδει 
την εντολή θα πρέπει να εξισορροπεί τον 
στόχο τον οποίο επιδιώκει η εντολή, 
σύμφωνα με τη νομική βάση που καθιστά 
δυνατή την έκδοσή της, με τα δικαιώματα 
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και τα έννομα συμφέροντα όλων των 
τρίτων που μπορεί να θιγούν από την 
εντολή, ιδίως τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους βάσει του Χάρτη. Επιπλέον, όταν η 
εντολή που αφορά συγκεκριμένες 
πληροφορίες ενδέχεται να έχει επιπτώσεις 
πέραν του εδάφους του κράτους μέλους 
της οικείας αρχής, η αρχή θα πρέπει να 
αξιολογεί αν οι επίμαχες πληροφορίες είναι 
πιθανό να αποτελούν παράνομο 
περιεχόμενο σε άλλα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη και, κατά περίπτωση, να λαμβάνει 
υπόψη τους σχετικούς κανόνες του 
ενωσιακού ή διεθνούς δικαίου και τη 
διεθνή αβροφροσύνη.

και τα έννομα συμφέροντα όλων των 
τρίτων που μπορεί να θιγούν από την 
εντολή, ιδίως τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους βάσει του Χάρτη. Επιπλέον, όταν η 
εντολή που αφορά συγκεκριμένες 
πληροφορίες ενδέχεται να έχει επιπτώσεις 
πέραν του εδάφους του κράτους μέλους 
της οικείας αρχής, η αρχή θα πρέπει να 
αξιολογεί αν οι επίμαχες πληροφορίες είναι 
πιθανό να αποτελούν παράνομο 
περιεχόμενο σε άλλα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη και, κατά περίπτωση, να λαμβάνει 
υπόψη τους σχετικούς κανόνες του 
ενωσιακού ή εθνικού δικαίου ή διεθνούς 
δικαίου και τη διεθνή αβροφροσύνη.

Or. en

Τροπολογία 176
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Οι εντολές παροχής πληροφοριών 
που ρυθμίζονται από τον παρόντα 
κανονισμό αφορούν την προσκόμιση 
συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με 
μεμονωμένους αποδέκτες της σχετικής 
ενδιάμεσης υπηρεσίας, οι οποίοι 
προσδιορίζονται σε αυτές τις εντολές για 
τον σκοπό του καθορισμού της 
συμμόρφωσης των αποδεκτών των 
υπηρεσιών με τους εφαρμοστέους 
ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες. Ως εκ 
τούτου, οι εντολές σχετικά με πληροφορίες 
για μια ομάδα αποδεκτών της υπηρεσίας οι 
οποίοι δεν προσδιορίζονται ρητά, 
συμπεριλαμβανομένων των εντολών 
παροχής συγκεντρωτικών πληροφοριών 
που απαιτούνται για στατιστικούς σκοπούς 
ή για τη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων, 
δεν θα πρέπει να θίγονται από τους 
κανόνες του παρόντος κανονισμού σχετικά 

(32) Οι εντολές παροχής πληροφοριών 
που ρυθμίζονται από τον παρόντα 
κανονισμό αφορούν την προσκόμιση 
συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με 
μεμονωμένους αποδέκτες της σχετικής 
ενδιάμεσης υπηρεσίας, οι οποίοι 
προσδιορίζονται σε αυτές τις εντολές για 
τον σκοπό του καθορισμού της 
συμμόρφωσης των αποδεκτών των 
υπηρεσιών με τους εφαρμοστέους 
ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες. Ως εκ 
τούτου, οι εντολές σχετικά με μη 
προσωπικές πληροφορίες για μια ομάδα 
αποδεκτών της υπηρεσίας οι οποίοι δεν 
προσδιορίζονται ρητά, 
συμπεριλαμβανομένων των εντολών 
παροχής συγκεντρωτικών πληροφοριών 
που απαιτούνται για στατιστικούς σκοπούς 
ή για τη χάραξη πολιτικής βάσει στοιχείων, 
δεν θα πρέπει να θίγονται από τους 
κανόνες του παρόντος κανονισμού σχετικά 
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με την παροχή πληροφοριών. με την παροχή πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 177
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Οι εντολές για την ανάληψη 
δράσης κατά παράνομου περιεχομένου και 
την παροχή πληροφοριών υπόκεινται 
στους κανόνες που διασφαλίζουν την 
αρμοδιότητα του κράτους μέλους όπου 
είναι εγκατεστημένος ο πάροχος 
υπηρεσιών στον οποίο απευθύνεται η 
εντολή και προβλέπουν πιθανές 
παρεκκλίσεις από την αρμοδιότητα αυτή 
σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες 
παρατίθενται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, μόνο εάν τηρούνται οι 
προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου. 
Δεδομένου ότι οι εν λόγω εντολές αφορούν 
συγκεκριμένα στοιχεία παράνομου 
περιεχομένου και πληροφοριακά στοιχεία, 
αντίστοιχα, όταν απευθύνονται σε 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, δεν 
περιορίζουν καταρχήν την ελευθερία 
αυτών των παρόχων να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο. 
Ως εκ τούτου, οι κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν την ανάγκη 
αιτιολόγησης, βάσει ορισμένων 
καθορισμένων λόγων, μέτρων τα οποία 
παρεκκλίνουν από την αρμοδιότητα του 
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών, 
καθώς και εκείνων που αφορούν την 
κοινοποίηση αυτών των μέτρων, δεν 
εφαρμόζονται όσον αφορά τις εν λόγω 

(33) Οι εντολές για την ανάληψη 
δράσης κατά παράνομου περιεχομένου και 
την παροχή πληροφοριών υπόκεινται 
στους κανόνες που διασφαλίζουν την 
αρμοδιότητα του κράτους μέλους όπου 
είναι εγκατεστημένος ο πάροχος 
υπηρεσιών στον οποίο απευθύνεται η 
εντολή και προβλέπουν πιθανές 
παρεκκλίσεις από την αρμοδιότητα αυτή 
σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οποίες 
παρατίθενται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, μόνο εάν τηρούνται οι 
προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου. 
Δεδομένου ότι οι εν λόγω εντολές αφορούν 
συγκεκριμένα στοιχεία παράνομου 
περιεχομένου και πληροφοριακά στοιχεία 
βάσει του ενωσιακού ή του εθνικού 
δικαίου, αντίστοιχα, όταν απευθύνονται σε 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος, δεν 
περιορίζουν καταρχήν την ελευθερία 
αυτών των παρόχων να παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους σε διασυνοριακό επίπεδο. 
Ως εκ τούτου, οι κανόνες που 
προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που αφορούν την ανάγκη 
αιτιολόγησης, βάσει ορισμένων 
καθορισμένων λόγων, μέτρων τα οποία 
παρεκκλίνουν από την αρμοδιότητα του 
κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών, 
καθώς και εκείνων που αφορούν την 
κοινοποίηση αυτών των μέτρων, δεν 
εφαρμόζονται όσον αφορά τις εν λόγω 



PE693.830v01-00 54/487 AM\1233797EL.docx

EL

εντολές. εντολές.

Or. en

Τροπολογία 178
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού και, 
ειδικότερα, να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να διασφαλιστεί 
ένας ασφαλές και διαφανές επιγραμμικό 
περιβάλλον, πρέπει να θεσπιστεί ένα σαφές 
και ισορροπημένο σύνολο εναρμονισμένων 
υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας για τους 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών. Σκοπός 
των υποχρεώσεων αυτών θα πρέπει να 
είναι ιδίως η διασφάλιση διαφορετικών 
στόχων δημόσιας πολιτικής, όπως η 
ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των 
αποδεκτών της υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και 
των ευάλωτων χρηστών, η προστασία των 
σχετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη, η 
διασφάλιση της ουσιαστικής υποχρέωσης 
λογοδοσίας αυτών των παρόχων και η 
ενίσχυση της θέσης των αποδεκτών και 
άλλων θιγόμενων μερών, με παράλληλη 
διευκόλυνση της αναγκαίας εποπτείας από 
τις αρμόδιες αρχές.

(34) Προκειμένου να επιτευχθούν οι 
στόχοι του παρόντος κανονισμού και, 
ειδικότερα, να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να διασφαλιστεί 
ένας ασφαλές και διαφανές επιγραμμικό 
περιβάλλον, πρέπει να θεσπιστεί ένα σαφές 
και ισορροπημένο σύνολο εναρμονισμένων 
υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας για τους 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών. Σκοπός 
των υποχρεώσεων αυτών θα πρέπει να 
είναι οι παράνομες πρακτικές και να 
αποσκοπούν ιδίως στη διασφάλιση 
διαφορετικών στόχων δημόσιας πολιτικής, 
όπως η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη των 
αποδεκτών της υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων και 
των ευάλωτων χρηστών, η προστασία των 
σχετικών θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη, η 
διασφάλιση της ουσιαστικής υποχρέωσης 
λογοδοσίας αυτών των παρόχων και η 
ενίσχυση της θέσης των αποδεκτών και 
άλλων θιγόμενων μερών, με παράλληλη 
διευκόλυνση της αναγκαίας εποπτείας από 
τις αρμόδιες αρχές.

Or. en

Τροπολογία 179
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
ομαλές και αποδοτικές επικοινωνίες 
σχετικά με ζητήματα που καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
απαιτηθεί από τους παρόχους ενδιάμεσων 
υπηρεσιών να ορίσουν ενιαίο σημείο 
επαφής και να δημοσιεύουν σχετικές 
πληροφορίες για το σημείο επαφής τους, 
συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται στις εν λόγω 
επικοινωνίες. Το σημείο επαφής μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιείται από αξιόπιστες 
πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου και επαγγελματικούς φορείς 
που έχουν ειδική σχέση με τον πάροχο 
ενδιάμεσων υπηρεσιών. Σε αντίθεση με 
τον νόμιμο εκπρόσωπο, το σημείο επαφής 
θα πρέπει να εξυπηρετεί επιχειρησιακούς 
σκοπούς και δεν χρειάζεται απαραιτήτως 
να διαθέτει φυσική τοποθεσία.

(36) Προκειμένου να διευκολυνθούν οι 
ομαλές και αποδοτικές επικοινωνίες 
σχετικά με ζητήματα που καλύπτονται από 
τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
απαιτηθεί από τους παρόχους ενδιάμεσων 
υπηρεσιών να ορίσουν ενιαίο σημείο 
επαφής και να δημοσιεύουν σχετικές 
πληροφορίες για το σημείο επαφής τους, 
συμπεριλαμβανομένων των γλωσσών που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται στις εν λόγω 
επικοινωνίες. Το σημείο επαφής μπορεί 
επίσης να χρησιμοποιείται από αξιόπιστες 
πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου σε σχέση με τα δικαιώματα 
του παιδιού και επαγγελματικούς φορείς 
που έχουν ειδική σχέση με τον πάροχο 
ενδιάμεσων υπηρεσιών. Σε αντίθεση με 
τον νόμιμο εκπρόσωπο, το σημείο επαφής 
θα πρέπει να εξυπηρετεί επιχειρησιακούς 
σκοπούς και δεν χρειάζεται απαραιτήτως 
να διαθέτει φυσική τοποθεσία.

Or. en

Τροπολογία 180
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα 
και προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση θα 
πρέπει να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπο με 
επαρκώς ισχυρή εντολή και να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους, ώστε να είναι δυνατή 
η άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας και, 
κατά περίπτωση, η επιβολή του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά τους εν λόγω 
παρόχους. Ο νόμιμος εκπρόσωπος θα 
πρέπει να μπορεί να λειτουργεί επίσης ως 

(37) Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα 
και προσφέρουν υπηρεσίες στην Ένωση θα 
πρέπει να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπο, 
εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για 
λογαριασμό τους, ώστε να είναι δυνατή η 
συμμόρφωση, η άσκηση αποτελεσματικής 
εποπτείας και, κατά περίπτωση, η επιβολή 
του παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει να 
μπορούν οι πάροχοι ενδιάμεσων 
υπηρεσιών να ορίζουν, για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού, νόμιμο 
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σημείο επαφής, υπό τον όρο ότι 
πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

εκπρόσωπο που έχει ήδη οριστεί για 
άλλους σκοπούς, υπό τον όρο ότι ο εν 
λόγω νόμιμος εκπρόσωπος είναι ικανός 
να επιτελεί τα καθήκοντα που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. 
Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών που 
ανήκουν σε όμιλο θα πρέπει να 
επιτρέπεται να ορίζουν συλλογικά έναν 
νόμιμο εκπρόσωπο.

Or. en

Τροπολογία 181
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για τη διασφάλιση επαρκούς 
επιπέδου διαφάνειας και λογοδοσίας, οι 
πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει 
να υποβάλλουν ετήσια έκθεση, σύμφωνα 
με τις εναρμονισμένες απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, σχετικά με τον 
έλεγχο περιεχομένου τον οποίο 
πραγματοποιούν, συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων που λαμβάνονται ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής και επιβολής 
των όρων και προϋποθέσεών τους. 
Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθούν 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις, αυτές οι 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά 
με τη διαφάνεια δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε παρόχους που είναι πολύ 
μικρές ή μικρές επιχειρήσεις όπως 
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής40.

(39) Για τη διασφάλιση επαρκούς 
επιπέδου διαφάνειας και λογοδοσίας, οι 
πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει 
να υποβάλλουν ετήσια έκθεση, σύμφωνα 
με τις εναρμονισμένες απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, σχετικά με τον 
έλεγχο περιεχομένου τον οποίο 
πραγματοποιούν, συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων που λαμβάνονται ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής και επιβολής 
των όρων και προϋποθέσεών τους. Οι 
πάροχοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες 
τους σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη 
παρέχουν ανάλυση των πληροφοριών ανά 
κράτος μέλος. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις, 
αυτές οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με τη διαφάνεια δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε παρόχους που είναι πολύ 
μικρές ή μικρές επιχειρήσεις όπως 
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής40.

_________________ _________________
40 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

40 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
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των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

Or. en

Τροπολογία 182
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Για τη διασφάλιση επαρκούς 
επιπέδου διαφάνειας και λογοδοσίας, οι 
πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει 
να υποβάλλουν ετήσια έκθεση, σύμφωνα 
με τις εναρμονισμένες απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, σχετικά με τον 
έλεγχο περιεχομένου τον οποίο 
πραγματοποιούν, συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων που λαμβάνονται ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής και επιβολής 
των όρων και προϋποθέσεών τους. 
Ωστόσο, προκειμένου να αποφευχθούν 
δυσανάλογες επιβαρύνσεις, αυτές οι 
υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά 
με τη διαφάνεια δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε παρόχους που είναι πολύ 
μικρές ή μικρές επιχειρήσεις όπως 
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής40.

(39) Για τη διασφάλιση επαρκούς 
επιπέδου διαφάνειας και λογοδοσίας, οι 
πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα πρέπει 
να υποβάλλουν ετήσια έκθεση, σύμφωνα 
με τις εναρμονισμένες απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού, σχετικά με τον 
έλεγχο περιεχομένου τον οποίο 
πραγματοποιούν, συμπεριλαμβανομένων 
των μέτρων που λαμβάνονται ως 
αποτέλεσμα της εφαρμογής και επιβολής 
των όρων και προϋποθέσεών τους. Η εν 
λόγω υποβολή έκθεσης θα πρέπει να 
αναφέρει επίσης μέτρα ίδιας 
πρωτοβουλίας τα οποία λήφθηκαν για να 
διασφαλιστεί ο πλουραλισμός στην 
πλατφόρμα. Ωστόσο, προκειμένου να 
αποφευχθούν δυσανάλογες επιβαρύνσεις, 
αυτές οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με τη διαφάνεια δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται σε παρόχους που είναι πολύ 
μικρές ή μικρές επιχειρήσεις όπως 
ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της 
Επιτροπής40.

_________________ _________________
40 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

40 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, 
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον 
ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 
των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 
20.5.2003, σ. 36).

Or. en
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Τροπολογία 183
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στην αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, καθώς 
αποθηκεύουν πληροφορίες που παρέχονται 
από τους αποδέκτες της υπηρεσίας και 
κατόπιν αιτήματος αυτών, και συνήθως 
παρέχουν σε άλλους αποδέκτες πρόσβαση 
στις εν λόγω πληροφορίες, ενίοτε σε 
μεγάλη κλίμακα. Είναι σημαντικό όλοι οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, 
ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, να 
θέσουν σε εφαρμογή φιλικούς προς τον 
χρήστη μηχανισμούς ειδοποίησης και 
δράσης που διευκολύνουν την 
κοινοποίηση συγκεκριμένων 
πληροφοριακών στοιχείων, τα οποία το 
κοινοποιούν μέρος θεωρεί ότι αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο, στον οικείο 
πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας 
(«ειδοποίηση»), βάσει των οποίων ο 
πάροχος μπορεί να αποφασίσει αν 
συμφωνεί ή όχι με αυτή την αξιολόγηση 
και αν επιθυμεί να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό 
το περιεχόμενο («δράση»). Εφόσον 
πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με τις 
ειδοποιήσεις, φυσικά πρόσωπα ή 
οντότητες θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να κοινοποιήσουν πολλαπλά 
συγκεκριμένα στοιχεία εικαζόμενου 
παράνομου περιεχομένου μέσω μίας 
ειδοποίησης. Η υποχρέωση δημιουργίας 
μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης θα 
πρέπει να εφαρμόζεται, για παράδειγμα, 
σε υπηρεσίες αποθήκευσης και 
διαμοιρασμού αρχείων, υπηρεσίες 
φιλοξενίας ιστοσελίδων, εξυπηρετητές 
διαφημίσεων και ιστοσελίδες 
αποθήκευσης πληροφοριών (paste bins), 
στο μέτρο που μπορούν να 

(40) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
διαδραματίζουν σχετικό ρόλο στην 
αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου, όπως αυτό ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία, καθώς αποθηκεύουν 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας και κατόπιν 
αιτήματος αυτών, και συνήθως παρέχουν 
σε άλλους αποδέκτες πρόσβαση στις εν 
λόγω πληροφορίες, ενίοτε σε μεγάλη 
κλίμακα. Είναι σημαντικό όλοι οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας, ανεξαρτήτως του 
μεγέθους τους, να θέσουν σε εφαρμογή 
μηχανισμούς που διευκολύνουν τον 
εντοπισμό παράνομου περιεχομένου, 
ιδίως μετά από αναφορά μιας αρμόδιας 
εθνικής δημόσιας αρχής.
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χαρακτηριστούν πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. it

Τροπολογία 184
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στην αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, καθώς 
αποθηκεύουν πληροφορίες που παρέχονται 
από τους αποδέκτες της υπηρεσίας και 
κατόπιν αιτήματος αυτών, και συνήθως 
παρέχουν σε άλλους αποδέκτες πρόσβαση 
στις εν λόγω πληροφορίες, ενίοτε σε 
μεγάλη κλίμακα. Είναι σημαντικό όλοι οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, 
ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, να 
θέσουν σε εφαρμογή φιλικούς προς τον 
χρήστη μηχανισμούς ειδοποίησης και 
δράσης που διευκολύνουν την κοινοποίηση 
συγκεκριμένων πληροφοριακών στοιχείων, 
τα οποία το κοινοποιούν μέρος θεωρεί ότι 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο, στον 
οικείο πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας 
(«ειδοποίηση»), βάσει των οποίων ο 
πάροχος μπορεί να αποφασίσει αν 
συμφωνεί ή όχι με αυτή την αξιολόγηση 
και αν επιθυμεί να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό το 
περιεχόμενο («δράση»). Εφόσον 
πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με τις 
ειδοποιήσεις, φυσικά πρόσωπα ή 
οντότητες θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να κοινοποιήσουν πολλαπλά 
συγκεκριμένα στοιχεία εικαζόμενου 
παράνομου περιεχομένου μέσω μίας 
ειδοποίησης. Η υποχρέωση δημιουργίας 
μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης θα 

(40) Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
διαδραματίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 
στην αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, καθώς 
αποθηκεύουν πληροφορίες που παρέχονται 
από τους αποδέκτες της υπηρεσίας και 
κατόπιν αιτήματος αυτών, και συνήθως 
παρέχουν σε άλλους αποδέκτες πρόσβαση 
στις εν λόγω πληροφορίες, ενίοτε σε 
μεγάλη κλίμακα. Είναι σημαντικό όλοι οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας, 
ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, να 
θέσουν σε εφαρμογή φιλικούς προς τον 
χρήστη μηχανισμούς ειδοποίησης και 
δράσης που διευκολύνουν την κοινοποίηση 
συγκεκριμένων πληροφοριακών στοιχείων, 
τα οποία το κοινοποιούν μέρος εκτιμά ότι 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο, στον 
οικείο πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας 
(«κοινοποίηση»), βάσει των οποίων ο 
πάροχος μπορεί να αποφασίσει, 
βασιζόμενος σε δική του αξιολόγηση, αν 
συμφωνεί ή όχι με αυτή την κοινοποίηση 
και αν επιθυμεί να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε αυτό το 
περιεχόμενο («δράση»). Εφόσον 
πληρούνται οι απαιτήσεις σχετικά με τις 
ειδοποιήσεις, φυσικά πρόσωπα ή 
οντότητες θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να κοινοποιήσουν πολλαπλά 
συγκεκριμένα στοιχεία εικαζόμενου 
παράνομου περιεχομένου μέσω μίας 
ειδοποίησης. Η υποχρέωση δημιουργίας 
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πρέπει να εφαρμόζεται, για παράδειγμα, σε 
υπηρεσίες αποθήκευσης και διαμοιρασμού 
αρχείων, υπηρεσίες φιλοξενίας 
ιστοσελίδων, εξυπηρετητές διαφημίσεων 
και ιστοσελίδες αποθήκευσης 
πληροφοριών (paste bins), στο μέτρο που 
μπορούν να χαρακτηριστούν πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό.

μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης θα 
πρέπει να εφαρμόζεται, για παράδειγμα, σε 
υπηρεσίες αποθήκευσης και διαμοιρασμού 
αρχείων, υπηρεσίες φιλοξενίας 
ιστοσελίδων, εξυπηρετητές διαφημίσεων 
και ιστοσελίδες αποθήκευσης 
πληροφοριών (paste bins), στο μέτρο που 
μπορούν να χαρακτηριστούν πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 185
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα 
κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας 
με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση αυτόματων μέσων, ο εν λόγω 
πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει τον 
αποδέκτη σχετικά με την απόφασή του, 
τους λόγους της απόφασής του και τις 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής κατά 
της απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των 
αρνητικών συνεπειών που αυτές οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον 
αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του 
στην ελευθερία της έκφρασης. Η 
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να 
εφαρμόζεται ανεξάρτητα από τους λόγους 
της απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον 
η δράση αναλήφθηκε διότι οι 
πληροφορίες που αποτελούν αντικείμενο 
της ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο 
περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις 

(42) Ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας δεν θα πρέπει να αποφασίζει 
μονομερώς να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
αποδέκτη της υπηρεσίας ούτε κατόπιν 
λήψης ειδοποίησης ούτε ενεργώντας με 
δική του πρωτοβουλία, λαμβανομένων 
υπόψη των αρνητικών συνεπειών που 
αυτές οι αποφάσεις μπορεί να έχουν για 
τον αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά 
την άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός 
του στην ελευθερία της έκφρασης, εκτός 
εάν αφορά προδήλως παράνομο 
περιεχόμενο που σχετίζεται με σοβαρά 
εγκλήματα. Επίσης, όσον αφορά την 
τελευταία περίπτωση, στις διαθέσιμες 
δυνατότητες υποβολής ένστασης κατά της 
απόφασης του παρόχου υπηρεσιών 
φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.
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διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.

Or. it

Τροπολογία 186
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα 
κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας 
με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση αυτόματων μέσων, ο εν λόγω 
πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει τον 
αποδέκτη σχετικά με την απόφασή του, 
τους λόγους της απόφασής του και τις 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής κατά 
της απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των 
αρνητικών συνεπειών που αυτές οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον 
αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του 
στην ελευθερία της έκφρασης. Η 
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από τους λόγους της 
απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η 
δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες 
που αποτελούν αντικείμενο της 
ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο 
περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις 
διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.

(42) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε ή να 
περιορίσει τις προτάσεις ανά συστήματα 
συστάσεων για πληροφορίες που 
παρασχέθηκαν από αποδέκτη της 
υπηρεσίας, για παράδειγμα κατόπιν λήψης 
ειδοποίησης ή ενεργώντας με δική του 
πρωτοβουλία, ο εν λόγω πάροχος θα 
πρέπει να ενημερώνει τον αποδέκτη 
σχετικά με την απόφασή του, τους λόγους 
της απόφασής του και τις διαθέσιμες 
δυνατότητες προσφυγής κατά της 
απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των 
αρνητικών συνεπειών που αυτές οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον 
αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του 
στην ελευθερία της έκφρασης. Η 
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από τους λόγους της 
απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η 
δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες 
που αποτελούν αντικείμενο της 
ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο 
περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις 
διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή. Ο 
περιορισμός των προτάσεων ανά 



PE693.830v01-00 62/487 AM\1233797EL.docx

EL

συστήματα συστάσεων μπορεί να 
πραγματοποιηθεί, για παράδειγμα, με 
πρακτικές «πλήρους ή μερικής φραγής» 
περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 187
Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα 
κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας 
με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση αυτόματων μέσων, ο εν λόγω 
πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει τον 
αποδέκτη σχετικά με την απόφασή του, 
τους λόγους της απόφασής του και τις 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής κατά 
της απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των 
αρνητικών συνεπειών που αυτές οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον 
αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του 
στην ελευθερία της έκφρασης. Η 
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από τους λόγους της 
απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η 
δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες 
που αποτελούν αντικείμενο της 
ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο 
περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις 
διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.

(42) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα 
κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας 
με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση αυτόματων μέσων, ο εν λόγω 
πάροχος θα πρέπει να αποτρέπει την 
επανεμφάνιση των παράνομων 
πληροφοριών για τις οποίες υπήρξε 
ειδοποίηση. Ο πάροχος θα πρέπει επίσης 
να ενημερώνει τον αποδέκτη σχετικά με 
την απόφασή του, τους λόγους της 
απόφασής του και τις διαθέσιμες 
δυνατότητες προσφυγής κατά της 
απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των 
αρνητικών συνεπειών που αυτές οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον 
αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του 
στην ελευθερία της έκφρασης. Η 
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από τους λόγους της 
απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η 
δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες 
που αποτελούν αντικείμενο της 
ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο 
περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις 
διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου 
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υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.

Or. en

Τροπολογία 188
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα 
κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας 
με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση αυτόματων μέσων, ο εν λόγω 
πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει τον 
αποδέκτη σχετικά με την απόφασή του, 
τους λόγους της απόφασής του και τις 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής κατά 
της απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των 
αρνητικών συνεπειών που αυτές οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον 
αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του 
στην ελευθερία της έκφρασης. Η 
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από τους λόγους της 
απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η 
δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες 
που αποτελούν αντικείμενο της 
ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο 
περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις 
διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.

(42) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα 
κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας 
με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση αυτόματων μέσων, τα οποία 
έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά, 
αναλογικά και ακριβή, ο εν λόγω πάροχος 
θα πρέπει να ενημερώνει τον αποδέκτη 
σχετικά με την απόφασή του, τους λόγους 
της απόφασής του και τις διαθέσιμες 
δυνατότητες προσφυγής κατά της 
απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των 
αρνητικών συνεπειών που αυτές οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον 
αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του 
στην ελευθερία της έκφρασης. Η 
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από τους λόγους της 
απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η 
δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες 
που αποτελούν αντικείμενο της 
ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο 
περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις 
διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.
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Τροπολογία 189
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα 
κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας 
με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση αυτόματων μέσων, ο εν λόγω 
πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει τον 
αποδέκτη σχετικά με την απόφασή του, 
τους λόγους της απόφασής του και τις 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής κατά 
της απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των 
αρνητικών συνεπειών που αυτές οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον 
αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του 
στην ελευθερία της έκφρασης. Η 
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από τους λόγους της 
απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η 
δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες 
που αποτελούν αντικείμενο της 
ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο 
περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις 
διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.

(42) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα 
κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας 
με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση αυτόματων μέσων, κατόπιν 
επαλήθευσης της εν λόγω ειδοποίησης 
από άνθρωπο, ο εν λόγω πάροχος θα 
πρέπει να ενημερώνει τον αποδέκτη 
σχετικά με την απόφασή του, τους λόγους 
της απόφασής του και τις διαθέσιμες 
δυνατότητες προσφυγής κατά της 
απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των 
αρνητικών συνεπειών που αυτές οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον 
αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του 
στην ελευθερία της έκφρασης. Η 
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από τους λόγους της 
απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η 
δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες 
που αποτελούν αντικείμενο της 
ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο 
περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις 
διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.

Or. en
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Τροπολογία 190
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα 
κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας 
με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση αυτόματων μέσων, ο εν λόγω 
πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει τον 
αποδέκτη σχετικά με την απόφασή του, 
τους λόγους της απόφασής του και τις 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής κατά 
της απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των 
αρνητικών συνεπειών που αυτές οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον 
αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του 
στην ελευθερία της έκφρασης. Η 
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από τους λόγους της 
απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η 
δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες 
που αποτελούν αντικείμενο της 
ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο 
περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις 
διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.

(42) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα 
κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας 
με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση αυτόματων μέσων, ο εν λόγω 
πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει τον 
αποδέκτη σχετικά με την απόφασή του, 
τους λόγους της απόφασής του και τις 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής κατά 
της απόφασης, με σαφή και φιλικό προς 
τον χρήστη τρόπο, λαμβανομένων υπόψη 
των αρνητικών συνεπειών που αυτές οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον 
αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του 
στην ελευθερία της έκφρασης. Η 
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από τους λόγους της 
απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η 
δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες 
που αποτελούν αντικείμενο της 
ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο 
περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις 
διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.

Or. en

Τροπολογία 191
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα 
κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας 
με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση αυτόματων μέσων, ο εν λόγω 
πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει τον 
αποδέκτη σχετικά με την απόφασή του, 
τους λόγους της απόφασής του και τις 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής κατά 
της απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των 
αρνητικών συνεπειών που αυτές οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον 
αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του 
στην ελευθερία της έκφρασης. Η 
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από τους λόγους της 
απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η 
δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες 
που αποτελούν αντικείμενο της 
ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο 
περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις 
διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.

(42) Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει ή να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από 
αποδέκτη της υπηρεσίας, για παράδειγμα 
κατόπιν λήψης ειδοποίησης ή ενεργώντας 
με δική του πρωτοβουλία, μεταξύ άλλων, 
με τη χρήση αυτόματων εργαλείων, ο εν 
λόγω πάροχος θα πρέπει να ενημερώνει 
τον αποδέκτη σχετικά με την απόφασή του, 
τους λόγους της απόφασής του και τις 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής κατά 
της απόφασης, λαμβανομένων υπόψη των 
αρνητικών συνεπειών που αυτές οι 
αποφάσεις μπορεί να έχουν για τον 
αποδέκτη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
άσκηση του θεμελιώδους δικαιώματός του 
στην ελευθερία της έκφρασης. Η 
υποχρέωση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
ανεξάρτητα από τους λόγους της 
απόφασης, ειδικότερα το κατά πόσον η 
δράση αναλήφθηκε διότι οι πληροφορίες 
που αποτελούν αντικείμενο της 
ειδοποίησης θεωρούνται παράνομο 
περιεχόμενο ή ασύμβατες με τους 
ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Στις 
διαθέσιμες δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά της απόφασης του παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας θα πρέπει πάντα να 
περιλαμβάνεται η δικαστική προσφυγή.

Or. en

Τροπολογία 192
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Κατά τον έλεγχο περιεχομένου, οι 
μηχανισμοί που χρησιμοποιούν 
εθελοντικά οι πλατφόρμες δεν θα πρέπει 
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να οδηγούν σε μέτρα εκ των προτέρων 
ελέγχου με βάση αυτοματοποιημένα 
εργαλεία ή το φιλτράρισμα περιεχομένου 
κατά την αναφόρτωση. Αυτήν τη στιγμή, 
τα αυτοματοποιημένα εργαλεία 
αδυνατούν να διαφοροποιήσουν το 
παράνομο περιεχόμενο από το νόμιμο σε 
δεδομένο πλαίσιο και, επομένως, οδηγούν 
συστηματικά σε υπερβολική φραγή 
νόμιμου περιεχομένου. Η επανεξέταση, 
από άνθρωπο, των αυτοματοποιημένων 
εκθέσεων που εκδίδουν οι πάροχοι 
υπηρεσιών ή οι ανάδοχοί τους δεν επιλύει 
πλήρως το πρόβλημα αυτό, ιδίως εάν 
ανατίθεται σε υπαλλήλους ιδιωτικών 
εταιρειών που δεν διαθέτουν επαρκή 
ανεξαρτησία, κατάρτιση και λογοδοσία. 
Ο εκ των προτέρων έλεγχος θα πρέπει να 
θεωρείται ότι σημαίνει πως η δημοσίευση 
προϋποθέτει αυτοματοποιημένη 
απόφαση. Θα πρέπει να επιτρέπεται το 
φιλτράρισμα περιεχομένου που 
υποβάλλεται αυτοματοποιημένα, όπως 
συμβαίνει με την ανεπιθύμητη 
αλληλογραφία. Όταν χρησιμοποιούνται με 
άλλο τρόπο αυτοματοποιημένα εργαλεία 
για τον έλεγχο του περιεχομένου, ο 
πάροχος θα πρέπει να διασφαλίζει 
επανεξέταση από άνθρωπο και 
προστασία του νόμιμου περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 193
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44) Οι αποδέκτες της υπηρεσίας θα 
πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν 
ένσταση με τρόπο εύκολο και 
αποτελεσματικό κατά ορισμένων 
αποφάσεων των επιγραμμικών 
πλατφορμών οι οποίες τους επηρεάζουν 

(44) Οι αποδέκτες της υπηρεσίας θα 
πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλουν 
ένσταση με τρόπο εύκολο και 
αποτελεσματικό κατά ορισμένων 
αποφάσεων των επιγραμμικών 
πλατφορμών οι οποίες τους επηρεάζουν 
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αρνητικά. Ως εκ τούτου, οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να υποχρεούνται να 
παρέχουν εσωτερικά συστήματα 
διαχείρισης καταγγελιών, τα οποία 
πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις με 
σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα 
είναι εύκολα προσβάσιμα και οδηγούν σε 
ταχέα και δίκαια αποτελέσματα. Επιπλέον, 
θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
κατέστη δυνατό να επιλυθούν με 
ικανοποιητικό τρόπο μέσω των 
εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 
καταγγελιών, από πιστοποιημένα όργανα 
που διαθέτουν την απαιτούμενη 
ανεξαρτησία, τα μέσα και την 
εμπειρογνωσία για την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων τους με δίκαιο, ταχύ και 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Οι 
δυνατότητες υποβολής ένστασης κατά 
αποφάσεων επιγραμμικών πλατφορμών 
που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο θα 
πρέπει να συμπληρώνουν, χωρίς να θίγουν 
από καμία άποψη, τη δυνατότητα 
δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους.

αρνητικά. Ως εκ τούτου, οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να υποχρεούνται να 
παρέχουν εσωτερικές ξεκάθαρες και 
φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες 
σχετικά με τη δυνατότητα αποζημίωσης 
και συστήματα διαχείρισης καταγγελιών, 
τα οποία πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις 
με σκοπό να διασφαλιστεί ότι τα 
συστήματα είναι εύκολα προσβάσιμα και 
οδηγούν σε ταχέα και δίκαια 
αποτελέσματα. Οι χρήστες θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
αποζημίωση στην ίδια γλώσσα με αυτήν 
του περιεχομένου που παραπέμφθηκε στο 
εσωτερικό σύστημα διαχείρισης 
καταγγελιών. Επιπλέον, θα πρέπει να 
προβλέπεται η δυνατότητα εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν 
κατέστη δυνατό να επιλυθούν με 
ικανοποιητικό τρόπο μέσω των 
εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 
καταγγελιών. Οι δυνατότητες υποβολής 
ένστασης κατά αποφάσεων επιγραμμικών 
πλατφορμών που δημιουργούνται με αυτόν 
τον τρόπο θα πρέπει να συμπληρώνουν, 
χωρίς να θίγουν από καμία άποψη, τη 
δυνατότητα δικαστικής προσφυγής 
σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 194
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ανάληψη δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου μπορεί να είναι 
ταχύτερη και πιο αξιόπιστη όταν οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι 
δίνεται προτεραιότητα σε ειδοποιήσεις 

(46) Η ανάληψη δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου, όπως αυτό 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, μπορεί 
να είναι ταχύτερη και πιο αξιόπιστη όταν 
οι επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν την 
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που υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και 
δράσης που απαιτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη 
της απαίτησης επεξεργασίας και λήψης 
απόφασης με ταχύ, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο όσον αφορά όλες τις 
ειδοποιήσεις που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτών των μηχανισμών. Αυτή η 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο σε 
οντότητες, και όχι σε φυσικά πρόσωπα, οι 
οποίες έχουν αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι 
διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και 
ικανότητα στην αντιμετώπιση παράνομου 
περιεχομένου, ότι εκπροσωπούν 
συλλογικά συμφέροντα και ότι εργάζονται 
με επιμελή και αντικειμενικό τρόπο. Οι 
οντότητες αυτές μπορεί να είναι από τον 
δημόσιο τομέα, όπως, για το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο, οι μονάδες αναφοράς 
διαδικτυακού περιεχομένου των εθνικών 
αρχών επιβολής του νόμου ή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου (Ευρωπόλ) ή μπορεί να είναι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
ημιδημόσιοι φορείς, όπως οι οργανώσεις 
που ανήκουν στο δίκτυο ανοικτών 
τηλεφωνικών γραμμών INHOPE για την 
αναφορά υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και οργανώσεις 
που ασχολούνται με την αναφορά 
παράνομων ρατσιστικών και 
ξενοφοβικών απόψεων στο διαδίκτυο. 
Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, η ιδιότητα της αξιόπιστης 
πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου θα μπορούσε να 
αναγνωριστεί σε οργανώσεις του κλάδου 
και κατόχους δικαιωμάτων, εφόσον έχουν 
αποδείξει ότι πληρούν τις εφαρμοστέες 
προϋποθέσεις. Οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τις αξιόπιστες 
πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι εμποδίζουν τις επιγραμμικές 

άμεση παρακολούθηση των ειδοποιήσεων 
που υποβάλλονται από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές. Οι αρχές αυτές πρέπει να 
είναι αποκλειστικά από τον δημόσιο 
τομέα, όπως, για το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο, οι μονάδες αναφοράς 
διαδικτυακού περιεχομένου των εθνικών 
αρχών επιβολής του νόμου ή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου (Ευρωπόλ).
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πλατφόρμες να διαχειρίζονται με 
παρόμοιο τρόπο ειδοποιήσεις που 
υποβάλλονται από οντότητες ή φυσικά 
πρόσωπα στα οποία δεν έχει 
αναγνωριστεί η ιδιότητα της αξιόπιστης 
πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, ή να συνεργάζονται άλλως 
με άλλες οντότητες, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, 
συμπεριλαμβανομένου του παρόντος 
κανονισμού και του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου43.
_________________
43 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για 
τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη Συνεργασία στον Τομέα της 
Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την 
αντικατάσταση και κατάργηση των 
αποφάσεων του Συμβουλίου 
2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 
2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 
2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 135 της 24.5.2016, 
σ. 53).

Or. it

Τροπολογία 195
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ανάληψη δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου μπορεί να είναι 
ταχύτερη και πιο αξιόπιστη όταν οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι 
δίνεται προτεραιότητα σε ειδοποιήσεις που 
υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και 

(46) Η ανάληψη δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου μπορεί να είναι 
ταχύτερη και πιο αξιόπιστη όταν οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι 
δίνεται προτεραιότητα σε ειδοποιήσεις που 
υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και 
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δράσης που απαιτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη 
της απαίτησης επεξεργασίας και λήψης 
απόφασης με ταχύ, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο όσον αφορά όλες τις 
ειδοποιήσεις που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτών των μηχανισμών. Αυτή η 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο σε 
οντότητες, και όχι σε φυσικά πρόσωπα, οι 
οποίες έχουν αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι 
διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και 
ικανότητα στην αντιμετώπιση παράνομου 
περιεχομένου, ότι εκπροσωπούν συλλογικά 
συμφέροντα και ότι εργάζονται με επιμελή 
και αντικειμενικό τρόπο. Οι οντότητες 
αυτές μπορεί να είναι από τον δημόσιο 
τομέα, όπως, για το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο, οι μονάδες αναφοράς 
διαδικτυακού περιεχομένου των εθνικών 
αρχών επιβολής του νόμου ή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου (Ευρωπόλ) ή μπορεί να είναι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
ημιδημόσιοι φορείς, όπως οι οργανώσεις 
που ανήκουν στο δίκτυο ανοικτών 
τηλεφωνικών γραμμών INHOPE για την 
αναφορά υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και οργανώσεις 
που ασχολούνται με την αναφορά 
παράνομων ρατσιστικών και 
ξενοφοβικών απόψεων στο διαδίκτυο. 
Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, η ιδιότητα της αξιόπιστης 
πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου θα μπορούσε να 
αναγνωριστεί σε οργανώσεις του κλάδου 
και κατόχους δικαιωμάτων, εφόσον έχουν 
αποδείξει ότι πληρούν τις εφαρμοστέες 
προϋποθέσεις. Οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τις αξιόπιστες 
πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι εμποδίζουν τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες να διαχειρίζονται με παρόμοιο 
τρόπο ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
οντότητες ή φυσικά πρόσωπα στα οποία 

δράσης που απαιτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη 
της απαίτησης επεξεργασίας και λήψης 
απόφασης με ταχύ, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο όσον αφορά όλες τις 
ειδοποιήσεις που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτών των μηχανισμών. Αυτή η 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο σε 
οντότητες, και όχι σε φυσικά πρόσωπα, οι 
οποίες έχουν αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι 
διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και 
ικανότητα στην αντιμετώπιση παράνομου 
περιεχομένου, ότι εκπροσωπούν συλλογικά 
συμφέροντα και ότι εργάζονται με επιμελή 
και αντικειμενικό τρόπο. Οι οντότητες 
αυτές μπορεί να είναι από τον δημόσιο 
τομέα, όπως, για το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο, οι μονάδες αναφοράς 
διαδικτυακού περιεχομένου των εθνικών 
αρχών επιβολής του νόμου ή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου (Ευρωπόλ) ή μπορεί να είναι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
ημιδημόσιοι φορείς. Όσον αφορά τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα 
μπορούσε να αναγνωριστεί σε οργανώσεις 
του κλάδου και κατόχους δικαιωμάτων, 
εφόσον έχουν αποδείξει ότι πληρούν τις 
εφαρμοστέες προϋποθέσεις. Οι κανόνες 
του παρόντος κανονισμού σχετικά με τις 
αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι εμποδίζουν τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες να διαχειρίζονται με παρόμοιο 
τρόπο ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
οντότητες ή φυσικά πρόσωπα στα οποία 
δεν έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, ή να συνεργάζονται άλλως 
με άλλες οντότητες, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του παρόντος κανονισμού και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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δεν έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, ή να συνεργάζονται άλλως 
με άλλες οντότητες, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του παρόντος κανονισμού και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου43.

Συμβουλίου43.

_________________ _________________
43 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 
135 της 24.5.2016, σ. 53).

43 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 
135 της 24.5.2016, σ. 53).

Or. en

Τροπολογία 196
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ανάληψη δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου μπορεί να είναι 
ταχύτερη και πιο αξιόπιστη όταν οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι 
δίνεται προτεραιότητα σε ειδοποιήσεις που 
υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και 
δράσης που απαιτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη 
της απαίτησης επεξεργασίας και λήψης 
απόφασης με ταχύ, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο όσον αφορά όλες τις 

(46) Η ανάληψη δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου που αφορά 
ανηλίκους μπορεί να είναι ταχύτερη και 
πιο αξιόπιστη όταν οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να διασφαλίσουν ότι δίνεται 
προτεραιότητα σε ειδοποιήσεις που 
υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου για 
τα δικαιώματα του παιδιού μέσω των 
μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης που 
απαιτούνται βάσει του παρόντος 
κανονισμού, με την επιφύλαξη της 
απαίτησης επεξεργασίας και λήψης 
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ειδοποιήσεις που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτών των μηχανισμών. Αυτή η 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο σε 
οντότητες, και όχι σε φυσικά πρόσωπα, οι 
οποίες έχουν αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι 
διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και 
ικανότητα στην αντιμετώπιση παράνομου 
περιεχομένου, ότι εκπροσωπούν 
συλλογικά συμφέροντα και ότι εργάζονται 
με επιμελή και αντικειμενικό τρόπο. Οι 
οντότητες αυτές μπορεί να είναι από τον 
δημόσιο τομέα, όπως, για το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο, οι μονάδες αναφοράς 
διαδικτυακού περιεχομένου των εθνικών 
αρχών επιβολής του νόμου ή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου (Ευρωπόλ) ή μπορεί να είναι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
ημιδημόσιοι φορείς, όπως οι οργανώσεις 
που ανήκουν στο δίκτυο ανοικτών 
τηλεφωνικών γραμμών INHOPE για την 
αναφορά υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και οργανώσεις που 
ασχολούνται με την αναφορά παράνομων 
ρατσιστικών και ξενοφοβικών απόψεων 
στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου θα μπορούσε να 
αναγνωριστεί σε οργανώσεις του κλάδου 
και κατόχους δικαιωμάτων, εφόσον έχουν 
αποδείξει ότι πληρούν τις εφαρμοστέες 
προϋποθέσεις. Οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τις αξιόπιστες 
πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι εμποδίζουν τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες να διαχειρίζονται με παρόμοιο 
τρόπο ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
οντότητες ή φυσικά πρόσωπα στα οποία 
δεν έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, ή να συνεργάζονται άλλως 
με άλλες οντότητες, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του παρόντος κανονισμού και του 

απόφασης με ταχύ, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο όσον αφορά όλες τις 
ειδοποιήσεις που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτών των μηχανισμών. Αυτή η 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου για 
τα δικαιώματα του παιδιού θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται μόνο σε οντότητες, και όχι 
σε φυσικά πρόσωπα, οι οποίες έχουν 
αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι διαθέτουν 
ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και ικανότητα 
στην προστασία ανηλίκων, ότι 
εκπροσωπούν συλλογικά συμφέροντα και 
ότι εργάζονται με επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Οι οντότητες αυτές 
μπορεί να είναι από τον δημόσιο τομέα, 
όπως, για το τρομοκρατικό περιεχόμενο, οι 
μονάδες αναφοράς διαδικτυακού 
περιεχομένου των εθνικών αρχών επιβολής 
του νόμου ή του Οργανισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία 
στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου 
(Ευρωπόλ) ή μπορεί να είναι μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και ημιδημόσιοι 
φορείς, όπως οι οργανώσεις που ανήκουν 
στο δίκτυο ανοικτών τηλεφωνικών 
γραμμών INHOPE για την αναφορά 
υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών 
και οργανώσεις που ασχολούνται με την 
αναφορά παράνομων ρατσιστικών και 
ξενοφοβικών απόψεων στο διαδίκτυο. 
Όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, η ιδιότητα της αξιόπιστης 
πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου θα μπορούσε να 
αναγνωριστεί σε οργανώσεις του κλάδου 
και κατόχους δικαιωμάτων, εφόσον έχουν 
αποδείξει ότι πληρούν τις εφαρμοστέες 
προϋποθέσεις. Οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τις αξιόπιστες 
πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου για τα δικαιώματα του 
παιδιού δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
εμποδίζουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες 
να διαχειρίζονται με παρόμοιο τρόπο 
ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
οντότητες ή φυσικά πρόσωπα στα οποία 
δεν έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
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κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου43.

περιεχομένου, ή να συνεργάζονται άλλως 
με άλλες οντότητες, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του παρόντος κανονισμού και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου43.

_________________ _________________
43 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 
135 της 24.5.2016, σ. 53).

43 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 
135 της 24.5.2016, σ. 53).

Or. en

Τροπολογία 197
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ανάληψη δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου μπορεί να είναι 
ταχύτερη και πιο αξιόπιστη όταν οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι 
δίνεται προτεραιότητα σε ειδοποιήσεις που 
υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και 
δράσης που απαιτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη 
της απαίτησης επεξεργασίας και λήψης 
απόφασης με ταχύ, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο όσον αφορά όλες τις 
ειδοποιήσεις που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτών των μηχανισμών. Αυτή η 

(46) Η ανάληψη δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου μπορεί να είναι 
ταχύτερη και πιο αξιόπιστη όταν οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι 
δίνεται προτεραιότητα σε ειδοποιήσεις που 
υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και 
δράσης που απαιτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, ανάλογα με τη 
σοβαρότητα της παράνομης 
δραστηριότητας με την επιφύλαξη της 
απαίτησης επεξεργασίας και λήψης 
απόφασης με ταχύ, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο όσον αφορά όλες τις 
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ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο σε 
οντότητες, και όχι σε φυσικά πρόσωπα, οι 
οποίες έχουν αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι 
διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και 
ικανότητα στην αντιμετώπιση παράνομου 
περιεχομένου, ότι εκπροσωπούν συλλογικά 
συμφέροντα και ότι εργάζονται με επιμελή 
και αντικειμενικό τρόπο. Οι οντότητες 
αυτές μπορεί να είναι από τον δημόσιο 
τομέα, όπως, για το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο, οι μονάδες αναφοράς 
διαδικτυακού περιεχομένου των εθνικών 
αρχών επιβολής του νόμου ή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου (Ευρωπόλ) ή μπορεί να είναι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
ημιδημόσιοι φορείς, όπως οι οργανώσεις 
που ανήκουν στο δίκτυο ανοικτών 
τηλεφωνικών γραμμών INHOPE για την 
αναφορά υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και οργανώσεις που 
ασχολούνται με την αναφορά παράνομων 
ρατσιστικών και ξενοφοβικών απόψεων 
στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου θα μπορούσε να 
αναγνωριστεί σε οργανώσεις του κλάδου 
και κατόχους δικαιωμάτων, εφόσον έχουν 
αποδείξει ότι πληρούν τις εφαρμοστέες 
προϋποθέσεις. Οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τις αξιόπιστες 
πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι εμποδίζουν τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες να διαχειρίζονται με παρόμοιο 
τρόπο ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
οντότητες ή φυσικά πρόσωπα στα οποία 
δεν έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, ή να συνεργάζονται άλλως 
με άλλες οντότητες, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του παρόντος κανονισμού και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

ειδοποιήσεις που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτών των μηχανισμών. Αυτή η 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο σε 
οντότητες, και όχι σε φυσικά πρόσωπα, οι 
οποίες έχουν αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι 
διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και 
ικανότητα στην αντιμετώπιση παράνομου 
περιεχομένου, ότι εκπροσωπούν συλλογικά 
συμφέροντα και ότι εργάζονται με επιμελή 
και αντικειμενικό τρόπο. Οι οντότητες 
αυτές μπορεί να είναι από τον δημόσιο 
τομέα, όπως, για το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο, οι μονάδες αναφοράς 
διαδικτυακού περιεχομένου των εθνικών 
αρχών επιβολής του νόμου ή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου (Ευρωπόλ) ή μπορεί να είναι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
ημιδημόσιοι φορείς, όπως οι οργανώσεις 
που ανήκουν στο δίκτυο ανοικτών 
τηλεφωνικών γραμμών INHOPE για την 
αναφορά υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και οργανώσεις που 
ασχολούνται με την αναφορά παράνομων 
ρατσιστικών και ξενοφοβικών απόψεων 
στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου θα μπορούσε να 
αναγνωριστεί σε οργανώσεις του κλάδου 
και κατόχους δικαιωμάτων, εφόσον έχουν 
αποδείξει ότι πληρούν τις εφαρμοστέες 
προϋποθέσεις. Οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τις αξιόπιστες 
πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι εμποδίζουν τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες να διαχειρίζονται με παρόμοιο 
τρόπο ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
οντότητες ή φυσικά πρόσωπα στα οποία 
δεν έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, ή να συνεργάζονται άλλως 
με άλλες οντότητες, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του παρόντος κανονισμού και του 
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Συμβουλίου43. κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου43.

_________________ _________________
43 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 
135 της 24.5.2016, σ. 53).

43 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 
135 της 24.5.2016, σ. 53).

Or. en

Τροπολογία 198
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46) Η ανάληψη δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου μπορεί να είναι 
ταχύτερη και πιο αξιόπιστη όταν οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι 
δίνεται προτεραιότητα σε ειδοποιήσεις που 
υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και 
δράσης που απαιτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη 
της απαίτησης επεξεργασίας και λήψης 
απόφασης με ταχύ, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο όσον αφορά όλες τις 
ειδοποιήσεις που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτών των μηχανισμών. Αυτή η 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο σε 

(46) Η ανάληψη δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου μπορεί να είναι 
ταχύτερη και πιο αξιόπιστη όταν οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν τα 
αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι 
δίνεται προτεραιότητα σε ειδοποιήσεις που 
υποβάλλονται από αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
μέσω των μηχανισμών ειδοποίησης και 
δράσης που απαιτούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη 
της απαίτησης επεξεργασίας και λήψης 
απόφασης με ταχύ, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο όσον αφορά όλες τις 
ειδοποιήσεις που υποβάλλονται στο 
πλαίσιο αυτών των μηχανισμών. Αυτή η 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου θα 
πρέπει να αναγνωρίζεται μόνο σε 
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οντότητες, και όχι σε φυσικά πρόσωπα, οι 
οποίες έχουν αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι 
διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και 
ικανότητα στην αντιμετώπιση παράνομου 
περιεχομένου, ότι εκπροσωπούν συλλογικά 
συμφέροντα και ότι εργάζονται με επιμελή 
και αντικειμενικό τρόπο. Οι οντότητες 
αυτές μπορεί να είναι από τον δημόσιο 
τομέα, όπως, για το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο, οι μονάδες αναφοράς 
διαδικτυακού περιεχομένου των εθνικών 
αρχών επιβολής του νόμου ή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου (Ευρωπόλ) ή μπορεί να είναι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
ημιδημόσιοι φορείς, όπως οι οργανώσεις 
που ανήκουν στο δίκτυο ανοικτών 
τηλεφωνικών γραμμών INHOPE για την 
αναφορά υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και οργανώσεις που 
ασχολούνται με την αναφορά παράνομων 
ρατσιστικών και ξενοφοβικών απόψεων 
στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου θα μπορούσε να 
αναγνωριστεί σε οργανώσεις του κλάδου 
και κατόχους δικαιωμάτων, εφόσον έχουν 
αποδείξει ότι πληρούν τις εφαρμοστέες 
προϋποθέσεις. Οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τις αξιόπιστες 
πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι εμποδίζουν τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες να διαχειρίζονται με παρόμοιο 
τρόπο ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
οντότητες ή φυσικά πρόσωπα στα οποία 
δεν έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, ή να συνεργάζονται άλλως 
με άλλες οντότητες, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του παρόντος κανονισμού και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου43.

οντότητες, και όχι σε φυσικά πρόσωπα, οι 
οποίες έχουν αποδείξει, μεταξύ άλλων, ότι 
διαθέτουν ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και 
ικανότητα στην αντιμετώπιση παράνομου 
περιεχομένου, ότι εκπροσωπούν συλλογικά 
συμφέροντα και ότι εργάζονται με επιμελή 
και αντικειμενικό τρόπο. Οι οντότητες 
αυτές μπορεί να είναι από τον δημόσιο 
τομέα, όπως, για το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο, για παράδειγμα, οι μονάδες 
αναφοράς διαδικτυακού περιεχομένου των 
εθνικών αρχών επιβολής του νόμου ή του 
Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής 
του Νόμου (Ευρωπόλ) ή μπορεί να είναι 
μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
ημιδημόσιοι φορείς, όπως οι οργανώσεις 
που ανήκουν στο δίκτυο ανοικτών 
τηλεφωνικών γραμμών INHOPE για την 
αναφορά υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και οργανώσεις που 
ασχολούνται με την αναφορά παράνομων 
ρατσιστικών και ξενοφοβικών απόψεων 
στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου θα μπορούσε να 
αναγνωριστεί σε οργανώσεις του κλάδου 
και κατόχους δικαιωμάτων, εφόσον έχουν 
αποδείξει ότι πληρούν τις εφαρμοστέες 
προϋποθέσεις. Οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τις αξιόπιστες 
πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου δεν θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι εμποδίζουν τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες να διαχειρίζονται με παρόμοιο 
τρόπο ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
οντότητες ή φυσικά πρόσωπα στα οποία 
δεν έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα της 
αξιόπιστης πηγής επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, ή να συνεργάζονται άλλως 
με άλλες οντότητες, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου 
του παρόντος κανονισμού και του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου43.

_________________ _________________
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43 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 
135 της 24.5.2016, σ. 53).

43 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/794 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του 
Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση 
και κατάργηση των αποφάσεων του 
Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 
2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 
2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ (ΕΕ L 
135 της 24.5.2016, σ. 53).

Or. en

Τροπολογία 199
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46α) Είναι επίσης δυνατό να 
διασφαλιστεί καλύτερα ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών σέβονται το δικαίωμα στην 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 
εάν οι αξιόπιστες πηγές επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου μπορούν επίσης 
να υποβάλουν ένσταση ή να στηρίξουν 
μια ένσταση κατά μιας ειδοποίησης 
περιεχομένου ή μιας λειτουργίας 
εποπτείας, ενστάσεις οι οποίες 
αξιολογούνται κατά προτεραιότητα. 
Αυτές οι αξιόπιστες πηγές επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου μπορούν να 
αναφερθούν στα εσωτερικά συστήματα 
διεκπεραίωσης παραπόνων των 
πλατφορμών, να ενεργήσουν με 
μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών και τελικά να παραπέμψουν το 
ζήτημα στον δικαστή για να προσβάλει 
μια απόφαση από την πλευρά των 
πλατφορμών.

Or. fr
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Τροπολογία 200
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών 
των επιγραμμικών πλατφορμών, με τη 
συχνή παροχή προδήλως παράνομου 
περιεχομένου ή τη συχνή υποβολή 
προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων ή 
καταγγελιών στο πλαίσιο των μηχανισμών 
και συστημάτων, αντίστοιχα, που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη και βλάπτει 
τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των ενδιαφερόμενων μερών. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλες 
και αναλογικές διασφαλίσεις έναντι αυτής 
της αθέμιτης χρήσης. Οι πληροφορίες θα 
πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν 
προδήλως παράνομο περιεχόμενο και οι 
ειδοποιήσεις ή οι καταγγελίες θα πρέπει να 
θεωρούνται προδήλως αβάσιμες, όταν 
είναι προφανές για κάποιον μη ειδικό, 
χωρίς ενδελεχή ανάλυση, ότι το 
περιεχόμενο είναι παράνομο και ότι οι 
ειδοποιήσεις ή οι καταγγελίες είναι 
αβάσιμες, αντίστοιχα. Υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να αναστέλλουν 
προσωρινά τις σχετικές δραστηριότητές 
τους όσον αφορά το πρόσωπο που 
επιδεικνύει καταχρηστική συμπεριφορά. 
Αυτό δεν θίγει την ελευθερία των 
επιγραμμικών πλατφορμών να 
καθορίζουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους και να επιβάλλουν 
αυστηρότερα μέτρα στην περίπτωση 
προδήλως παράνομου περιεχομένου που 
σχετίζεται με σοβαρά εγκλήματα. Για 
λόγους διαφάνειας, η δυνατότητα αυτή 
θα πρέπει να αναφέρεται, με σαφήνεια 
και επαρκείς λεπτομέρειες, στους όρους 
και τις προϋποθέσεις των επιγραμμικών 
πλατφορμών. Θα πρέπει πάντοτε να 
υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά 

(47) Η αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών 
των επιγραμμικών πλατφορμών, με τη 
συχνή παροχή προδήλως παράνομου 
περιεχομένου ή τη συχνή υποβολή 
προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων ή 
καταγγελιών στο πλαίσιο των μηχανισμών 
και συστημάτων, αντίστοιχα, που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη και βλάπτει 
τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των ενδιαφερόμενων μερών. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλες 
και αναλογικές διασφαλίσεις έναντι αυτής 
της αθέμιτης χρήσης. Οι πληροφορίες θα 
πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν 
προδήλως παράνομο περιεχόμενο και οι 
ειδοποιήσεις ή οι καταγγελίες θα πρέπει να 
θεωρούνται προδήλως αβάσιμες, όταν 
είναι προφανές για κάποιον μη ειδικό, 
χωρίς ενδελεχή ανάλυση, ότι το 
περιεχόμενο είναι παράνομο και ότι οι 
ειδοποιήσεις ή οι καταγγελίες είναι 
αβάσιμες, αντίστοιχα. Θα πρέπει πάντοτε 
να υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά 
αποφάσεων που λαμβάνονται από τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες, οι οποίες θα 
πρέπει να υπόκεινται σε εποπτεία από τον 
αρμόδιο συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών. 
Οι κανόνες του παρόντος κανονισμού 
σχετικά με την αθέμιτη χρήση θα πρέπει να 
εμποδίζουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες 
να λαμβάνουν άλλα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της παροχής παράνομου 
περιεχομένου από αποδέκτες της 
υπηρεσίας τους ή άλλης αθέμιτης των 
υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν τυχόν 
δυνατότητα καταλογισμού ευθύνης, 
μεταξύ άλλων για ζημίες, σε πρόσωπα που 
επιδίδονται σε αθέμιτη χρήση, σύμφωνα με 
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σχετικών αποφάσεων που λαμβάνονται 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες, οι 
οποίες θα πρέπει να υπόκεινται σε 
εποπτεία από τον αρμόδιο συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών. Οι κανόνες του 
παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
αθέμιτη χρήση δεν θα πρέπει να 
εμποδίζουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες 
να λαμβάνουν άλλα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της παροχής παράνομου 
περιεχομένου από αποδέκτες της 
υπηρεσίας τους ή άλλης αθέμιτης των 
υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν τυχόν 
δυνατότητα καταλογισμού ευθύνης, 
μεταξύ άλλων για ζημίες, σε πρόσωπα που 
επιδίδονται σε αθέμιτη χρήση, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο.

τα προβλεπόμενα στο ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο.

Or. it

Τροπολογία 201
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Η αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών 
των επιγραμμικών πλατφορμών, με τη 
συχνή παροχή προδήλως παράνομου 
περιεχομένου ή τη συχνή υποβολή 
προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων ή 
καταγγελιών στο πλαίσιο των μηχανισμών 
και συστημάτων, αντίστοιχα, που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη και βλάπτει 
τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των ενδιαφερόμενων μερών. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλες 
και αναλογικές διασφαλίσεις έναντι αυτής 
της αθέμιτης χρήσης. Οι πληροφορίες θα 
πρέπει να θεωρείται ότι αποτελούν 

(47) Η αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών 
των επιγραμμικών πλατφορμών, με τη 
συχνή παροχή προδήλως παράνομου 
περιεχομένου ή τη συχνή υποβολή 
προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων ή 
καταγγελιών στο πλαίσιο των μηχανισμών 
και συστημάτων, αντίστοιχα, που 
θεσπίζονται με τον παρόντα κανονισμό, 
υπονομεύει την εμπιστοσύνη και βλάπτει 
τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
των ενδιαφερόμενων μερών. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή 
κατάλληλες, αναλογικές και αξιόπιστες 
διασφαλίσεις έναντι αυτής της αθέμιτης 
χρήσης. Οι πληροφορίες θα πρέπει να 
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προδήλως παράνομο περιεχόμενο και οι 
ειδοποιήσεις ή οι καταγγελίες θα πρέπει να 
θεωρούνται προδήλως αβάσιμες, όταν 
είναι προφανές για κάποιον μη ειδικό, 
χωρίς ενδελεχή ανάλυση, ότι το 
περιεχόμενο είναι παράνομο και ότι οι 
ειδοποιήσεις ή οι καταγγελίες είναι 
αβάσιμες, αντίστοιχα. Υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις, οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
θα πρέπει να αναστέλλουν προσωρινά τις 
σχετικές δραστηριότητές τους όσον αφορά 
το πρόσωπο που επιδεικνύει καταχρηστική 
συμπεριφορά. Αυτό δεν θίγει την 
ελευθερία των επιγραμμικών πλατφορμών 
να καθορίζουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους και να επιβάλλουν 
αυστηρότερα μέτρα στην περίπτωση 
προδήλως παράνομου περιεχομένου που 
σχετίζεται με σοβαρά εγκλήματα. Για 
λόγους διαφάνειας, η δυνατότητα αυτή θα 
πρέπει να αναφέρεται, με σαφήνεια και 
επαρκείς λεπτομέρειες, στους όρους και τις 
προϋποθέσεις των επιγραμμικών 
πλατφορμών. Θα πρέπει πάντοτε να 
υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά 
σχετικών αποφάσεων που λαμβάνονται 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες, οι 
οποίες θα πρέπει να υπόκεινται σε 
εποπτεία από τον αρμόδιο συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών. Οι κανόνες του 
παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
αθέμιτη χρήση δεν θα πρέπει να 
εμποδίζουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες 
να λαμβάνουν άλλα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της παροχής παράνομου 
περιεχομένου από αποδέκτες της 
υπηρεσίας τους ή άλλης αθέμιτης των 
υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν τυχόν 
δυνατότητα καταλογισμού ευθύνης, 
μεταξύ άλλων για ζημίες, σε πρόσωπα που 
επιδίδονται σε αθέμιτη χρήση, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο.

θεωρείται ότι αποτελούν προδήλως 
παράνομο περιεχόμενο και οι ειδοποιήσεις 
ή οι καταγγελίες θα πρέπει να θεωρούνται 
προδήλως αβάσιμες, όταν είναι προφανές 
για κάποιον μη ειδικό, χωρίς ενδελεχή 
ανάλυση, ότι το περιεχόμενο είναι 
παράνομο και ότι οι ειδοποιήσεις ή οι 
καταγγελίες είναι αβάσιμες, αντίστοιχα. 
Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
αναστέλλουν προσωρινά τις σχετικές 
δραστηριότητές τους όσον αφορά το 
πρόσωπο που επιδεικνύει καταχρηστική 
συμπεριφορά. Αυτό δεν θίγει την 
ελευθερία των επιγραμμικών πλατφορμών 
να καθορίζουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους και να επιβάλλουν 
αυστηρότερα μέτρα στην περίπτωση 
προδήλως παράνομου περιεχομένου που 
σχετίζεται με σοβαρά εγκλήματα. Για 
λόγους διαφάνειας, η δυνατότητα αυτή θα 
πρέπει να αναφέρεται, με σαφήνεια και 
επαρκείς λεπτομέρειες, στους όρους και τις 
προϋποθέσεις των επιγραμμικών 
πλατφορμών. Θα πρέπει πάντοτε να 
υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά 
σχετικών αποφάσεων που λαμβάνονται 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες, οι 
οποίες θα πρέπει να υπόκεινται σε 
εποπτεία από τον αρμόδιο συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών. Οι κανόνες του 
παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
αθέμιτη χρήση δεν θα πρέπει να 
εμποδίζουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες 
να λαμβάνουν άλλα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της παροχής παράνομου 
περιεχομένου από αποδέκτες της 
υπηρεσίας τους ή άλλης αθέμιτης των 
υπηρεσιών τους, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 
Οι κανόνες αυτοί δεν θίγουν τυχόν 
δυνατότητα καταλογισμού ευθύνης, 
μεταξύ άλλων για ζημίες, σε πρόσωπα που 
επιδίδονται σε αθέμιτη χρήση, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο.

Or. en
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Τροπολογία 202
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί 
να περιέλθουν σε γνώση μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας, μέσω, για παράδειγμα, 
ειδοποίησης κοινοποιούντος μέρους ή 
μέσω δικών της εθελοντικών μέτρων, 
πληροφορίες σχετικά με ορισμένη 
δραστηριότητα ενός αποδέκτη της 
υπηρεσίας, όπως η παροχή ορισμένων 
ειδών παράνομου περιεχομένου, οι οποίες 
δικαιολογούν εύλογα, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων 
τις οποίες γνωρίζει η επιγραμμική 
πλατφόρμα, την υπόνοια ότι ο αποδέκτης 
ενδέχεται να έχει διαπράξει, διαπράττει ή 
είναι πιθανό να διαπράξει σοβαρό ποινικό 
αδίκημα το οποίο συνεπάγεται απειλή για 
τη ζωή ή την ασφάλεια προσώπων, όπως 
τα αδικήματα που προσδιορίζονται στην 
οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, η επιγραμμική 
πλατφόρμα θα πρέπει να ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές επιβολής 
του νόμου σχετικά με την υπόνοια αυτή, 
παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες 
που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, 
του επίμαχου περιεχομένου και εξήγησης 
σχετικά με την υπόνοιά της. Ο παρών 
κανονισμός δεν παρέχει νομική βάση για 
την κατάρτιση προφίλ των αποδεκτών των 
υπηρεσιών με σκοπό τον πιθανό εντοπισμό 
ποινικών αδικημάτων από τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
θα πρέπει να τηρούν επίσης άλλους 
εφαρμοστέους κανόνες του ενωσιακού ή 
εθνικού δικαίου για την προστασία των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
προσώπων κατά την ενημέρωση των 

(48) Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί 
να περιέλθουν σε γνώση μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας, μέσω, για παράδειγμα, 
ειδοποίησης κοινοποιούντος μέρους ή 
μέσω δικών της εθελοντικών μέτρων, 
πληροφορίες σχετικά με ορισμένη 
δραστηριότητα ενός αποδέκτη της 
υπηρεσίας, όπως η παροχή ορισμένων 
ειδών παράνομου περιεχομένου, οι οποίες 
δικαιολογούν εύλογα, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων 
τις οποίες γνωρίζει η επιγραμμική 
πλατφόρμα, την υπόνοια ότι ο αποδέκτης 
ενδέχεται να έχει διαπράξει, διαπράττει ή 
είναι πιθανό να διαπράξει σοβαρό ποινικό 
αδίκημα το οποίο συνεπάγεται απειλή για 
τη ζωή ή την ασφάλεια προσώπων, όπως 
τα αδικήματα που προσδιορίζονται στην 
οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44 ή 
στην οδηγία 2017/571 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, η επιγραμμική 
πλατφόρμα θα πρέπει να ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές επιβολής 
του νόμου ή την Ευρωπόλ, σε 
περιπτώσεις όπου η αρμόδια αρχή 
επιβολής του νόμου δεν είναι εύκολο να 
προσδιοριστεί, σχετικά με την υπόνοια 
αυτή, παρέχοντας όλες τις σχετικές 
πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, 
του επίμαχου περιεχομένου και εξήγησης 
σχετικά με την υπόνοιά της. Ο παρών 
κανονισμός δεν παρέχει νομική βάση για 
την κατάρτιση προφίλ των αποδεκτών των 
υπηρεσιών με σκοπό τον πιθανό εντοπισμό 
ποινικών αδικημάτων από τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
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αρχών επιβολής του νόμου. θα πρέπει να τηρούν επίσης άλλους 
εφαρμοστέους κανόνες του ενωσιακού ή 
εθνικού δικαίου για την προστασία των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
προσώπων κατά την ενημέρωση των 
αρχών επιβολής του νόμου.

_________________ _________________
44 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, 
σ. 1).

44 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 203
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48) Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί 
να περιέλθουν σε γνώση μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας, μέσω, για παράδειγμα, 
ειδοποίησης κοινοποιούντος μέρους ή 
μέσω δικών της εθελοντικών μέτρων, 
πληροφορίες σχετικά με ορισμένη 
δραστηριότητα ενός αποδέκτη της 
υπηρεσίας, όπως η παροχή ορισμένων 
ειδών παράνομου περιεχομένου, οι οποίες 
δικαιολογούν εύλογα, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων 
τις οποίες γνωρίζει η επιγραμμική 
πλατφόρμα, την υπόνοια ότι ο αποδέκτης 
ενδέχεται να έχει διαπράξει, διαπράττει ή 
είναι πιθανό να διαπράξει σοβαρό ποινικό 
αδίκημα το οποίο συνεπάγεται απειλή για 
τη ζωή ή την ασφάλεια προσώπων, όπως 

(48) Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί 
να περιέλθουν σε γνώση μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας, μέσω, για παράδειγμα, 
ειδοποίησης κοινοποιούντος μέρους ή 
μέσω δικών της εθελοντικών μέτρων, 
πληροφορίες σχετικά με ορισμένη 
δραστηριότητα ενός αποδέκτη της 
υπηρεσίας, όπως η παροχή ορισμένων 
ειδών παράνομου περιεχομένου, οι οποίες 
δικαιολογούν εύλογα, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων 
τις οποίες γνωρίζει η επιγραμμική 
πλατφόρμα, την υπόνοια ότι ο αποδέκτης 
ενδέχεται να έχει διαπράξει, διαπράττει ή 
είναι πιθανό να διαπράξει σοβαρό ποινικό 
αδίκημα το οποίο συνεπάγεται απειλή για 
τη ζωή ή την ασφάλεια προσώπων, ιδίως 
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τα αδικήματα που προσδιορίζονται στην 
οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου44. Σε 
τέτοιες περιπτώσεις, η επιγραμμική 
πλατφόρμα θα πρέπει να ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση τις αρμόδιες αρχές επιβολής 
του νόμου σχετικά με την υπόνοια αυτή, 
παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες 
που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, 
του επίμαχου περιεχομένου και εξήγησης 
σχετικά με την υπόνοιά της. Ο παρών 
κανονισμός δεν παρέχει νομική βάση για 
την κατάρτιση προφίλ των αποδεκτών των 
υπηρεσιών με σκοπό τον πιθανό εντοπισμό 
ποινικών αδικημάτων από τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
θα πρέπει να τηρούν επίσης άλλους 
εφαρμοστέους κανόνες του ενωσιακού ή 
εθνικού δικαίου για την προστασία των 
δικαιωμάτων και των ελευθεριών των 
προσώπων κατά την ενημέρωση των 
αρχών επιβολής του νόμου.

όταν αφορά ευάλωτους χρήστες, όπως 
παιδιά, όπως τα αδικήματα που 
προσδιορίζονται στην οδηγία 2011/93/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου44. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 
επιγραμμική πλατφόρμα θα πρέπει να 
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τις 
αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου 
σχετικά με την υπόνοια αυτή, παρέχοντας 
όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχει στη 
διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένου, κατά 
περίπτωση, του επίμαχου περιεχομένου και 
εξήγησης σχετικά με την υπόνοιά της. Ο 
παρών κανονισμός δεν παρέχει νομική 
βάση για την κατάρτιση προφίλ των 
αποδεκτών των υπηρεσιών με σκοπό τον 
πιθανό εντοπισμό ποινικών αδικημάτων 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες. Οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
τηρούν επίσης άλλους εφαρμοστέους 
κανόνες του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου 
για την προστασία των δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των προσώπων κατά την 
ενημέρωση των αρχών επιβολής του 
νόμου.

_________________ _________________
44 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, 
σ. 1).

44 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 335 της 17.12.2011, 
σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 204
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(48α) Προκειμένου να αποφεύγονται 
καταστάσεις όπως αυτή η οποία οδήγησε 
στην ανθρωποκτονία τού Samuel Paty, 
όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
αντιληφθεί τυχόν πληροφορίες που 
εγείρουν υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί, 
διαπράττεται ή είναι πιθανό να 
διαπραχθεί σοβαρό ποινικό αδίκημα το 
οποίο συνεπάγεται απειλή για τη ζωή ή 
την ασφάλεια προσώπων, αποσύρει το 
περιεχόμενο ή απενεργοποιεί την 
πρόσβαση σε αυτό και ενημερώνει 
αμέσως τις αρχές επιβολής του νόμου ή 
τις δικαστικές αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών 
σχετικά με την υπόνοιά της και παρέχει 
όλες τις διαθέσιμες σχετικές 
πληροφορίες.1α

_________________
1a Samuel Paty, Γάλλος καθηγητής 
Ιστορίας, ο οποίος δολοφονήθηκε έξω 
από το σχολείο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του Bois d’Aulne, κοντά στο 
Παρίσι, στις 16 Οκτωβρίου 2020, κατόπιν 
επιγραμμικής εκστρατείας μίσους, μετά 
από μαθήματα που είχε παραδώσει ο 
ίδιος στους μαθητές του για την 
ελευθερία έκφρασης και τη βλασφημία.

Or. en

Τροπολογία 205
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Προκειμένου να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση ενός ασφαλούς, αξιόπιστου 
και διαφανούς επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τους καταναλωτές, 
καθώς και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 

(49) Προκειμένου να συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση ενός ασφαλούς, αξιόπιστου 
και διαφανούς επιγραμμικού 
περιβάλλοντος για τους καταναλωτές, 
καθώς και για άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 
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όπως ανταγωνιζόμενοι έμποροι και 
κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, και προκειμένου να 
εμποδίζουν τους εμπόρους να πωλούν 
προϊόντα ή υπηρεσίες κατά παράβαση των 
εφαρμοστέων κανόνων, οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες που δίνουν στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να συνάπτουν 
εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
ιχνηλασιμότητα των εμπόρων αυτών. Ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να απαιτείται από τον 
έμπορο να παράσχει ορισμένες βασικές 
πληροφορίες στην επιγραμμική 
πλατφόρμα, μεταξύ άλλων, για τους 
σκοπούς της προώθησης μηνυμάτων για 
προϊόντα ή της προσφοράς προϊόντων. Η 
απαίτηση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
επίσης σε εμπόρους που προωθούν 
μηνύματα για προϊόντα ή υπηρεσίες για 
λογαριασμό επωνυμιών, βάσει 
υποκείμενων συμφωνιών. Οι εν λόγω 
επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
αποθηκεύουν όλες τις πληροφορίες με 
ασφαλή τρόπο για εύλογη χρονική περίοδο 
η οποία δεν υπερβαίνει τη διάρκεια που 
είναι αναγκαία ώστε να καθίσταται δυνατή 
η πρόσβαση σε αυτές, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο, μεταξύ άλλων, σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, από δημόσιες 
αρχές και ιδιωτικούς φορείς που έχουν 
έννομο συμφέρον, για παράδειγμα, μέσω 
των εντολών παροχής πληροφοριών που 
αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό.

όπως ανταγωνιζόμενοι έμποροι και 
κάτοχοι δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας, και προκειμένου να 
εμποδίζουν τους εμπόρους να πωλούν 
προϊόντα ή υπηρεσίες κατά παράβαση των 
εφαρμοστέων κανόνων, οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες που δίνουν στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να συνάπτουν 
εξ αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
ιχνηλασιμότητα των εμπόρων αυτών. Ως 
εκ τούτου, θα πρέπει να απαιτείται από τον 
έμπορο να παράσχει ορισμένες βασικές 
πληροφορίες στην επιγραμμική 
πλατφόρμα, μεταξύ άλλων, για τους 
σκοπούς της προώθησης μηνυμάτων για 
προϊόντα ή της προσφοράς προϊόντων. Η 
απαίτηση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 
επίσης σε εμπόρους που προωθούν 
μηνύματα για προϊόντα ή υπηρεσίες για 
λογαριασμό επωνυμιών, βάσει 
υποκείμενων συμφωνιών. Οι εν λόγω 
επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
αποθηκεύουν όλες τις πληροφορίες με 
ασφαλή τρόπο για εύλογη χρονική 
περίοδο, αλλά όχι μικρότερη από 6 μήνες, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση σε 
αυτές, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, 
μεταξύ άλλων, σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
από δημόσιες αρχές και ιδιωτικούς φορείς 
που έχουν έννομο συμφέρον, για 
παράδειγμα, μέσω των εντολών παροχής 
πληροφοριών που αναφέρονται στον 
παρόντα κανονισμό.
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(50) Προκειμένου να διασφαλιστεί η (50) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
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αποτελεσματική και επαρκής εφαρμογή 
της υποχρέωσης αυτής, χωρίς την επιβολή 
δυσανάλογων επιβαρύνσεων, οι 
καλυπτόμενες επιγραμμικές πλατφόρμες 
θα πρέπει να καταβάλλουν εύλογες 
προσπάθειες για την επαλήθευση της 
αξιοπιστίας των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους σχετικούς εμπόρους, 
χρησιμοποιώντας ιδίως ελεύθερα 
διαθέσιμες επίσημες επιγραμμικές βάσεις 
δεδομένων και επιγραμμικές διεπαφές, 
όπως εθνικά εμπορικά μητρώα και το 
σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών 
ΦΠΑ45, ή ζητώντας από τους σχετικούς 
εμπόρους να παράσχουν αξιόπιστα 
δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αντίγραφα 
εγγράφων ταυτότητας, επικυρωμένα 
αντίγραφα κίνησης τραπεζικών 
λογαριασμών, πιστοποιητικά εταιρειών και 
πιστοποιητικά εμπορικών μητρώων. 
Μπορούν να χρησιμοποιούν επίσης άλλες 
πηγές, διαθέσιμες προς χρήση εξ 
αποστάσεως, οι οποίες παρέχουν παρόμοιο 
βαθμό αξιοπιστίας για τον σκοπό της 
συμμόρφωσης με αυτή την υποχρέωση. 
Ωστόσο, οι καλυπτόμενες επιγραμμικές 
πλατφόρμες δεν θα πρέπει να 
υποχρεούνται να συμμετέχουν σε 
υπερβολικές ή δαπανηρές διαδικασίες 
επιγραμμικής αναζήτησης γεγονότων ή να 
πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις. 
Ούτε θα πρέπει να θεωρείται ότι αυτές οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες, οι οποίες έχουν 
καταβάλει τις εύλογες προσπάθειες που 
απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό, 
εγγυώνται την αξιοπιστία των 
πληροφοριών που παρέχονται στους 
καταναλωτές ή σε άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Οι εν λόγω επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει επίσης να 
σχεδιάζουν και να οργανώνουν την 
επιγραμμική διεπαφή τους κατά τρόπο 
ώστε να παρέχεται στους εμπόρους η 
δυνατότητα να συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του 
ενωσιακού δικαίου, ειδικότερα δε τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 και 
8 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, στο 

αποτελεσματική και επαρκής εφαρμογή 
της υποχρέωσης αυτής, χωρίς την επιβολή 
δυσανάλογων επιβαρύνσεων, οι 
καλυπτόμενες επιγραμμικές πλατφόρμες 
θα πρέπει να καταβάλλουν εύλογες 
προσπάθειες για την επαλήθευση της 
αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και της 
συμμόρφωσης των πληροφοριών που 
παρέχονται από τους σχετικούς εμπόρους, 
χρησιμοποιώντας ιδίως ελεύθερα 
διαθέσιμες επίσημες επιγραμμικές βάσεις 
δεδομένων και επιγραμμικές διεπαφές, 
όπως εθνικά εμπορικά μητρώα και το 
σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών 
ΦΠΑ45, ή ζητώντας από τους σχετικούς 
εμπόρους να παράσχουν αξιόπιστα 
δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αντίγραφα 
εγγράφων ταυτότητας, επικυρωμένα 
αντίγραφα κίνησης τραπεζικών 
λογαριασμών, πιστοποιητικά εταιρειών και 
πιστοποιητικά εμπορικών μητρώων. 
Μπορούν να χρησιμοποιούν επίσης άλλες 
πηγές, διαθέσιμες προς χρήση εξ 
αποστάσεως, οι οποίες παρέχουν παρόμοιο 
βαθμό αξιοπιστίας για τον σκοπό της 
συμμόρφωσης με αυτή την υποχρέωση. 
Ωστόσο, οι καλυπτόμενες επιγραμμικές 
πλατφόρμες δεν θα πρέπει να 
υποχρεούνται να συμμετέχουν σε 
υπερβολικές ή δαπανηρές διαδικασίες 
επιγραμμικής αναζήτησης γεγονότων ή να 
πραγματοποιούν επιτόπιες επαληθεύσεις. 
Ωστόσο, οι καλυπτόμενες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να υποχρεούνται να 
αποδεικνύουν ότι έχουν καταβάλει τις 
εύλογες προσπάθειες που απαιτούνται από 
τον παρόντα κανονισμό ώστε να 
επιτρέπουν μόνο νόμιμους εμπόρους στις 
επιγραμμικές διεπαφές τους. Οι εν λόγω 
επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει επίσης 
να σχεδιάζουν και να οργανώνουν την 
επιγραμμική διεπαφή τους κατά τρόπο 
ώστε να παρέχεται στους εμπόρους η 
δυνατότητα να συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του 
ενωσιακού δικαίου, ειδικότερα δε τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 6 και 
8 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46, στο 
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άρθρο 7 της οδηγίας 2005/29/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου47 και στο άρθρο 3 της οδηγίας 
98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου48.

άρθρο 7 της οδηγίας 2005/29/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου47 και στο άρθρο 3 της οδηγίας 
98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου48.

_________________ _________________
45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=el

45 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
vieshome.do?selectedLanguage=el

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

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

47 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 
2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές»).

47 Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 
2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές»).

48 Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 1998, περί της 
προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά 
την αναγραφή των τιμών των προϊόντων 
που προσφέρονται στους καταναλωτές.

48 Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 1998, περί της 
προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά 
την αναγραφή των τιμών των προϊόντων 
που προσφέρονται στους καταναλωτές.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Η επιγραμμική διαφήμιση 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 
επιγραμμικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με την παροχή των υπηρεσιών των 
επιγραμμικών πλατφορμών. Ωστόσο, η 
επιγραμμική διαφήμιση μπορεί να 
συμβάλει σε σημαντικούς κινδύνους: από 
διαφημίσεις που αποτελούν αυτές 
καθαυτές παράνομο περιεχόμενο και 
διαφημίσεις που παρέχουν οικονομικά 
κίνητρα για τη δημοσίευση ή διάδοση 
παράνομου ή άλλως επιβλαβούς 
περιεχομένου και δραστηριοτήτων στο 
διαδίκτυο, μέχρι την προβολή διαφημίσεων 
που εισάγουν διακρίσεις και έχουν 
επιπτώσεις στην ίση μεταχείριση και στις 
ίσες ευκαιρίες των πολιτών. Ως εκ τούτου, 
επιπλέον των απαιτήσεων που απορρέουν 
από το άρθρο 6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, 
οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι 
αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν στη 
διάθεσή τους ορισμένες εξατομικευμένες 
πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες 
προκειμένου να κατανοήσουν πότε και για 
λογαριασμό ποιου προβάλλονται οι 
διαφημίσεις. Επιπλέον, οι αποδέκτες της 
υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή 
τους πληροφορίες σχετικά με τις κύριες 
παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό των συγκεκριμένων 
διαφημίσεων που θα προβληθούν σε 
αυτούς, οι οποίες παρέχουν ουσιαστικές 
εξηγήσεις σχετικά με τη λογική που 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν, 
ακόμη και όταν αυτή βασίζεται σε 
κατάρτιση προφίλ. Οι απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών σχετικών με τη 
διαφήμιση δεν θίγουν την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, ειδικότερα εκείνων που 

(52) Η επιγραμμική διαφήμιση 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 
επιγραμμικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με την παροχή των υπηρεσιών των 
επιγραμμικών πλατφορμών. Ωστόσο, η 
επιγραμμική διαφήμιση μπορεί να 
συμβάλει σε σημαντικούς κινδύνους: από 
διαφημίσεις που αποτελούν αυτές 
καθαυτές παράνομο περιεχόμενο και 
διαφημίσεις που παρέχουν οικονομικά 
κίνητρα για τη δημοσίευση ή διάδοση 
παράνομου ή άλλως επιβλαβούς 
περιεχομένου και δραστηριοτήτων στο 
διαδίκτυο, μέχρι την προβολή διαφημίσεων 
που εισάγουν διακρίσεις και έχουν 
επιπτώσεις στην ίση μεταχείριση και στις 
ίσες ευκαιρίες των πολιτών. Ως εκ τούτου, 
επιπλέον των απαιτήσεων που απορρέουν 
από το άρθρο 6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, 
οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι 
αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν στη 
διάθεσή τους ορισμένες εξατομικευμένες 
πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες 
προκειμένου να κατανοήσουν πότε και για 
λογαριασμό ποιου προβάλλονται οι 
διαφημίσεις. Επιπλέον, οι αποδέκτες της 
υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή 
τους πληροφορίες σχετικά με τις κύριες 
παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό των συγκεκριμένων 
διαφημίσεων που θα προβληθούν σε 
αυτούς, οι οποίες παρέχουν ουσιαστικές 
εξηγήσεις σχετικά με τη λογική που 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν, 
ακόμη και όταν αυτή βασίζεται σε 
κατάρτιση προφίλ. Οι παράμετροι θα 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τον 
στόχο βελτιστοποίησης που επιλέγεται 
από τον διαφημιστή, πληροφορίες για τη 
χρήση προσαρμοσμένων καταλόγων και 
σε αυτήν την περίπτωση –την κατηγορία 
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αφορούν το δικαίωμα εναντίωσης, την 
αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, και συγκεκριμένα της 
ανάγκης εξασφάλισης της συγκατάθεσης 
του υποκειμένου των δεδομένων πριν από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για στοχευμένη διαφήμιση. 
Ομοίως, δεν θίγονται οι διατάξεις της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ειδικότερα εκείνες 
που αφορούν την αποθήκευση 
πληροφοριών σε τερματικό εξοπλισμό και 
την πρόσβαση σε πληροφορίες που 
αποθηκεύονται στον εξοπλισμό αυτό.

και την πηγή των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που αναφορτώθηκαν στην 
επιγραμμική πλατφόρμα καθώς τη 
νομική βάση για την αναφόρτωση αυτών 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, 
πληροφορίες για τη χρήση ομοειδών 
κοινών και σε αυτήν την περίπτωση– 
σχετικές πληροφορίες για το αρχικό κοινό 
και μια εξήγηση για τον λόγο για τον 
οποίον ο αποδέκτης της διαφήμισης έχει 
καθοριστεί να ανήκει στο ομοειδές κοινό, 
ουσιαστικές πληροφορίες για τους 
αλγόριθμους της επιγραμμικής 
πλατφόρμας ή άλλα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση 
της εμφάνισης της διαφήμισης, 
συμπεριλαμβανομένης προδιαγραφής για 
τον στόχο βελτιστοποίησης και μιας 
ουσιαστικής εξήγηση για τους λόγους για 
τους οποίους η επιγραμμική πλατφόρμα 
αποφάσισε ότι ο στόχος βελτιστοποίησης 
μπορεί να επιτευχθεί προβάλλοντας τη 
διαφήμιση στον αποδέκτη. Οι απαιτήσεις 
του παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών σχετικών με τη 
διαφήμιση δεν θίγουν την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, ειδικότερα εκείνων που 
αφορούν το δικαίωμα εναντίωσης, την 
αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, και συγκεκριμένα της 
ανάγκης εξασφάλισης της συγκατάθεσης 
του υποκειμένου των δεδομένων πριν από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για στοχευμένη διαφήμιση. 
Ομοίως, δεν θίγονται οι διατάξεις της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ειδικότερα εκείνες 
που αφορούν την αποθήκευση 
πληροφοριών σε τερματικό εξοπλισμό και 
την πρόσβαση σε πληροφορίες που 
αποθηκεύονται στον εξοπλισμό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 208
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Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Η επιγραμμική διαφήμιση 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 
επιγραμμικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με την παροχή των υπηρεσιών των 
επιγραμμικών πλατφορμών. Ωστόσο, η 
επιγραμμική διαφήμιση μπορεί να 
συμβάλει σε σημαντικούς κινδύνους: από 
διαφημίσεις που αποτελούν αυτές 
καθαυτές παράνομο περιεχόμενο και 
διαφημίσεις που παρέχουν οικονομικά 
κίνητρα για τη δημοσίευση ή διάδοση 
παράνομου ή άλλως επιβλαβούς 
περιεχομένου και δραστηριοτήτων στο 
διαδίκτυο, μέχρι την προβολή 
διαφημίσεων που εισάγουν διακρίσεις και 
έχουν επιπτώσεις στην ίση μεταχείριση και 
στις ίσες ευκαιρίες των πολιτών. Ως εκ 
τούτου, επιπλέον των απαιτήσεων που 
απορρέουν από το άρθρο 6 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
θα πρέπει να υποχρεούνται να 
διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες της 
υπηρεσίας έχουν στη διάθεσή τους 
ορισμένες εξατομικευμένες πληροφορίες οι 
οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να 
κατανοήσουν πότε και για λογαριασμό 
ποιου προβάλλονται οι διαφημίσεις. 
Επιπλέον, οι αποδέκτες της υπηρεσίας θα 
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους 
πληροφορίες σχετικά με τις κύριες 
παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό των συγκεκριμένων 
διαφημίσεων που θα προβληθούν σε 
αυτούς, οι οποίες παρέχουν ουσιαστικές 
εξηγήσεις σχετικά με τη λογική που 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν, 
ακόμη και όταν αυτή βασίζεται σε 
κατάρτιση προφίλ. Οι απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών σχετικών με τη 
διαφήμιση δεν θίγουν την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 

(52) Η επιγραμμική διαφήμιση 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 
επιγραμμικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με την παροχή των υπηρεσιών των 
επιγραμμικών πλατφορμών. Ωστόσο, η 
επιγραμμική διαφήμιση συμβάλει σε 
σημαντικούς κινδύνους: από διαφημίσεις 
που αποτελούν αυτές καθαυτές παράνομο 
περιεχόμενο, διαφημίσεις που παρέχουν 
οικονομικά κίνητρα για τη δημοσίευση ή 
διάδοση παράνομου ή άλλως επιβλαβούς 
περιεχομένου και δραστηριοτήτων στο 
διαδίκτυο, την προβολή διαφημίσεων που 
εισάγουν διακρίσεις και έχουν επιπτώσεις 
στην ίση μεταχείριση και στις ίσες 
ευκαιρίες των πολιτών μέχρι διαφημίσεις 
που θίγουν ατομικά θεμελιώδη 
δικαιώματα, όπως τον σεβασμό της 
ιδιωτικής ζωής και την προστασία των 
δεδομένων. Ως εκ τούτου, επιπλέον των 
απαιτήσεων που απορρέουν από το άρθρο 
6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να υποχρεούνται να 
διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες της 
υπηρεσίας έχουν στη διάθεσή τους 
ορισμένες εξατομικευμένες πληροφορίες οι 
οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να 
κατανοήσουν πότε και για λογαριασμό 
ποιου προβάλλονται οι διαφημίσεις. 
Επιπλέον, οι αποδέκτες της υπηρεσίας θα 
πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους 
πληροφορίες σχετικά με τις κύριες 
παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό των συγκεκριμένων 
διαφημίσεων που θα προβληθούν σε 
αυτούς, οι οποίες παρέχουν ουσιαστικές 
εξηγήσεις σχετικά με τη λογική που 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν, 
ακόμη και όταν αυτή βασίζεται σε 
κατάρτιση προφίλ. Οι απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών σχετικών με τη 
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2016/679, ειδικότερα εκείνων που 
αφορούν το δικαίωμα εναντίωσης, την 
αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, και συγκεκριμένα της 
ανάγκης εξασφάλισης της συγκατάθεσης 
του υποκειμένου των δεδομένων πριν από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για στοχευμένη διαφήμιση. 
Ομοίως, δεν θίγονται οι διατάξεις της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ειδικότερα εκείνες 
που αφορούν την αποθήκευση 
πληροφοριών σε τερματικό εξοπλισμό και 
την πρόσβαση σε πληροφορίες που 
αποθηκεύονται στον εξοπλισμό αυτό.

διαφήμιση δεν θίγουν την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679. Ομοίως, δεν θίγονται οι 
διατάξεις της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, 
ειδικότερα εκείνες που αφορούν την 
αποθήκευση πληροφοριών σε τερματικό 
εξοπλισμό και την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που αποθηκεύονται στον 
εξοπλισμό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 209
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(52) Η επιγραμμική διαφήμιση 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 
επιγραμμικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με την παροχή των υπηρεσιών των 
επιγραμμικών πλατφορμών. Ωστόσο, η 
επιγραμμική διαφήμιση μπορεί να 
συμβάλει σε σημαντικούς κινδύνους: από 
διαφημίσεις που αποτελούν αυτές 
καθαυτές παράνομο περιεχόμενο και 
διαφημίσεις που παρέχουν οικονομικά 
κίνητρα για τη δημοσίευση ή διάδοση 
παράνομου ή άλλως επιβλαβούς 
περιεχομένου και δραστηριοτήτων στο 
διαδίκτυο, μέχρι την προβολή διαφημίσεων 
που εισάγουν διακρίσεις και έχουν 
επιπτώσεις στην ίση μεταχείριση και στις 
ίσες ευκαιρίες των πολιτών. Ως εκ τούτου, 
επιπλέον των απαιτήσεων που απορρέουν 
από το άρθρο 6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, 
οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 

(52) Η επιγραμμική διαφήμιση 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο 
επιγραμμικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων σε 
σχέση με την παροχή των υπηρεσιών των 
επιγραμμικών πλατφορμών. Ωστόσο, η 
επιγραμμική διαφήμιση μπορεί να 
συμβάλει σε σημαντικούς κινδύνους: από 
διαφημίσεις που αποτελούν αυτές 
καθαυτές παράνομο περιεχόμενο και 
διαφημίσεις που παρέχουν οικονομικά 
κίνητρα για τη δημοσίευση ή διάδοση 
παράνομου ή άλλως επιβλαβούς 
περιεχομένου και δραστηριοτήτων στο 
διαδίκτυο, μέχρι την προβολή διαφημίσεων 
που εισάγουν διακρίσεις και έχουν 
επιπτώσεις στην ίση μεταχείριση και στις 
ίσες ευκαιρίες των πολιτών. Ως εκ τούτου, 
επιπλέον των απαιτήσεων που απορρέουν 
από το άρθρο 6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, 
οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
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υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι 
αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν στη 
διάθεσή τους ορισμένες εξατομικευμένες 
πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες 
προκειμένου να κατανοήσουν πότε και για 
λογαριασμό ποιου προβάλλονται οι 
διαφημίσεις. Επιπλέον, οι αποδέκτες της 
υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή 
τους πληροφορίες σχετικά με τις κύριες 
παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό των συγκεκριμένων 
διαφημίσεων που θα προβληθούν σε 
αυτούς, οι οποίες παρέχουν ουσιαστικές 
εξηγήσεις σχετικά με τη λογική που 
χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτόν, 
ακόμη και όταν αυτή βασίζεται σε 
κατάρτιση προφίλ. Οι απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών σχετικών με τη 
διαφήμιση δεν θίγουν την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, ειδικότερα εκείνων που 
αφορούν το δικαίωμα εναντίωσης, την 
αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, και συγκεκριμένα της 
ανάγκης εξασφάλισης της συγκατάθεσης 
του υποκειμένου των δεδομένων πριν από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για στοχευμένη διαφήμιση. 
Ομοίως, δεν θίγονται οι διατάξεις της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ειδικότερα εκείνες 
που αφορούν την αποθήκευση 
πληροφοριών σε τερματικό εξοπλισμό και 
την πρόσβαση σε πληροφορίες που 
αποθηκεύονται στον εξοπλισμό αυτό.

υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι 
αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν στη 
διάθεσή τους ορισμένες εξατομικευμένες 
πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες 
προκειμένου να κατανοήσουν πότε και για 
λογαριασμό ποιου προβάλλονται οι 
διαφημίσεις. Επιπλέον, οι αποδέκτες της 
υπηρεσίας θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή 
τους εύκολη πρόσβαση σε  πληροφορίες 
σχετικά με τις κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των 
συγκεκριμένων διαφημίσεων που θα 
προβληθούν σε αυτούς, οι οποίες παρέχουν 
ουσιαστικές εξηγήσεις σχετικά με τη 
λογική που χρησιμοποιείται για τον σκοπό 
αυτόν, ακόμη και όταν αυτή βασίζεται σε 
κατάρτιση προφίλ. Οι απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών σχετικών με τη 
διαφήμιση δεν θίγουν την εφαρμογή των 
σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, ειδικότερα εκείνων που 
αφορούν το δικαίωμα εναντίωσης, την 
αυτοματοποιημένη ατομική λήψη 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
κατάρτισης προφίλ, και συγκεκριμένα της 
ανάγκης εξασφάλισης της συγκατάθεσης 
του υποκειμένου των δεδομένων πριν από 
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα για στοχευμένη διαφήμιση. 
Ομοίως, δεν θίγονται οι διατάξεις της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ, ειδικότερα εκείνες 
που αφορούν την αποθήκευση 
πληροφοριών σε τερματικό εξοπλισμό και 
την πρόσβαση σε πληροφορίες που 
αποθηκεύονται στον εξοπλισμό αυτό.

Or. en

Τροπολογία 210
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Λαμβανομένης υπόψη της 
σημασίας που έχουν οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες —λόγω της 
εμβέλειάς τους, η οποία εκφράζεται 
ειδικότερα σε αριθμό αποδεκτών της 
υπηρεσίας— για τη διευκόλυνση του 
δημόσιου διαλόγου, των οικονομικών 
συναλλαγών και της διάδοσης 
πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, καθώς 
και για την άσκηση επιρροής στον τρόπο 
με τον οποίο οι αποδέκτες λαμβάνουν και 
κοινοποιούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, 
είναι αναγκαίο να επιβληθούν 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις εν λόγω 
πλατφόρμες, επιπλέον των υποχρεώσεων 
που εφαρμόζονται σε όλες τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες. Οι πρόσθετες 
αυτές υποχρεώσεις για τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες είναι 
απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτών 
των ζητημάτων δημόσιας πολιτικής, καθώς 
δεν υπάρχουν εναλλακτικά και λιγότερο 
περιοριστικά μέτρα που θα μπορούσαν να 
επιτύχουν αποτελεσματικά το ίδιο 
αποτέλεσμα.

(53) Λαμβανομένης υπόψη της 
σημασίας που έχουν οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες —λόγω της 
εμβέλειάς τους, η οποία εκφράζεται 
ειδικότερα σε αριθμό αποδεκτών της 
υπηρεσίας— για τη διευκόλυνση του 
δημόσιου διαλόγου, των οικονομικών 
συναλλαγών και της διάδοσης 
πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, καθώς 
και για την άσκηση επιρροής στον τρόπο 
με τον οποίο οι αποδέκτες λαμβάνουν και 
κοινοποιούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, 
είναι αναγκαίο να επιβληθούν 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις εν λόγω 
πλατφόρμες, επιπλέον των υποχρεώσεων 
που εφαρμόζονται σε όλες τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες. Οι πρόσθετες 
αυτές υποχρεώσεις για τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες είναι 
απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτών 
των ζητημάτων δημόσιας πολιτικής, ιδίως 
σχετικά την ελλιπή πληροφόρηση, την 
παραπληροφόρηση, τη ρητορική μίσους ή 
οποιαδήποτε άλλα είδη επιβλαβούς 
περιεχομένου. Καθώς δεν υπάρχουν 
εναλλακτικά και λιγότερο περιοριστικά 
μέτρα που θα μπορούσαν να επιτύχουν 
αποτελεσματικά το ίδιο αποτέλεσμα.

Or. en

Τροπολογία 211
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53) Λαμβανομένης υπόψη της 
σημασίας που έχουν οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες —λόγω της 
εμβέλειάς τους, η οποία εκφράζεται 
ειδικότερα σε αριθμό αποδεκτών της 
υπηρεσίας— για τη διευκόλυνση του 

(53) Λαμβανομένης υπόψη της 
σημασίας που έχουν οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες —λόγω της 
εμβέλειάς τους, η οποία εκφράζεται 
ειδικότερα σε αριθμό αποδεκτών της 
υπηρεσίας— για τη διευκόλυνση του 



AM\1233797EL.docx 95/487 PE693.830v01-00

EL

δημόσιου διαλόγου, των οικονομικών 
συναλλαγών και της διάδοσης 
πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, καθώς 
και για την άσκηση επιρροής στον τρόπο 
με τον οποίο οι αποδέκτες λαμβάνουν και 
κοινοποιούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, 
είναι αναγκαίο να επιβληθούν 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις εν λόγω 
πλατφόρμες, επιπλέον των υποχρεώσεων 
που εφαρμόζονται σε όλες τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες. Οι πρόσθετες 
αυτές υποχρεώσεις για τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες είναι 
απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτών 
των ζητημάτων δημόσιας πολιτικής, καθώς 
δεν υπάρχουν εναλλακτικά και λιγότερο 
περιοριστικά μέτρα που θα μπορούσαν να 
επιτύχουν αποτελεσματικά το ίδιο 
αποτέλεσμα.

δημόσιου διαλόγου, των οικονομικών 
συναλλαγών και της διάδοσης 
πληροφοριών, απόψεων και ιδεών, καθώς 
και για την άσκηση επιρροής στον τρόπο 
με τον οποίο οι αποδέκτες λαμβάνουν και 
κοινοποιούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, 
είναι αναγκαίο να επιβληθούν 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις στις εν λόγω 
πλατφόρμες, επιπλέον των υποχρεώσεων 
που εφαρμόζονται σε όλες τις 
επιγραμμικές πλατφόρμες. Οι πρόσθετες 
αυτές υποχρεώσεις για τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες είναι 
απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτών 
των ζητημάτων δημόσιας πολιτικής, καθώς 
δεν υπάρχουν αναλογικά εναλλακτικά και 
λιγότερο περιοριστικά μέτρα που θα 
μπορούσαν να επιτύχουν αποτελεσματικά 
το ίδιο αποτέλεσμα.

Or. en

Τροπολογία 212
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες χρησιμοποιούνται με τρόπο 
που επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια 
στο διαδίκτυο, τη διαμόρφωση της κοινής 
γνώμης και του δημόσιου λόγου, καθώς 
και το επιγραμμικό εμπόριο. Ο τρόπος με 
τον οποίο σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους 
βελτιστοποιείται κατά κανόνα προς όφελος 
των επιχειρηματικών τους μοντέλων, τα 
οποία βασίζονται στη διαφήμιση, με 
αποτέλεσμα να εγείρονται κοινωνικές 
ανησυχίες. Ελλείψει αποτελεσματικής 
ρύθμισης και επιβολής, μπορούν να 
ορίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού, 
χωρίς αποτελεσματικό εντοπισμό και 
μετριασμό των κινδύνων και των 
κοινωνικών και οικονομικών επιβλαβών 

(56) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες χρησιμοποιούνται με τρόπο 
που επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια 
στο διαδίκτυο, τη διαμόρφωση της κοινής 
γνώμης και του δημόσιου λόγου, καθώς 
και το επιγραμμικό εμπόριο. Ο τρόπος με 
τον οποίο σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους 
βελτιστοποιείται κατά κανόνα προς όφελος 
των επιχειρηματικών τους μοντέλων, τα 
οποία βασίζονται στη διαφήμιση και 
πιθανόν να έχουν ως αποτέλεσμα να 
εγείρουν κοινωνικές ανησυχίες. Ελλείψει 
αποτελεσματικής ρύθμισης και επιβολής, 
μπορούν να ορίσουν τους κανόνες του 
παιχνιδιού, χωρίς αποτελεσματικό 
εντοπισμό και μετριασμό των κινδύνων και 
των κοινωνικών και οικονομικών 
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συνεπειών τις οποίες μπορούν να 
προκαλέσουν. Βάσει του παρόντος 
κανονισμού, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει, επομένως, να 
αξιολογούν τους συστημικούς κινδύνους 
που απορρέουν από τη λειτουργία και τη 
χρήση της υπηρεσίας τους, καθώς και από 
πιθανές αθέμιτες χρήσεις από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας, και να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα περιορισμού.

επιβλαβών συνεπειών τις οποίες μπορούν 
να προκαλέσουν. Βάσει του παρόντος 
κανονισμού, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει, επομένως, να 
αξιολογούν τους συστημικούς κινδύνους 
που απορρέουν από τη λειτουργία και τη 
χρήση της υπηρεσίας τους, καθώς και από 
πιθανές αθέμιτες χρήσεις από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας, και να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα περιορισμού.

Or. en

Τροπολογία 213
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56
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(56) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες χρησιμοποιούνται με τρόπο 
που επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια 
στο διαδίκτυο, τη διαμόρφωση της κοινής 
γνώμης και του δημόσιου λόγου, καθώς 
και το επιγραμμικό εμπόριο. Ο τρόπος με 
τον οποίο σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους 
βελτιστοποιείται κατά κανόνα προς όφελος 
των επιχειρηματικών τους μοντέλων, τα 
οποία βασίζονται στη διαφήμιση, με 
αποτέλεσμα να εγείρονται κοινωνικές 
ανησυχίες. Ελλείψει αποτελεσματικής 
ρύθμισης και επιβολής, μπορούν να 
ορίσουν τους κανόνες του παιχνιδιού, 
χωρίς αποτελεσματικό εντοπισμό και 
μετριασμό των κινδύνων και των 
κοινωνικών και οικονομικών επιβλαβών 
συνεπειών τις οποίες μπορούν να 
προκαλέσουν. Βάσει του παρόντος 
κανονισμού, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει, επομένως, να 
αξιολογούν τους συστημικούς κινδύνους 
που απορρέουν από τη λειτουργία και τη 
χρήση της υπηρεσίας τους, καθώς και από 
πιθανές αθέμιτες χρήσεις από τους 

(56) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες χρησιμοποιούνται με τρόπο 
που επηρεάζει σημαντικά την ασφάλεια 
στο διαδίκτυο, τη διαμόρφωση της κοινής 
γνώμης και του δημόσιου λόγου, καθώς 
και το επιγραμμικό εμπόριο. Ο τρόπος με 
τον οποίο σχεδιάζουν τις υπηρεσίες τους 
βελτιστοποιείται κατά κανόνα προς όφελος 
των επιχειρηματικών τους μοντέλων, τα 
οποία βασίζονται στη διαφήμιση, με 
αποτέλεσμα να εγείρονται πραγματικές 
κοινωνικές ανησυχίες. Ελλείψει 
αποτελεσματικής ρύθμισης και επιβολής, 
μπορούν να ορίσουν τους κανόνες του 
παιχνιδιού, χωρίς αποτελεσματικό 
εντοπισμό και μετριασμό των κινδύνων και 
των κοινωνικών και οικονομικών 
επιβλαβών συνεπειών τις οποίες μπορούν 
να προκαλέσουν. Βάσει του παρόντος 
κανονισμού, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει, επομένως, να 
αξιολογούν τους συστημικούς κινδύνους 
που απορρέουν από τη λειτουργία και τη 
χρήση της υπηρεσίας τους, καθώς και από 
πιθανές αθέμιτες χρήσεις από τους 
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αποδέκτες της υπηρεσίας, και να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα περιορισμού.

αποδέκτες της υπηρεσίας, και να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα περιορισμού.

Or. en
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(57) Θα πρέπει να αξιολογούνται 
ενδελεχώς τρεις κατηγορίες συστημικών 
κινδύνων. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αθέμιτη 
χρήση της υπηρεσίας τους μέσω της 
διάδοσης παράνομου περιεχομένου, όπως 
η διάδοση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών ή παράνομης 
ρητορικής μίσους, και τη διεξαγωγή 
παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η 
πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που 
απαγορεύονται από το ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Για 
παράδειγμα, και με την επιφύλαξη της 
προσωπικής ευθύνης του αποδέκτη της 
υπηρεσίας πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών για τον ενδεχομένως 
παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητάς 
του βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η εν 
λόγω διάδοση ή οι δραστηριότητες μπορεί 
να συνιστούν σημαντικό συστημικό 
κίνδυνο όταν η πρόσβαση σε αυτό το 
περιεχόμενο μπορεί να διευρυνθεί μέσω 
λογαριασμών με ιδιαίτερα μεγάλη 
εμβέλεια. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον 
αντίκτυπο της υπηρεσίας στην άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, που 
προστατεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του 
δικαιώματος στην απαγόρευση των 

(57) Θα πρέπει να αξιολογούνται 
ενδελεχώς τρεις κατηγορίες συστημικών 
κινδύνων. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αθέμιτη 
χρήση της υπηρεσίας τους μέσω της 
διάδοσης παράνομου περιεχομένου και 
δραστηριοτήτων, όπως η διάδοση υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών ή 
παράνομης ρητορικής μίσους, και τη 
διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων, 
όπως η πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών 
που απαγορεύονται από το ενωσιακό ή 
εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 
μη ασφαλών προϊόντων και των 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Για 
παράδειγμα, και με την επιφύλαξη της 
προσωπικής ευθύνης του αποδέκτη της 
υπηρεσίας πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών για τον ενδεχομένως 
παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητάς 
του βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η εν 
λόγω διάδοση ή οι δραστηριότητες μπορεί 
να συνιστούν σημαντικό συστημικό 
κίνδυνο όταν η πρόσβαση σε αυτό το 
περιεχόμενο μπορεί να διευρυνθεί μέσω 
διαφήμισης, συστημάτων συστάσεων ή 
μέσω λογαριασμών με ιδιαίτερα μεγάλη 
εμβέλεια. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον 
αντίκτυπο της υπηρεσίας στην άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ελευθεριών 
και των αρχών που προστατεύονται από 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, του 
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διακρίσεων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Οι εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να 
προκύψουν, για παράδειγμα, σε σχέση με 
τον σχεδιασμό των αλγοριθμικών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται από 
την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
ή την αθέμιτη χρήση της υπηρεσίας της 
μέσω της υποβολής καταχρηστικών 
ειδοποιήσεων ή άλλων μεθόδων φίμωσης 
του λόγου ή παρεμπόδισης του 
ανταγωνισμού. Η τρίτη κατηγορία 
κινδύνων αφορά τη σκόπιμη και, συχνά, 
συντονισμένη χειραγώγηση της υπηρεσίας 
της πλατφόρμας, με προβλέψιμες 
επιπτώσεις στην υγεία, τον πολιτικό λόγο, 
τις εκλογικές διαδικασίες, τη δημόσια 
ασφάλεια και την προστασία των 
ανηλίκων, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών. Οι 
εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, 
για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας 
ψεύτικων λογαριασμών, της χρήσης μποτ 
και άλλων αυτοματοποιημένων ή εν μέρει 
αυτοματοποιημένων συμπεριφορών, οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ταχεία 
και ευρεία διάδοση πληροφοριών που 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή δεν 
συνάδουν με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας.

δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του 
δικαιώματος στη προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του 
δικαιώματος στην απαγόρευση των 
διακρίσεων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Οι εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να 
προκύψουν, για παράδειγμα, σε σχέση με 
τον σχεδιασμό των αλγοριθμικών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται από 
την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
ή την αθέμιτη χρήση της υπηρεσίας της 
μέσω της υποβολής καταχρηστικών 
ειδοποιήσεων ή άλλων μεθόδων φίμωσης 
του λόγου, παράκαμψης της ισχύουσας 
νομοθεσίας ή παρεμπόδισης του 
ανταγωνισμού. Η τρίτη κατηγορία 
κινδύνων αφορά τη σκόπιμη και, συχνά, 
συντονισμένη χειραγώγηση της υπηρεσίας 
της πλατφόρμας, με προβλέψιμες 
επιπτώσεις στην υγεία, τον πολιτικό λόγο, 
τις εκλογικές διαδικασίες, τη δημόσια 
ασφάλεια και την προστασία των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ανηλίκων, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών. Οι 
εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, 
για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας 
ψεύτικων λογαριασμών, της χρήσης μποτ 
και άλλων αυτοματοποιημένων ή εν μέρει 
αυτοματοποιημένων συμπεριφορών, οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ταχεία 
και ευρεία διάδοση πληροφοριών που 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή δεν 
συνάδουν με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας.

Or. en
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(57) Θα πρέπει να αξιολογούνται 
ενδελεχώς τρεις κατηγορίες συστημικών 
κινδύνων. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αθέμιτη 
χρήση της υπηρεσίας τους μέσω της 
διάδοσης παράνομου περιεχομένου, όπως 
η διάδοση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών ή παράνομης 
ρητορικής μίσους, και τη διεξαγωγή 
παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η 
πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που 
απαγορεύονται από το ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Για 
παράδειγμα, και με την επιφύλαξη της 
προσωπικής ευθύνης του αποδέκτη της 
υπηρεσίας πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών για τον ενδεχομένως 
παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητάς 
του βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η εν 
λόγω διάδοση ή οι δραστηριότητες μπορεί 
να συνιστούν σημαντικό συστημικό 
κίνδυνο όταν η πρόσβαση σε αυτό το 
περιεχόμενο μπορεί να διευρυνθεί μέσω 
λογαριασμών με ιδιαίτερα μεγάλη 
εμβέλεια. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον 
αντίκτυπο της υπηρεσίας στην άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, που 
προστατεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του 
δικαιώματος στην απαγόρευση των 
διακρίσεων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Οι εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να 
προκύψουν, για παράδειγμα, σε σχέση με 
τον σχεδιασμό των αλγοριθμικών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται από 
την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
ή την αθέμιτη χρήση της υπηρεσίας της 
μέσω της υποβολής καταχρηστικών 
ειδοποιήσεων ή άλλων μεθόδων φίμωσης 
του λόγου ή παρεμπόδισης του 
ανταγωνισμού. Η τρίτη κατηγορία 
κινδύνων αφορά τη σκόπιμη και, συχνά, 

(57) Θα πρέπει να αξιολογούνται 
ενδελεχώς τρεις κατηγορίες συστημικών 
κινδύνων. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αθέμιτη 
χρήση της υπηρεσίας τους μέσω της 
διάδοσης παράνομου περιεχομένου, όπως 
η διάδοση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών ή παράνομης 
ρητορικής μίσους, και τη διεξαγωγή 
παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η 
πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που 
απαγορεύονται από το ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Για 
παράδειγμα, και με την επιφύλαξη της 
προσωπικής ευθύνης του αποδέκτη της 
υπηρεσίας πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών για τον ενδεχομένως 
παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητάς 
του βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η εν 
λόγω διάδοση ή οι δραστηριότητες μπορεί 
να συνιστούν σημαντικό συστημικό 
κίνδυνο όταν η πρόσβαση σε αυτό το 
περιεχόμενο μπορεί να διευρυνθεί μέσω 
λογαριασμών με ιδιαίτερα μεγάλη 
εμβέλεια. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον 
αντίκτυπο της υπηρεσίας στην άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, που 
προστατεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας 
έκφρασης της πρόσβασης σε 
πληροφόρησης και της πληροφόρησης, 
της ελευθερίας και του πλουραλισμού των 
μέσων ενημέρωσης, του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην 
απαγόρευση των διακρίσεων και των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Οι εν λόγω 
κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, για 
παράδειγμα, σε σχέση με τον σχεδιασμό 
των αλγοριθμικών συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται από την πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα, σε σχέση με 
περιορισμούς πρόσβασης για περιεχόμενο 
που τελεί υπό επαγγελματική συντακτική 
ευθύνη  ή την αθέμιτη χρήση της 
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συντονισμένη χειραγώγηση της υπηρεσίας 
της πλατφόρμας, με προβλέψιμες 
επιπτώσεις στην υγεία, τον πολιτικό λόγο, 
τις εκλογικές διαδικασίες, τη δημόσια 
ασφάλεια και την προστασία των 
ανηλίκων, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών. Οι 
εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, 
για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας 
ψεύτικων λογαριασμών, της χρήσης μποτ 
και άλλων αυτοματοποιημένων ή εν μέρει 
αυτοματοποιημένων συμπεριφορών, οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ταχεία 
και ευρεία διάδοση πληροφοριών που 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή δεν 
συνάδουν με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας.

υπηρεσίας της μέσω της υποβολής 
καταχρηστικών ειδοποιήσεων ή άλλων 
μεθόδων φίμωσης του λόγου ή 
παρεμπόδισης του ανταγωνισμού. Η τρίτη 
κατηγορία κινδύνων αφορά τη σκόπιμη 
και, συχνά, συντονισμένη χειραγώγηση της 
υπηρεσίας της πλατφόρμας, με 
προβλέψιμες επιπτώσεις στην υγεία, τον 
πολιτικό λόγο, τις εκλογικές διαδικασίες, 
τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία 
των ανηλίκων, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών. Οι 
εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, 
για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας 
ψεύτικων λογαριασμών, της χρήσης μποτ 
και άλλων αυτοματοποιημένων ή εν μέρει 
αυτοματοποιημένων συμπεριφορών, οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ταχεία 
και ευρεία διάδοση πληροφοριών που 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή δεν 
συνάδουν με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Θα πρέπει να αξιολογούνται 
ενδελεχώς τρεις κατηγορίες συστημικών 
κινδύνων. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αθέμιτη 
χρήση της υπηρεσίας τους μέσω της 
διάδοσης παράνομου περιεχομένου, όπως 
η διάδοση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών ή παράνομης 
ρητορικής μίσους, και τη διεξαγωγή 
παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η 

(57) Θα πρέπει να αξιολογούνται 
ενδελεχώς τρεις κατηγορίες συστημικών 
κινδύνων. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αθέμιτη 
χρήση της υπηρεσίας τους μέσω της 
διάδοσης παράνομου περιεχομένου, όπως 
η διάδοση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών ή παράνομης 
ρητορικής μίσους, και τη διεξαγωγή 
παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η 
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πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που 
απαγορεύονται από το ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Για 
παράδειγμα, και με την επιφύλαξη της 
προσωπικής ευθύνης του αποδέκτη της 
υπηρεσίας πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών για τον ενδεχομένως 
παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητάς 
του βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η εν 
λόγω διάδοση ή οι δραστηριότητες μπορεί 
να συνιστούν σημαντικό συστημικό 
κίνδυνο όταν η πρόσβαση σε αυτό το 
περιεχόμενο μπορεί να διευρυνθεί μέσω 
λογαριασμών με ιδιαίτερα μεγάλη 
εμβέλεια. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον 
αντίκτυπο της υπηρεσίας στην άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, που 
προστατεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του 
δικαιώματος στην απαγόρευση των 
διακρίσεων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Οι εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να 
προκύψουν, για παράδειγμα, σε σχέση με 
τον σχεδιασμό των αλγοριθμικών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται από 
την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
ή την αθέμιτη χρήση της υπηρεσίας της 
μέσω της υποβολής καταχρηστικών 
ειδοποιήσεων ή άλλων μεθόδων φίμωσης 
του λόγου ή παρεμπόδισης του 
ανταγωνισμού. Η τρίτη κατηγορία 
κινδύνων αφορά τη σκόπιμη και, συχνά, 
συντονισμένη χειραγώγηση της υπηρεσίας 
της πλατφόρμας, με προβλέψιμες 
επιπτώσεις στην υγεία, τον πολιτικό λόγο, 
τις εκλογικές διαδικασίες, τη δημόσια 
ασφάλεια και την προστασία των 
ανηλίκων, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών. Οι 
εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, 
για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας 
ψεύτικων λογαριασμών, της χρήσης μποτ 

πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που 
απαγορεύονται από το ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Για 
παράδειγμα, και με την επιφύλαξη της 
προσωπικής ευθύνης του αποδέκτη της 
υπηρεσίας πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών για τον ενδεχομένως 
παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητάς 
του βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η εν 
λόγω διάδοση ή οι δραστηριότητες μπορεί 
να συνιστούν σημαντικό συστημικό 
κίνδυνο όταν η πρόσβαση σε αυτό το 
περιεχόμενο μπορεί να διευρυνθεί μέσω 
λογαριασμών με ιδιαίτερα μεγάλη 
εμβέλεια. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον 
αντίκτυπο της υπηρεσίας στην άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, που 
προστατεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του 
δικαιώματος στην απαγόρευση των 
διακρίσεων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Οι εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να 
προκύψουν, για παράδειγμα, σε σχέση με 
τον σχεδιασμό των αλγοριθμικών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται από 
την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
ή την αθέμιτη χρήση της υπηρεσίας της 
μέσω της υποβολής καταχρηστικών 
ειδοποιήσεων ή άλλων μεθόδων φίμωσης 
του λόγου, παρεμπόδισης του 
ανταγωνισμού ή σε σχέση με τον τρόπο 
που εφαρμόζονται οι όροι και 
προϋποθέσεις των πλατφορμών, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών 
ελέγχου περιεχόμενου, μεταξύ άλλων με 
αυτοματοποιημένα μέσα. Η τρίτη 
κατηγορία κινδύνων αφορά τη σκόπιμη 
και, συχνά, συντονισμένη χειραγώγηση της 
υπηρεσίας της πλατφόρμας, με 
προβλέψιμες επιπτώσεις στην υγεία, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, τον πολιτικό 
λόγο, τις εκλογικές διαδικασίες, τη 
δημόσια ασφάλεια και την προστασία των 
ανηλίκων, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, 
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και άλλων αυτοματοποιημένων ή εν μέρει 
αυτοματοποιημένων συμπεριφορών, οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ταχεία 
και ευρεία διάδοση πληροφοριών που 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή δεν 
συνάδουν με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας.

προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών. Οι 
εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, 
για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας 
ψεύτικων λογαριασμών, της χρήσης μποτ 
και άλλων αυτοματοποιημένων ή εν μέρει 
αυτοματοποιημένων συμπεριφορών, οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ταχεία 
και ευρεία διάδοση πληροφοριών που 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή δεν 
συνάδουν με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Θα πρέπει να αξιολογούνται 
ενδελεχώς τρεις κατηγορίες συστημικών 
κινδύνων. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αθέμιτη 
χρήση της υπηρεσίας τους μέσω της 
διάδοσης παράνομου περιεχομένου, όπως 
η διάδοση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών ή παράνομης 
ρητορικής μίσους, και τη διεξαγωγή 
παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η 
πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που 
απαγορεύονται από το ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Για 
παράδειγμα, και με την επιφύλαξη της 
προσωπικής ευθύνης του αποδέκτη της 
υπηρεσίας πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών για τον ενδεχομένως 
παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητάς 
του βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η εν 
λόγω διάδοση ή οι δραστηριότητες μπορεί 
να συνιστούν σημαντικό συστημικό 

(57) Θα πρέπει να αξιολογούνται 
ενδελεχώς τρεις κατηγορίες συστημικών 
κινδύνων. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αθέμιτη 
χρήση της υπηρεσίας τους μέσω της 
διάδοσης παράνομου περιεχομένου, όπως 
η διάδοση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών ή παράνομης 
ρητορικής μίσους, και τη διεξαγωγή 
παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η 
πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που 
απαγορεύονται από το ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Για 
παράδειγμα, και με την επιφύλαξη της 
προσωπικής ευθύνης του αποδέκτη της 
υπηρεσίας πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών για τον ενδεχομένως 
παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητάς 
του βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η εν 
λόγω διάδοση ή οι δραστηριότητες μπορεί 
να συνιστούν σημαντικό συστημικό 
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κίνδυνο όταν η πρόσβαση σε αυτό το 
περιεχόμενο μπορεί να διευρυνθεί μέσω 
λογαριασμών με ιδιαίτερα μεγάλη 
εμβέλεια. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον 
αντίκτυπο της υπηρεσίας στην άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, που 
προστατεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του 
δικαιώματος στην απαγόρευση των 
διακρίσεων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Οι εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να 
προκύψουν, για παράδειγμα, σε σχέση με 
τον σχεδιασμό των αλγοριθμικών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται από 
την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
ή την αθέμιτη χρήση της υπηρεσίας της 
μέσω της υποβολής καταχρηστικών 
ειδοποιήσεων ή άλλων μεθόδων φίμωσης 
του λόγου ή παρεμπόδισης του 
ανταγωνισμού. Η τρίτη κατηγορία 
κινδύνων αφορά τη σκόπιμη και, συχνά, 
συντονισμένη χειραγώγηση της υπηρεσίας 
της πλατφόρμας, με προβλέψιμες 
επιπτώσεις στην υγεία, τον πολιτικό λόγο, 
τις εκλογικές διαδικασίες, τη δημόσια 
ασφάλεια και την προστασία των 
ανηλίκων, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών. Οι 
εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, 
για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας 
ψεύτικων λογαριασμών, της χρήσης μποτ 
και άλλων αυτοματοποιημένων ή εν μέρει 
αυτοματοποιημένων συμπεριφορών, οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ταχεία 
και ευρεία διάδοση πληροφοριών που 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή δεν 
συνάδουν με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας.

κίνδυνο όταν η πρόσβαση σε αυτό το 
περιεχόμενο μπορεί να διευρυνθεί μέσω 
διαφήμισης, συστημάτων συστάσεων ή 
μέσω λογαριασμών με ιδιαίτερα μεγάλη 
εμβέλεια. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον 
αντίκτυπο της υπηρεσίας στην άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, που 
προστατεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του 
δικαιώματος στην προστασία των 
δεδομένων, του δικαιώματος στην 
απαγόρευση των διακρίσεων και των 
δικαιωμάτων του παιδιού και της 
προστασίας του καταναλωτή. Οι εν λόγω 
κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, για 
παράδειγμα, σε σχέση με τον σχεδιασμό 
των αλγοριθμικών συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται από την πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ή την αθέμιτη 
χρήση της υπηρεσίας της μέσω της 
υποβολής καταχρηστικών ειδοποιήσεων ή 
άλλων μεθόδων φίμωσης του λόγου ή 
παρεμπόδισης του ανταγωνισμού. Η τρίτη 
κατηγορία κινδύνων αφορά τη σκόπιμη 
και, συχνά, συντονισμένη χειραγώγηση της 
υπηρεσίας της πλατφόρμας, με 
προβλέψιμες επιπτώσεις στην υγεία, τον 
πολιτικό λόγο, τις εκλογικές διαδικασίες, 
τη δημόσια ασφάλεια και την προστασία 
των ανηλίκων, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών. Οι 
εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, 
για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας 
ψεύτικων λογαριασμών, της χρήσης μποτ 
και άλλων αυτοματοποιημένων ή εν μέρει 
αυτοματοποιημένων συμπεριφορών, οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ταχεία 
και ευρεία διάδοση πληροφοριών που 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή δεν 
συνάδουν με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(57) Θα πρέπει να αξιολογούνται 
ενδελεχώς τρεις κατηγορίες συστημικών 
κινδύνων. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αθέμιτη 
χρήση της υπηρεσίας τους μέσω της 
διάδοσης παράνομου περιεχομένου, όπως 
η διάδοση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών ή παράνομης 
ρητορικής μίσους, και τη διεξαγωγή 
παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η 
πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που 
απαγορεύονται από το ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Για 
παράδειγμα, και με την επιφύλαξη της 
προσωπικής ευθύνης του αποδέκτη της 
υπηρεσίας πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών για τον ενδεχομένως 
παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητάς 
του βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η εν 
λόγω διάδοση ή οι δραστηριότητες μπορεί 
να συνιστούν σημαντικό συστημικό 
κίνδυνο όταν η πρόσβαση σε αυτό το 
περιεχόμενο μπορεί να διευρυνθεί μέσω 
λογαριασμών με ιδιαίτερα μεγάλη 
εμβέλεια. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον 
αντίκτυπο της υπηρεσίας στην άσκηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, που 
προστατεύονται από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, του 
δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή, του 
δικαιώματος στην απαγόρευση των 
διακρίσεων και των δικαιωμάτων του 
παιδιού. Οι εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να 
προκύψουν, για παράδειγμα, σε σχέση με 

(57) Θα πρέπει να αξιολογούνται 
ενδελεχώς τρεις κατηγορίες συστημικών 
κινδύνων. Η πρώτη κατηγορία αφορά τους 
κινδύνους που συνδέονται με την αθέμιτη 
χρήση της υπηρεσίας τους μέσω της 
διάδοσης παράνομου περιεχομένου, όπως 
η διάδοση υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών ή παράνομης 
ρητορικής μίσους, και τη διεξαγωγή 
παράνομων δραστηριοτήτων, όπως η 
πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών που 
απαγορεύονται από το ενωσιακό ή εθνικό 
δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης. Για 
παράδειγμα, και με την επιφύλαξη της 
προσωπικής ευθύνης του αποδέκτη της 
υπηρεσίας πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών για τον ενδεχομένως 
παράνομο χαρακτήρα της δραστηριότητάς 
του βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η εν 
λόγω διάδοση ή οι δραστηριότητες μπορεί 
να συνιστούν συστημικό κίνδυνο όταν η 
πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο μπορεί 
να διευρυνθεί μέσω λογαριασμών με 
ιδιαίτερα μεγάλη εμβέλεια. Η δεύτερη 
κατηγορία αφορά τον αντίκτυπο της 
υπηρεσίας στην άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, στην ελευθερία έκφρασης 
και πληροφόρησης, του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή, του δικαιώματος στην 
απαγόρευση των διακρίσεων και των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Οι εν λόγω 
κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, για 
παράδειγμα, σε σχέση με τον σχεδιασμό 
των αλγοριθμικών συστημάτων που 
χρησιμοποιούνται από την πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ή την αθέμιτη 
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τον σχεδιασμό των αλγοριθμικών 
συστημάτων που χρησιμοποιούνται από 
την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
ή την αθέμιτη χρήση της υπηρεσίας της 
μέσω της υποβολής καταχρηστικών 
ειδοποιήσεων ή άλλων μεθόδων φίμωσης 
του λόγου ή παρεμπόδισης του 
ανταγωνισμού. Η τρίτη κατηγορία 
κινδύνων αφορά τη σκόπιμη και, συχνά, 
συντονισμένη χειραγώγηση της υπηρεσίας 
της πλατφόρμας, με προβλέψιμες 
επιπτώσεις στην υγεία, τον πολιτικό λόγο, 
τις εκλογικές διαδικασίες, τη δημόσια 
ασφάλεια και την προστασία των 
ανηλίκων, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών. Οι 
εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, 
για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας 
ψεύτικων λογαριασμών, της χρήσης μποτ 
και άλλων αυτοματοποιημένων ή εν μέρει 
αυτοματοποιημένων συμπεριφορών, οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ταχεία 
και ευρεία διάδοση πληροφοριών που 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή δεν 
συνάδουν με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας.

χρήση της υπηρεσίας της μέσω της 
υποβολής καταχρηστικών ειδοποιήσεων ή 
άλλων μεθόδων φίμωσης του λόγου ή 
παρεμπόδισης του ανταγωνισμού. Η τρίτη 
κατηγορία κινδύνων αφορά τη σκόπιμη 
και, συχνά, συντονισμένη χειραγώγηση της 
υπηρεσίας της πλατφόρμας, με 
προβλέψιμες επιπτώσεις στην δημόσια 
υγεία, την εκπαίδευση, τον πολιτικό λόγο, 
τις εκλογικές διαδικασίες, τη δημόσια 
ασφάλεια και την προστασία των 
ανηλίκων, λαμβανομένης υπόψη της 
ανάγκης διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών. Οι 
εν λόγω κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν, 
για παράδειγμα, μέσω της δημιουργίας 
ψεύτικων λογαριασμών, της χρήσης μποτ 
και άλλων αυτοματοποιημένων ή εν μέρει 
αυτοματοποιημένων συμπεριφορών, οι 
οποίες μπορεί να οδηγήσουν στην ταχεία 
και ευρεία διάδοση πληροφοριών που 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο ή δεν 
συνάδουν με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις μιας επιγραμμικής 
πλατφόρμας.

Or. en

Τροπολογία 219
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέσα για τον επιμελή 
περιορισμό των συστημικών κινδύνων 
που εντοπίζονται στην εκτίμηση 
κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων 

διαγράφεται



PE693.830v01-00 106/487 AM\1233797EL.docx

EL

περιορισμού, οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
εξετάζουν, για παράδειγμα, το ενδεχόμενο 
βελτίωσης ή άλλης προσαρμογής του 
σχεδιασμού και της λειτουργίας των 
οικείων συστημάτων ελέγχου 
περιεχομένου, των αλγοριθμικών 
συστημάτων συστάσεων και των 
επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να 
αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η 
διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς 
και το ενδεχόμενο προσαρμογής των 
οικείων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή 
των οικείων όρων και προϋποθέσεων. 
Μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης 
διορθωτικά μέτρα, όπως η διακοπή των 
διαφημιστικών εσόδων για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, ή άλλες ενέργειες, όπως η 
βελτίωση της προβολής έγκυρων πηγών 
πληροφοριών. Οι πολύ μεγάλες 
πλατφόρμες μπορούν να ενισχύσουν τις 
οικείες εσωτερικές διαδικασίες ή την 
επίβλεψη οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά 
την ανίχνευση συστημικών κινδύνων. 
Επιπλέον, μπορούν να αρχίσουν να 
συνεργάζονται ή να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους με αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, 
να οργανώνουν συνεδρίες κατάρτισης και 
ανταλλαγές με οργανώσεις αξιόπιστων 
πηγών επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, και να συνεργάζονται με 
άλλους παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων, με την εκπόνηση ή τη συμμετοχή 
σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή 
τη λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. 
Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
του παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων 
εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος 
της διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
αναλογικό προς την οικονομική 
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ικανότητα της πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας και την 
ανάγκη αποφυγής περιττών περιορισμών 
στη χρήση της υπηρεσίας της, 
λαμβανομένων υπόψη των πιθανών 
αρνητικών επιπτώσεων στα θεμελιώδη 
δικαιώματα των αποδεκτών της 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 220
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέσα για τον επιμελή περιορισμό 
των συστημικών κινδύνων που 
εντοπίζονται στην εκτίμηση κινδύνων. Στο 
πλαίσιο αυτών των μέτρων περιορισμού, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να εξετάζουν, για παράδειγμα, το 
ενδεχόμενο βελτίωσης ή άλλης 
προσαρμογής του σχεδιασμού και της 
λειτουργίας των οικείων συστημάτων 
ελέγχου περιεχομένου, των αλγοριθμικών 
συστημάτων συστάσεων και των 
επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να 
αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η 
διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς 
και το ενδεχόμενο προσαρμογής των 
οικείων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή 
των οικείων όρων και προϋποθέσεων. 
Μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης 
διορθωτικά μέτρα, όπως η διακοπή των 
διαφημιστικών εσόδων για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, ή άλλες ενέργειες, όπως η 
βελτίωση της προβολής έγκυρων πηγών 
πληροφοριών. Οι πολύ μεγάλες 
πλατφόρμες μπορούν να ενισχύσουν τις 
οικείες εσωτερικές διαδικασίες ή την 
επίβλεψη οποιασδήποτε από τις 

(58) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέσα για τον επιμελή περιορισμό 
των συστημικών κινδύνων που 
εντοπίζονται στην εκτίμηση κινδύνων. Στο 
πλαίσιο αυτών των μέτρων περιορισμού, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να λάβουν μέτρα για να 
περιορίσουν τη διάδοση παράνομου 
περιεχομένου. Μπορεί να περιλαμβάνονται 
επίσης μέτρα ενημέρωσης, όπως η ένδειξη 
της προέλευσης της χρηματοδότησης των 
πηγών πληροφοριών. Οι πολύ μεγάλες 
πλατφόρμες μπορούν να συνεργάζονται με 
άλλους παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων, με την εκπόνηση ή τη συμμετοχή 
σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή 
τη λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. 
Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
του παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων 
εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, 
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δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά 
την ανίχνευση συστημικών κινδύνων. 
Επιπλέον, μπορούν να αρχίσουν να 
συνεργάζονται ή να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους με αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, 
να οργανώνουν συνεδρίες κατάρτισης και 
ανταλλαγές με οργανώσεις αξιόπιστων 
πηγών επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, και να συνεργάζονται με 
άλλους παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων, με την εκπόνηση ή τη συμμετοχή 
σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή 
τη λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. 
Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
του παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων 
εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα 
της πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής 
περιττών περιορισμών στη χρήση της 
υπηρεσίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών της 
υπηρεσίας.

ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα 
της πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής 
περιττών περιορισμών στη χρήση της 
υπηρεσίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών της 
υπηρεσίας.

Or. es

Τροπολογία 221
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέσα για τον επιμελή περιορισμό 

(58) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέσα για τον επιμελή περιορισμό 
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των συστημικών κινδύνων που 
εντοπίζονται στην εκτίμηση κινδύνων. Στο 
πλαίσιο αυτών των μέτρων περιορισμού, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να εξετάζουν, για παράδειγμα, το 
ενδεχόμενο βελτίωσης ή άλλης 
προσαρμογής του σχεδιασμού και της 
λειτουργίας των οικείων συστημάτων 
ελέγχου περιεχομένου, των αλγοριθμικών 
συστημάτων συστάσεων και των 
επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να 
αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η 
διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς 
και το ενδεχόμενο προσαρμογής των 
οικείων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή 
των οικείων όρων και προϋποθέσεων. 
Μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης 
διορθωτικά μέτρα, όπως η διακοπή των 
διαφημιστικών εσόδων για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, ή άλλες ενέργειες, όπως η 
βελτίωση της προβολής έγκυρων πηγών 
πληροφοριών. Οι πολύ μεγάλες 
πλατφόρμες μπορούν να ενισχύσουν τις 
οικείες εσωτερικές διαδικασίες ή την 
επίβλεψη οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά 
την ανίχνευση συστημικών κινδύνων. 
Επιπλέον, μπορούν να αρχίσουν να 
συνεργάζονται ή να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους με αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, 
να οργανώνουν συνεδρίες κατάρτισης και 
ανταλλαγές με οργανώσεις αξιόπιστων 
πηγών επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, και να συνεργάζονται με 
άλλους παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων, με την εκπόνηση ή τη συμμετοχή 
σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή 
τη λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. 
Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
του παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων 
εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, 

των συστημικών κινδύνων που 
εντοπίζονται στην εκτίμηση κινδύνων. Στο 
πλαίσιο αυτών των μέτρων περιορισμού, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να εξετάζουν, για παράδειγμα, το 
ενδεχόμενο βελτίωσης ή άλλης 
προσαρμογής του σχεδιασμού και της 
λειτουργίας των οικείων συστημάτων 
ελέγχου περιεχομένου, των αλγοριθμικών 
συστημάτων συστάσεων και των 
επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να 
αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η 
διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς 
και το ενδεχόμενο προσαρμογής των 
οικείων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή 
των οικείων όρων και προϋποθέσεων. 
Μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης 
διορθωτικά μέτρα, όπως η διακοπή των 
διαφημιστικών εσόδων για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, ή άλλες ενέργειες, όπως η 
βελτίωση της προβολής έγκυρων πηγών 
πληροφοριών. Οι πολύ μεγάλες 
πλατφόρμες μπορούν να ενισχύσουν τις 
οικείες εσωτερικές διαδικασίες ή την 
επίβλεψη οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά 
την ανίχνευση συστημικών κινδύνων. 
Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
του παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων 
εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής, της 
ελευθερία έκφρασης και της 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα 
της πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής 
περιττών περιορισμών στη χρήση της 
υπηρεσίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών της 
υπηρεσίας.
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ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα 
της πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής 
περιττών περιορισμών στη χρήση της 
υπηρεσίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών της 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 222
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέσα για τον επιμελή περιορισμό 
των συστημικών κινδύνων που 
εντοπίζονται στην εκτίμηση κινδύνων. Στο 
πλαίσιο αυτών των μέτρων περιορισμού, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να εξετάζουν, για παράδειγμα, το 
ενδεχόμενο βελτίωσης ή άλλης 
προσαρμογής του σχεδιασμού και της 
λειτουργίας των οικείων συστημάτων 
ελέγχου περιεχομένου, των αλγοριθμικών 
συστημάτων συστάσεων και των 
επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να 
αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η 
διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς 
και το ενδεχόμενο προσαρμογής των 
οικείων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή 
των οικείων όρων και προϋποθέσεων. 
Μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης 
διορθωτικά μέτρα, όπως η διακοπή των 
διαφημιστικών εσόδων για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, ή άλλες ενέργειες, όπως η 
βελτίωση της προβολής έγκυρων πηγών 
πληροφοριών. Οι πολύ μεγάλες 
πλατφόρμες μπορούν να ενισχύσουν τις 
οικείες εσωτερικές διαδικασίες ή την 

(58) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν 
αναγκαία και αναλογικά μέσα για τον 
επιμελή περιορισμό των συστημικών 
κινδύνων που εντοπίζονται στην εκτίμηση 
κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων 
περιορισμού, οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
εξετάζουν, για παράδειγμα, το ενδεχόμενο 
βελτίωσης ή άλλης προσαρμογής του 
σχεδιασμού και της λειτουργίας των 
οικείων συστημάτων ελέγχου 
περιεχομένου, των αλγοριθμικών 
συστημάτων συστάσεων και των 
επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να 
αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η 
διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς 
και το ενδεχόμενο προσαρμογής των 
οικείων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή 
των οικείων όρων και προϋποθέσεων. 
Μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης 
διορθωτικά μέτρα, όπως η διακοπή των 
διαφημιστικών εσόδων για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο ή άλλες ενέργειες, όπως η 
επισήμανση του περιεχομένου που 
κοινοποιείται από μποτ ή η διαγραφή 
ψευδών λογαριασμών, η βελτίωση της 
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επίβλεψη οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά 
την ανίχνευση συστημικών κινδύνων. 
Επιπλέον, μπορούν να αρχίσουν να 
συνεργάζονται ή να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους με αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, να 
οργανώνουν συνεδρίες κατάρτισης και 
ανταλλαγές με οργανώσεις αξιόπιστων 
πηγών επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, και να συνεργάζονται με 
άλλους παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων, με την εκπόνηση ή τη συμμετοχή 
σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή 
τη λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. 
Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
του παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων 
εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα 
της πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής 
περιττών περιορισμών στη χρήση της 
υπηρεσίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών της 
υπηρεσίας.

προβολής έγκυρων πηγών πληροφοριών 
και η προσφορά διορθώσεων, όποτε είναι 
εφικτό. Οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες 
καλούνται να ενισχύσουν τις οικείες 
εσωτερικές διαδικασίες ή την επίβλεψη 
οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές 
τους, ιδίως όσον αφορά την ανίχνευση και 
εξυγίανση συστημικών κινδύνων. 
Καλούνται να αρχίσουν να συνεργάζονται 
ή να ενισχύσουν τη συνεργασία τους με 
αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου και ανεξάρτητους ελεγκτές 
γεγονότων, να οργανώνουν συνεδρίες 
κατάρτισης και ανταλλαγές με οργανώσεις 
αξιόπιστων πηγών επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου, και να 
συνεργάζονται με άλλους παρόχους 
υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, με την 
εκπόνηση ή τη συμμετοχή σε 
υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή τη 
λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. Κάθε 
μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να πληροί 
τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας του 
παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων 
εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα 
της πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής 
περιττών περιορισμών στη χρήση της 
υπηρεσίας της, με σκοπό τον περιορισμό 
των αρνητικών επιπτώσεων στα θεμελιώδη 
δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων 
μερών, ειδικότερα των αποδεκτών της 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 223
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέσα για τον επιμελή περιορισμό 
των συστημικών κινδύνων που 
εντοπίζονται στην εκτίμηση κινδύνων. Στο 
πλαίσιο αυτών των μέτρων περιορισμού, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να εξετάζουν, για παράδειγμα, το 
ενδεχόμενο βελτίωσης ή άλλης 
προσαρμογής του σχεδιασμού και της 
λειτουργίας των οικείων συστημάτων 
ελέγχου περιεχομένου, των αλγοριθμικών 
συστημάτων συστάσεων και των 
επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να 
αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η 
διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς 
και το ενδεχόμενο προσαρμογής των 
οικείων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή 
των οικείων όρων και προϋποθέσεων. 
Μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης 
διορθωτικά μέτρα, όπως η διακοπή των 
διαφημιστικών εσόδων για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, ή άλλες ενέργειες, όπως η 
βελτίωση της προβολής έγκυρων πηγών 
πληροφοριών. Οι πολύ μεγάλες 
πλατφόρμες μπορούν να ενισχύσουν τις 
οικείες εσωτερικές διαδικασίες ή την 
επίβλεψη οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά 
την ανίχνευση συστημικών κινδύνων. 
Επιπλέον, μπορούν να αρχίσουν να 
συνεργάζονται ή να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους με αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, να 
οργανώνουν συνεδρίες κατάρτισης και 
ανταλλαγές με οργανώσεις αξιόπιστων 
πηγών επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, και να συνεργάζονται με 
άλλους παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων, με την εκπόνηση ή τη συμμετοχή 
σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή 
τη λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. 
Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να 

(58) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέσα για τον επιμελή περιορισμό 
των συστημικών κινδύνων που 
εντοπίζονται στην εκτίμηση κινδύνων. Στο 
πλαίσιο αυτών των μέτρων περιορισμού, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να εξετάζουν, για παράδειγμα, το 
ενδεχόμενο βελτίωσης ή άλλης 
προσαρμογής του σχεδιασμού και της 
λειτουργίας των οικείων συστημάτων 
ελέγχου περιεχομένου, των αλγοριθμικών 
συστημάτων συστάσεων και των 
επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να 
αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η 
διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς 
και το ενδεχόμενο προσαρμογής των 
οικείων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή 
των οικείων όρων και προϋποθέσεων 
καθώς επίσης το ενδεχόμενο να 
καταστούν οι πολιτικές ελέγχου 
περιεχομένου, αλλά και ο τρόπος που 
αυτές εφαρμόζονται πλήρως διαφανείς 
για τους χρήστες. Μπορεί να 
περιλαμβάνονται επίσης διορθωτικά μέτρα, 
όπως η διακοπή των διαφημιστικών 
εσόδων για συγκεκριμένο περιεχόμενο, ή 
άλλες ενέργειες, όπως η βελτίωση της 
προβολής έγκυρων πηγών πληροφοριών. 
Οι πολύ μεγάλες πλατφόρμες μπορούν να 
ενισχύσουν τις οικείες εσωτερικές 
διαδικασίες ή την επίβλεψη οποιασδήποτε 
από τις δραστηριότητές τους, ιδίως όσον 
αφορά την ανίχνευση συστημικών 
κινδύνων. Επιπλέον, μπορούν να αρχίσουν 
να συνεργάζονται ή να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους με αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, να 
οργανώνουν συνεδρίες κατάρτισης και 
ανταλλαγές με οργανώσεις αξιόπιστων 
πηγών επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, και να συνεργάζονται με 
άλλους παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ 
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πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
του παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων 
εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα 
της πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής 
περιττών περιορισμών στη χρήση της 
υπηρεσίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών της 
υπηρεσίας.

άλλων, με την εκπόνηση ή τη συμμετοχή 
σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή 
τη λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. 
Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
του παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων 
εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα 
της πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής 
περιττών περιορισμών στη χρήση της 
υπηρεσίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών της 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 224
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέσα για τον επιμελή περιορισμό 
των συστημικών κινδύνων που 
εντοπίζονται στην εκτίμηση κινδύνων. Στο 
πλαίσιο αυτών των μέτρων περιορισμού, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να εξετάζουν, για παράδειγμα, το 
ενδεχόμενο βελτίωσης ή άλλης 
προσαρμογής του σχεδιασμού και της 
λειτουργίας των οικείων συστημάτων 
ελέγχου περιεχομένου, των αλγοριθμικών 
συστημάτων συστάσεων και των 
επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να 

(58) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέσα για τον επιμελή περιορισμό 
των συστημικών κινδύνων που 
εντοπίζονται στην εκτίμηση κινδύνων. Στο 
πλαίσιο αυτών των μέτρων περιορισμού, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να εξετάζουν, για παράδειγμα, το 
ενδεχόμενο βελτίωσης ή άλλης 
προσαρμογής του σχεδιασμού και της 
λειτουργίας των οικείων συστημάτων 
ελέγχου περιεχομένου, των αλγοριθμικών 
συστημάτων συστάσεων και των 
επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να 
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αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η 
διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς 
και το ενδεχόμενο προσαρμογής των 
οικείων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή 
των οικείων όρων και προϋποθέσεων. 
Μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης 
διορθωτικά μέτρα, όπως η διακοπή των 
διαφημιστικών εσόδων για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, ή άλλες ενέργειες, όπως η 
βελτίωση της προβολής έγκυρων πηγών 
πληροφοριών. Οι πολύ μεγάλες 
πλατφόρμες μπορούν να ενισχύσουν τις 
οικείες εσωτερικές διαδικασίες ή την 
επίβλεψη οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά 
την ανίχνευση συστημικών κινδύνων. 
Επιπλέον, μπορούν να αρχίσουν να 
συνεργάζονται ή να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους με αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, να 
οργανώνουν συνεδρίες κατάρτισης και 
ανταλλαγές με οργανώσεις αξιόπιστων 
πηγών επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, και να συνεργάζονται με 
άλλους παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων, με την εκπόνηση ή τη συμμετοχή 
σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή 
τη λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. 
Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
του παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων 
εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα 
της πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής 
περιττών περιορισμών στη χρήση της 
υπηρεσίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών της 
υπηρεσίας.

αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η 
διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς 
και το ενδεχόμενο προσαρμογής των 
οικείων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή 
των οικείων όρων και προϋποθέσεων. 
Μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης 
διορθωτικά μέτρα, όπως η διακοπή των 
διαφημιστικών εσόδων για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, ή άλλες ενέργειες, όπως η 
βελτίωση της προβολής έγκυρων πηγών 
πληροφοριών. Οι πολύ μεγάλες 
πλατφόρμες θα πρέπει να ενισχύσουν τις 
οικείες εσωτερικές διαδικασίες ή την 
επίβλεψη οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά 
την ανίχνευση συστημικών κινδύνων. 
Επιπλέον, θα πρέπει να αρχίσουν να 
συνεργάζονται ή να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους με αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, να 
οργανώνουν συνεδρίες κατάρτισης και 
ανταλλαγές με οργανώσεις αξιόπιστων 
πηγών επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου, και να συνεργάζονται με 
άλλους παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων, με την εκπόνηση ή τη συμμετοχή 
σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή 
τη λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. 
Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
του παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων 
εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα 
της πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής 
περιττών περιορισμών στη χρήση της 
υπηρεσίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών της 
υπηρεσίας.
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Τροπολογία 225
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(58) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέσα για τον επιμελή περιορισμό 
των συστημικών κινδύνων που 
εντοπίζονται στην εκτίμηση κινδύνων. Στο 
πλαίσιο αυτών των μέτρων περιορισμού, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να εξετάζουν, για παράδειγμα, το 
ενδεχόμενο βελτίωσης ή άλλης 
προσαρμογής του σχεδιασμού και της 
λειτουργίας των οικείων συστημάτων 
ελέγχου περιεχομένου, των αλγοριθμικών 
συστημάτων συστάσεων και των 
επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να 
αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η 
διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς 
και το ενδεχόμενο προσαρμογής των 
οικείων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή 
των οικείων όρων και προϋποθέσεων. 
Μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης 
διορθωτικά μέτρα, όπως η διακοπή των 
διαφημιστικών εσόδων για συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, ή άλλες ενέργειες, όπως η 
βελτίωση της προβολής έγκυρων πηγών 
πληροφοριών. Οι πολύ μεγάλες 
πλατφόρμες μπορούν να ενισχύσουν τις 
οικείες εσωτερικές διαδικασίες ή την 
επίβλεψη οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά 
την ανίχνευση συστημικών κινδύνων. 
Επιπλέον, μπορούν να αρχίσουν να 
συνεργάζονται ή να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους με αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, να 
οργανώνουν συνεδρίες κατάρτισης και 
ανταλλαγές με οργανώσεις αξιόπιστων 
πηγών επισήμανσης παράνομου 

(58) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να εφαρμόζουν τα 
αναγκαία μέσα για τον επιμελή και 
αποτελεσματικό περιορισμό των 
συστημικών κινδύνων που εντοπίζονται 
στην εκτίμηση κινδύνων. Στο πλαίσιο 
αυτών των μέτρων περιορισμού, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, 
το ενδεχόμενο βελτίωσης ή άλλης 
προσαρμογής του σχεδιασμού και της 
λειτουργίας των οικείων συστημάτων 
ελέγχου περιεχομένου, των αλγορίθμων, 
των συστημάτων συστάσεων και των 
επιγραμμικών διεπαφών, ώστε να 
αποθαρρύνεται και να περιορίζεται η 
διάδοση παράνομου περιεχομένου, καθώς 
και το ενδεχόμενο προσαρμογής των 
οικείων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή 
των οικείων όρων και προϋποθέσεων. 
Μπορεί να περιλαμβάνονται επίσης 
διορθωτικά μέτρα, όπως η διακοπή των 
διαφημιστικών εσόδων ή άλλες ενέργειες, 
όπως η βελτίωση της προβολής έγκυρων 
πηγών πληροφοριών. Οι πολύ μεγάλες 
πλατφόρμες μπορούν να ενισχύσουν τις 
οικείες εσωτερικές διαδικασίες ή την 
επίβλεψη οποιασδήποτε από τις 
δραστηριότητές τους, ιδίως όσον αφορά 
την ανίχνευση συστημικών κινδύνων. 
Επιπλέον, μπορούν να αρχίσουν να 
συνεργάζονται ή να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους με αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, να 
οργανώνουν συνεδρίες κατάρτισης και 
ανταλλαγές με οργανώσεις αξιόπιστων 
πηγών επισήμανσης παράνομου 
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περιεχομένου, και να συνεργάζονται με 
άλλους παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων, με την εκπόνηση ή τη συμμετοχή 
σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή 
τη λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. 
Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
του παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων 
εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα 
της πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής 
περιττών περιορισμών στη χρήση της 
υπηρεσίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών της 
υπηρεσίας.

περιεχομένου, και να συνεργάζονται με 
άλλους παρόχους υπηρεσιών, μεταξύ 
άλλων, με την εκπόνηση ή τη συμμετοχή 
σε υφιστάμενους κώδικες δεοντολογίας ή 
τη λήψη άλλων μέτρων αυτορρύθμισης. 
Κάθε μέτρο που λαμβάνεται θα πρέπει να 
πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
του παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 
περιορισμό των συγκεκριμένων 
εντοπισθέντων κινδύνων, προς όφελος της 
διαφύλαξης της δημόσιας τάξης, της 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και της 
καταπολέμησης των δόλιων και 
παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών, 
ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
αναλογικό προς την οικονομική ικανότητα 
της πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας και την ανάγκη αποφυγής 
περιττών περιορισμών στη χρήση της 
υπηρεσίας της, λαμβανομένων υπόψη των 
πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στα 
θεμελιώδη δικαιώματα των αποδεκτών της 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 226
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 59

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59) Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει, κατά περίπτωση, 
να διενεργούν τις οικείες εκτιμήσεις 
κινδύνων και να σχεδιάζουν τα οικεία 
μέτρα περιορισμού των κινδύνων με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων των αποδεκτών 
της υπηρεσίας, εκπροσώπων ομάδων που 
δυνητικά επηρεάζονται από τις υπηρεσίες 
τους, ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

διαγράφεται

Or. en



AM\1233797EL.docx 117/487 PE693.830v01-00

EL

Τροπολογία 227
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Δεδομένης της ανάγκης 
διασφάλισης της επαλήθευσης από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να λογοδοτούν, μέσω της 
διενέργειας ανεξάρτητων ελέγχων, για τη 
συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό και, κατά περίπτωση, 
οποιεσδήποτε συμπληρωματικές 
δεσμεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει 
σύμφωνα με κώδικες δεοντολογίας και 
πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων. Θα 
πρέπει να παρέχουν στον ελεγκτή 
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα 
που είναι απαραίτητα για την ορθή 
διενέργεια του ελέγχου. Οι ελεγκτές θα 
πρέπει επίσης να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές 
αντικειμενικών πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων μελετών από 
διαπιστευμένους ερευνητές. Οι ελεγκτές 
θα πρέπει να διασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα, την προστασία και την 
ακεραιότητα των πληροφοριών, όπως 
εμπορικά απόρρητα, τις οποίες 
λαμβάνουν κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους και να διαθέτουν την 
αναγκαία εμπειρογνωσία στον τομέα της 
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τεχνική 
επάρκεια για τον έλεγχο αλγορίθμων. Οι 
ελεγκτές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι 
ώστε να μπορούν να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους με επαρκή και αξιόπιστο 
τρόπο. Εάν η ανεξαρτησία τους 
επιδέχεται αμφισβήτησης, θα πρέπει να 
παραιτούνται ή να απέχουν από 
ελεγκτικές εργασίες.

διαγράφεται



PE693.830v01-00 118/487 AM\1233797EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 228
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Δεδομένης της ανάγκης 
διασφάλισης της επαλήθευσης από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να λογοδοτούν, μέσω της 
διενέργειας ανεξάρτητων ελέγχων, για τη 
συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
και, κατά περίπτωση, οποιεσδήποτε 
συμπληρωματικές δεσμεύσεις τις οποίες 
έχουν αναλάβει σύμφωνα με κώδικες 
δεοντολογίας και πρωτόκολλα διαχείρισης 
κρίσεων. Θα πρέπει να παρέχουν στον 
ελεγκτή πρόσβαση σε όλα τα σχετικά 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
ορθή διενέργεια του ελέγχου. Οι ελεγκτές 
θα πρέπει επίσης να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές 
αντικειμενικών πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων μελετών από 
διαπιστευμένους ερευνητές. Οι ελεγκτές θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα, την προστασία και την 
ακεραιότητα των πληροφοριών, όπως 
εμπορικά απόρρητα, τις οποίες λαμβάνουν 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
και να διαθέτουν την αναγκαία 
εμπειρογνωσία στον τομέα της διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και τεχνική επάρκεια για 
τον έλεγχο αλγορίθμων. Οι ελεγκτές θα 
πρέπει να είναι ανεξάρτητοι ώστε να 
μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους 
με επαρκή και αξιόπιστο τρόπο. Εάν η 
ανεξαρτησία τους επιδέχεται 
αμφισβήτησης, θα πρέπει να παραιτούνται 
ή να απέχουν από ελεγκτικές εργασίες.

(60) Δεδομένης της ανάγκης 
διασφάλισης της επαλήθευσης από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να λογοδοτούν, μεταξύ άλλων, 
μέσω της διενέργειας ανεξάρτητων 
ελέγχων, για τη συμμόρφωσή τους με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό και, κατά περίπτωση, 
οποιεσδήποτε συμπληρωματικές 
δεσμεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει 
σύμφωνα με κώδικες δεοντολογίας και 
πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων. Θα 
πρέπει να παρέχουν στον ελεγκτή 
πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα που 
είναι απαραίτητα για την ορθή διενέργεια 
του ελέγχου. Οι ελεγκτές θα πρέπει επίσης 
να μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλες 
πηγές αντικειμενικών πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων μελετών από 
διαπιστευμένους ερευνητές. Οι ελεγκτές θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα, την προστασία και την 
ακεραιότητα των πληροφοριών, όπως 
εμπορικά απόρρητα, τις οποίες λαμβάνουν 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
και να διαθέτουν την αναγκαία 
εμπειρογνωσία στον τομέα της διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και τεχνική επάρκεια για 
τον έλεγχο αλγορίθμων. Οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες δεν θα πρέπει να μπορούν να 
χρησιμοποιούν την εμπιστευτικότητα του 
εμπορικού απορρήτου ως λόγο για να 
αρνούνται την πρόσβαση σε σχετικές 
πληροφορίες τις οποίες οι ελεγκτές 
χρειάζονται για να επιτελέσουν το 
καθήκον τους. Οι ελεγκτές θα πρέπει να 
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είναι ανεξάρτητοι ώστε να μπορούν να 
εκτελούν τα καθήκοντά τους με επαρκή 
και αξιόπιστο τρόπο. Εάν η ανεξαρτησία 
τους επιδέχεται αμφισβήτησης, θα πρέπει 
να παραιτούνται ή να απέχουν από 
ελεγκτικές εργασίες.

Or. en

Τροπολογία 229
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(60) Δεδομένης της ανάγκης 
διασφάλισης της επαλήθευσης από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να λογοδοτούν, μέσω της 
διενέργειας ανεξάρτητων ελέγχων, για τη 
συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
και, κατά περίπτωση, οποιεσδήποτε 
συμπληρωματικές δεσμεύσεις τις οποίες 
έχουν αναλάβει σύμφωνα με κώδικες 
δεοντολογίας και πρωτόκολλα διαχείρισης 
κρίσεων. Θα πρέπει να παρέχουν στον 
ελεγκτή πρόσβαση σε όλα τα σχετικά 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
ορθή διενέργεια του ελέγχου. Οι ελεγκτές 
θα πρέπει επίσης να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές 
αντικειμενικών πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων μελετών από 
διαπιστευμένους ερευνητές. Οι ελεγκτές θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα, την προστασία και την 
ακεραιότητα των πληροφοριών, όπως 
εμπορικά απόρρητα, τις οποίες λαμβάνουν 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
και να διαθέτουν την αναγκαία 
εμπειρογνωσία στον τομέα της διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και τεχνική επάρκεια για 

(60) Δεδομένης της ανάγκης 
διασφάλισης της επαλήθευσης από 
ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να λογοδοτούν, μέσω της 
διενέργειας ανεξάρτητων ελέγχων, για τη 
συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
και, κατά περίπτωση, οποιεσδήποτε 
συμπληρωματικές δεσμεύσεις τις οποίες 
έχουν αναλάβει σύμφωνα με κώδικες 
δεοντολογίας και πρωτόκολλα διαχείρισης 
κρίσεων. Θα πρέπει να παρέχουν στον 
ελεγκτή πρόσβαση σε όλα τα σχετικά 
δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
ορθή διενέργεια του ελέγχου. Οι ελεγκτές 
θα πρέπει επίσης να μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν άλλες πηγές 
αντικειμενικών πληροφοριών, 
περιλαμβανομένων μελετών από 
διαπιστευμένους ερευνητές. Οι ελεγκτές θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την 
εμπιστευτικότητα, την προστασία και την 
ακεραιότητα των πληροφοριών, όπως 
εμπορικά απόρρητα, τις οποίες λαμβάνουν 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους 
και να διαθέτουν την αναγκαία 
εμπειρογνωσία στον τομέα της διαχείρισης 
κινδύνων, καθώς και τεχνική επάρκεια για 
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τον έλεγχο αλγορίθμων. Οι ελεγκτές θα 
πρέπει να είναι ανεξάρτητοι ώστε να 
μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους 
με επαρκή και αξιόπιστο τρόπο. Εάν η 
ανεξαρτησία τους επιδέχεται 
αμφισβήτησης, θα πρέπει να παραιτούνται 
ή να απέχουν από ελεγκτικές εργασίες.

τον έλεγχο αλγορίθμων. Οι ελεγκτές θα 
πρέπει να είναι ανεξάρτητοι ώστε να 
μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά τους 
με επαρκή, αποτελεσματικό και αξιόπιστο 
τρόπο. Εάν η ανεξαρτησία τους επιδέχεται 
αμφισβήτησης, θα πρέπει να παραιτούνται 
ή να απέχουν από ελεγκτικές εργασίες.

Or. en

Τροπολογία 230
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να 
είναι τεκμηριωμένη, ώστε να παρέχει 
ουσιαστική επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται 
και των συμπερασμάτων που εξάγονται. 
Θα πρέπει να διευκολύνει την 
τεκμηρίωση και. κατά περίπτωση. να 
προτείνει βελτιώσεις, των μέτρων που 
λαμβάνονται από τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση θα πρέπει να διαβιβάζεται 
χωρίς καθυστέρηση στον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης και στο συμβούλιο, μαζί με 
την εκτίμηση κινδύνων και τα μέτρα 
περιορισμού, καθώς και τα σχέδια της 
πλατφόρμας για την εφαρμογή των 
συστάσεων του ελέγχου. Η έκθεση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ελεγκτική γνώμη 
βάσει των συμπερασμάτων που 
αντλήθηκαν από τα ληφθέντα 
αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου. Θα πρέπει 
να διατυπώνεται θετική γνώμη, όταν από 
το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων 
προκύπτει ότι η πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 

διαγράφεται
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παρόντα κανονισμό ή, κατά περίπτωση, 
με οποιεσδήποτε δεσμεύσεις έχει 
αναλάβει σύμφωνα με κώδικα 
δεοντολογίας ή πρωτόκολλο διαχείρισης 
κρίσεων, ιδίως με τον εντοπισμό, την 
αξιολόγηση και τον περιορισμό των 
συστημικών κινδύνων τους οποίους 
θέτουν το σύστημα και οι υπηρεσίες της. 
Η θετική γνώμη θα πρέπει να 
συνοδεύεται από σχόλια, όταν ο ελεγκτής 
επιθυμεί να συμπεριλάβει παρατηρήσεις 
οι οποίες δεν έχουν σημαντική επίπτωση 
στο αποτέλεσμα του ελέγχου. Θα πρέπει 
να διατυπώνεται αρνητική γνώμη, όταν ο 
ελεγκτής θεωρεί ότι η πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα δεν 
συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό ή τις αναληφθείσες 
δεσμεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 231
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να 
είναι τεκμηριωμένη, ώστε να παρέχει 
ουσιαστική επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και 
των συμπερασμάτων που εξάγονται. Θα 
πρέπει να διευκολύνει την τεκμηρίωση και. 
κατά περίπτωση. να προτείνει βελτιώσεις, 
των μέτρων που λαμβάνονται από τις πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση θα πρέπει να διαβιβάζεται χωρίς 
καθυστέρηση στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης και 
στο συμβούλιο, μαζί με την εκτίμηση 
κινδύνων και τα μέτρα περιορισμού, καθώς 
και τα σχέδια της πλατφόρμας για την 

(61) Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να 
είναι τεκμηριωμένη, ώστε να παρέχει 
ουσιαστική επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και 
των συμπερασμάτων που εξάγονται. Θα 
πρέπει να διευκολύνει την τεκμηρίωση και. 
κατά περίπτωση. να προτείνει βελτιώσεις, 
των μέτρων που λαμβάνονται από τις πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση θα πρέπει να διαβιβάζεται χωρίς 
καθυστέρηση στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης και 
στο συμβούλιο, μαζί με την εκτίμηση 
κινδύνων και τα μέτρα περιορισμού, καθώς 
και τα σχέδια της πλατφόρμας για την 
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εφαρμογή των συστάσεων του ελέγχου. Η 
έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ελεγκτική γνώμη βάσει των 
συμπερασμάτων που αντλήθηκαν από τα 
ληφθέντα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου. 
Θα πρέπει να διατυπώνεται θετική γνώμη, 
όταν από το σύνολο των αποδεικτικών 
στοιχείων προκύπτει ότι η πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα συμμορφώνεται 
με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό ή, κατά περίπτωση, με 
οποιεσδήποτε δεσμεύσεις έχει αναλάβει 
σύμφωνα με κώδικα δεοντολογίας ή 
πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων, ιδίως με 
τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον 
περιορισμό των συστημικών κινδύνων 
τους οποίους θέτουν το σύστημα και οι 
υπηρεσίες της. Η θετική γνώμη θα πρέπει 
να συνοδεύεται από σχόλια, όταν ο 
ελεγκτής επιθυμεί να συμπεριλάβει 
παρατηρήσεις οι οποίες δεν έχουν 
σημαντική επίπτωση στο αποτέλεσμα του 
ελέγχου. Θα πρέπει να διατυπώνεται 
αρνητική γνώμη, όταν ο ελεγκτής θεωρεί 
ότι η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό ή τις αναληφθείσες δεσμεύσεις.

εφαρμογή των συστάσεων του ελέγχου. Η 
έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ελεγκτική γνώμη βάσει των 
συμπερασμάτων που αντλήθηκαν από τα 
ληφθέντα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου. 
Κατά περίπτωση, η έκθεση θα πρέπει να 
περιλαμβάνει περιγραφή συγκεκριμένων 
στοιχείων τα οποία δεν μπορούν να 
αποτελέσουν αντικείμενο ελέγχου καθώς 
και εξήγηση του λόγου για τον οποίον 
αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να 
ελεγχθούν. Θα πρέπει να διατυπώνεται 
θετική γνώμη, όταν από το σύνολο των 
αποδεικτικών στοιχείων προκύπτει ότι η 
πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό ή, 
κατά περίπτωση, με οποιεσδήποτε 
δεσμεύσεις έχει αναλάβει σύμφωνα με 
κώδικα δεοντολογίας ή πρωτόκολλο 
διαχείρισης κρίσεων, ιδίως με τον 
εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον 
περιορισμό των συστημικών κινδύνων 
τους οποίους θέτουν το σύστημα και οι 
υπηρεσίες της. Η θετική γνώμη θα πρέπει 
να συνοδεύεται από σχόλια, όταν ο 
ελεγκτής επιθυμεί να συμπεριλάβει 
παρατηρήσεις οι οποίες δεν έχουν 
σημαντική επίπτωση στο αποτέλεσμα του 
ελέγχου. Θα πρέπει να διατυπώνεται 
αρνητική γνώμη, όταν ο ελεγκτής θεωρεί 
ότι η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό ή τις αναληφθείσες δεσμεύσεις. 
Όταν η ελεγκτική γνώμη δεν μπορεί να 
καταλήξει σε συμπέρασμα για 
συγκεκριμένα στοιχεία που εμπίπτουν στο 
πεδίο του ελέγχου, θα πρέπει να 
προστίθεται παρουσίαση των λόγων για 
τους οποίους υπάρχει αδυναμία να 
συναχθεί το εν λόγω τελικό συμπέρασμα.

Or. en

Τροπολογία 232
Annalisa Tardino
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 61

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(61) Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να 
είναι τεκμηριωμένη, ώστε να παρέχει 
ουσιαστική επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και 
των συμπερασμάτων που εξάγονται. Θα 
πρέπει να διευκολύνει την τεκμηρίωση και. 
κατά περίπτωση. να προτείνει βελτιώσεις, 
των μέτρων που λαμβάνονται από τις πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση θα πρέπει να διαβιβάζεται 
χωρίς καθυστέρηση στον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης και στο συμβούλιο, μαζί με 
την εκτίμηση κινδύνων και τα μέτρα 
περιορισμού, καθώς και τα σχέδια της 
πλατφόρμας για την εφαρμογή των 
συστάσεων του ελέγχου. Η έκθεση θα 
πρέπει να περιλαμβάνει ελεγκτική γνώμη 
βάσει των συμπερασμάτων που 
αντλήθηκαν από τα ληφθέντα αποδεικτικά 
στοιχεία ελέγχου. Θα πρέπει να 
διατυπώνεται θετική γνώμη, όταν από το 
σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων 
προκύπτει ότι η πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό ή, κατά περίπτωση, με 
οποιεσδήποτε δεσμεύσεις έχει αναλάβει 
σύμφωνα με κώδικα δεοντολογίας ή 
πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων, ιδίως με 
τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον 
περιορισμό των συστημικών κινδύνων 
τους οποίους θέτουν το σύστημα και οι 
υπηρεσίες της. Η θετική γνώμη θα πρέπει 
να συνοδεύεται από σχόλια, όταν ο 
ελεγκτής επιθυμεί να συμπεριλάβει 
παρατηρήσεις οι οποίες δεν έχουν 
σημαντική επίπτωση στο αποτέλεσμα του 
ελέγχου. Θα πρέπει να διατυπώνεται 
αρνητική γνώμη, όταν ο ελεγκτής θεωρεί 
ότι η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 

(61) Η έκθεση ελέγχου θα πρέπει να 
είναι τεκμηριωμένη, ώστε να παρέχει 
ουσιαστική επισκόπηση των 
δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και 
των συμπερασμάτων που εξάγονται. Θα 
πρέπει να διευκολύνει την τεκμηρίωση και. 
κατά περίπτωση. να προτείνει βελτιώσεις, 
των μέτρων που λαμβάνονται από τις πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες για τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του παρόντος κανονισμού. 
Η έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ελεγκτική γνώμη βάσει των 
συμπερασμάτων που αντλήθηκαν από τα 
ληφθέντα αποδεικτικά στοιχεία ελέγχου. 
Θα πρέπει να διατυπώνεται θετική γνώμη, 
όταν από το σύνολο των αποδεικτικών 
στοιχείων προκύπτει ότι η πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα συμμορφώνεται 
με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό ή, κατά περίπτωση, με 
οποιεσδήποτε δεσμεύσεις έχει αναλάβει 
σύμφωνα με κώδικα δεοντολογίας ή 
πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων, ιδίως με 
τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τον 
περιορισμό των συστημικών κινδύνων 
τους οποίους θέτουν το σύστημα και οι 
υπηρεσίες της. Η θετική γνώμη θα πρέπει 
να συνοδεύεται από σχόλια, όταν ο 
ελεγκτής επιθυμεί να συμπεριλάβει 
παρατηρήσεις οι οποίες δεν έχουν 
σημαντική επίπτωση στο αποτέλεσμα του 
ελέγχου. Θα πρέπει να διατυπώνεται 
αρνητική γνώμη, όταν ο ελεγκτής θεωρεί 
ότι η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα 
κανονισμό ή τις αναληφθείσες δεσμεύσεις.
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κανονισμό ή τις αναληφθείσες δεσμεύσεις.
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Τροπολογία 233
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Βασικό μέρος της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών αποτελεί ο 
τρόπος ιεράρχησης και παρουσίασης των 
πληροφοριών στην οικεία επιγραμμική 
διεπαφή για τη διευκόλυνση και τη 
βελτιστοποίηση της πρόσβασης των 
αποδεκτών της υπηρεσίας σε πληροφορίες. 
Για παράδειγμα, η επιγραμμική πλατφόρμα 
προτείνει, κατατάσσει και ιεραρχεί 
πληροφορίες με τη χρήση αλγορίθμων, 
διακρίνει μέσω κειμένου ή άλλων οπτικών 
αναπαραστάσεων, ή επιμελείται με άλλον 
τρόπο τις πληροφορίες που παρέχονται από 
τους αποδέκτες. Αυτά τα συστήματα 
συστάσεων μπορούν να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην ικανότητα των αποδεκτών 
να ανακτούν και να αλληλεπιδρούν με 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. 
Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο 
στην ενίσχυση ορισμένων μηνυμάτων, 
στην ιογενή διάδοση πληροφοριών και 
στην ενθάρρυνση επιγραμμικών 
συμπεριφορών. Κατά συνέπεια, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες 
ενημερώνονται κατάλληλα και μπορούν να 
επηρεάσουν τις πληροφορίες που 
παρουσιάζονται σε αυτούς. Θα πρέπει να 
παρουσιάζουν με σαφήνεια τις κύριες 
παραμέτρους αυτών των συστημάτων 
συστάσεων με εύληπτο τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι αποδέκτες κατανοούν 
τον τρόπο με τον οποίο δίνεται 
προτεραιότητα στις πληροφορίες για 

(62) Βασικό μέρος της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών αποτελεί ο 
τρόπος ιεράρχησης και παρουσίασης των 
πληροφοριών στην οικεία επιγραμμική 
διεπαφή για τη διευκόλυνση και τη 
βελτιστοποίηση της πρόσβασης των 
αποδεκτών της υπηρεσίας σε πληροφορίες. 
Για παράδειγμα, η επιγραμμική πλατφόρμα 
προτείνει, κατατάσσει και ιεραρχεί 
πληροφορίες με τη χρήση αλγορίθμων, 
διακρίνει μέσω κειμένου ή άλλων οπτικών 
αναπαραστάσεων, ή επιμελείται με άλλον 
τρόπο τις πληροφορίες που παρέχονται από 
τους αποδέκτες. Αυτά τα συστήματα 
συστάσεων μπορούν να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην ικανότητα των αποδεκτών 
να ανακτούν και να αλληλεπιδρούν με 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. 
Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο 
στην ενίσχυση ορισμένων μηνυμάτων, 
στην ιογενή διάδοση πληροφοριών και 
στην ενθάρρυνση επιγραμμικών 
συμπεριφορών. Κατά συνέπεια, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες 
ενημερώνονται κατάλληλα και μπορούν να 
επηρεάσουν τις πληροφορίες που 
παρουσιάζονται σε αυτούς. Θα πρέπει να 
παρουσιάζουν με σαφήνεια τις κύριες 
παραμέτρους αυτών των συστημάτων 
συστάσεων με εύληπτο τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι αποδέκτες κατανοούν 
τον τρόπο με τον οποίο δίνεται 
προτεραιότητα στις πληροφορίες για 
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αυτούς. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν 
ότι υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για 
τους αποδέκτες όσον αφορά τις κύριες 
παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων 
επιλογών που δεν βασίζονται στην 
κατάρτιση προφίλ του αποδέκτη.

αυτούς. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν 
ότι οι αποδέκτες έχουν εναλλακτικές 
επιλογές όσον αφορά τις κύριες 
παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων 
ορατής, φιλικής προς τον χρήστη και 
άμεσα διαθέσιμης επιλογής να 
απενεργοποιηθεί πλήρως η αλγοριθμική 
επιλογή στο πλαίσιο του συστήματος 
συστάσεων καθώς και επιλογών που δεν 
βασίζονται στην κατάρτιση προφίλ του 
αποδέκτη.

Or. en

Τροπολογία 234
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Βασικό μέρος της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών αποτελεί ο 
τρόπος ιεράρχησης και παρουσίασης των 
πληροφοριών στην οικεία επιγραμμική 
διεπαφή για τη διευκόλυνση και τη 
βελτιστοποίηση της πρόσβασης των 
αποδεκτών της υπηρεσίας σε πληροφορίες. 
Για παράδειγμα, η επιγραμμική πλατφόρμα 
προτείνει, κατατάσσει και ιεραρχεί 
πληροφορίες με τη χρήση αλγορίθμων, 
διακρίνει μέσω κειμένου ή άλλων οπτικών 
αναπαραστάσεων, ή επιμελείται με άλλον 
τρόπο τις πληροφορίες που παρέχονται από 
τους αποδέκτες. Αυτά τα συστήματα 
συστάσεων μπορούν να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην ικανότητα των αποδεκτών 
να ανακτούν και να αλληλεπιδρούν με 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. 
Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο 
στην ενίσχυση ορισμένων μηνυμάτων, 
στην ιογενή διάδοση πληροφοριών και 
στην ενθάρρυνση επιγραμμικών 
συμπεριφορών. Κατά συνέπεια, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 

(62) Βασικό μέρος της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας πολλών επιγραμμικών 
πλατφορμών αποτελεί ο τρόπος 
ιεράρχησης και παρουσίασης των 
πληροφοριών στην οικεία επιγραμμική 
διεπαφή για τη διευκόλυνση και τη 
βελτιστοποίηση της πρόσβασης των 
αποδεκτών της υπηρεσίας σε πληροφορίες. 
Για παράδειγμα, η επιγραμμική πλατφόρμα 
προτείνει, κατατάσσει και ιεραρχεί 
πληροφορίες με τη χρήση αλγορίθμων, 
διακρίνει μέσω κειμένου ή άλλων οπτικών 
αναπαραστάσεων, ή επιμελείται με άλλον 
τρόπο τις πληροφορίες που παρέχονται από 
τους αποδέκτες. Αυτά τα συστήματα 
συστάσεων μπορούν να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην ικανότητα των αποδεκτών 
να ανακτούν και να αλληλεπιδρούν με 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. 
Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο 
στην ενίσχυση ορισμένων μηνυμάτων, 
στην ιογενή διάδοση πληροφοριών και 
στην ενθάρρυνση επιγραμμικών 
συμπεριφορών. Κατά συνέπεια, οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 



PE693.830v01-00 126/487 AM\1233797EL.docx

EL

πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες 
ενημερώνονται κατάλληλα και μπορούν να 
επηρεάσουν τις πληροφορίες που 
παρουσιάζονται σε αυτούς. Θα πρέπει να 
παρουσιάζουν με σαφήνεια τις κύριες 
παραμέτρους αυτών των συστημάτων 
συστάσεων με εύληπτο τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι αποδέκτες κατανοούν 
τον τρόπο με τον οποίο δίνεται 
προτεραιότητα στις πληροφορίες για 
αυτούς. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν 
ότι υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για 
τους αποδέκτες όσον αφορά τις κύριες 
παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων 
επιλογών που δεν βασίζονται στην 
κατάρτιση προφίλ του αποδέκτη.

διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες 
ενημερώνονται κατάλληλα και μπορούν να 
επηρεάσουν τις πληροφορίες που 
παρουσιάζονται σε αυτούς. Θα πρέπει να 
παρουσιάζουν με σαφήνεια τις κύριες 
παραμέτρους αυτών των συστημάτων 
συστάσεων με εύληπτο τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι αποδέκτες κατανοούν 
τον τρόπο με τον οποίο δίνεται 
προτεραιότητα στις πληροφορίες για 
αυτούς. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν 
ότι υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για 
τους αποδέκτες όσον αφορά τις κύριες 
παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων 
επιλογών που δεν βασίζονται στην 
κατάρτιση προφίλ του αποδέκτη και ότι 
δεν επεξεργάζονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από όλες τις 
συσκευές ούτε συνδυάζουν τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών σε 
όλες τις οι επιγραμμικές διεπαφές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τη γνωμοδότηση του ΕΕΠΔ για τη νομοθετική πράξη σχετικά με τις ψηφιακές 
υπηρεσίες.

Τροπολογία 235
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62) Βασικό μέρος της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών αποτελεί ο 
τρόπος ιεράρχησης και παρουσίασης των 
πληροφοριών στην οικεία επιγραμμική 
διεπαφή για τη διευκόλυνση και τη 
βελτιστοποίηση της πρόσβασης των 
αποδεκτών της υπηρεσίας σε πληροφορίες. 
Για παράδειγμα, η επιγραμμική πλατφόρμα 
προτείνει, κατατάσσει και ιεραρχεί 

(62) Βασικό μέρος της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών αποτελεί ο 
τρόπος ιεράρχησης και παρουσίασης των 
πληροφοριών στην οικεία επιγραμμική 
διεπαφή για τη διευκόλυνση και τη 
βελτιστοποίηση της πρόσβασης των 
αποδεκτών της υπηρεσίας σε πληροφορίες. 
Για παράδειγμα, η επιγραμμική πλατφόρμα 
προτείνει, κατατάσσει και ιεραρχεί 
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πληροφορίες με τη χρήση αλγορίθμων, 
διακρίνει μέσω κειμένου ή άλλων οπτικών 
αναπαραστάσεων, ή επιμελείται με άλλον 
τρόπο τις πληροφορίες που παρέχονται από 
τους αποδέκτες. Αυτά τα συστήματα 
συστάσεων μπορούν να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην ικανότητα των αποδεκτών 
να ανακτούν και να αλληλεπιδρούν με 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. 
Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο 
στην ενίσχυση ορισμένων μηνυμάτων, 
στην ιογενή διάδοση πληροφοριών και 
στην ενθάρρυνση επιγραμμικών 
συμπεριφορών. Κατά συνέπεια, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες 
ενημερώνονται κατάλληλα και μπορούν να 
επηρεάσουν τις πληροφορίες που 
παρουσιάζονται σε αυτούς. Θα πρέπει να 
παρουσιάζουν με σαφήνεια τις κύριες 
παραμέτρους αυτών των συστημάτων 
συστάσεων με εύληπτο τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι αποδέκτες κατανοούν 
τον τρόπο με τον οποίο δίνεται 
προτεραιότητα στις πληροφορίες για 
αυτούς. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν 
ότι υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για 
τους αποδέκτες όσον αφορά τις κύριες 
παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων 
επιλογών που δεν βασίζονται στην 
κατάρτιση προφίλ του αποδέκτη.

πληροφορίες με τη χρήση αλγορίθμων, 
διακρίνει μέσω κειμένου ή άλλων οπτικών 
αναπαραστάσεων, ή επιμελείται με άλλον 
τρόπο τις πληροφορίες που παρέχονται από 
τους αποδέκτες. Αυτά τα συστήματα 
συστάσεων μπορούν να έχουν σημαντικό 
αντίκτυπο στην ικανότητα των αποδεκτών 
να ανακτούν και να αλληλεπιδρούν με 
πληροφορίες στο διαδίκτυο. 
Διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο 
στην ενίσχυση ορισμένων μηνυμάτων, 
στην ιογενή διάδοση πληροφοριών και 
στην ενθάρρυνση επιγραμμικών 
συμπεριφορών. Κατά συνέπεια, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες 
ενημερώνονται κατάλληλα και μπορούν να 
επηρεάσουν τις πληροφορίες που 
παρουσιάζονται σε αυτούς. Θα πρέπει να 
παρουσιάζουν με σαφήνεια τις κύριες 
παραμέτρους αυτών των συστημάτων 
συστάσεων με εύληπτο τρόπο, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι οι αποδέκτες κατανοούν 
τον τρόπο με τον οποίο δίνεται 
προτεραιότητα στις πληροφορίες για 
αυτούς. Θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν 
ότι υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές για 
τους αποδέκτες όσον αφορά τις κύριες 
παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων 
επιλογών που δεν βασίζονται στην 
κατάρτιση προφίλ του αποδέκτη, και ότι οι 
εν λόγω επιλογές χρησιμοποιούνται εξ 
ορισμού.

Or. en

Τροπολογία 236
aRob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62α) Δεδομένου ότι οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες 
διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην 
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παροχή πληροφοριών στους 
καταναλωτές, οι γενικοί όροι και 
προϋποθέσεις τους δεν πρέπει να 
περιορίζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
ιδίως το δικαίωμα στην ελευθερία 
έκφρασης, πέρα από τα όρια του νόμου. 
Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να είναι σε θέση 
να δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα 
να μην βλέπουν συγκεκριμένο 
περιεχόμενο, αν και αυτή η απόφαση 
πρέπει πάντα να ανήκει στον χρήστη και 
να μην χειραγωγείται ποτέ από καμία από 
τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες. Οι τελευταίες πρέπει να 
διασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή ότι η 
λειτουργία «πλήρους ελευθερίας του 
λόγου» είναι διαθέσιμη για όλους τους 
ενήλικες χρήστες, επιτρέποντάς τους να 
βλέπουν όλο το περιεχόμενο που δεν 
μπορεί να θεωρηθεί προδήλως παράνομο, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία των διαφόρων 
κρατών μελών.

Or. nl

Τροπολογία 237
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62β) Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα 
να θεωρούνται υπεύθυνες οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες για την 
αθέμιτη κατάργηση περιεχομένου ή τον 
περιορισμό της πρόσβασης των χρηστών 
και, κατά συνέπεια, να υποχρεούνται να 
πληρώνουν ένα ελάχιστο ποσό 
αποζημίωσης για αυτόν τον λόγο. Έτσι, 
αφενός το κοινό θα είναι πιο πρόθυμο να 
εξακριβώσει εάν κάποιο περιεχόμενο 
είναι παράνομο ή προστατεύεται από την 
ελευθερία της έκφρασης, και αφετέρου οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
θα ενθαρρυνθούν να είναι πιο 
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προσεκτικές κατά την κατάργηση 
περιεχομένου.

Or. nl

Τροπολογία 238
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 62 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(62γ) Δεδομένης της ανισορροπίας 
μεταξύ των καταναλωτών και των πολύ 
μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών, 
ιδίως όσον αφορά τη νομική 
εμπειρογνωμοσύνη και τους 
χρηματοοικονομικούς πόρους, θα ήταν 
δίκαιο τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μια 
διαδικασία ελευθερίας του λόγου, 
διευκολύνοντας την πλήρη ψηφιακή 
παρουσίαση περιεχομένου που 
καταργήθηκε από μία από τις πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες από 
τους χρήστες σε δικαστική αρχή του 
οικείου κράτους μέλους. Οι εν λόγω 
χρήστες διαθέτουν τα τεχνικά μέσα για 
την προώθηση διαγραμμένου 
περιεχομένου στη σχετική δικαστική 
αρχή με το πάτημα ενός κουμπιού. Στη 
συνέχεια, η δικαστική αρχή πρέπει να 
αποφασίσει το συντομότερο δυνατό, αλλά 
το αργότερο εντός τριών εργάσιμων 
ημερών, εάν το διαγραμμένο περιεχόμενο 
είναι προδήλως παράνομο. Εάν το 
περιεχόμενο δεν είναι προδήλως 
παράνομο, η πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα πρέπει αμέσως να επιστρέψει 
το περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να 
αποζημιώσει τον χρήστη το αργότερο 
εντός επτά εργάσιμων ημερών, αφού ο 
τελευταίος παρέχει όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για την αποκατάσταση των 
ζημιών. Εντός 14 ημερών από την 
απόφαση της εθνικής νομικής αρχής, η 
πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
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πρέπει να διασφαλίσει ότι θα ληφθούν 
μέτρα για την αποκατάσταση της 
παράβασης. Πρέπει να ενσωματώσει τις 
αποφάσεις των εθνικών δικαστικών 
αρχών στους αλγόριθμους που 
χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν, όπου 
είναι απαραίτητο, εάν το περιεχόμενο 
πρέπει να διαγραφεί.

Or. nl

Τροπολογία 239
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Για τη δέουσα επίβλεψη της 
συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης ή η Επιτροπή μπορούν να 
ζητήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα 
δεδομένα ή υποβολή έκθεσης για 
συγκεκριμένα δεδομένα. Η εν λόγω 
απαίτηση μπορεί να περιλαμβάνει, για 
παράδειγμα, τα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για την αξιολόγηση των 
κινδύνων και ενδεχόμενων επιβλαβών 
συνεπειών που προκαλούνται από τα 
συστήματα της πλατφόρμας, δεδομένα 
σχετικά με την ακρίβεια, τη λειτουργία 
και τη δοκιμή αλγοριθμικών συστημάτων 
για τον έλεγχο περιεχομένου, συστημάτων 
συστάσεων ή συστημάτων διαφήμισης, ή 
δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες και 
τα αποτελέσματα του ελέγχου 
περιεχομένου ή τα εσωτερικά συστήματα 
διαχείρισης καταγγελιών κατά την έννοια 
του παρόντος κανονισμού. Οι έρευνες που 
διεξάγονται από ερευνητές σχετικά με την 
εξέλιξη και τη σοβαρότητα των 
επιγραμμικών συστημικών κινδύνων είναι 

διαγράφεται
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ιδιαίτερα σημαντικές για τη μείωση της 
ασύμμετρης πληροφόρησης και τη 
δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος 
περιορισμού των κινδύνων, καθώς και για 
την πληροφόρηση των επιγραμμικών 
πλατφορμών, των συντονιστών 
ψηφιακών υπηρεσιών, άλλων αρμόδιων 
αρχών, της Επιτροπής και του κοινού. Ως 
εκ τούτου, ο παρών κανονισμός παρέχει 
πλαίσιο για την επιβολή υποχρέωσης 
παροχής πρόσβασης σε δεδομένα από τις 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
σε διαπιστευμένους ερευνητές. Όλες οι 
απαιτήσεις για την πρόσβαση σε 
δεδομένα βάσει αυτού του πλαισίου θα 
πρέπει να είναι αναλογικές και να 
προστατεύουν δεόντως τα δικαιώματα 
και τα έννομα συμφέροντα, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 
απορρήτων και άλλων εμπιστευτικών 
πληροφοριών, της πλατφόρμας και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των αποδεκτών 
της υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 240
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Για τη δέουσα επίβλεψη της 
συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης ή η Επιτροπή μπορούν να 
ζητήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα 
δεδομένα ή υποβολή έκθεσης για 
συγκεκριμένα δεδομένα. Η εν λόγω 
απαίτηση μπορεί να περιλαμβάνει, για 
παράδειγμα, τα δεδομένα που είναι 

(64) Για τη δέουσα επίβλεψη της 
συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης, ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας προορισμού ή η 
Επιτροπή μπορούν να ζητήσουν πρόσβαση 
σε συγκεκριμένα δεδομένα ή υποβολή 
έκθεσης για συγκεκριμένα δεδομένα. Η εν 
λόγω απαίτηση μπορεί να περιλαμβάνει, 
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απαραίτητα για την αξιολόγηση των 
κινδύνων και ενδεχόμενων επιβλαβών 
συνεπειών που προκαλούνται από τα 
συστήματα της πλατφόρμας, δεδομένα 
σχετικά με την ακρίβεια, τη λειτουργία και 
τη δοκιμή αλγοριθμικών συστημάτων για 
τον έλεγχο περιεχομένου, συστημάτων 
συστάσεων ή συστημάτων διαφήμισης, ή 
δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου περιεχομένου ή 
τα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
καταγγελιών κατά την έννοια του 
παρόντος κανονισμού. Οι έρευνες που 
διεξάγονται από ερευνητές σχετικά με την 
εξέλιξη και τη σοβαρότητα των 
επιγραμμικών συστημικών κινδύνων είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές για τη μείωση της 
ασύμμετρης πληροφόρησης και τη 
δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος 
περιορισμού των κινδύνων, καθώς και για 
την πληροφόρηση των επιγραμμικών 
πλατφορμών, των συντονιστών ψηφιακών 
υπηρεσιών, άλλων αρμόδιων αρχών, της 
Επιτροπής και του κοινού. Ως εκ τούτου, ο 
παρών κανονισμός παρέχει πλαίσιο για την 
επιβολή υποχρέωσης παροχής πρόσβασης 
σε δεδομένα από τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες σε 
διαπιστευμένους ερευνητές. Όλες οι 
απαιτήσεις για την πρόσβαση σε δεδομένα 
βάσει αυτού του πλαισίου θα πρέπει να 
είναι αναλογικές και να προστατεύουν 
δεόντως τα δικαιώματα και τα έννομα 
συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικών απορρήτων και άλλων 
εμπιστευτικών πληροφοριών, της 
πλατφόρμας και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
αποδεκτών της υπηρεσίας.

για παράδειγμα, τα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για την αξιολόγηση των 
κινδύνων και ενδεχόμενων επιβλαβών 
συνεπειών που προκαλούνται από τα 
συστήματα της πλατφόρμας, δεδομένα 
σχετικά με την ακρίβεια, τη λειτουργία και 
τη δοκιμή αλγοριθμικών συστημάτων για 
τον έλεγχο περιεχομένου, συστημάτων 
συστάσεων ή συστημάτων διαφήμισης, ή 
δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου περιεχομένου ή 
τα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
καταγγελιών κατά την έννοια του 
παρόντος κανονισμού. Οι έρευνες που 
διεξάγονται από ερευνητές σχετικά με την 
εξέλιξη και τη σοβαρότητα των 
επιγραμμικών συστημικών κινδύνων είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές για τη μείωση της 
ασύμμετρης πληροφόρησης και τη 
δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος 
περιορισμού των κινδύνων, καθώς και για 
την πληροφόρηση των επιγραμμικών 
πλατφορμών, των συντονιστών ψηφιακών 
υπηρεσιών, άλλων αρμόδιων αρχών, της 
Επιτροπής και του κοινού. Ως εκ τούτου, ο 
παρών κανονισμός παρέχει πλαίσιο για την 
επιβολή υποχρέωσης παροχής πρόσβασης 
σε δεδομένα από τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες σε 
διαπιστευμένους επιστημονικούς 
ερευνητές, οι οποίοι πληρούν ειδικές 
προϋποθέσεις, με μοναδικό σκοπό τη 
διεξαγωγή έρευνας η οποία συμβάλλει 
στην αναγνώριση, κατανόηση και 
εξάλειψη συστημικών κινδύνων. Όλες οι 
απαιτήσεις για την πρόσβαση σε δεδομένα 
βάσει αυτού του πλαισίου θα πρέπει να 
είναι αναλογικές και να προστατεύουν 
δεόντως τα δικαιώματα και τα έννομα 
δημόσια και ιδιωτικά συμφέροντα, 
συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 
απορρήτων και άλλων εμπιστευτικών 
πληροφοριών, της πλατφόρμας και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των αποδεκτών της 
υπηρεσίας. Οι διαπιστευμένοι ερευνητές 
θα πρέπει να υποχρεούνται να 
δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα της 
έρευνάς τους, λαμβάνοντας υπόψη τα 
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δικαιώματα και τα συμφέροντα των 
αποδεκτών της εν λόγω υπηρεσίας, ιδίως 
βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Τροπολογία 241
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Για τη δέουσα επίβλεψη της 
συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης ή η Επιτροπή μπορούν να 
ζητήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα 
δεδομένα ή υποβολή έκθεσης για 
συγκεκριμένα δεδομένα. Η εν λόγω 
απαίτηση μπορεί να περιλαμβάνει, για 
παράδειγμα, τα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για την αξιολόγηση των 
κινδύνων και ενδεχόμενων επιβλαβών 
συνεπειών που προκαλούνται από τα 
συστήματα της πλατφόρμας, δεδομένα 
σχετικά με την ακρίβεια, τη λειτουργία και 
τη δοκιμή αλγοριθμικών συστημάτων για 
τον έλεγχο περιεχομένου, συστημάτων 
συστάσεων ή συστημάτων διαφήμισης, ή 
δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου περιεχομένου ή 
τα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
καταγγελιών κατά την έννοια του 
παρόντος κανονισμού. Οι έρευνες που 
διεξάγονται από ερευνητές σχετικά με την 
εξέλιξη και τη σοβαρότητα των 
επιγραμμικών συστημικών κινδύνων είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές για τη μείωση της 
ασύμμετρης πληροφόρησης και τη 
δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος 
περιορισμού των κινδύνων, καθώς και για 
την πληροφόρηση των επιγραμμικών 

(64) Για τη δέουσα επίβλεψη της 
συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης ή η Επιτροπή μπορούν να 
ζητήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα 
δεδομένα ή υποβολή έκθεσης για 
συγκεκριμένα δεδομένα. Η εν λόγω 
απαίτηση μπορεί να περιλαμβάνει, για 
παράδειγμα, τα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για την αξιολόγηση των 
κινδύνων και ενδεχόμενων επιβλαβών 
συνεπειών, όπως η διάδοση παράνομου 
και επιβλαβούς περιεχομένου, που 
προκαλούνται από τα συστήματα της 
πλατφόρμας, δεδομένα σχετικά με την 
ακρίβεια, τη λειτουργία και τη δοκιμή 
αλγοριθμικών συστημάτων για τον έλεγχο 
περιεχομένου, συστημάτων συστάσεων ή 
συστημάτων διαφήμισης, ή δεδομένα 
σχετικά με τις διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου περιεχομένου ή 
τα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
καταγγελιών κατά την έννοια του 
παρόντος κανονισμού. Οι έρευνες που 
διεξάγονται από ερευνητές σχετικά με την 
εξέλιξη και τη σοβαρότητα των 
επιγραμμικών συστημικών κινδύνων είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές για τη μείωση της 
ασύμμετρης πληροφόρησης και τη 
δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος 
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πλατφορμών, των συντονιστών ψηφιακών 
υπηρεσιών, άλλων αρμόδιων αρχών, της 
Επιτροπής και του κοινού. Ως εκ τούτου, ο 
παρών κανονισμός παρέχει πλαίσιο για την 
επιβολή υποχρέωσης παροχής πρόσβασης 
σε δεδομένα από τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες σε 
διαπιστευμένους ερευνητές. Όλες οι 
απαιτήσεις για την πρόσβαση σε δεδομένα 
βάσει αυτού του πλαισίου θα πρέπει να 
είναι αναλογικές και να προστατεύουν 
δεόντως τα δικαιώματα και τα έννομα 
συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικών απορρήτων και άλλων 
εμπιστευτικών πληροφοριών, της 
πλατφόρμας και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
αποδεκτών της υπηρεσίας.

περιορισμού των κινδύνων, καθώς και για 
την πληροφόρηση των επιγραμμικών 
πλατφορμών, των συντονιστών ψηφιακών 
υπηρεσιών, άλλων αρμόδιων αρχών, της 
Επιτροπής και του κοινού. Ως εκ τούτου, ο 
παρών κανονισμός παρέχει πλαίσιο για την 
επιβολή υποχρέωσης παροχής πρόσβασης 
σε δεδομένα από τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες σε 
διαπιστευμένους ερευνητές. Όλες οι 
απαιτήσεις για την πρόσβαση σε δεδομένα 
βάσει αυτού του πλαισίου θα πρέπει να 
είναι αναλογικές και να προστατεύουν 
δεόντως τα δικαιώματα και τα έννομα 
συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικών απορρήτων και άλλων 
εμπιστευτικών πληροφοριών, της 
πλατφόρμας και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
αποδεκτών της υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 242
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(64) Για τη δέουσα επίβλεψη της 
συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης ή η Επιτροπή μπορούν να 
ζητήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα 
δεδομένα ή υποβολή έκθεσης για 
συγκεκριμένα δεδομένα. Η εν λόγω 
απαίτηση μπορεί να περιλαμβάνει, για 
παράδειγμα, τα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για την αξιολόγηση των 
κινδύνων και ενδεχόμενων επιβλαβών 
συνεπειών που προκαλούνται από τα 
συστήματα της πλατφόρμας, δεδομένα 

(64) Για τη δέουσα επίβλεψη της 
συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης ή η Επιτροπή μπορούν να 
ζητήσουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα 
δεδομένα ή υποβολή έκθεσης για 
συγκεκριμένα δεδομένα. Η εν λόγω 
απαίτηση μπορεί να περιλαμβάνει, για 
παράδειγμα, τα δεδομένα που είναι 
απαραίτητα για την αξιολόγηση των 
κινδύνων και ενδεχόμενων επιβλαβών 
συνεπειών που προκαλούνται από τα 
συστήματα της πλατφόρμας, δεδομένα 
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σχετικά με την ακρίβεια, τη λειτουργία και 
τη δοκιμή αλγοριθμικών συστημάτων για 
τον έλεγχο περιεχομένου, συστημάτων 
συστάσεων ή συστημάτων διαφήμισης, ή 
δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου περιεχομένου ή 
τα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
καταγγελιών κατά την έννοια του 
παρόντος κανονισμού. Οι έρευνες που 
διεξάγονται από ερευνητές σχετικά με την 
εξέλιξη και τη σοβαρότητα των 
επιγραμμικών συστημικών κινδύνων είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές για τη μείωση της 
ασύμμετρης πληροφόρησης και τη 
δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος 
περιορισμού των κινδύνων, καθώς και για 
την πληροφόρηση των επιγραμμικών 
πλατφορμών, των συντονιστών ψηφιακών 
υπηρεσιών, άλλων αρμόδιων αρχών, της 
Επιτροπής και του κοινού. Ως εκ τούτου, ο 
παρών κανονισμός παρέχει πλαίσιο για την 
επιβολή υποχρέωσης παροχής πρόσβασης 
σε δεδομένα από τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες σε 
διαπιστευμένους ερευνητές. Όλες οι 
απαιτήσεις για την πρόσβαση σε δεδομένα 
βάσει αυτού του πλαισίου θα πρέπει να 
είναι αναλογικές και να προστατεύουν 
δεόντως τα δικαιώματα και τα έννομα 
συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικών απορρήτων και άλλων 
εμπιστευτικών πληροφοριών, της 
πλατφόρμας και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
αποδεκτών της υπηρεσίας.

σχετικά με την ακρίβεια, τη λειτουργία και 
τη δοκιμή αλγοριθμικών συστημάτων για 
τον έλεγχο περιεχομένου, συστημάτων 
συστάσεων ή συστημάτων διαφήμισης, ή 
δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου περιεχομένου ή 
τα εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
καταγγελιών κατά την έννοια του 
παρόντος κανονισμού. Οι έρευνες που 
διεξάγονται από ερευνητές σχετικά με την 
εξέλιξη και τη σοβαρότητα των 
επιγραμμικών συστημικών κινδύνων είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές για τη μείωση της 
ασύμμετρης πληροφόρησης και τη 
δημιουργία ενός ανθεκτικού συστήματος 
περιορισμού των κινδύνων, καθώς και για 
την πληροφόρηση των επιγραμμικών 
πλατφορμών, των συντονιστών ψηφιακών 
υπηρεσιών, άλλων αρμόδιων αρχών, της 
Επιτροπής και του κοινού. Ως εκ τούτου, ο 
παρών κανονισμός παρέχει πλαίσιο για την 
επιβολή υποχρέωσης παροχής πρόσβασης 
σε δεδομένα από τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες σε 
διαπιστευμένους ερευνητές. Όλες οι 
απαιτήσεις για την πρόσβαση σε δεδομένα 
βάσει αυτού του πλαισίου θα πρέπει να 
είναι αναλογικές, να αναφέρονται ανά 
επιμέρους κράτος μέλος και να 
προστατεύουν δεόντως τα δικαιώματα και 
τα έννομα δημόσια και ιδιωτικά 
συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορικών απορρήτων και άλλων 
εμπιστευτικών πληροφοριών, της 
πλατφόρμας και άλλων ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
αποδεκτών της υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 243
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65) Δεδομένης της πολυπλοκότητας της 
λειτουργίας των αναπτυσσόμενων 
συστημάτων και των συστημικών 
κινδύνων που παρουσιάζουν για την 
κοινωνία, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να ορίζουν 
υπεύθυνους συμμόρφωσης, οι οποίοι θα 
πρέπει να διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα 
για την επιχειρησιακή εφαρμογή μέτρων 
και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
με τον παρόντα κανονισμό εντός της 
οργάνωσης της πλατφόρμας. Οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο υπεύθυνος 
συμμόρφωσης συμμετέχει, δεόντως και 
εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα που 
σχετίζονται με τον παρόντα κανονισμό. 
Λαμβανομένων υπόψη των πρόσθετων 
κινδύνων που συνδέονται με τις 
δραστηριότητές τους και των 
επιπρόσθετων υποχρεώσεων βάσει του 
παρόντος κανονισμού, οι άλλες απαιτήσεις 
διαφάνειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
συμπληρωθούν με επιπλέον απαιτήσεις 
διαφάνειας οι οποίες θα εφαρμόζονται 
ειδικά σε πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες και θα αφορούν κυρίως την 
υποβολή εκθέσεων για τις εκτιμήσεις 
κινδύνων που διενεργούνται και τα 
επακόλουθα μέτρα που λαμβάνονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

(65) Δεδομένης της πολυπλοκότητας της 
λειτουργίας των αναπτυσσόμενων 
συστημάτων και των συστημικών 
κινδύνων που παρουσιάζουν για την 
κοινωνία, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να ορίζουν 
υπεύθυνους συμμόρφωσης, οι οποίοι θα 
πρέπει να διαθέτουν τα αναγκαία προσόντα 
για την επιχειρησιακή εφαρμογή μέτρων 
και την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
με τον παρόντα κανονισμό εντός της 
οργάνωσης της πλατφόρμας. Στους 
υπευθύνους συμμόρφωσης θα πρέπει να 
παρέχεται ειδική εκπαίδευση σχετικά με 
το ισχύον νομικό πλαίσιο για την 
προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. 
Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο 
υπεύθυνος συμμόρφωσης συμμετέχει, 
δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα ζητήματα 
που σχετίζονται με τον παρόντα 
κανονισμό. Λαμβανομένων υπόψη των 
πρόσθετων κινδύνων που συνδέονται με 
τις δραστηριότητές τους και των 
επιπρόσθετων υποχρεώσεων βάσει του 
παρόντος κανονισμού, οι άλλες απαιτήσεις 
διαφάνειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 
συμπληρωθούν με επιπλέον απαιτήσεις 
διαφάνειας οι οποίες θα εφαρμόζονται 
ειδικά σε πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες και θα αφορούν κυρίως την 
υποβολή εκθέσεων για τις εκτιμήσεις 
κινδύνων που διενεργούνται και τα 
επακόλουθα μέτρα που λαμβάνονται 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Ο 
πάροχος διασφαλίζει ότι ειδικά οι 
αποφάσεις σχετικά με τις ειδοποιήσεις 
υποβάλλονται σε επεξεργασία από 
εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει 
ειδική εκπαίδευση σχετικά με το ισχύον 
νομικό πλαίσιο για την προστασία της 
ελευθερίας της έκφρασης.

Or. en
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Τροπολογία 244
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 65 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(65α) Οι ελάχιστες απαιτήσεις 
διαλειτουργικότητας για πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες μπορούν να 
δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για την 
ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, να 
ξεπεράσουν το αποτρεπτικό αποτέλεσμα 
των κλειστών πλατφορμών και να 
διασφαλίσουν τον ανταγωνισμό και την 
επιλογή των χρηστών. Αυτές οι 
απαιτήσεις πρέπει να επιτρέπουν στους 
παραλήπτες να αλληλεπιδρούν μεταξύ 
πλατφορμών. Πολύ μεγάλες διαδικτυακές 
πλατφόρμες θα πρέπει να παρέχουν μια 
διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών 
μέσω της οποίας οι πλατφόρμες τρίτων 
μερών και οι παραλήπτες τους να 
μπορούν να αλληλεπιδρούν με τις κύριες 
λειτουργίες και τους παραλήπτες της 
πλατφόρμας. Μεταξύ των κύριων 
λειτουργιών μπορεί να είναι η δυνατότητα 
λήψης πληροφοριών από ορισμένους 
λογαριασμούς, η κοινή χρήση 
περιεχομένου και η αντίδραση σε αυτό. 
Οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας δεν 
εμποδίζουν τις πλατφόρμες να 
προσφέρουν πρόσθετες και νέες 
λειτουργίες στους παραλήπτες τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αιτιολογική σκέψη για να εξηγηθεί το άρθρο 33α για τη διαλειτουργικότητα, όπως προτείνεται 
στο προσχέδιο γνωμοδότησης.

Τροπολογία 245
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Η Επιτροπή και το συμβούλιο θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν την εκπόνηση 
κωδίκων δεοντολογίας οι οποίοι θα 
συμβάλουν στην εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Παρότι η εφαρμογή 
κωδίκων δεοντολογίας θα πρέπει να είναι 
μετρήσιμη και να υπόκειται σε δημόσια 
εποπτεία, αυτό δεν θα πρέπει να αναιρεί 
τον εθελοντικό χαρακτήρα των κωδίκων 
αυτών, ούτε την ελευθερία των 
ενδιαφερόμενων μερών να αποφασίζουν 
αν θα συμμετάσχουν σε αυτούς. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, είναι σημαντικό 
οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες να συμμετέχουν στην 
εκπόνηση των κωδίκων δεοντολογίας και 
να τηρούν συγκεκριμένους κώδικες 
δεοντολογίας. Κανένα στοιχείο του 
παρόντος κανονισμού δεν εμποδίζει 
άλλους παρόχους υπηρεσιών να τηρούν 
τα ίδια πρότυπα δέουσας επιμέλειας, να 
υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές και να 
επωφελούνται από την καθοδήγηση που 
παρέχεται από την Επιτροπή και το 
συμβούλιο, συμμετέχοντας στους ίδιους 
κώδικες δεοντολογίας.

διαγράφεται
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Τροπολογία 246
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Η Επιτροπή και το συμβούλιο θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν την εκπόνηση 
κωδίκων δεοντολογίας οι οποίοι θα 
συμβάλουν στην εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού. Παρότι η εφαρμογή κωδίκων 
δεοντολογίας θα πρέπει να είναι μετρήσιμη 

(67) Η Επιτροπή και το συμβούλιο θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν την εκπόνηση 
κωδίκων δεοντολογίας, οι οποίοι θα 
συμβάλουν στην εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, και να ενθαρρύνουν τις 
διαδικτυακές πλατφόρμες να ακολουθούν 
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και να υπόκειται σε δημόσια εποπτεία, 
αυτό δεν θα πρέπει να αναιρεί τον 
εθελοντικό χαρακτήρα των κωδίκων 
αυτών, ούτε την ελευθερία των 
ενδιαφερόμενων μερών να αποφασίζουν αν 
θα συμμετάσχουν σε αυτούς. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, είναι σημαντικό οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες να 
συμμετέχουν στην εκπόνηση των κωδίκων 
δεοντολογίας και να τηρούν 
συγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας. 
Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού 
δεν εμποδίζει άλλους παρόχους υπηρεσιών 
να τηρούν τα ίδια πρότυπα δέουσας 
επιμέλειας, να υιοθετούν βέλτιστες 
πρακτικές και να επωφελούνται από την 
καθοδήγηση που παρέχεται από την 
Επιτροπή και το συμβούλιο, 
συμμετέχοντας στους ίδιους κώδικες 
δεοντολογίας.

αυτούς τους κώδικες. Παρότι η εφαρμογή 
κωδίκων δεοντολογίας θα πρέπει να είναι 
μετρήσιμη και να υπόκειται σε δημόσια 
εποπτεία, αυτό δεν θα πρέπει να αναιρεί 
τον εθελοντικό χαρακτήρα των κωδίκων 
αυτών, ούτε την ελευθερία των 
ενδιαφερόμενων μερών να αποφασίζουν αν 
θα συμμετάσχουν σε αυτούς. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, είναι σημαντικό οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες να 
συμμετέχουν στην εκπόνηση των κωδίκων 
δεοντολογίας και να τηρούν 
συγκεκριμένους κώδικες δεοντολογίας. 
Κανένα στοιχείο του παρόντος κανονισμού 
δεν εμποδίζει άλλους παρόχους υπηρεσιών 
να τηρούν τα ίδια πρότυπα δέουσας 
επιμέλειας, να υιοθετούν βέλτιστες 
πρακτικές και να επωφελούνται από την 
καθοδήγηση που παρέχεται από την 
Επιτροπή και το συμβούλιο, 
συμμετέχοντας στους ίδιους κώδικες 
δεοντολογίας.

Or. en

Τροπολογία 247
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Είναι σκόπιμο ο παρών 
κανονισμός να προσδιορίσει ορισμένα 
σημεία προς εξέταση στους εν λόγω 
κώδικες δεοντολογίας. Ειδικότερα, τα 
μέτρα περιορισμού των κινδύνων σχετικά 
με συγκεκριμένους τύπους παράνομου 
περιεχομένου θα πρέπει να διερευνηθούν 
μέσω συμφωνιών αυτορρύθμισης και 
συρρύθμισης. Ένα άλλο σημείο προς 
εξέταση είναι οι πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των συστημικών κινδύνων 
στην κοινωνία και τη δημοκρατία, όπως 
η παραπληροφόρηση ή δραστηριότητες 
χειραγώγησης και κατάχρησης. Στο 

διαγράφεται
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πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται 
συντονισμένες ενέργειες που στοχεύουν 
στην ενίσχυση της πληροφόρησης, 
περιλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης, όπως η χρήση μποτ 
ή ψεύτικων λογαριασμών για τη 
δημιουργία ψευδών ή παραπλανητικών 
πληροφοριών, ενίοτε με σκοπό την 
αποκόμιση οικονομικού κέρδους, οι 
οποίες είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τους 
ευάλωτους αποδέκτες της υπηρεσίας, 
όπως τα παιδιά. Σε σχέση με αυτά τα 
σημεία, η προσχώρηση μιας πολύ 
μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας σε 
έναν συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας 
και η συμμόρφωσή της με αυτόν μπορούν 
να θεωρηθούν κατάλληλο μέτρο 
περιορισμού των κινδύνων. Η απόρριψη, 
χωρίς την παροχή κατάλληλων 
εξηγήσεων από μια επιγραμμική 
πλατφόρμα, της πρόσκλησης της 
Επιτροπής για συμμετοχή στην εφαρμογή 
ενός τέτοιου κώδικα δεοντολογίας θα 
μπορούσε να ληφθεί υπόψη, κατά 
περίπτωση, κατά τον καθορισμό του 
κατά πόσον η επιγραμμική πλατφόρμα 
έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 248
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Είναι σκόπιμο ο παρών 
κανονισμός να προσδιορίσει ορισμένα 
σημεία προς εξέταση στους εν λόγω 
κώδικες δεοντολογίας. Ειδικότερα, τα 
μέτρα περιορισμού των κινδύνων σχετικά 
με συγκεκριμένους τύπους παράνομου 
περιεχομένου θα πρέπει να διερευνηθούν 
μέσω συμφωνιών αυτορρύθμισης και 

διαγράφεται
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συρρύθμισης. Ένα άλλο σημείο προς 
εξέταση είναι οι πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των συστημικών κινδύνων 
στην κοινωνία και τη δημοκρατία, όπως 
η παραπληροφόρηση ή δραστηριότητες 
χειραγώγησης και κατάχρησης. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται 
συντονισμένες ενέργειες που στοχεύουν 
στην ενίσχυση της πληροφόρησης, 
περιλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης, όπως η χρήση μποτ 
ή ψεύτικων λογαριασμών για τη 
δημιουργία ψευδών ή παραπλανητικών 
πληροφοριών, ενίοτε με σκοπό την 
αποκόμιση οικονομικού κέρδους, οι 
οποίες είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τους 
ευάλωτους αποδέκτες της υπηρεσίας, 
όπως τα παιδιά. Σε σχέση με αυτά τα 
σημεία, η προσχώρηση μιας πολύ 
μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας σε 
έναν συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας 
και η συμμόρφωσή της με αυτόν μπορούν 
να θεωρηθούν κατάλληλο μέτρο 
περιορισμού των κινδύνων. Η απόρριψη, 
χωρίς την παροχή κατάλληλων 
εξηγήσεων από μια επιγραμμική 
πλατφόρμα, της πρόσκλησης της 
Επιτροπής για συμμετοχή στην εφαρμογή 
ενός τέτοιου κώδικα δεοντολογίας θα 
μπορούσε να ληφθεί υπόψη, κατά 
περίπτωση, κατά τον καθορισμό του 
κατά πόσον η επιγραμμική πλατφόρμα 
έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 249
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa, Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(68) Είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός (68) Είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός 
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να προσδιορίσει ορισμένα σημεία προς 
εξέταση στους εν λόγω κώδικες 
δεοντολογίας. Ειδικότερα, τα μέτρα 
περιορισμού των κινδύνων σχετικά με 
συγκεκριμένους τύπους παράνομου 
περιεχομένου θα πρέπει να διερευνηθούν 
μέσω συμφωνιών αυτορρύθμισης και 
συρρύθμισης. Ένα άλλο σημείο προς 
εξέταση είναι οι πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των συστημικών κινδύνων στην 
κοινωνία και τη δημοκρατία, όπως η 
παραπληροφόρηση ή δραστηριότητες 
χειραγώγησης και κατάχρησης. Στο 
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται 
συντονισμένες ενέργειες που στοχεύουν 
στην ενίσχυση της πληροφόρησης, 
περιλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης, όπως η χρήση μποτ ή 
ψεύτικων λογαριασμών για τη δημιουργία 
ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, 
ενίοτε με σκοπό την αποκόμιση 
οικονομικού κέρδους, οι οποίες είναι 
ιδιαίτερα επιβλαβείς για τους ευάλωτους 
αποδέκτες της υπηρεσίας, όπως τα παιδιά. 
Σε σχέση με αυτά τα σημεία, η 
προσχώρηση μιας πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας σε έναν 
συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας και η 
συμμόρφωσή της με αυτόν μπορούν να 
θεωρηθούν κατάλληλο μέτρο περιορισμού 
των κινδύνων. Η απόρριψη, χωρίς την 
παροχή κατάλληλων εξηγήσεων από μια 
επιγραμμική πλατφόρμα, της πρόσκλησης 
της Επιτροπής για συμμετοχή στην 
εφαρμογή ενός τέτοιου κώδικα 
δεοντολογίας θα μπορούσε να ληφθεί 
υπόψη, κατά περίπτωση, κατά τον 
καθορισμό του κατά πόσον η επιγραμμική 
πλατφόρμα έχει παραβεί τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

να προσδιορίσει ορισμένα σημεία προς 
εξέταση στους εν λόγω κώδικες 
δεοντολογίας. Ειδικότερα, τα μέτρα 
περιορισμού των κινδύνων σχετικά με 
συγκεκριμένους τύπους παράνομου 
περιεχομένου θα πρέπει να διερευνηθούν 
μέσω συμφωνιών αυτορρύθμισης και 
συρρύθμισης. Ένα άλλο σημείο προς 
εξέταση είναι οι πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των συστημικών κινδύνων στην 
κοινωνία και τη δημοκρατία, όπως η 
παραπληροφόρηση, το επιβλαβές 
περιεχόμενο, και ιδιαίτερα η ρητορική 
μίσους, ή δραστηριότητες χειραγώγησης 
και κατάχρησης. Στο πλαίσιο αυτό 
περιλαμβάνονται συντονισμένες ενέργειες 
που στοχεύουν στην ενίσχυση της 
πληροφόρησης, περιλαμβανομένης της 
παραπληροφόρησης, όπως η χρήση μποτ ή 
ψεύτικων λογαριασμών για τη δημιουργία 
ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, 
ενίοτε με σκοπό την αποκόμιση 
οικονομικού κέρδους, οι οποίες είναι 
ιδιαίτερα επιβλαβείς για τους ευάλωτους 
αποδέκτες της υπηρεσίας, όπως τα παιδιά. 
Σε σχέση με αυτά τα σημεία, η 
προσχώρηση μιας πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας σε έναν 
συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας και η 
συμμόρφωσή της με αυτόν μπορούν να 
θεωρηθούν κατάλληλο μέτρο περιορισμού 
των κινδύνων. Η απόρριψη, χωρίς την 
παροχή κατάλληλων εξηγήσεων από μια 
επιγραμμική πλατφόρμα, της πρόσκλησης 
της Επιτροπής για συμμετοχή στην 
εφαρμογή ενός τέτοιου κώδικα 
δεοντολογίας θα μπορούσε να ληφθεί 
υπόψη, κατά περίπτωση, κατά τον 
καθορισμό του κατά πόσον η επιγραμμική 
πλατφόρμα έχει παραβεί τις υποχρεώσεις 
που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 250
Clare Daly
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τους κώδικες 
δεοντολογίας θα μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν ως βάση για τις 
προσπάθειες αυτορρύθμισης που 
καταβάλλονται ήδη σε ενωσιακό επίπεδο, 
όπως, για παράδειγμα, η δέσμευση για 
την ασφάλεια των προϊόντων, το 
μνημόνιο συμφωνίας κατά των 
προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, ο 
κώδικας δεοντολογίας κατά της 
παράνομης ρητορικής μίσους, καθώς και 
ο κώδικας πρακτικής για την 
παραπληροφόρηση. Όσον αφορά 
ειδικότερα τον τελευταίο κώδικα, η 
Επιτροπή θα εκδώσει καθοδήγηση για 
την ενίσχυση του κώδικα πρακτικής για 
την παραπληροφόρηση όπως 
ανακοινώθηκε στο ευρωπαϊκό σχέδιο 
δράσης για τη δημοκρατία.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 251
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(69) Οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τους κώδικες 
δεοντολογίας θα μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν ως βάση για τις προσπάθειες 
αυτορρύθμισης που καταβάλλονται ήδη σε 
ενωσιακό επίπεδο, όπως, για παράδειγμα, 
η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων, το μνημόνιο συμφωνίας κατά 
των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, 

(69) Οι κανόνες του παρόντος 
κανονισμού σχετικά με τους κώδικες 
δεοντολογίας θα μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν ως βάση για τις προσπάθειες 
αυτορρύθμισης που καταβάλλονται ήδη σε 
ενωσιακό επίπεδο, όπως, για παράδειγμα, 
η δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων, το μνημόνιο συμφωνίας κατά 
των προϊόντων παραποίησης/απομίμησης, 
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ο κώδικας δεοντολογίας κατά της 
παράνομης ρητορικής μίσους, καθώς και ο 
κώδικας πρακτικής για την 
παραπληροφόρηση. Όσον αφορά 
ειδικότερα τον τελευταίο κώδικα, η 
Επιτροπή θα εκδώσει καθοδήγηση για την 
ενίσχυση του κώδικα πρακτικής για την 
παραπληροφόρηση όπως ανακοινώθηκε 
στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη 
δημοκρατία.

ο κώδικας δεοντολογίας κατά της 
παράνομης ρητορικής μίσους, καθώς και ο 
κώδικας πρακτικής για την 
παραπληροφόρηση. Όσον αφορά 
ειδικότερα τον τελευταίο κώδικα, η 
Επιτροπή εξέδωσε καθοδήγηση για την 
ενίσχυση του κώδικα πρακτικής για την 
παραπληροφόρηση όπως ανακοινώθηκε 
στο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη 
δημοκρατία, τον Μάιο 2021.

Or. en

Τροπολογία 252
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Σε περίπτωση έκτακτων 
περιστάσεων που επηρεάζουν τη δημόσια 
ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, η Επιτροπή 
μπορεί να κινήσει την κατάρτιση 
πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων για 
τον συντονισμό μιας ταχείας, συλλογικής 
και διασυνοριακής απάντησης στο 
επιγραμμικό περιβάλλον. Στις έκτακτες 
περιστάσεις μπορεί να περιλαμβάνεται 
οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός, όπως 
σεισμοί, τυφώνες, πανδημίες και άλλες 
σοβαρές διασυνοριακές απειλές για τη 
δημόσια υγεία, ο πόλεμος και 
τρομοκρατικέ ενέργειες, στο πλαίσιο των 
οποίων οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
μπορεί, για παράδειγμα, να 
χρησιμοποιούνται αθέμιτα για την ταχεία 
διάδοση παράνομου περιεχομένου ή 
παραπληροφόρησης ή όταν προκύπτει 
ανάγκη για ταχεία διάδοση αξιόπιστων 
πληροφοριών. Λαμβανομένου υπόψη του 
σημαντικού ρόλου των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών στη διάδοση 
πληροφοριών στις κοινωνίες μας και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, οι πλατφόρμες 
αυτές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 

διαγράφεται
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καταρτίζουν και να εφαρμόζουν ειδικά 
πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων. Τα εν 
λόγω πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων 
θα πρέπει να ενεργοποιούνται για 
περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα και 
τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει 
επίσης να περιορίζονται σε ό,τι είναι 
απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση 
της έκτακτης περίστασης. Τα μέτρα αυτά 
θα πρέπει να συνάδουν με τον παρόντα 
κανονισμό και δεν θα πρέπει να 
ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση των 
συμμετεχουσών πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών να 
παρακολουθούν τις πληροφορίες τις 
οποίες μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε 
να αναζητούν με ενεργητικό τρόπο 
γεγονότα ή περιστάσεις που υποδεικνύουν 
παράνομο περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 253
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(71) Σε περίπτωση έκτακτων 
περιστάσεων που επηρεάζουν τη δημόσια 
ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, η Επιτροπή 
μπορεί να κινήσει την κατάρτιση 
πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων για τον 
συντονισμό μιας ταχείας, συλλογικής και 
διασυνοριακής απάντησης στο 
επιγραμμικό περιβάλλον. Στις έκτακτες 
περιστάσεις μπορεί να περιλαμβάνεται 
οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός, όπως 
σεισμοί, τυφώνες, πανδημίες και άλλες 
σοβαρές διασυνοριακές απειλές για τη 
δημόσια υγεία, ο πόλεμος και 
τρομοκρατικέ ενέργειες, στο πλαίσιο των 
οποίων οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
μπορεί, για παράδειγμα, να 

(71) Σε περίπτωση έκτακτων 
περιστάσεων που επηρεάζουν τη δημόσια 
ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, η Επιτροπή 
μπορεί να κινήσει την κατάρτιση 
πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων για τον 
συντονισμό μιας ταχείας, συλλογικής και 
διασυνοριακής απάντησης στο 
επιγραμμικό περιβάλλον υπέρ του 
δημοσίου συμφέροντος. Στις έκτακτες 
περιστάσεις μπορεί να περιλαμβάνεται 
οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός, όπως 
σεισμοί, τυφώνες, πανδημίες και άλλες 
σοβαρές διασυνοριακές απειλές για τη 
δημόσια υγεία, ο πόλεμος και 
τρομοκρατικέ ενέργειες, στο πλαίσιο των 
οποίων οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
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χρησιμοποιούνται αθέμιτα για την ταχεία 
διάδοση παράνομου περιεχομένου ή 
παραπληροφόρησης ή όταν προκύπτει 
ανάγκη για ταχεία διάδοση αξιόπιστων 
πληροφοριών. Λαμβανομένου υπόψη του 
σημαντικού ρόλου των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών στη διάδοση 
πληροφοριών στις κοινωνίες μας και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, οι πλατφόρμες 
αυτές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
καταρτίζουν και να εφαρμόζουν ειδικά 
πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων. Τα εν 
λόγω πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων θα 
πρέπει να ενεργοποιούνται για 
περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα και 
τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει 
επίσης να περιορίζονται σε ό,τι είναι 
απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση 
της έκτακτης περίστασης. Τα μέτρα αυτά 
θα πρέπει να συνάδουν με τον παρόντα 
κανονισμό και δεν θα πρέπει να 
ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση των 
συμμετεχουσών πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών να 
παρακολουθούν τις πληροφορίες τις οποίες 
μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε να 
αναζητούν με ενεργητικό τρόπο γεγονότα 
ή περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομο 
περιεχόμενο.

μπορεί, για παράδειγμα, να 
χρησιμοποιούνται αθέμιτα για την ταχεία 
διάδοση παράνομου περιεχομένου ή 
παραπληροφόρησης ή όταν προκύπτει 
ανάγκη για ταχεία διάδοση αξιόπιστων 
πληροφοριών. Λαμβανομένου υπόψη του 
σημαντικού ρόλου των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών στη διάδοση 
πληροφοριών στις κοινωνίες μας και σε 
διασυνοριακό επίπεδο, οι πλατφόρμες 
αυτές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
καταρτίζουν και να εφαρμόζουν ειδικά 
πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων. Τα εν 
λόγω πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων θα 
πρέπει να ενεργοποιούνται για 
περιορισμένο μόνο χρονικό διάστημα και 
τα μέτρα που λαμβάνονται θα πρέπει 
επίσης να περιορίζονται σε ό,τι είναι 
απολύτως αναγκαίο για την αντιμετώπιση 
της έκτακτης περίστασης. Τα μέτρα αυτά 
θα πρέπει να συνάδουν με τον παρόντα 
κανονισμό και δεν θα πρέπει να 
ισοδυναμούν με γενική υποχρέωση των 
συμμετεχουσών πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών να 
παρακολουθούν τις πληροφορίες τις οποίες 
μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε να 
αναζητούν με ενεργητικό τρόπο γεγονότα 
ή περιστάσεις που υποδεικνύουν παράνομο 
περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 254
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 75

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(75) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίσουν υφιστάμενη εθνική αρχή ως 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών ή να της 
αναθέσουν ειδικά καθήκοντα εφαρμογής 
και επιβολής του παρόντος κανονισμού, 
υπό την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια 

(75) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίσουν υφιστάμενη εθνική αρχή ως 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών ή να της 
αναθέσουν ειδικά καθήκοντα εφαρμογής 
και επιβολής του παρόντος κανονισμού, 
υπό την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια 
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ορισθείσα αρχή πληροί τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
για παράδειγμα, σχετικά με την 
ανεξαρτησία της. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
δεν εμποδίζονται καταρχήν να 
συγχωνεύσουν καθήκοντα εντός 
υφιστάμενης αρχής, σύμφωνα με το 
ενωσιακό δίκαιο. Τα μέτρα για τον σκοπό 
αυτόν μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, την απαγόρευση απόλυσης του 
προέδρου ή μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου ενός συλλογικού οργάνου 
υφιστάμενης αρχής πριν από τη λήξη της 
θητείας τους, αποκλειστικά και μόνο λόγω 
θεσμικής μεταρρύθμισης η οποία 
περιλαμβάνει τη συγχώνευση 
διαφορετικών λειτουργιών εντός μίας 
αρχής, ελλείψει κανόνων που να εγγυώνται 
ότι οι απολύσεις αυτές δεν θέτουν σε 
κίνδυνο την ανεξαρτησία και την 
αμεροληψία των εν λόγω μελών.

ορισθείσα αρχή πληροί τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
για παράδειγμα, σχετικά με την 
ανεξαρτησία της. Επιπλέον, τα κράτη μέλη 
δεν εμποδίζονται καταρχήν να 
συγχωνεύσουν καθήκοντα εντός 
υφιστάμενης αρχής, σύμφωνα με το 
ενωσιακό δίκαιο. Ωστόσο, θα πρέπει να 
αποφύγουν να ορίσουν τις ίδιες αρχές με 
εκείνες που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 30 της οδηγίας για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων, προκειμένου 
να αποφευχθεί η παροχή σε ένα μόνο 
ίδρυμα της εξουσίας να διαμορφώσει 
ολόκληρο το τοπίο των μέσων 
ενημέρωσης και τον διαδικτυακό χώρο 
ενός κράτους μέλους. Τα μέτρα για τον 
σκοπό αυτόν μπορεί να περιλαμβάνουν, 
μεταξύ άλλων, την απαγόρευση απόλυσης 
του προέδρου ή μέλους του διοικητικού 
συμβουλίου ενός συλλογικού οργάνου 
υφιστάμενης αρχής πριν από τη λήξη της 
θητείας τους, αποκλειστικά και μόνο λόγω 
θεσμικής μεταρρύθμισης η οποία 
περιλαμβάνει τη συγχώνευση 
διαφορετικών λειτουργιών εντός μίας 
αρχής, ελλείψει κανόνων που να εγγυώνται 
ότι οι απολύσεις αυτές δεν θέτουν σε 
κίνδυνο την ανεξαρτησία και την 
αμεροληψία των εν λόγω μελών.

Or. en

Τροπολογία 255
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 76

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(76) Ελλείψει γενικής απαίτησης 
φυσικής παρουσίας των παρόχων 
ενδιάμεσων υπηρεσιών στο έδαφος 
κράτους μέλους, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί σαφήνεια όσον αφορά το 
ποιο κράτος μέλος ασκεί δικαιοδοσία επί 

(76) Ελλείψει γενικής απαίτησης 
φυσικής παρουσίας των παρόχων 
ενδιάμεσων υπηρεσιών στο έδαφος 
κράτους μέλους, είναι αναγκαίο να 
διασφαλιστεί σαφήνεια όσον αφορά το 
ποιο κράτος μέλος ασκεί δικαιοδοσία επί 
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των εν λόγω παρόχων για τον σκοπό της 
επιβολής των κανόνων που προβλέπονται 
στα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV από τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές. Ένας πάροχος θα πρέπει 
να υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια 
εγκατάστασή του, δηλαδή, στο οποίο ο 
πάροχος έχει τα κεντρικά γραφεία ή την 
καταστατική έδρα του, όπου ασκούνται οι 
κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες 
και ο επιχειρησιακός έλεγχος. Όσον αφορά 
τους παρόχους που δεν διαθέτουν 
εγκατάσταση στην Ένωση αλλά παρέχουν 
υπηρεσίες στην Ένωση και, ως εκ τούτου, 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, δικαιοδοσία θα 
πρέπει να έχει το κράτος μέλος στο οποίο 
οι εν λόγω πάροχοι έχουν ορίσει τον 
νόμιμο εκπρόσωπό τους, λαμβανομένης 
υπόψη της ιδιότητας του νόμιμου 
εκπροσώπου βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όλα 
τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να 
έχουν δικαιοδοσία όσον αφορά παρόχους 
οι οποίοι δεν όρισαν νόμιμο εκπρόσωπο, 
υπό τον όρο της τήρησης της αρχής ne bis 
in idem. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε κράτος 
μέλος που ασκεί δικαιοδοσία όσον αφορά 
τους εν λόγω παρόχους θα πρέπει να 
ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, όλα τα άλλα κράτη μέλη 
σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει στο 
πλαίσιο της άσκησης αυτής της 
δικαιοδοσίας.

των εν λόγω παρόχων για τον σκοπό της 
επιβολής των κανόνων που προβλέπονται 
στα κεφάλαια ΙΙΙ και ΙV από τις εθνικές 
αρμόδιες αρχές. Ένας πάροχος θα πρέπει 
να υπάγεται στη δικαιοδοσία του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται η κύρια 
εγκατάστασή του, δηλαδή, στο οποίο ο 
πάροχος έχει τα κεντρικά γραφεία ή την 
καταστατική έδρα του, όπου ασκούνται οι 
κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες 
και ο επιχειρησιακός έλεγχος. Όσον αφορά 
τους παρόχους που δεν διαθέτουν 
εγκατάσταση στην Ένωση αλλά παρέχουν 
υπηρεσίες στην Ένωση και, ως εκ τούτου, 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, δικαιοδοσία θα 
πρέπει να έχει το κράτος μέλος στο οποίο 
οι εν λόγω πάροχοι έχουν ορίσει τον 
νόμιμο εκπρόσωπό τους, λαμβανομένης 
υπόψη της ιδιότητας του νόμιμου 
εκπροσώπου βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, όλα 
τα κράτη μέλη θα πρέπει, ωστόσο, να 
έχουν δικαιοδοσία όσον αφορά παρόχους 
οι οποίοι δεν όρισαν νόμιμο εκπρόσωπο, 
υπό τον όρο της τήρησης της αρχής ne bis 
in idem. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε κράτος 
μέλος που ασκεί δικαιοδοσία όσον αφορά 
τους εν λόγω παρόχους θα πρέπει να 
ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, όλα τα άλλα κράτη μέλη 
σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει στο 
πλαίσιο της άσκησης αυτής της 
δικαιοδοσίας. Επιπλέον, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική 
προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
των πολιτών της ΕΕ που λαμβάνουν 
υπόψη τη διαφορετική εθνική νομοθεσία 
και τη διαφορά κοινωνικοπολιτισμικού 
πλαισίου μεταξύ χωρών, ένα κράτος 
μέλος ασκεί δικαιοδοσία όταν αφορά 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
που προσφέρουν υπηρεσίες σε σημαντικό 
αριθμό παραληπτών σε ένα συγκεκριμένο 
κράτος μέλος. Η δικαιοδοσία των κρατών 
μελών είναι ιδιαίτερα σημαντική σε 
περίπτωση πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών οι οποίες αποτελούν μέσα 
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κοινωνικής δικτύωσης επειδή 
διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη 
διευκόλυνση της δημόσιας συζήτησης

Or. en

Τροπολογία 256
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 79

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(79) Στο πλαίσιο της άσκησης των εν 
λόγω εξουσιών, οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες σχετικά 
με διαδικασίες και ζητήματα όπως η 
ανάγκη εκ των προτέρων λήψης 
δικαστικής άδειας για την είσοδο σε 
ορισμένες εγκαταστάσεις και τα προνόμια 
των επαγγελματιών νομικών. Οι διατάξεις 
αυτές θα πρέπει ειδικότερα να 
διασφαλίζουν τον σεβασμό του 
θεμελιώδους δικαιώματος πραγματικής 
προσφυγής και δίκαιης δίκης, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης, και το δικαίωμα σεβασμού 
της ιδιωτικής ζωής. Εν προκειμένω, οι 
εγγυήσεις που προβλέπονται σε σχέση με 
τις διαδικασίες της Επιτροπής δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού θα μπορούσαν 
να χρησιμεύσουν ως κατάλληλο σημείο 
αναφοράς. Πριν από τη λήψη τελικής 
απόφασης θα πρέπει να εξασφαλίζεται εκ 
των προτέρων, δίκαιη και αμερόληπτη 
διαδικασία, συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος ακρόασης των 
ενδιαφερόμενων προσώπων, και του 
δικαιώματος πρόσβασης στον φάκελο, με 
παράλληλη τήρηση της εμπιστευτικότητας 
και του επαγγελματικού και 
επιχειρηματικού απορρήτου, καθώς και της 
υποχρέωσης παροχής ουσιαστικών λόγων 
για τις αποφάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν θα 
πρέπει να αποκλείει τη λήψη μέτρων, σε 

(79) Στο πλαίσιο της άσκησης των εν 
λόγω εξουσιών, οι αρμόδιες αρχές θα 
πρέπει να συμμορφώνονται με τους 
εφαρμοστέους εθνικούς κανόνες σχετικά 
με διαδικασίες και ζητήματα όπως η 
ανάγκη εκ των προτέρων λήψης 
δικαστικής άδειας για την είσοδο σε 
ορισμένες εγκαταστάσεις και τα προνόμια 
των επαγγελματιών νομικών. Οι διατάξεις 
αυτές θα πρέπει ειδικότερα να 
διασφαλίζουν τον σεβασμό του 
θεμελιώδους δικαιώματος πραγματικής 
προσφυγής και δίκαιης δίκης, 
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 
υπεράσπισης, και το δικαίωμα σεβασμού 
της ιδιωτικής ζωής. Πριν από τη λήψη 
τελικής απόφασης θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται εκ των προτέρων, δίκαιη 
και αμερόληπτη διαδικασία, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
ακρόασης των ενδιαφερόμενων 
προσώπων, και του δικαιώματος 
πρόσβασης στον φάκελο, με παράλληλη 
τήρηση της εμπιστευτικότητας και του 
επαγγελματικού και επιχειρηματικού 
απορρήτου, καθώς και της υποχρέωσης 
παροχής ουσιαστικών λόγων για τις 
αποφάσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν θα πρέπει 
να αποκλείει τη λήψη μέτρων, σε δεόντως 
τεκμηριωμένες περιπτώσεις έκτακτης 
ανάγκης και με την επιφύλαξη 
κατάλληλων όρων και διαδικαστικών 
ρυθμίσεων. Επιπλέον, η άσκηση των 
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δεόντως τεκμηριωμένες περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης και με την επιφύλαξη 
κατάλληλων όρων και διαδικαστικών 
ρυθμίσεων. Επιπλέον, η άσκηση των 
εξουσιών θα πρέπει να είναι αναλογική, 
μεταξύ άλλων, προς τη φύση της 
παράβασης ή εικαζόμενης παράβασης και 
τις συνολικές πραγματικές ή δυνητικές 
επιβλαβείς συνέπειες που προκαλούνται 
από αυτήν. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
καταρχήν να λαμβάνουν υπόψη όλα τα 
σχετικά γεγονότα και τις περιστάσεις της 
υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών που συλλέγονται από 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

εξουσιών θα πρέπει να είναι αναλογική, 
μεταξύ άλλων, προς τη φύση της 
παράβασης ή εικαζόμενης παράβασης και 
τις συνολικές πραγματικές ή δυνητικές 
επιβλαβείς συνέπειες που προκαλούνται 
από αυτήν. Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει 
καταρχήν να λαμβάνουν υπόψη όλα τα 
σχετικά γεγονότα και τις περιστάσεις της 
υπόθεσης, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών που συλλέγονται από 
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία 257
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 84

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(84) Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών θα πρέπει να δημοσιεύει 
τακτικά έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Δεδομένου ότι ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών 
ενημερώνεται επίσης για εντολές 
ανάληψης δράσης κατά παράνομου 
περιεχομένου ή παροχής πληροφοριών που 
ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό 
μέσω του κοινού συστήματος ανταλλαγής 
πληροφοριών, ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει 
στην ετήσια έκθεσή του τον αριθμό και τις 
κατηγορίες αυτών των εντολών που 
απευθύνονται σε παρόχους ενδιάμεσων 
υπηρεσιών και εκδίδονται από δικαστικές 
και διοικητικές αρχές στο οικείο κράτος 
μέλος.

(84) Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών θα πρέπει να δημοσιεύει 
τακτικά έκθεση σχετικά με τις 
δραστηριότητες που εκτελούνται βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Δεδομένου ότι ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών 
ενημερώνεται επίσης για εντολές 
ανάληψης δράσης κατά παράνομου 
περιεχομένου ή παροχής πληροφοριών που 
ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό 
μέσω του κοινού συστήματος ανταλλαγής 
πληροφοριών, ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών θα πρέπει να περιλαμβάνει 
στην ετήσια έκθεσή του τον αριθμό και τις 
κατηγορίες αυτών των εντολών που 
απευθύνονται σε παρόχους ενδιάμεσων 
υπηρεσιών και εκδίδονται από δικαστικές 
και διοικητικές αρχές και αρχές επιβολής 
του νόμου στο οικείο κράτος μέλος.

Or. en
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Τροπολογία 258
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 85

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(85) Όταν ένας συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών ζητεί από άλλον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών να αναλάβει δράση, 
ο αιτών συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών, ή το συμβούλιο σε περίπτωση 
που εξέδωσε σύσταση για αξιολόγηση 
ζητημάτων που αφορούν περισσότερα από 
τρία κράτη μέλη, θα πρέπει να μπορεί να 
παραπέμψει το ζήτημα στην Επιτροπή σε 
περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τις 
αξιολογήσεις ή τα μέτρα που λήφθηκαν ή 
προτάθηκαν, ή τη μη λήψη μέτρων. 
Αντίστοιχα, η Επιτροπή, βάσει των 
πληροφοριών που παρέχονται από τις 
οικείες αρχές, θα πρέπει να είναι σε θέση 
να ζητήσει από τον αρμόδιο συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών να επαναξιολογήσει 
το ζήτημα και να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης εντός 
καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Η 
δυνατότητα αυτή παρέχεται με την 
επιφύλαξη του γενικού καθήκοντος της 
Επιτροπής να εποπτεύει την εφαρμογή και, 
όπου χρειάζεται, να επιβάλλει το ενωσιακό 
δίκαιο υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις 
Συνθήκες. Η μη λήψη μέτρων από τον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
παρέμβαση της Επιτροπής βάσει του 
κεφαλαίου IV τμήμα 3 του παρόντος 
κανονισμού, σε περίπτωση που ο 
εικαζόμενος παραβάτης είναι πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα.

(85) Όταν ένας συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών ζητεί από άλλον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών να αναλάβει δράση, 
ο αιτών συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών, ή το συμβούλιο σε περίπτωση 
που εξέδωσε σύσταση για αξιολόγηση 
ζητημάτων που αφορούν περισσότερα από 
τρία κράτη μέλη, θα πρέπει να μπορεί να 
παραπέμψει το ζήτημα στην Επιτροπή σε 
περίπτωση διαφωνίας όσον αφορά τις 
αξιολογήσεις ή τα μέτρα που λήφθηκαν ή 
προτάθηκαν, ή τη μη λήψη μέτρων. 
Αντίστοιχα, η Επιτροπή, βάσει των 
πληροφοριών που παρέχονται από τις 
οικείες αρχές, θα πρέπει να είναι σε θέση 
να ζητήσει από τον αρμόδιο συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών να επαναξιολογήσει 
το ζήτημα και να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης εντός 
καθορισμένου χρονικού διαστήματος. Η 
δυνατότητα αυτή παρέχεται με την 
επιφύλαξη του γενικού καθήκοντος της 
Επιτροπής να εποπτεύει την εφαρμογή και, 
όπου χρειάζεται, να επιβάλλει το ενωσιακό 
δίκαιο υπό τον έλεγχο του Δικαστηρίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις 
Συνθήκες. Η μη λήψη μέτρων από τον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε 
παρέμβαση του συμβουλίου βάσει του 
κεφαλαίου IV τμήμα 3 του παρόντος 
κανονισμού, σε περίπτωση που ο 
εικαζόμενος παραβάτης είναι πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα.

Or. en
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Τροπολογία 259
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 87

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(87) Λόγω των ιδιαίτερων προκλήσεων 
που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την 
αξιολόγηση και τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης μιας πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας, για 
παράδειγμα, όσον αφορά την κλίμακα ή 
την πολυπλοκότητα εικαζόμενης 
παράβασης ή την ανάγκη ιδιαίτερης 
εμπειρογνωσίας ή ικανοτήτων σε ενωσιακό 
επίπεδο, οι συντονιστές ψηφιακών 
υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητήσουν, σε προαιρετική 
βάση, από την Επιτροπή να παρέμβει και 
να ασκήσει τις εξουσίες έρευνας και 
επιβολής που της αναλογούν βάσει του 
παρόντος κανονισμού.

(87) Λόγω των ιδιαίτερων προκλήσεων 
που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την 
αξιολόγηση και τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης μιας πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας, για 
παράδειγμα, όσον αφορά την κλίμακα ή 
την πολυπλοκότητα εικαζόμενης 
παράβασης ή την ανάγκη ιδιαίτερης 
εμπειρογνωσίας ή ικανοτήτων σε ενωσιακό 
επίπεδο, οι συντονιστές ψηφιακών 
υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να ζητήσουν από το 
συμβούλιο να παρέμβει και να ασκήσει τις 
εξουσίες έρευνας και επιβολής που της 
αναλογούν βάσει του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 260
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 89

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(89) Το συμβούλιο θα πρέπει να 
συμβάλλει στην επίτευξη μιας κοινής 
ενωσιακής αντίληψης όσον αφορά τη 
συνεπή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού και στη συνεργασία μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών, μεταξύ άλλων, 
παρέχοντας συμβουλές στην Επιτροπή και 
στους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών 
σχετικά με κατάλληλα μέτρα έρευνας και 
επιβολής, ιδίως έναντι των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών. Το συμβούλιο 
θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην 

(89) Το συμβούλιο θα πρέπει να 
συμβάλλει στην επίτευξη μιας κοινής και 
συνεπούς ενωσιακής εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και στη συνεργασία 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών, μεταξύ 
άλλων, παρέχοντας συμβουλές στους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών σχετικά 
με κατάλληλα μέτρα έρευνας και επιβολής, 
ιδίως έναντι των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών. Το συμβούλιο 
θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην 
εκπόνηση σχετικών προτύπων και κωδίκων 
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εκπόνηση σχετικών προτύπων και κωδίκων 
δεοντολογίας και να αναλύει αναδυόμενες 
γενικές τάσεις στην ανάπτυξη των 
ψηφιακών υπηρεσιών στην Ένωση.

δεοντολογίας και να αναλύει αναδυόμενες 
γενικές τάσεις στην ανάπτυξη των 
ψηφιακών υπηρεσιών στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 261
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 90

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(90) Για τον σκοπό αυτόν, το συμβούλιο 
θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει γνώμες, 
αιτήματα και συστάσεις προς τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών ή άλλες 
αρμόδιες εθνικές αρχές. Παρότι τα 
ανωτέρω δεν είναι νομικά δεσμευτικά, η 
απόφαση απόκλισης από αυτά θα πρέπει 
να αιτιολογείται δεόντως και θα 
μπορούσε να λαμβάνεται υπόψη από την 
Επιτροπή κατά την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης του οικείου κράτους 
μέλους με τον παρόντα κανονισμό.

(90) Για τον σκοπό αυτόν, το συμβούλιο 
θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει αποφάσεις, 
γνώμες, αιτήματα και συστάσεις προς τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών ή άλλες 
αρμόδιες εθνικές αρχές.

Or. en

Τροπολογία 262
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 91

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(91) Το συμβούλιο θα πρέπει να φέρνει 
σε επαφή τους εκπροσώπους των 
συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών και 
άλλων πιθανών αρμόδιων αρχών υπό την 
προεδρία της Επιτροπής, με σκοπό τη 
διασφάλιση της αξιολόγησης των 
ζητημάτων που υποβάλλονται σε αυτό στο 

(91) Το συμβούλιο θα πρέπει να φέρνει 
σε επαφή τους εκπροσώπους των 
συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών και 
άλλων πιθανών αρμόδιων αρχών υπό την 
προεδρία της Επιτροπής, με σκοπό τη 
διασφάλιση της αξιολόγησης των 
ζητημάτων που υποβάλλονται σε αυτό στο 
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πλαίσιο μιας πλήρως ευρωπαϊκής 
διάστασης. Ενόψει πιθανών οριζόντιων 
στοιχείων που ενδέχεται να είναι 
σημαντικά για άλλα ρυθμιστικά πλαίσια σε 
ενωσιακό επίπεδο, θα πρέπει να 
επιτρέπεται στο συμβούλιο να 
συνεργάζεται με άλλα όργανα, 
οργανισμούς, υπηρεσίες και 
συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης με 
αρμοδιότητες σε τομείς όπως η ισότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, και η 
απαγόρευση των διακρίσεων, η προστασία 
δεδομένων, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, 
οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, η 
ανίχνευση και η διερεύνηση περιπτώσεων 
απάτης σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ένωσης όσον αφορά τελωνειακούς 
δασμούς, ή η προστασία των 
καταναλωτών, στο μέτρο που η 
συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων του.

πλαίσιο μιας πλήρως ευρωπαϊκής 
διάστασης. Ενόψει πιθανών οριζόντιων 
στοιχείων που ενδέχεται να είναι 
σημαντικά για άλλα ρυθμιστικά πλαίσια σε 
ενωσιακό επίπεδο, θα πρέπει να 
επιτρέπεται στο συμβούλιο να 
συνεργάζεται με άλλα όργανα, 
οργανισμούς, υπηρεσίες και 
συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης με 
αρμοδιότητες σε τομείς όπως η ισότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, και η 
απαγόρευση των διακρίσεων, η προστασία 
δεδομένων, ο ανταγωνισμός, οι 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, οι 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες, η ανίχνευση 
και η διερεύνηση περιπτώσεων απάτης σε 
βάρος του προϋπολογισμού της Ένωσης 
όσον αφορά τελωνειακούς δασμούς, ή η 
προστασία των καταναλωτών, στο μέτρο 
που η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 92

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(92) Η Επιτροπή, μέσω του 
προεδρεύοντα, θα πρέπει να συμμετέχει 
στο συμβούλιο χωρίς δικαιώματα ψήφου. 
Μέσω του προεδρεύοντα, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι η ημερήσια 
διάταξη των συνεδριάσεων καθορίζεται 
σύμφωνα με τα αιτήματα των μελών του 
συμβουλίου όπως προβλέπεται στον 
εσωτερικό κανονισμό και σύμφωνα τα 
καθήκοντα του συμβουλίου που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

(92) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
συμμετέχει στο συμβούλιο χωρίς 
δικαιώματα ψήφου.
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Τροπολογία 264
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 96

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(96) Εάν η παράβαση της διάταξης που 
εφαρμόζεται μόνο στις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες δεν 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από την 
πλατφόρμα σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, 
μόνο η Επιτροπή, και όχι ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης, μπορεί, με δική της 
πρωτοβουλία ή κατόπιν συμβουλής του 
συμβουλίου, να αποφασίσει να διερευνήσει 
περαιτέρω τη σχετική παράβαση και τα 
μέτρα τα οποία έλαβε στη συνέχεια η 
πλατφόρμα. Αφού διενεργήσει τις 
αναγκαίες έρευνες, η Επιτροπή θα πρέπει 
να είναι σε θέση να εκδώσει αποφάσεις με 
τις οποίες διαπιστώνεται παράβαση και 
επιβάλλονται κυρώσεις σε πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες, όπου αυτό είναι 
αιτιολογημένο. Θα πρέπει επίσης να έχει 
τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε 
περιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα 
στις οποίες ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης δεν 
έλαβε κανένα μέτρο παρά το αίτημα της 
Επιτροπής ή σε περιπτώσεις στις οποίες ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ζήτησε ο ίδιος από 
την Επιτροπή να παρέμβει σχετικά με 
παράβαση οποιασδήποτε άλλης διάταξης 
του παρόντος κανονισμού, η οποία 
διαπράχθηκε από πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα.

(96) Εάν η παράβαση της διάταξης που 
εφαρμόζεται μόνο στις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες δεν 
αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από την 
πλατφόρμα σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, 
μόνο το συμβούλιο, και όχι ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης, μπορεί, με δική του 
πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος, να 
αποφασίσει να διερευνήσει περαιτέρω τη 
σχετική παράβαση και τα μέτρα τα οποία 
έλαβε στη συνέχεια η πλατφόρμα. Αφού 
διενεργήσει τις αναγκαίες έρευνες, το 
συμβούλιο θα πρέπει να είναι σε θέση να 
εκδώσει αποφάσεις με τις οποίες 
διαπιστώνεται παράβαση και επιβάλλονται 
κυρώσεις σε πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, όπου αυτό είναι 
αιτιολογημένο. Θα πρέπει επίσης να έχει 
τη δυνατότητα να παρεμβαίνει σε 
περιπτώσεις διασυνοριακού χαρακτήρα 
στις οποίες ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης δεν 
έλαβε κανένα μέτρο παρά το αίτημα του 
συμβουλίου ή σε περιπτώσεις στις οποίες ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ζήτησε ο ίδιος από 
την Επιτροπή να παρέμβει σχετικά με 
παράβαση οποιασδήποτε άλλης διάταξης 
του παρόντος κανονισμού, η οποία 
διαπράχθηκε από πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 97

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(97) Η Επιτροπή θα πρέπει να είναι 
ελεύθερη να αποφασίζει αν επιθυμεί ή όχι 
να παρέμβει σε οποιαδήποτε από τις 
περιπτώσεις για τις οποίες της έχουν 
ανατεθεί αρμοδιότητες βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Αφού η Επιτροπή 
κινήσει τη διαδικασία, θα πρέπει να 
αποκλείεται η άσκηση των εξουσιών 
έρευνας και επιβολής από τους οικείους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών της 
εγκατάστασης όσον αφορά τη σχετική 
συμπεριφορά της υπό εξέταση πολύ 
μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας, 
προκειμένου να αποφεύγονται οι 
αλληλεπικαλύψεις, οι ασυνέπειες και οι 
κίνδυνοι από την άποψη της αρχής ne bis 
in idem. Ωστόσο, για λόγους 
αποτελεσματικότητας, οι εν λόγω 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών δεν θα 
πρέπει να εμποδίζονται να ασκούν τις 
εξουσίες τους είτε για να συνδράμουν την 
Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων 
επίβλεψής της, είτε όσον αφορά άλλη 
συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της 
συμπεριφοράς της ίδιας πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας για την οποία 
υπάρχει υπόνοια νέας παράβασης. Οι εν 
λόγω συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, 
καθώς και το συμβούλιο και άλλοι 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, κατά 
περίπτωση, θα πρέπει να παρέχουν στην 
Επιτροπή κάθε απαραίτητη πληροφορία 
και συνδρομή, ώστε να μπορεί να εκτελεί 
τα καθήκοντά της αποτελεσματικά, ενώ, 
αντιστρόφως, η Επιτροπή θα πρέπει να 
τους τηρεί ενήμερους σχετικά με την 
άσκηση των εξουσιών της όπως αρμόζει. 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει, 
κατά περίπτωση, να λαμβάνει υπόψη 
κάθε σχετική αξιολόγηση που 
διενεργείται από το συμβούλιο ή τους 
οικείους συντονιστές ψηφιακών 

(97) Αφού το συμβούλιο κινήσει τη 
διαδικασία, θα πρέπει να αποκλείεται η 
άσκηση των εξουσιών έρευνας και 
επιβολής από τους οικείους συντονιστές 
ψηφιακών υπηρεσιών της εγκατάστασης 
όσον αφορά τη σχετική συμπεριφορά της 
υπό εξέταση πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις, οι 
ασυνέπειες και οι κίνδυνοι από την άποψη 
της αρχής ne bis in idem. Ωστόσο, για 
λόγους αποτελεσματικότητας, οι εν λόγω 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών δεν θα 
πρέπει να εμποδίζονται να ασκούν τις 
εξουσίες τους είτε για να συνδράμουν το 
συμβούλιο, κατόπιν αιτήματός της στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων 
επίβλεψής της, είτε όσον αφορά άλλη 
συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της 
συμπεριφοράς της ίδιας πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας για την οποία 
υπάρχει υπόνοια νέας παράβασης. Οι εν 
λόγω συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, 
καθώς και το συμβούλιο και άλλοι 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, κατά 
περίπτωση, θα πρέπει να έχουν στη 
διάθεσή τους κάθε απαραίτητη 
πληροφορία και συνδρομή, ώστε να μπορεί 
να εκτελεί τα καθήκοντά τους 
αποτελεσματικά.
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υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο και πληροφορία που 
συλλέγεται από αυτούς, με την επιφύλαξη 
των εξουσιών και της αρμοδιότητας της 
Επιτροπής να διενεργεί πρόσθετες 
έρευνες εφόσον χρειάζεται.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 98

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(98) Δεδομένων τόσο των ιδιαίτερων 
προκλήσεων που μπορεί να προκύψουν 
στο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης 
της συμμόρφωσης από τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες, όσο και της 
σημασίας της αποτελεσματικότητας των 
ενεργειών για τον σκοπό αυτόν, και 
λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους και 
του αντίκτυπού τους, καθώς και των 
επιβλαβών συνεπειών τους, η Επιτροπή θα 
πρέπει να διαθέτει ισχυρές εξουσίες 
έρευνας και επιβολής ώστε να μπορεί να 
διερευνά, να επιβάλλει και να 
παρακολουθεί ορισμένους από τους 
κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, με πλήρη σεβασμό της αρχής 
της αναλογικότητας και των δικαιωμάτων 
και συμφερόντων των θιγόμενων μερών.

(98) Δεδομένων τόσο των ιδιαίτερων 
προκλήσεων που μπορεί να προκύψουν 
στο πλαίσιο της προσπάθειας διασφάλισης 
της συμμόρφωσης από τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες, όσο και της 
σημασίας της αποτελεσματικότητας των 
ενεργειών για τον σκοπό αυτόν, και 
λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους και 
του αντίκτυπού τους, καθώς και των 
επιβλαβών συνεπειών τους, το συμβούλιο 
θα πρέπει να διαθέτει ισχυρές εξουσίες 
έρευνας και επιβολής ώστε να μπορεί να 
διερευνά, να επιβάλλει και να 
παρακολουθεί ορισμένους από τους 
κανόνες που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό, με πλήρη σεβασμό της αρχής 
της αναλογικότητας και των δικαιωμάτων 
και συμφερόντων των θιγόμενων μερών.
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 99
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(99) Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει 
να έχει πρόσβαση σε όλα τα σχετικά 
έγγραφα, δεδομένα και πληροφορίες που 
απαιτούνται για την κίνηση και τη 
διεξαγωγή ερευνών και για την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
σχετικές υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στον παρόντα κανονισμό, ανεξάρτητα από 
τον κάτοχο των εν λόγω εγγράφων, 
δεδομένων και πληροφοριών, καθώς και 
από τη μορφή ή τον μορφότυπό τους, το 
μέσο αποθήκευσής τους ή τον ακριβή τόπο 
όπου είναι αποθηκευμένα. Η Επιτροπή θα 
πρέπει να μπορεί να ζητεί απευθείας από 
την οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα ή σχετικούς τρίτους, ή άλλα 
πρόσωπα, να παράσχουν κάθε σχετικό 
αποδεικτικό στοιχείο, δεδομένο και 
πληροφορία. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει να μπορεί να ζητεί κάθε σχετική 
πληροφορία από οποιαδήποτε δημόσια 
αρχή, φορέα ή οργανισμό του κράτους 
μέλους, ή από κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να απαιτεί πρόσβαση σε 
βάσεις δεδομένων και αλγορίθμους 
αρμόδιων προσώπων, καθώς και σχετικές 
εξηγήσεις, και να καλεί σε συνέντευξη, με 
τη συγκατάθεσή του, οποιοδήποτε 
πρόσωπο το οποίο διαθέτει ενδεχομένως 
χρήσιμες πληροφορίες και να καταγράφει 
τις δηλώσεις του. Η Επιτροπή θα πρέπει 
επίσης να εξουσιοδοτηθεί να προβαίνει σε 
κάθε αναγκαία επιθεώρηση για την 
επιβολή των σχετικών διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού. Σκοπός αυτών των 
εξουσιών έρευνας είναι να συμπληρώνουν 
τη δυνατότητα της Επιτροπής να ζητεί 
συνδρομή από τους συντονιστές ψηφιακών 
υπηρεσιών και άλλες αρχές των κρατών 
μελών, για παράδειγμα, με την παροχή 
πληροφοριών ή κατά την άσκηση των 
ανωτέρω εξουσιών.

(99) Ειδικότερα, το συμβούλιο θα 
πρέπει να έχει πρόσβαση σε όλα τα 
σχετικά έγγραφα, δεδομένα και 
πληροφορίες που απαιτούνται για την 
κίνηση και τη διεξαγωγή ερευνών και για 
την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με 
τις σχετικές υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 
ανεξάρτητα από τον κάτοχο των εν λόγω 
εγγράφων, δεδομένων και πληροφοριών, 
καθώς και από τη μορφή ή τον μορφότυπό 
τους, το μέσο αποθήκευσής τους ή τον 
ακριβή τόπο όπου είναι αποθηκευμένα. Το 
συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί να ζητεί 
απευθείας από την οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ή σχετικούς 
τρίτους, ή άλλα πρόσωπα, να παράσχουν 
κάθε σχετικό αποδεικτικό στοιχείο, 
δεδομένο και πληροφορία. Επιπλέον, το 
συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί να ζητεί 
κάθε σχετική πληροφορία από 
οποιαδήποτε δημόσια αρχή, φορέα ή 
οργανισμό του κράτους μέλους, ή από 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Το 
συμβούλιο θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
απαιτεί πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων 
και αλγορίθμους αρμόδιων προσώπων, 
καθώς και σχετικές εξηγήσεις, και να καλεί 
σε συνέντευξη, με τη συγκατάθεσή του, 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο διαθέτει 
ενδεχομένως χρήσιμες πληροφορίες και να 
καταγράφει τις δηλώσεις του. Το 
συμβούλιο θα πρέπει επίσης να 
εξουσιοδοτηθεί να προβαίνει σε κάθε 
αναγκαία επιθεώρηση για την επιβολή των 
σχετικών διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού. Σκοπός αυτών των εξουσιών 
έρευνας είναι να συμπληρώνουν τη 
δυνατότητα του συμβουλίου να ζητεί 
συνδρομή από τους συντονιστές ψηφιακών 
υπηρεσιών και άλλες αρχές των κρατών 
μελών, για παράδειγμα, με την παροχή 
πληροφοριών ή κατά την άσκηση των 
ανωτέρω εξουσιών.
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Τροπολογία 268
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 101

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(101) Στις οικείες πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες και σε άλλα 
πρόσωπα που υπόκεινται στην άσκηση των 
εξουσιών της Επιτροπής και των οποίων 
τα συμφέροντα μπορεί να επηρεάζονται 
από μια απόφαση θα πρέπει να παρέχεται η 
ευκαιρία να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις 
τους πριν από την έκδοση αυτής και να 
δίδεται ευρεία δημοσιότητα στις 
εκδιδόμενες αποφάσεις. Είναι 
επιβεβλημένη η προστασία των 
εμπιστευτικών πληροφοριών, χωρίς όμως 
να θίγονται τα δικαιώματα υπεράσπισης 
των ενδιαφερόμενων μερών, και ιδίως το 
δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο της 
υπόθεσης. Επιπλέον, στο πλαίσιο τήρησης 
της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, 
η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει τη 
γνωστοποίηση κάθε πληροφορίας στην 
οποία βασίζεται για την έκδοση της 
απόφασής της στον βαθμό που επιτρέπει 
στον αποδέκτη της απόφασης να 
κατανοήσει τα γεγονότα και τις 
παραμέτρους που οδήγησαν στην 
απόφαση.

(101) Στις οικείες πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες και σε άλλα 
πρόσωπα που υπόκεινται στην άσκηση των 
εξουσιών του συμβουλίου και των οποίων 
τα συμφέροντα μπορεί να επηρεάζονται 
από μια απόφαση θα πρέπει να παρέχεται η 
ευκαιρία να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις 
τους πριν από την έκδοση αυτής και να 
δίδεται ευρεία δημοσιότητα στις 
εκδιδόμενες αποφάσεις. Είναι 
επιβεβλημένη η προστασία των 
εμπιστευτικών πληροφοριών, χωρίς όμως 
να θίγονται τα δικαιώματα υπεράσπισης 
των ενδιαφερόμενων μερών, και ιδίως το 
δικαίωμα πρόσβασης στον φάκελο της 
υπόθεσης. Επιπλέον, στο πλαίσιο τήρησης 
της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, 
το συμβούλιο θα πρέπει να διασφαλίζει τη 
γνωστοποίηση κάθε πληροφορίας στην 
οποία βασίζεται για την έκδοση της 
απόφασής του στον βαθμό που επιτρέπει 
στον αποδέκτη της απόφασης να 
κατανοήσει τα γεγονότα και τις 
παραμέτρους που οδήγησαν στην 
απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 269
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 102

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(102) Για λόγους αποτελεσματικότητας διαγράφεται
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και αποδοτικότητας, επιπλέον της 
γενικής αξιολόγησης του κανονισμού, η 
οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 
πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του, 
μετά την αρχική φάση εκκίνησης και 
βάσει των τριών πρώτων ετών 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει 
επίσης αξιολόγηση των δραστηριοτήτων 
του συμβουλίου και της δομής του.

Or. en

Τροπολογία 270
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 105

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(105) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
αναγνωρίζονται από τον Χάρτη και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που αποτελούν 
γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου. 
Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, 
σύμφωνα με αυτά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, περιλαμβανομένης της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
καθώς και της ελευθερίας και του 
πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης. 
Κατά την άσκηση των εξουσιών που 
καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
όλες οι εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές θα 
πρέπει να επιτυγχάνουν, σε περιπτώσεις 
σύγκρουσης μεταξύ των σχετικών 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, δίκαιη 
ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας.

(105) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
αναγνωρίζονται από τον Χάρτη και τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που αποτελούν 
γενικές αρχές του ενωσιακού δικαίου. 
Συνεπώς, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να ερμηνεύεται και να εφαρμόζεται, 
σύμφωνα με αυτά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδίως με την ελευθερία 
έκφρασης και πληροφόρησης, καθώς και 
με την ελευθερία και τον πλουραλισμού 
των μέσων ενημέρωσης. Κατά την άσκηση 
των εξουσιών που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, όλες οι εμπλεκόμενες 
δημόσιες αρχές θα πρέπει να επιτυγχάνουν 
δίκαιη ισορροπία μεταξύ των 
συγκρουόμενων θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
και παράλληλα να αποδίδουν ιδιαίτερη 
βαρύτητα στην ελευθερία της έκφρασης, 
θεμελιώδες δικαίωμα που αποτελεί έναν 
εκ των ακρογωνιαίων λίθων μιας 
δημοκρατικής κοινωνίας, κάτι που 
μπορεί να μην ισχύει για άλλα θεμελιώδη 
δικαιώματα, παρά τη σημασία τους. 
Όταν τα θεμελιώδη δικαιώματα έρχονται 
σε σύγκρουση μεταξύ τους, πρέπει να 
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λαμβάνεται υπόψη η εφαρμοστέα 
νομολογία, ιδίως εκείνη που έχει 
θεσπιστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από τα 
αρμόδια δικαστήρια των κρατών μελών, 
για να καθοριστεί ποιο δικαίωμα θα 
επικρατήσει σε κάθε συγκεκριμένη 
περίπτωση.

Or. nl

Τροπολογία 271
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 106

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(106) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα, η 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και η διασφάλιση ασφαλούς, 
προβλέψιμου και αξιόπιστου επιγραμμικού 
περιβάλλοντος στο οποίο προστατεύονται 
δεόντως τα θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη, δεν μπορεί 
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, 
επειδή αυτά δεν μπορούν να εξασφαλίσουν 
την αναγκαία εναρμόνιση και συνεργασία 
δρώντας μόνα τους, αλλά μπορεί, λόγω του 
εδαφικού και προσωπικού πεδίου 
εφαρμογής του, να επιτευχθεί καλύτερα σε 
επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει 
μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται 
στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός 
δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
επίτευξη του στόχου αυτού,

(106) Δεδομένου ότι ο στόχος του 
παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένα, η 
εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και η διασφάλιση τεχνολογικά 
ασφαλούς, προβλέψιμου και αξιόπιστου 
επιγραμμικού περιβάλλοντος στο οποίο 
προστατεύονται δεόντως τα θεμελιώδη 
δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς 
από τα κράτη μέλη, επειδή αυτά δεν 
μπορούν να εξασφαλίσουν την αναγκαία 
εναρμόνιση και συνεργασία δρώντας μόνα 
τους, αλλά μπορεί, λόγω του εδαφικού και 
προσωπικού πεδίου εφαρμογής του, να 
επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η 
Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με 
την αρχή της επικουρικότητας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως αυτή 
διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία 
όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

Or. nl
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Τροπολογία 272
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κανόνες σχετικά με την εφαρμογή 
και την επιβολή του παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
και του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών.

γ) κανόνες σχετικά με την εφαρμογή 
και την επιβολή των απαιτήσεων του 
παρόντος κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας 
και του συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών.

Or. en

Τροπολογία 273
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να ορίσει ενιαίους κανόνες για ένα 
ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο 
επιγραμμικό περιβάλλον, στο οποίο 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη.

β) να ορίσει ενιαίους κανόνες για ένα 
ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο 
επιγραμμικό περιβάλλον, στο οποίο 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη, ειδικότερα 
το δικαίωμα στην ελευθερία της 
έκφρασης και της γνώμης.

Or. es

Τροπολογία 274
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να ορίσει ενιαίους κανόνες για ένα β) να ορίσει ενιαίους κανόνες για ένα 
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ασφαλές, προβλέψιμο και αξιόπιστο 
επιγραμμικό περιβάλλον, στο οποίο 
προστατεύονται αποτελεσματικά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη.

τεχνολογικά ασφαλές, προβλέψιμο και 
αξιόπιστο επιγραμμικό περιβάλλον.

Or. nl

Τροπολογία 275
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να διασφαλίσει ότι τα θεμελιώδη 
δικαιώματα κάθε ατόμου, ιδίως το 
θεμελιώδες δικαίωμα στην ελευθερία της 
έκφρασης, προστατεύονται 
αποτελεσματικά και μπορούν να 
ασκούνται ελεύθερα εντός των ορίων που 
ορίζει ο νόμος.

Or. nl

Τροπολογία 276
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) να διευκολύνει τις καινοτομίες, να 
στηρίξει την ψηφιακή μετάβαση, να 
ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη και 
να δημιουργήσει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες εντός της εσωτερικής αγοράς.

Or. en
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Τροπολογία 277
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) να προστατεύσει τους ανηλίκους 
από τη χρήση υπηρεσιών που υπόκεινται 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 278
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
σε ενδιάμεσες υπηρεσίες που παρέχονται 
σε αποδέκτες της υπηρεσίας των οποίων ο 
τόπος εγκατάστασης ή διαμονής 
βρίσκεται στην Ένωση, ανεξάρτητα από 
τον τόπο εγκατάστασης των παρόχων των 
υπηρεσιών αυτών.

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
σε ενδιάμεσες υπηρεσίες που παρέχονται 
σε αποδέκτες της υπηρεσίας, ανεξάρτητα 
από τον τόπο εγκατάστασης των παρόχων 
των υπηρεσιών αυτών.

Or. en

Τροπολογία 279
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε θέματα σχετικά με τις 
υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών, οι οποίες καλύπτονται από 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την 
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οδηγία 2002/58/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης των 
υπευθύνων επεξεργασίας και των 
εκτελούντων την επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 280
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενωσιακό δίκαιο σχετικά με τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και 
τα συγγενικά δικαιώματα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπερβολικά ασαφής

Τροπολογία 281
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) Οδηγία 2002/58/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 282
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε 
ζητήματα σχετικά με τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών οι οποίες 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 283
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— ο σημαντικός αριθμός χρηστών σε 
ένα ή περισσότερα κράτη μέλη· ή

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 284
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «παράνομο περιεχόμενο»: κάθε 
πληροφορία, η οποία από μόνη της ή με 
αναφορά της σε μια δραστηριότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της πώλησης 
προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών, δεν 
συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο ή 
το δίκαιο κράτους μέλους, ανεξάρτητα 
από το ακριβές αντικείμενο ή τη φύση 
του δικαίου αυτού·

ζ) «παράνομο περιεχόμενο»: κάθε 
πληροφορία ή δραστηριότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της πώλησης 
προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών, η 
οποία δεν συμμορφώνεται με το ενωσιακό 
δίκαιο ή το ποινικό, διοικητικό ή αστικό 
νομικό πλαίσιο ενός κράτους μέλους,

Or. en
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Τροπολογία 285
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «παράνομο περιεχόμενο»: κάθε 
πληροφορία, η οποία από μόνη της ή με 
αναφορά της σε μια δραστηριότητα, 
συμπεριλαμβανομένης της πώλησης 
προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών, δεν 
συμμορφώνεται με το ενωσιακό δίκαιο ή 
το δίκαιο κράτους μέλους, ανεξάρτητα από 
το ακριβές αντικείμενο ή τη φύση του 
δικαίου αυτού·

ζ) «παράνομο περιεχόμενο»: κάθε 
πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης της 
πώλησης προϊόντων ή της παροχής 
υπηρεσιών, η οποία δεν συμμορφώνεται 
με το ενωσιακό δίκαιο ή το δίκαιο κράτους 
μέλους, ανεξάρτητα από το ακριβές 
αντικείμενο ή τη φύση του δικαίου αυτού·

Or. en

Τροπολογία 286
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδσάφιο 1 – στοιχείο ζ– σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) «δυνητικά παράνομο 
περιεχόμενο»: περιεχόμενο που δεν είναι 
προδήλως βέβαιο ότι είναι παράνομο, 
αλλά περιέχει ύποπτες ενδείξεις.

Or. it

Τροπολογία 287
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) «προδήλως παράνομο 
περιεχόμενο» σημαίνει περιεχόμενο που 
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μπορεί να αποδειχθεί χωρίς λογική 
αμφιβολία ως αντίθετο με το νόμο· 
περιεχόμενο που περιλαμβάνει 
σεξουαλικές πράξεις με ανηλίκους ή 
άμεση υποκίνηση βίας είναι, σε κάθε 
περίπτωση, προδήλως παράνομο.

Or. nl

Τροπολογία 288
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) «πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα»: πάροχος μιας υπηρεσίας 
φιλοξενίας ο οποίος παρέχει τις υπηρεσίες 
του σε έναν αριθμό μέσων μηνιαίων 
ενεργών παραληπτών της υπηρεσίας στην 
Ένωση ίσο ή μεγαλύτερο από 45 
εκατομμύρια, υπολογιζόμενο σύμφωνα με 
τη μεθοδολογία που ορίζεται στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3·

Or. en

Τροπολογία 289
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) «διαφήμιση»: πληροφορίες που 
έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση του 
μηνύματος νομικού ή φυσικού προσώπου, 
ανεξαρτήτως του αν επιδιώκουν να 
επιτύχουν εμπορικούς ή μη εμπορικούς 
σκοπούς, και προβάλλονται από 
επιγραμμική πλατφόρμα στην επιγραμμική 

ιδ) «διαφήμιση»: πληροφορίες που 
έχουν σχεδιαστεί για την άμεση ή έμμεση 
προώθηση ή κατάταξη πληροφοριών, 
προϊόντων ή υπηρεσιών νομικού ή 
φυσικού προσώπου, ανεξαρτήτως του αν 
επιδιώκουν να επιτύχουν εμπορικούς ή μη 
εμπορικούς σκοπούς, και προβάλλονται 
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διεπαφή της έναντι αμοιβής ειδικά για την 
προώθηση των πληροφοριών αυτών·

από επιγραμμική πλατφόρμα στην 
επιγραμμική διεπαφή ή σε τμήματα αυτής 
της έναντι άμεσης ή έμμεσης αμοιβής 
ειδικά για την προώθηση αυτών των 
πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 290
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ) «διαφήμιση»: πληροφορίες που 
έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση του 
μηνύματος νομικού ή φυσικού προσώπου, 
ανεξαρτήτως του αν επιδιώκουν να 
επιτύχουν εμπορικούς ή μη εμπορικούς 
σκοπούς, και προβάλλονται από 
επιγραμμική πλατφόρμα στην επιγραμμική 
διεπαφή της έναντι αμοιβής ειδικά για την 
προώθηση των πληροφοριών αυτών·

ιδ) «διαφήμιση»: πληροφορίες που 
έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση του 
μηνύματος νομικού ή φυσικού προσώπου, 
ανεξαρτήτως του αν επιδιώκουν να 
επιτύχουν εμπορικούς ή μη εμπορικούς 
σκοπούς, και προβάλλονται από 
επιγραμμική πλατφόρμα στην επιγραμμική 
διεπαφή της έναντι άμεσης ή έμμεσης 
αμοιβής ειδικά για την προώθηση των 
πληροφοριών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 291
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «σύστημα συστάσεων»: πλήρως ή 
μερικώς αυτοματοποιημένο σύστημα το 
οποίο χρησιμοποιείται από επιγραμμική 
πλατφόρμα για να προτείνει στην 
επιγραμμική διεπαφή της συγκεκριμένες 
πληροφορίες σε αποδέκτες της υπηρεσίας, 
μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα αναζήτησης 
που ξεκίνησε ο αποδέκτης ή 

ιε) «σύστημα συστάσεων»: πλήρως ή 
μερικώς αυτοματοποιημένο σύστημα το 
οποίο χρησιμοποιείται από επιγραμμική 
πλατφόρμα για να προτείνει στην 
επιγραμμική διεπαφή της συγκεκριμένες 
πληροφορίες σε αποδέκτες της υπηρεσίας 
και το οποίο λειτουργεί υπό στενή 
ανθρώπινη επίβλεψη, μεταξύ άλλων, ως 
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προσδιορίζοντας με άλλον τρόπο τη 
σχετική σειρά ή την προβολή των 
πληροφοριών που εμφανίζονται·

αποτέλεσμα αναζήτησης που ξεκίνησε ο 
αποδέκτης ή προσδιορίζοντας με άλλον 
τρόπο τη σχετική σειρά ή την προβολή των 
πληροφοριών που εμφανίζονται·

Or. en

Τροπολογία 292
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «σύστημα συστάσεων»: πλήρως ή 
μερικώς αυτοματοποιημένο σύστημα το 
οποίο χρησιμοποιείται από επιγραμμική 
πλατφόρμα για να προτείνει στην 
επιγραμμική διεπαφή της συγκεκριμένες 
πληροφορίες σε αποδέκτες της υπηρεσίας, 
μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα αναζήτησης 
που ξεκίνησε ο αποδέκτης ή 
προσδιορίζοντας με άλλον τρόπο τη 
σχετική σειρά ή την προβολή των 
πληροφοριών που εμφανίζονται·

ιε) «σύστημα συστάσεων»: πλήρως ή 
μερικώς αυτοματοποιημένο σύστημα το 
οποίο χρησιμοποιείται από επιγραμμική 
πλατφόρμα για να προτείνει, να κατατάξει 
ή να εμφανίσει κατά προτεραιότητα στην 
επιγραμμική διεπαφή της συγκεκριμένες 
πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες σε 
αποδέκτες της υπηρεσίας, μεταξύ άλλων, 
ως αποτέλεσμα αναζήτησης που ξεκίνησε 
ο αποδέκτης ή προσδιορίζοντας με άλλον 
τρόπο τη σχετική σειρά ή την προβολή των 
πληροφοριών που εμφανίζονται·

Or. en

Τροπολογία 293
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «σύστημα συστάσεων»: πλήρως ή 
μερικώς αυτοματοποιημένο σύστημα το 
οποίο χρησιμοποιείται από επιγραμμική 
πλατφόρμα για να προτείνει στην 
επιγραμμική διεπαφή της συγκεκριμένες 
πληροφορίες σε αποδέκτες της υπηρεσίας, 
μεταξύ άλλων, ως αποτέλεσμα αναζήτησης 

ιε) «σύστημα συστάσεων»: πλήρως ή 
μερικώς αυτοματοποιημένο σύστημα το 
οποίο χρησιμοποιείται από επιγραμμική 
πλατφόρμα για να προτείνει, να κατατάξει, 
να εμφανίσει κατά προτεραιότητα ή να 
επεξεργαστεί στην επιγραμμική διεπαφή 
της συγκεκριμένες πληροφορίες σε 
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που ξεκίνησε ο αποδέκτης ή 
προσδιορίζοντας με άλλον τρόπο τη 
σχετική σειρά ή την προβολή των 
πληροφοριών που εμφανίζονται·

αποδέκτες της υπηρεσίας, μεταξύ άλλων, 
ως αποτέλεσμα αναζήτησης που ξεκίνησε 
ο αποδέκτης ή προσδιορίζοντας με άλλον 
τρόπο τη σχετική σειρά ή την προβολή των 
πληροφοριών που εμφανίζονται·

Or. en

Τροπολογία 294
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) «έλεγχος περιεχομένου»: οι 
δραστηριότητες που αναλαμβάνουν 
πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών με στόχο 
την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου ή 
πληροφοριών που δεν συνάδουν με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους, οι 
οποίες παρέχονται από αποδέκτες της 
υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων 
που λαμβάνονται και επηρεάζουν τη 
διαθεσιμότητα, την προβολή και την 
προσβασιμότητα του εν λόγω παράνομου 
περιεχομένου ή των εν λόγω 
πληροφοριών, όπως υποβιβασμός, 
απενεργοποίηση της πρόσβασης ή 
απόσυρσή τους, ή την ικανότητα των 
αποδεκτών να παρέχουν τις εν λόγω 
πληροφορίες, όπως κατάργηση ή αναστολή 
του λογαριασμού του αποδέκτη·

ιστ) «έλεγχος περιεχομένου»: οι 
δραστηριότητες που αναλαμβάνουν 
πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών με στόχο 
την ανίχνευση, τον εντοπισμό και την 
αντιμετώπιση παράνομου περιεχομένου 
στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία, οι οποίες παρέχονται από 
αποδέκτες της υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
λαμβάνονται και επηρεάζουν τη 
διαθεσιμότητα, την προβολή και την 
προσβασιμότητα του εν λόγω παράνομου 
περιεχομένου, όπως υποβιβασμός, 
απενεργοποίηση της πρόσβασης ή 
απόσυρσή τους, ή την ικανότητα των 
αποδεκτών να παρέχουν τις εν λόγω 
πληροφορίες, όπως κατάργηση ή αναστολή 
του λογαριασμού του αποδέκτη·

Or. es

Τροπολογία 295
Paul Tang, Patrick Breyer, Karen Melchior, Rasmus Andresen, Kim Van Sparrentak

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Στόχευση ψηφιακής διαφήμισης

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας 
των πληροφοριών δεν συλλέγουν ούτε 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα 
όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 για τον προσδιορισμό των 
παραληπτών στους οποίους εμφανίζονται 
οι διαφημίσεις.
2. Αυτή η διάταξη δεν εμποδίζει τις 
υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών να προσδιορίζουν τους 
παραλήπτες στους οποίους προβάλλονται 
διαφημίσεις βάσει πληροφοριών σχετικά 
με το ευρύτερο πλαίσιο, όπως λέξεις-
κλειδιά, τη ρύθμιση γλώσσας που 
κοινοποιείται από τη συσκευή του 
παραλήπτη ή τη γεωγραφική περιοχή των 
παραληπτών στους οποίους εμφανίζεται 
μια διαφήμιση.
3. Η χρήση των πληροφοριών σχετικά με 
το ευρύτερο πλαίσιο οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
επιτρέπεται μόνο εάν δεν επιτρέπει την 
άμεση ή, μέσω του συνδυασμού τους με 
άλλες πληροφορίες, έμμεση ταυτοποίηση 
ενός ή περισσότερων φυσικών 
προσώπων, ιδίως μέσω αναφοράς σε 
αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, 
όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, 
δεδομένα θέσης, επιγραμμικό 
αναγνωριστικό ταυτότητας, ή σε έναν ή 
περισσότερους παράγοντες που 
προσιδιάζουν στη σωματική, 
φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
ταυτότητα αυτού του φυσικού 
προσώπου/των φυσικών προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 296
Marina Kaljurand
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Ψηφιακή ιδιωτικότητα
Εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, ο πάροχος 
υπηρεσίας της κοινωνίας των 
πληροφοριών καθιστά δυνατή τη χρήση 
και την πληρωμή της εν λόγω υπηρεσίας 
χωρίς να συλλέγει τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα του αποδέκτη.
Ο πάροχος υπηρεσίας της κοινωνίας των 
πληροφοριών επεξεργάζεται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη 
χρήση της υπηρεσίας από τον αποδέκτη 
μόνο στον βαθμό που είναι απολύτως 
αναγκαίο, ώστε να μπορεί ο αποδέκτης να 
χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή ώστε να 
χρεώσει ο πάροχος τον αποδέκτη για τη 
χρήση της υπηρεσίας. Ο φορέας 
εκμετάλλευσης επιγραμμικής 
πλατφόρμας επιτρέπεται να 
επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα που αφορούν τη χρήση της 
υπηρεσίας από τον αποδέκτη με 
αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία 
συστήματος συστάσεων, εάν ο αποδέκτης 
έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679. Τα κράτη μέλη δεν απαιτούν 
από τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας των πληροφοριών να 
διατηρούν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σχετικά με τη χρήση της 
υπηρεσίας από όλους τους αποδέκτες.
Ο πάροχος υπηρεσίας της κοινωνίας των 
πληροφοριών έχει το δικαίωμα να 
παρέχει και να υποστηρίζει διατερματικές 
υπηρεσίες κρυπτογράφησης. 

Or. en
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Τροπολογία 297
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις 
μεταδιδόμενες πληροφορίες.

γ) δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις 
μεταδιδόμενες πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου 
παράνομου περιεχομένου στο κράτος 
μέλος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία.

Or. es

Τροπολογία 298
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα 
των κρατών μελών, να απαιτήσει από τον 
πάροχο υπηρεσιών την παύση ή 
αποτροπή της παράβασης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 299
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα 
των κρατών μελών, να απαιτήσει από τον 

διαγράφεται
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πάροχο υπηρεσιών την παύση ή 
αποτροπή της παράβασης.

Or. en

Τροπολογία 300
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα 
των κρατών μελών, να απαιτήσει από τον 
πάροχο υπηρεσιών την παύση ή 
αποτροπή της παράβασης.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 301
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα 
των κρατών μελών, να απαιτήσει από τον 
πάροχο υπηρεσιών την παύση ή αποτροπή 
της παράβασης.

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα δικαστικής ή λειτουργικά 
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, σύμφωνα 
με τα νομικά συστήματα των κρατών 
μελών, να απαιτήσει από τον πάροχο 
υπηρεσιών την παύση ή αποτροπή της 
παράβασης.

Or. en

Τροπολογία 302
Annalisa Tardino
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα 
των κρατών μελών, να απαιτήσει από τον 
πάροχο υπηρεσιών την παύση ή αποτροπή 
της παράβασης.

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα εθνικής δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα νομικά 
συστήματα των κρατών μελών, να 
απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών την 
παύση ή αποτροπή της παράβασης.

Or. en

Τροπολογία 303
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν τροποποιεί τις πληροφορίες· α) δεν τροποποιεί τις πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου 
παράνομου περιεχομένου στο κράτος 
μέλος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία·

Or. es

Τροπολογία 304
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα 
των κρατών μελών, να απαιτήσει από τον 
πάροχο υπηρεσιών την παύση ή αποτροπή 
της παράβασης.

2. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα εθνικής δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα νομικά 
συστήματα των κρατών μελών, να 
απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών την 
παύση ή αποτροπή της παράβασης.

Or. en
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Τροπολογία 305
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα 
των κρατών μελών, να απαιτήσει από τον 
πάροχο υπηρεσιών την παύση ή αποτροπή 
της παράβασης.

2. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα δικαστικής αρχής, σύμφωνα με 
τα νομικά συστήματα των κρατών μελών, 
να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών 
την παύση ή αποτροπή της παράβασης.

Or. en

Τροπολογία 306
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν γνωρίζει πραγματικά ότι 
πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή 
παράνομο περιεχόμενο και, όσον αφορά 
αξιώσεις αποζημίωσης, δεν έχει αντίληψη 
των γεγονότων ή των περιστάσεων από 
τις οποίες προκύπτει η παράνομη 
δραστηριότητα ή το παράνομο 
περιεχόμενο· ή 

α) δεν γνωρίζει πραγματικά ότι 
πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή 
παράνομο περιεχόμενο· ή 

Or. en

Τροπολογία 307
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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α) δεν γνωρίζει πραγματικά ότι 
πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή 
παράνομο περιεχόμενο και, όσον αφορά 
αξιώσεις αποζημίωσης, δεν έχει αντίληψη 
των γεγονότων ή των περιστάσεων από τις 
οποίες προκύπτει η παράνομη 
δραστηριότητα ή το παράνομο 
περιεχόμενο· ή 

α) δεν γνωρίζει πραγματικά ότι 
πρόκειται για παράνομο περιεχόμενο και, 
όσον αφορά αξιώσεις αποζημίωσης, δεν 
έχει αντίληψη των γεγονότων ή των 
περιστάσεων από τις οποίες προκύπτει η 
παράνομη δραστηριότητα ή το παράνομο 
περιεχόμενο· ή 

Or. en

Τροπολογία 308
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μόλις λάβει γνώση ή αντιληφθεί τα 
ανωτέρω, αποσύρει αμέσως το παράνομο 
περιεχόμενο ή απενεργοποιεί την 
πρόσβαση σε αυτό.

β) μόλις λάβει γνώση ή αντιληφθεί τα 
ανωτέρω, αποσύρει το συντομότερο 
δυνατόν το παράνομο περιεχόμενο ή 
απενεργοποιεί την πρόσβαση σε αυτό 
τηρώντας αυστηρά την αρχή της 
ελευθερίας έκφρασης.

Or. en

Τροπολογία 309
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μόλις λάβει γνώση ή αντιληφθεί τα 
ανωτέρω, αποσύρει αμέσως το παράνομο 
περιεχόμενο ή απενεργοποιεί την 
πρόσβαση σε αυτό.

β) μόλις λάβει γνώση των ανωτέρω, 
αποσύρει αμέσως το παράνομο 
περιεχόμενο ή απενεργοποιεί την 
πρόσβαση σε αυτό.

Or. en
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Τροπολογία 310
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Με την επιφύλαξη ειδικών 
προβλέψεων που ορίζονται στο δίκαιο της 
Ένωσης ή εντός εθνικών διοικητικών ή 
νομικών πλαισίων, οι πάροχοι υπηρεσιών 
φιλοξενίας, μόλις αποκτήσουν 
πραγματική γνώση ή επίγνωση, αφαιρούν 
ή απενεργοποιούν την πρόσβαση σε 
παράνομο περιεχόμενο το συντομότερο 
δυνατόν και σε κάθε περίπτωση:
α) εντός 24 ωρών, όταν το παράνομο 
περιεχόμενο μπορεί να βλάψει σοβαρά τη 
δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, 
συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που 
προωθεί την τρομοκρατία, ή τη δημόσια 
υγεία ή να βλάψει σοβαρά την υγεία ή την 
ασφάλεια των καταναλωτών. Τέτοιες 
διατάξεις πρέπει να ισχύουν ειδικά για το 
υλικό παιδικής πορνογραφίας, την 
αθέμιτη προσέγγιση παιδιών μέσω 
διαδικτύου και τον εκφοβισμό στον 
κυβερνοχώρο.
β) εντός 4 ημερών σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις·
Εάν ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας δεν 
μπορεί να συμμορφωθεί με την 
υποχρέωση της παραγράφου 1α για 
λόγους ανωτέρας βίας ή για 
αντικειμενικώς αιτιολογημένους 
τεχνικούς ή επιχειρησιακούς λόγους, 
ενημερώνει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρμόδια αρχή που 
εξέδωσε εντολή σύμφωνα με το άρθρο 8 ή 
τον αποδέκτη της υπηρεσίας που υπέβαλε 
ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 14 για 
τους λόγους αυτούς.

Or. en
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Τροπολογία 311
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
όσον αφορά την ευθύνη, βάσει του δικαίου 
για την προστασία των καταναλωτών, των 
επιγραμμικών πλατφορμών που επιτρέπουν 
στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ 
αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους, όταν 
η εν λόγω επιγραμμική πλατφόρμα 
παρουσιάζει το συγκεκριμένο 
πληροφοριακό στοιχείο ή καθιστά με άλλο 
τρόπον δυνατή τη συγκεκριμένη 
συναλλαγή κατά τρόπο που θα είχε ως 
αποτέλεσμα ένας μέσος και εύλογα 
ενημερωμένος καταναλωτής να πιστέψει 
ότι οι πληροφορίες ή το προϊόν ή η 
υπηρεσία που αποτελεί αντικείμενο της 
συναλλαγής παρέχονται είτε από την ίδια 
την επιγραμμική πλατφόρμα είτε από 
αποδέκτη της υπηρεσίας που ενεργεί υπό 
την εξουσία ή τον έλεγχό της.

3. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
όσον αφορά την ευθύνη, βάσει του δικαίου 
για την προστασία των καταναλωτών, των 
επιγραμμικών πλατφορμών που επιτρέπουν 
στους καταναλωτές να συνάπτουν εξ 
αποστάσεως συμβάσεις με εμπόρους, όταν 
η εν λόγω επιγραμμική πλατφόρμα 
παρουσιάζει το συγκεκριμένο 
πληροφοριακό στοιχείο ή καθιστά με άλλο 
τρόπον δυνατή τη συγκεκριμένη 
συναλλαγή κατά τρόπο που θα είχε ως 
αποτέλεσμα ένας καταναλωτής να πιστέψει 
ότι οι πληροφορίες ή το προϊόν ή η 
υπηρεσία που αποτελεί αντικείμενο της 
συναλλαγής παρέχονται είτε από την ίδια 
την επιγραμμική πλατφόρμα είτε από 
αποδέκτη της υπηρεσίας που ενεργεί υπό 
την εξουσία ή τον έλεγχό της.

Or. en

Τροπολογία 312
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα 
των κρατών μελών, να απαιτήσει από τον 
πάροχο υπηρεσιών την παύση ή αποτροπή 
της παράβασης.

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα εθνικής δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα νομικά 
συστήματα των κρατών μελών, να 
απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών την 
παύση ή αποτροπή της παράβασης.

Or. en
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Τροπολογία 313
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, σύμφωνα με τα νομικά συστήματα 
των κρατών μελών, να απαιτήσει από τον 
πάροχο υπηρεσιών την παύση ή αποτροπή 
της παράβασης.

4. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη 
δυνατότητα δικαστικής αρχής, σύμφωνα με 
τα νομικά συστήματα των κρατών μελών, 
να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών 
την παύση ή αποτροπή της παράβασης.

Or. en

Τροπολογία 314
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 διαγράφεται
Εθελοντικές αυτεπάγγελτες έρευνες και 
συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
θεωρούνται μη επιλέξιμοι για την 
απαλλαγή από την ευθύνη που 
αναφέρεται στα άρθρα 3, 4 και 5 
αποκλειστικά και μόνο επειδή 
πραγματοποιούν εθελοντικές 
αυτεπάγγελτες έρευνες ή άλλες 
δραστηριότητες με στόχο την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό και την απόσυρση 
παράνομου περιεχομένου ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, 
ή επειδή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις 
του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
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Or. en

Τροπολογία 315
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθελοντικές αυτεπάγγελτες έρευνες και 
συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις

Συμμόρφωση με τις κείμενες διατάξεις

Or. en

Τροπολογία 316
Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
θεωρούνται μη επιλέξιμοι για την 
απαλλαγή από την ευθύνη που αναφέρεται 
στα άρθρα 3, 4 και 5 αποκλειστικά και 
μόνο επειδή πραγματοποιούν εθελοντικές 
αυτεπάγγελτες έρευνες ή άλλες 
δραστηριότητες με στόχο την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό και την απόσυρση 
παράνομου περιεχομένου ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, 
ή επειδή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις 
του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
θεωρούνται μη επιλέξιμοι για την 
απαλλαγή από την ευθύνη που αναφέρεται 
στα άρθρα 3, 4 και 5 αποκλειστικά και 
μόνο επειδή λαμβάνουν τα υποχρεωτικά 
μέτρα για να συμμορφωθούν με τις 
απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 317
Nicola Procaccini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
θεωρούνται μη επιλέξιμοι για την 
απαλλαγή από την ευθύνη που αναφέρεται 
στα άρθρα 3, 4 και 5 αποκλειστικά και 
μόνο επειδή πραγματοποιούν εθελοντικές 
αυτεπάγγελτες έρευνες ή άλλες 
δραστηριότητες με στόχο την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό και την απόσυρση 
παράνομου περιεχομένου ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, 
ή επειδή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις 
του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
θεωρούνται μη επιλέξιμοι για την 
απαλλαγή από την ευθύνη που αναφέρεται 
στα άρθρα 3, 4 και 5 αποκλειστικά και 
μόνο επειδή πραγματοποιούν εθελοντικές 
αυτεπάγγελτες έρευνες ή άλλες 
δραστηριότητες με στόχο την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό και την αναφορά 
παράνομου περιεχομένου, όπως αυτό 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, στις 
αρμόδιες εθνικές δημόσιες αρχές.

Or. it

Τροπολογία 318
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
θεωρούνται μη επιλέξιμοι για την 
απαλλαγή από την ευθύνη που αναφέρεται 
στα άρθρα 3, 4 και 5 αποκλειστικά και 
μόνο επειδή πραγματοποιούν εθελοντικές 
αυτεπάγγελτες έρευνες ή άλλες 
δραστηριότητες με στόχο την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό και την απόσυρση 
παράνομου περιεχομένου ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, ή 
επειδή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του 
ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
θεωρούνται μη επιλέξιμοι για την 
απαλλαγή από την ευθύνη που αναφέρεται 
στα άρθρα 3, 4 και 5 αποκλειστικά και 
μόνο επειδή εφαρμόζουν εθελοντικά 
αυτεπάγγελτα μέτρα ή διεξάγουν άλλες 
δραστηριότητες με στόχο την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό, την αναφορά και την 
απόσυρση παράνομου περιεχομένου ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, ή 
επειδή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του 
εθνικού ή του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.
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Or. en

Τροπολογία 319
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
θεωρούνται μη επιλέξιμοι για την 
απαλλαγή από την ευθύνη που αναφέρεται 
στα άρθρα 3, 4 και 5 αποκλειστικά και 
μόνο επειδή πραγματοποιούν εθελοντικές 
αυτεπάγγελτες έρευνες ή άλλες 
δραστηριότητες με στόχο την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό και την απόσυρση 
παράνομου περιεχομένου ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, ή 
επειδή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του 
ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
θεωρούνται μη επιλέξιμοι για την 
απαλλαγή από την ευθύνη που αναφέρεται 
στα άρθρα 3, 4 και 5 αποκλειστικά και 
μόνο επειδή πραγματοποιούν εθελοντικές 
αυτεπάγγελτες έρευνες ή άλλες 
δραστηριότητες με στόχο την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό και την απόσυρση 
παράνομου περιεχομένου ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, ή 
επειδή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του 
ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 320
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
θεωρούνται μη επιλέξιμοι για την 
απαλλαγή από την ευθύνη που αναφέρεται 
στα άρθρα 3, 4 και 5 αποκλειστικά και 
μόνο επειδή πραγματοποιούν εθελοντικές 
αυτεπάγγελτες έρευνες ή άλλες 
δραστηριότητες με στόχο την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό και την απόσυρση 
παράνομου περιεχομένου ή την 

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
θεωρούνται μη επιλέξιμοι για την 
απαλλαγή από την ευθύνη που αναφέρεται 
στα άρθρα 3, 4 και 5 αποκλειστικά και 
μόνο επειδή λαμβάνουν τα απαραίτητα 
εθελοντικά μέτρα αυτεπάγγελτης έρευνας 
με στόχο την ανίχνευση, τον εντοπισμό και 
την απόσυρση παράνομου περιεχομένου ή 
την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
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απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, ή 
επειδή λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για 
να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του 
ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων 
εκείνων που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

αυτό, για να συμμορφωθούν με τις 
απαιτήσεις του ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 321
Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μη επιβολή γενικής υποχρέωσης 
παρακολούθησης ή ενεργητικής 
αναζήτησης γεγονότων

Μη επιβολή γενικής υποχρέωσης 
παρακολούθησης, ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων ή αυτοματοποιημένου ελέγχου 
περιεχομένου

Or. en

Τροπολογία 322
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν επιβάλλεται στους παρόχους 
ενδιάμεσων υπηρεσιών γενική υποχρέωση 
παρακολούθησης των πληροφοριών που 
μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε γενική 
υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων ή περιστάσεων που 
υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

Δεν επιβάλλεται στους παρόχους 
ενδιάμεσων υπηρεσιών γενική υποχρέωση 
παρακολούθησης των πληροφοριών που 
μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε γενική 
υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων ή περιστάσεων που 
υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

Καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού 
δεν θεωρείται ότι επιβάλλει, απαιτεί ή 
συνιστά τη χρήση αυτοματοποιημένης 
λήψης αποφάσεων ή την παρακολούθηση 
της συμπεριφοράς μεγάλου αριθμού 
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φυσικών προσώπων.

Or. en

Τροπολογία 323
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν επιβάλλεται στους παρόχους 
ενδιάμεσων υπηρεσιών γενική υποχρέωση 
παρακολούθησης των πληροφοριών που 
μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε γενική 
υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων ή περιστάσεων που 
υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

Δεν επιβάλλεται στους παρόχους 
ενδιάμεσων υπηρεσιών γενική υποχρέωση 
παρακολούθησης, είτε de jure είτε de 
facto, των πληροφοριών που μεταδίδουν ή 
αποθηκεύουν, ούτε γενική υποχρέωση 
αναζήτησης ή πρόληψης γεγονότων ή 
περιστάσεων που υποδηλώνουν παράνομη 
δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 324
Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν επιβάλλεται στους παρόχους 
ενδιάμεσων υπηρεσιών γενική υποχρέωση 
παρακολούθησης των πληροφοριών που 
μεταδίδουν ή αποθηκεύουν, ούτε γενική 
υποχρέωση ενεργητικής αναζήτησης 
γεγονότων ή περιστάσεων που 
υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 325
Marina Kaljurand, Paul Tang
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν 
αυτοματοποιημένα εργαλεία για τον 
έλεγχο του περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 326
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7a
Χωρίς περιορισμό της ανωνυμίας

Στους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δεν επιβάλλεται καμία γενική υποχρέωση 
περιορισμού της ανώνυμης ή 
ψευδώνυμης χρήσης των υπηρεσιών 
τους.

Or. en

Τροπολογία 327
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7β
Χωρίς περιορισμό κρυπτογράφησης και 

ασφάλειας
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Στους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δεν επιβάλλεται καμία γενική υποχρέωση 
περιορισμού του επιπέδου των μέτρων 
ασφαλείας και κρυπτογράφησής τους.

Or. en

Τροπολογία 328
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7γ
Χωρίς γενική και αδιάκριτη διατήρηση 

δεδομένων
Στους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δεν επιβάλλεται καμία γενική υποχρέωση 
διατήρησης προσωπικών δεδομένων των 
παραληπτών των υπηρεσιών τους. 
Οποιαδήποτε υποχρέωση διατήρησης 
δεδομένων περιορίζεται σε ό,τι είναι 
απολύτως απαραίτητο σε σχέση με τις 
κατηγορίες δεδομένων που πρέπει να 
διατηρούνται, τα μέσα επικοινωνίας που 
επηρεάζονται, τα ενδιαφερόμενα 
πρόσωπα και την περίοδο διατήρησης 
που εγκρίθηκε.

Or. en

Τροπολογία 329
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
ανάληψης δράσης κατά συγκεκριμένου 

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
ανάληψης δράσης κατά συγκεκριμένου 
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στοιχείου παράνομου περιεχομένου, η 
οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την εκτέλεση των 
εντολών, προσδιορίζοντας το ληφθέν 
μέτρο και τη στιγμή κατά την οποία 
ελήφθη.

στοιχείου παράνομου περιεχομένου, η 
οποία εκδίδεται από μια αρμόδια εθνική 
δικαστική αρχή βάσει του εφαρμοστέου 
ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, οι πάροχοι 
ενδιάμεσων υπηρεσιών ενημερώνουν, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρχή 
που εκδίδει την εντολή σχετικά με την 
εκτέλεση των εντολών, προσδιορίζοντας 
το ληφθέν μέτρο και τη στιγμή κατά την 
οποία ελήφθη.

Ο κανόνας αυτός εφαρμόζεται, 
τηρουμένων των αναλογιών, όσον αφορά 
τις αρμόδιες διοικητικές αρχές που 
διατάσσουν επιγραμμικές πλατφόρμες να 
ενεργήσουν κατά εμπόρων οι οποίοι 
προωθούν ή προσφέρουν παράνομα 
προϊόντα ή υπηρεσίες στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 330
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
ανάληψης δράσης κατά συγκεκριμένου 
στοιχείου παράνομου περιεχομένου, η 
οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την εκτέλεση των 
εντολών, προσδιορίζοντας το ληφθέν 
μέτρο και τη στιγμή κατά την οποία 
ελήφθη.

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
ανάληψης δράσης κατά συγκεκριμένου 
στοιχείου ή πολλαπλών στοιχείων 
παράνομου περιεχομένου, η οποία 
εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την εκτέλεση των 
εντολών, προσδιορίζοντας το ληφθέν 
μέτρο και τη στιγμή κατά την οποία 
ελήφθη.
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Or. en

Τροπολογία 331
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
ανάληψης δράσης κατά συγκεκριμένου 
στοιχείου παράνομου περιεχομένου, η 
οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την εκτέλεση των 
εντολών, προσδιορίζοντας το ληφθέν 
μέτρο και τη στιγμή κατά την οποία 
ελήφθη.

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
ανάληψης δράσης κατά συγκεκριμένου 
στοιχείου παράνομου περιεχομένου, η 
οποία εκδίδεται από μία αρμόδια εθνική 
αρχή βάσει του εφαρμοστέου ενωσιακού ή 
εθνικού δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων 
υπηρεσιών ενημερώνουν, σύμφωνα με το 
ενωσιακό δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την εκτέλεση της 
εντολής, προσδιορίζοντας το ληφθέν μέτρο 
και τη στιγμή κατά την οποία ελήφθη.

Or. en

Τροπολογία 332
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
ανάληψης δράσης κατά συγκεκριμένου 
στοιχείου παράνομου περιεχομένου, η 
οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
ανάληψης δράσης κατά συγκεκριμένου 
στοιχείου παράνομου περιεχομένου, η 
οποία εκδίδεται από εθνικές δικαστικές ή 
διοικητικές αρχές βάσει του εφαρμοστέου 
ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, οι πάροχοι 
ενδιάμεσων υπηρεσιών ενημερώνουν, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρχή 
που εκδίδει την εντολή σχετικά με την 
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εντολή σχετικά με την εκτέλεση των 
εντολών, προσδιορίζοντας το ληφθέν 
μέτρο και τη στιγμή κατά την οποία 
ελήφθη.

εκτέλεση των εντολών, προσδιορίζοντας 
το ληφθέν μέτρο και τη στιγμή κατά την 
οποία ελήφθη.

Or. en

Τροπολογία 333
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
ανάληψης δράσης κατά συγκεκριμένου 
στοιχείου παράνομου περιεχομένου, η 
οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την εκτέλεση των 
εντολών, προσδιορίζοντας το ληφθέν 
μέτρο και τη στιγμή κατά την οποία 
ελήφθη.

1. Κατόπιν παραλαβής, μέσω 
ασφαλούς διαύλου επικοινωνιών, 
πιστοποιημένης εντολής ανάληψης 
δράσης κατά συγκεκριμένου στοιχείου 
παράνομου περιεχομένου, η οποία 
εκδίδεται από εθνική δικαστική αρχή 
βάσει του εφαρμοστέου ενωσιακού ή 
εθνικού δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων 
υπηρεσιών ενημερώνουν, σύμφωνα με το 
ενωσιακό δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την εκτέλεση της 
εντολής, προσδιορίζοντας το ληφθέν 
μέτρο.

Or. en

Τροπολογία 334
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
ανάληψης δράσης κατά συγκεκριμένου 
στοιχείου παράνομου περιεχομένου, η 
οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του 

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
ανάληψης δράσης κατά συγκεκριμένου 
στοιχείου παράνομου περιεχομένου, η 
οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές αρχές βάσει του εφαρμοστέου 
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εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την εκτέλεση των 
εντολών, προσδιορίζοντας το ληφθέν 
μέτρο και τη στιγμή κατά την οποία 
ελήφθη.

ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, οι πάροχοι 
ενδιάμεσων υπηρεσιών ενημερώνουν, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρχή 
που εκδίδει την εντολή σχετικά με την 
εκτέλεση των εντολών, προσδιορίζοντας 
το ληφθέν μέτρο και τη στιγμή κατά την 
οποία ελήφθη.

Or. es

Τροπολογία 335
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι εντολές περιέχουν τα ακόλουθα 
στοιχεία:

α) (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 336
Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— παρουσίαση των λόγων για τους 
οποίους οι πληροφορίες αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο, με αναφορά στη 
συγκεκριμένη διάταξη του ενωσιακού ή 
του εθνικού δικαίου που παραβιάζεται·

— τα στοιχεία αναγνώρισης της 
δικαστικής αρχής που εξέδωσε την 
απόφαση και παρουσίαση των λόγων για 
τους οποίους οι πληροφορίες αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο, με αναφορά στη 
συγκεκριμένη διάταξη του ενωσιακού ή 
του εθνικού δικαίου που παραβιάζεται·

Or. en
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Τροπολογία 337
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— παρουσίαση των λόγων για τους 
οποίους οι πληροφορίες αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο, με αναφορά στη 
συγκεκριμένη διάταξη του ενωσιακού ή 
του εθνικού δικαίου που παραβιάζεται·

— επαρκή παρουσίαση των σαφών 
λόγων για τους οποίους οι πληροφορίες 
αποτελούν παράνομο περιεχόμενο, με 
αναφορά στη συγκεκριμένη διάταξη του 
ενωσιακού ή του εθνικού δικαίου που 
παραβιάζεται·

Or. en

Τροπολογία 338
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— πληροφορίες σχετικά με τη 
δυνατότητα προσφυγής που διατίθεται 
στον πάροχο της υπηρεσίας και στον 
αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε το 
περιεχόμενο·

— πληροφορίες φιλικές προς τον 
χρήστη σχετικά με τη δυνατότητα 
προσφυγής που διατίθεται στον πάροχο της 
υπηρεσίας και στον αποδέκτη της 
υπηρεσίας που παρείχε το περιεχόμενο, 
περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά 
με τη δυνατότητα προσφυγής στην 
αρμόδια αρχή, την προσφυγή σε 
δικαστήριο, καθώς και τις προθεσμίες για 
ένσταση·

Or. en

Τροπολογία 339
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— πληροφορίες σχετικά με τη 
δυνατότητα προσφυγής που διατίθεται 
στον πάροχο της υπηρεσίας και στον 
αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε το 
περιεχόμενο·

— ξεκάθαρες και φιλικές προς τον 
χρήστη πληροφορίες σχετικά με τη 
δυνατότητα διαδικασίας υποβολής 
προσφυγής που διατίθεται στον πάροχο της 
υπηρεσίας και στον αποδέκτη της 
υπηρεσίας που παρείχε το περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 340
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— πληροφορίες σχετικά με τη 
δυνατότητα προσφυγής που διατίθεται 
στον πάροχο της υπηρεσίας και στον 
αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε το 
περιεχόμενο·

— πληροφορίες σχετικά με τη 
δυνατότητα μηχανισμών προσφυγής που 
διατίθεται στον πάροχο της υπηρεσίας και 
στον αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε 
το περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 341
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— πληροφορίες σχετικά με τη 
δυνατότητα προσφυγής που διατίθεται 
στον πάροχο της υπηρεσίας και στον 
αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε το 
περιεχόμενο·

— πληροφορίες σχετικά με τη 
δυνατότητα μηχανισμών προσφυγής που 
διατίθεται στον πάροχο της υπηρεσίας και 
στον αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε 
το περιεχόμενο·

Or. en
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Τροπολογία 342
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στοιχεία ταυτοποίησης της 
αρμόδιας αρχής που εκδίδει την εντολή 
και επαλήθευση της ταυτότητας της 
εντολής από την αρμόδια αρχή·

Or. en

Τροπολογία 343
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οι χρήστες θα πρέπει να έχουν το 
δικαίωμα να ζητούν αποζημίωση στην 
ίδια γλώσσα με το περιεχόμενο που 
αφαιρέθηκε,

Or. en

Τροπολογία 344
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– παραπομπή στη νομική βάση της 
εντολής αφαίρεσης·

Or. en
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Τροπολογία 345
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σήμανση ημερομηνίας, ώρας και 
ηλεκτρονικής υπογραφής της αρμόδιας 
αρχής που εκδίδει την εντολή αφαίρεσης·

Or. en

Τροπολογία 346
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– όπου είναι απαραίτητο και 
αναλογικό, η απόφαση μη γνωστοποίησης 
πληροφοριών σχετικά με την κατάργηση 
ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης 
στο περιεχόμενο για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας, όπως η πρόληψη, η 
διερεύνηση, ο εντοπισμός και η δίωξη 
σοβαρού εγκλήματος, για όσο διάστημα 
είναι αναγκαίο, αλλά όχι πέραν των έξι 
εβδομάδων από την εν λόγω απόφαση·

Or. en

Τροπολογία 347
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η εντολή μπορεί να πιστοποιηθεί 
εύκολα και με ασφάλεια·
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Or. en

Τροπολογία 348
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) όταν ο πάροχος έχει την κύρια 
εγκατάστασή του, ή, εάν δεν είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση, τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του, σε άλλο κράτος μέλος 
από το κράτος της αρχής που εκδίδει την 
εντολή, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της 
εντολής περιορίζεται στο έδαφος του 
κράτους μέλους που εξέδωσε την εντολή·

Or. en

Τροπολογία 349
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) το εδαφικό πεδίο εφαρμογής μιας 
εντολής που απευθύνεται σε πάροχο ο 
οποίος έχει την κύρια εγκατάστασή του ή, 
εάν δεν είναι εγκατεστημένος στην 
Ένωση, τη νομική του εκπροσώπηση σε 
άλλο κράτος μέλος περιορίζεται στο 
κράτος μέλος έκδοσης·

Or. en

Τροπολογία 350
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ)  εάν απευθύνεται σε πάροχο που 
έχει την κύρια εγκατάστασή του εκτός 
της Ένωσης, το εδαφικό πεδίο 
εφαρμογής της εντολής, σε περίπτωση 
παραβίασης του δικαίου της Ένωσης, 
περιορίζεται στο έδαφος της Ένωσης ή, 
σε περίπτωση παραβίασης του εθνικού 
δικαίου, στο έδαφος του κράτους μέλους 
που εκδίδει την εντολή·

Or. en

Τροπολογία 351
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ββ) όπου απευθύνεται σε πάροχο που 
έχει την κύρια εγκατάστασή του εκτός 
της Ένωσης, το εδαφικό πεδίο 
εφαρμογής της εντολής, σε περίπτωση 
παραβίασης του δικαίου της Ένωσης, 
περιορίζεται στο έδαφος της Ένωσης ή, 
σε περίπτωση παραβίασης του εθνικού 
δικαίου, στο έδαφος του κράτους μέλους 
που εκδίδει την εντολή·

Or. en

Τροπολογία 352
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η εντολή συντάσσεται στη γλώσσα γ) η εντολή συντάσσεται στη γλώσσα 
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που δηλώνει ο πάροχος και αποστέλλεται 
στο σημείο επαφής που ορίζει ο πάροχος, 
σύμφωνα με το άρθρο 10.

που δηλώνει ο πάροχος και αποστέλλεται 
στο σημείο επαφής που ορίζει ο πάροχος, 
σύμφωνα με το άρθρο 10. Η εντολή 
μπορεί εναλλακτικά να συνταχθεί στην 
επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους του 
οποίου η αρχή εκδίδει την εντολή κατά 
του συγκεκριμένου στοιχείου παράνομου 
περιεχομένου· σε αυτήν την περίπτωση, 
το σημείο επαφής δικαιούται, κατόπιν 
αιτήματος, μεταγραφή, από την εν λόγω 
αρχή, στη γλώσσα που δηλώνει ο 
πάροχος.

Or. en

Τροπολογία 353
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών από το κράτος μέλος της 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής που 
εκδίδει την εντολή διαβιβάζει, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αντίγραφο 
των εντολών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 σε όλους τους άλλους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών μέσω 
του συστήματος που θεσπίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 67.

3. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών από το κράτος μέλος της 
δικαστικής αρχής που εκδίδει την εντολή 
διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, αντίγραφο των εντολών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε όλους 
τους άλλους συντονιστές ψηφιακών 
υπηρεσιών μέσω του συστήματος που 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67.

Or. en

Τροπολογία 354
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο συντονιστής ψηφιακών 3. Ο συντονιστής ψηφιακών 
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υπηρεσιών από το κράτος μέλος της 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής που 
εκδίδει την εντολή διαβιβάζει, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αντίγραφο 
των εντολών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 σε όλους τους άλλους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών μέσω 
του συστήματος που θεσπίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 67.

υπηρεσιών από το κράτος μέλος της 
δικαστικής αρχής που εκδίδει την εντολή 
διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, αντίγραφο των εντολών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε όλους 
τους άλλους συντονιστές ψηφιακών 
υπηρεσιών μέσω του συστήματος που 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67.

Or. en

Τροπολογία 355
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών από το κράτος μέλος της 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής που 
εκδίδει την εντολή διαβιβάζει, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αντίγραφο 
των εντολών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 σε όλους τους άλλους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών μέσω 
του συστήματος που θεσπίζεται σύμφωνα 
με το άρθρο 67.

3. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών από το κράτος μέλος της 
αρμόδιας αρχής που εκδίδει την εντολή 
διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, αντίγραφο των εντολών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε όλους 
τους άλλους συντονιστές ψηφιακών 
υπηρεσιών μέσω του συστήματος που 
θεσπίζεται σύμφωνα με το άρθρο 67.

Or. en

Τροπολογία 356
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών από το κράτος μέλος, με δική 
του πρωτοβουλία, εντός 72 ωρών από την 
παραλαβή του αντιγράφου της εντολής να 
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ενεργήσει, έχει το δικαίωμα να εξετάσει 
την εντολή για να διαπιστώσει εάν 
παραβιάζει σοβαρά ή προδήλως τη 
νομοθεσία του αντίστοιχου κράτους 
μέλους και ανακαλεί την εντολή στο 
έδαφός του.

Or. en

Τροπολογία 357
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι δικαστικές αρχές μπορούν, κατόπιν 
αιτήματος ενός αιτούντος του οποίου τα 
δικαιώματα παραβιάζονται από την 
προσβασιμότητα του παράνομου 
περιεχομένου, να εκδώσουν εναντίον του 
σχετικού παρόχου υπηρεσιών φιλοξενίας 
εντολή σύμφωνα με το παρόν άρθρο για 
την κατάργηση ή απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε αυτό το περιεχόμενο, 
συμπεριλαμβανομένου μέσω 
προδικαστικών ασφαλιστικών μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που το παράνομο περιεχόμενο παραβιάζει τα δικαιώματα ενός ατόμου, αυτό το 
πρόσωπο έχει αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαστική εξουσία η οποία αποφασίζει σχετικά με 
τη νομιμότητα του περιεχομένου και διασφαλίζει τη δυνατότητα προσφυγής. Αυτό περιλαμβάνει 
το δικαίωμα υποβολής αίτησης για ασφαλιστικά μέτρα. Οι εντολές είναι σύμφωνες με το άρθρο 
8, ιδίως όσον αφορά την εδαφική τους ισχύ.

Τροπολογία 358
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή, μέσω εκτελεστικών 
πράξεων, καθορίζει ένα ευρωπαϊκό 
τεχνικό πρότυπο για τους ασφαλείς 
διαύλους επικοινωνίας που προβλέπουν 
επίσης την επικύρωση των εντολών.

Or. en

Τροπολογία 359
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
παροχής συγκεκριμένου πληροφοριακού 
στοιχείου σχετικού με έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους 
μεμονωμένους αποδέκτες της υπηρεσίας, η 
οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την παραλαβή και την 
εκτέλεση της εντολής.

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
παροχής συγκεκριμένου πληροφοριακού 
στοιχείου σχετικού με έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους 
μεμονωμένους αποδέκτες της υπηρεσίας, η 
οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την παραλαβή, την 
εκτέλεση της εντολής και, όταν δεν έχει 
τεθεί σε ισχύ η εντολή, παρουσίαση των 
λόγων για τους οποίους δεν μπορούν να 
παρασχεθούν πληροφορίες στην εθνική 
δικαστική ή διοικητική αρχή η οποία 
εκδίδει την εντολή.

Or. en

Τροπολογία 360
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
παροχής συγκεκριμένου πληροφοριακού 
στοιχείου σχετικού με έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους 
μεμονωμένους αποδέκτες της υπηρεσίας, η 
οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την παραλαβή και την 
εκτέλεση της εντολής.

1. Κατόπιν παραλαβής, μέσω 
ασφαλούς διαύλου επικοινωνιών, 
πιστοποιημένης εντολής παροχής 
συγκεκριμένου πληροφοριακού στοιχείου 
σχετικού με έναν ή περισσότερους 
συγκεκριμένους μεμονωμένους αποδέκτες 
της υπηρεσίας, η οποία εκδίδεται από 
εθνική δικαστική αρχή βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, με σκοπό την πρόληψη σοβαρών 
απειλών για τη δημόσια ασφάλεια, οι 
πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την εκτέλεση της 
εντολής μέσω ασφαλούς διαύλου 
επικοινωνιών.

Or. en

Τροπολογία 361
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
παροχής συγκεκριμένου πληροφοριακού 
στοιχείου σχετικού με έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους 
μεμονωμένους αποδέκτες της υπηρεσίας, η 
οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την παραλαβή και την 
εκτέλεση της εντολής.

1. Με σκοπό την πρόληψη σοβαρής 
απειλής για τη δημόσια ασφάλεια, 
κατόπιν παραλαβής εντολής παροχής 
συγκεκριμένου πληροφοριακού στοιχείου 
σχετικού με έναν ή περισσότερους 
συγκεκριμένους μεμονωμένους αποδέκτες 
της υπηρεσίας, η οποία εκδίδεται από 
εθνική δικαστική αρχή βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την παραλαβή και την 
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εκτέλεση της εντολής.

Or. en

Τροπολογία 362
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
παροχής συγκεκριμένου πληροφοριακού 
στοιχείου σχετικού με έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους 
μεμονωμένους αποδέκτες της υπηρεσίας, η 
οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές ή διοικητικές αρχές βάσει του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού 
δικαίου, οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την αρχή που εκδίδει την 
εντολή σχετικά με την παραλαβή και την 
εκτέλεση της εντολής.

1. Κατόπιν παραλαβής εντολής 
παροχής συγκεκριμένου πληροφοριακού 
στοιχείου σχετικού με έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους 
μεμονωμένους αποδέκτες της υπηρεσίας, η 
οποία εκδίδεται από τις αρμόδιες εθνικές 
δικαστικές αρχές βάσει του εφαρμοστέου 
ενωσιακού ή εθνικού δικαίου, οι πάροχοι 
ενδιάμεσων υπηρεσιών ενημερώνουν, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την αρχή 
που εκδίδει την εντολή σχετικά με την 
παραλαβή και την εκτέλεση της εντολής.

Or. es

Τροπολογία 363
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— παρουσίαση των λόγων που 
τεκμηριώνουν τον σκοπό για τον οποίο 
ζητούνται οι πληροφορίες και για τους 
οποίους είναι απαραίτητη και αναλογική η 
απαίτηση παροχής των πληροφοριών για 
τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης των 
αποδεκτών των ενδιάμεσων υπηρεσιών 
με τους εφαρμοστέους ενωσιακούς ή 

— παρουσίαση των λόγων που 
τεκμηριώνουν τον σκοπό για τον οποίο 
ζητούνται οι πληροφορίες και για τους 
οποίους είναι απαραίτητη και αναλογική η 
πρόληψη σοβαρής απειλής για τη 
δημόσια ασφάλεια σύμφωνα με τους 
εφαρμοστέους ενωσιακούς ή εθνικούς 
κανόνες·
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εθνικούς κανόνες, εκτός εάν η εν λόγω 
παρουσίαση δεν είναι δυνατό να 
παρασχεθεί για λόγους που αφορούν την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση 
και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων·

Or. en

Τροπολογία 364
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— παρουσίαση των λόγων που 
τεκμηριώνουν τον σκοπό για τον οποίο 
ζητούνται οι πληροφορίες και για τους 
οποίους είναι απαραίτητη και αναλογική 
η απαίτηση παροχής των πληροφοριών 
για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης 
των αποδεκτών των ενδιάμεσων 
υπηρεσιών με τους εφαρμοστέους 
ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες, εκτός 
εάν η εν λόγω παρουσίαση δεν είναι 
δυνατό να παρασχεθεί για λόγους που 
αφορούν την πρόληψη, τη διερεύνηση, 
την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων·

— τα στοιχεία αναγνώρισης της 
δικαστικής αρχής που εκδίδει την εντολή, 
παρουσίαση των λόγων που τεκμηριώνουν 
τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται οι 
πληροφορίες και οι λόγοι για την 
αναγκαιότητα και την αναλογικότητα του 
αιτήματος, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
τον αντίκτυπό του στα θεμελιώδη 
δικαιώματα του συγκεκριμένου 
παραλήπτη της υπηρεσίας του οποίου 
ζητούνται τα δεδομένα, καθώς και τη 
σοβαρότητα του αδικήματος·

Or. en

Τροπολογία 365
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— παρουσίαση των λόγων που 
τεκμηριώνουν τον σκοπό για τον οποίο 
ζητούνται οι πληροφορίες και για τους 
οποίους είναι απαραίτητη και αναλογική 

— παρουσίαση των λόγων για τους 
οποίους ζητούνται οι πληροφορίες για τον 
προσδιορισμό της συμμόρφωσης των 
αποδεκτών των ενδιάμεσων υπηρεσιών με 
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η απαίτηση παροχής των πληροφοριών 
για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης 
των αποδεκτών των ενδιάμεσων 
υπηρεσιών με τους εφαρμοστέους 
ενωσιακούς ή εθνικούς κανόνες, εκτός εάν 
η εν λόγω παρουσίαση δεν είναι δυνατό να 
παρασχεθεί για λόγους που αφορούν την 
πρόληψη, τη διερεύνηση, την ανίχνευση 
και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων·

τους εφαρμοστέους ενωσιακούς ή εθνικούς 
κανόνες, εκτός εάν η εν λόγω παρουσίαση 
δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί για λόγους 
που αφορούν την πρόληψη, τη διερεύνηση, 
την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων·

Or. en

Τροπολογία 366
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— παρουσίαση των λόγων που 
τεκμηριώνουν τον σκοπό για τον οποίο 
ζητούνται οι πληροφορίες και για τους 
οποίους είναι απαραίτητη και αναλογική η 
απαίτηση παροχής των πληροφοριών για 
τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης των 
αποδεκτών των ενδιάμεσων υπηρεσιών με 
τους εφαρμοστέους ενωσιακούς ή εθνικούς 
κανόνες, εκτός εάν η εν λόγω παρουσίαση 
δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί για λόγους 
που αφορούν την πρόληψη, τη διερεύνηση, 
την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων·

— επαρκής παρουσίαση των σαφών 
λόγων που τεκμηριώνουν τον σκοπό για 
τον οποίο ζητούνται οι πληροφορίες και 
για τους οποίους είναι απαραίτητη και 
αναλογική η απαίτηση παροχής των 
πληροφοριών για τον προσδιορισμό της 
συμμόρφωσης των αποδεκτών των 
ενδιάμεσων υπηρεσιών με τους 
εφαρμοστέους ενωσιακούς ή εθνικούς 
κανόνες, εκτός εάν η εν λόγω παρουσίαση 
δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί για λόγους 
που αφορούν τη δημόσια ασφάλεια, όπως 
την πρόληψη, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων·

Or. en

Τροπολογία 367
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— παρουσίαση των λόγων που 
τεκμηριώνουν τον σκοπό για τον οποίο 
ζητούνται οι πληροφορίες και για τους 
οποίους είναι απαραίτητη και αναλογική η 
απαίτηση παροχής των πληροφοριών για 
τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης των 
αποδεκτών των ενδιάμεσων υπηρεσιών με 
τους εφαρμοστέους ενωσιακούς ή εθνικούς 
κανόνες, εκτός εάν η εν λόγω παρουσίαση 
δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί για λόγους 
που αφορούν την πρόληψη, τη διερεύνηση, 
την ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων·

— παρουσίαση των λόγων που 
τεκμηριώνουν τον σκοπό για τον οποίο 
ζητούνται οι πληροφορίες και για τους 
οποίους είναι απαραίτητη και αναλογική η 
απαίτηση παροχής των πληροφοριών για 
τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης των 
αποδεκτών των ενδιάμεσων υπηρεσιών με 
τους εφαρμοστέους ενωσιακούς ή εθνικούς 
κανόνες, εκτός εάν η εν λόγω παρουσίαση 
δεν είναι δυνατό να παρασχεθεί για 
συγκεκριμένους λόγους όπως αυτούς που 
αφορούν την πρόληψη, τη διερεύνηση, την 
ανίχνευση και τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων·

Or. en

Τροπολογία 368
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– όπου οι ζητούμενες πληροφορίες 
αποτελούν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 4 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 ή του άρθρου 3 παράγραφος 1 
της οδηγίας (ΕΕ) 2016/680, αιτιολόγηση 
ότι η διαβίβαση είναι σύμφωνη με την 
ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία 
των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 369
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μοναδικό αναγνωριστικό των 
αποδεκτών για τους οποίους ζητούνται 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 370
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— πληροφορίες σχετικά με τη 
δυνατότητα προσφυγής που διατίθεται 
στον πάροχο και στους αποδέκτες της 
οικείας υπηρεσίας·

— φιλικές προς τον χρήστη 
πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα 
προσφυγής που διατίθεται στον πάροχο και 
στους αποδέκτες της οικείας υπηρεσίας, 
περιλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά 
με τη δυνατότητα προσφυγής στην 
αρμόδια αρχή, την προσφυγή σε 
δικαστήριο, καθώς και τις προθεσμίες για 
ένσταση·

Or. en

Τροπολογία 371
Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— πληροφορίες σχετικά με τη 
δυνατότητα προσφυγής που διατίθεται 
στον πάροχο και στους αποδέκτες της 
οικείας υπηρεσίας·

— πληροφορίες σχετικά με τους 
μηχανισμούς προσφυγής που διατίθενται 
στον πάροχο και στους αποδέκτες της 
οικείας υπηρεσίας·

Or. en
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Τροπολογία 372
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— πληροφορίες σχετικά με τη 
δυνατότητα προσφυγής που διατίθεται 
στον πάροχο και στους αποδέκτες της 
οικείας υπηρεσίας·

— πληροφορίες σχετικά με τους 
μηχανισμούς προσφυγής που διατίθενται 
στον πάροχο και στους αποδέκτες της 
οικείας υπηρεσίας·

Or. en

Τροπολογία 373
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– στοιχεία ταυτοποίησης της 
αρμόδιας αρχής που εκδίδει την εντολή 
και επαλήθευση της ταυτότητας της 
εντολής από την αρμόδια αρχή·

Or. en

Τροπολογία 374
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– παραπομπή στη νομική βάση της 
εντολής αφαίρεσης·

Or. en
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Τροπολογία 375
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– σήμανση ημερομηνίας, ώρας και 
ηλεκτρονικής υπογραφής της αρμόδιας 
αρχής που εκδίδει την εντολή αφαίρεσης·

Or. en

Τροπολογία 376
Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η εντολή μπορεί να πιστοποιηθεί 
εύκολα και με ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 377
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) η διαταγή εκδίδεται με σκοπό την 
πρόληψη σοβαρών απειλών κατά της 
δημόσιας ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 378
Marina Kaljurand
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αγ) η διαταγή ζητεί πληροφορίες 
σχετικά με ύποπτο ή υπόπτους για 
σοβαρή απειλή κατά της δημόσιας 
ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 379
Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η εντολή ζητεί από τον πάροχο να 
παράσχει μόνο πληροφορίες που έχουν ήδη 
συλλεγεί για τους σκοπούς της παροχής 
της υπηρεσίας και οι οποίες εμπίπτουν 
στον έλεγχό του·

β) η εντολή ζητεί από τον πάροχο να 
παράσχει μόνο πληροφορίες που έχουν ήδη 
συλλεγεί νομίμως για τους σκοπούς της 
παροχής της υπηρεσίας και οι οποίες 
εμπίπτουν στον έλεγχό του·

Or. en

Τροπολογία 380
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η εντολή συντάσσεται στη γλώσσα 
που δηλώνει ο πάροχος και αποστέλλεται 
στο σημείο επαφής που ορίζει ο εν λόγω 
πάροχος, σύμφωνα με το άρθρο 10.

γ) η εντολή συντάσσεται στη γλώσσα 
που δηλώνει ο πάροχος και αποστέλλεται 
στο σημείο επαφής που ορίζει ο εν λόγω 
πάροχος, σύμφωνα με το άρθρο 10. Η 
διαταγή μπορεί εναλλακτικά να συνταχθεί 
στην επίσημη γλώσσα του κράτους 
μέλους του οποίου η αρχή εκδίδει την 
εντολή κατά του συγκεκριμένου στοιχείου 
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παράνομου περιεχομένου· σε αυτήν την 
περίπτωση, το σημείο επαφής δικαιούται, 
κατόπιν αιτήματος για μεταγραφή, από 
την εν λόγω αρχή, στη γλώσσα που 
δηλώνει ο πάροχος.

Or. en

Τροπολογία 381
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών από το κράτος μέλος της 
εθνικής δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
που εκδίδει την εντολή διαβιβάζει, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αντίγραφο 
της εντολής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 σε όλους τους συντονιστές 
ψηφιακών υπηρεσιών μέσω του 
συστήματος που θεσπίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 67.

3. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών από το κράτος μέλος της 
εθνικής δικαστικής αρχής που εκδίδει την 
εντολή διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, αντίγραφο της εντολής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε όλους 
τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών 
μέσω του συστήματος που θεσπίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 67.

Or. en

Τροπολογία 382
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών από το κράτος μέλος της 
εθνικής δικαστικής ή διοικητικής αρχής 
που εκδίδει την εντολή διαβιβάζει, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αντίγραφο 
της εντολής που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 σε όλους τους συντονιστές 
ψηφιακών υπηρεσιών μέσω του 

3. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών από το κράτος μέλος της 
εθνικής δικαστικής αρχής που εκδίδει την 
εντολή διαβιβάζει, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, αντίγραφο της εντολής που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 σε όλους 
τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών 
μέσω του συστήματος που θεσπίζεται 
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συστήματος που θεσπίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 67.

σύμφωνα με το άρθρο 67.

Or. en

Τροπολογία 383
Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει 
τον αποδέκτη του οποίου τα δεδομένα 
ζητούνται χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο και αναλογικό και αποσκοπεί 
στην προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων άλλου προσώπου, η 
δικαστική αρχή έκδοσης, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τον αντίκτυπο του 
αιτήματος στα θεμελιώδη δικαιώματα 
του προσώπου του οποίου τα δεδομένα 
ζητούνται, μπορεί να ζητήσει από τον 
πάροχο να καθυστερήσει την ενημέρωση 
του αποδέκτη. Η εντολή αυτή πρέπει να 
είναι δεόντως αιτιολογημένη, να 
προσδιορίζει τη διάρκεια της 
υποχρέωσης τήρησης απορρήτου και να 
υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο.

Or. en

Τροπολογία 384
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται, 
τηρουμένων των αναλογιών, στις 
αρμόδιες διοικητικές αρχές που 
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διατάσσουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες 
να παράσχουν τις πληροφορίες που 
απαριθμούνται στο άρθρο 22.

Or. en

Τροπολογία 385
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Όταν ζητούνται πληροφορίες για 
τους σκοπούς ποινικής διαδικασίας, 
εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΕ) 
2021/XXXX σχετικά με την πρόσβαση σε 
ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία.

Or. en

Τροπολογία 386
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
διαβιβάζουν τα δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα σχετικά με αποδέκτες της 
υπηρεσίας τους, τα οποία ζητούν οι 
δημόσιες αρχές, μόνο εφόσον πληρούνται 
οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν 
άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 387
Marina Kaljurand, Paul Tang
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3ε. Η Επιτροπή, με την έκδοση 
εκτελεστικών πράξεων, θεσπίζει ένα 
κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής 
πληροφοριών με ασφαλείς διαύλους για 
τον χειρισμό των εγκεκριμένων 
διασυνοριακών επικοινωνιών, την 
επαλήθευσης της ταυτότητας, και τη 
διαβίβασης των εντολών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 και, κατά 
περίπτωση, των ζητούμενων δεδομένων 
μεταξύ της αρμόδιας δικαστικής αρχής 
και του παρόχου.

Or. en

Τροπολογία 388
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι όροι και οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στο παρόν άρθρο δεν θίγουν 
απαιτήσεις βάσει εθνικού ποινικού 
δικονομικού δικαίου που συνάδει με το 
ενωσιακό δίκαιο.

4. (δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 389
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
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θεσπίζουν ένα ενιαίο σημείο επαφής που 
επιτρέπει την άμεση επικοινωνία, με 
ηλεκτρονικά μέσα, με τις αρχές των 
κρατών μελών, την Επιτροπή και το 
συμβούλιο που αναφέρεται στο άρθρο 47 
για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

θεσπίζουν ένα ενιαίο σημείο επαφής που 
επιτρέπει την άμεση επικοινωνία, με 
ηλεκτρονικά μέσα, με τις αρχές των 
κρατών μελών και το συμβούλιο που 
αναφέρεται στο άρθρο 47 για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Or. es

Τροπολογία 390
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δημοσιοποιούν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τον εύκολο εντοπισμό και 
την επικοινωνία με τα ενιαία σημεία 
επαφής τους.

2. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δημοσιοποιούν τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τον εύκολο εντοπισμό και 
την επικοινωνία με τα ενιαία σημεία 
επαφής τους, συμπεριλαμβανομένης 
ταχυδρομικής τους διεύθυνσης, και 
εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές 
είναι ενημερωμένες. Οι πάροχοι 
ενδιάμεσων υπηρεσιών κοινοποιούν αυτές 
τις πληροφορίες του ενιαίου σημείου 
επαφής, συμπεριλαμβανομένων του 
ονόματος, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, 
της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και του αριθμού 
τηλεφώνου, στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών στο κράτος μέλος στο οποίο 
είναι εγκατεστημένοι.

Or. en

Τροπολογία 391
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
αναθέτουν στους νόμιμους εκπροσώπους 
τους την εντολή να ενημερώνονται από τις 
αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή 
και το συμβούλιο, επιπλέον του παρόχου ή 
αντ’ αυτού, για όλα τα ζητήματα που είναι 
απαραίτητα για την παραλαβή, τη 
συμμόρφωση με και την επιβολή 
αποφάσεων που εκδίδονται σε σχέση με 
τον παρόντα κανονισμό. Οι πάροχοι 
ενδιάμεσων υπηρεσιών παρέχουν στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους τις εξουσίες 
και τους πόρους που απαιτούνται για τη 
συνεργασία με τις αρχές των κρατών 
μελών, την Επιτροπή και το συμβούλιο, 
καθώς και τη συμμόρφωση με τις εν λόγω 
αποφάσεις.

2. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
αναθέτουν στους νόμιμους εκπροσώπους 
τους την εντολή να ενημερώνονται από τις 
αρχές των κρατών μελών, την Επιτροπή 
και το συμβούλιο, επιπλέον του παρόχου ή 
αντ’ αυτού, για όλα τα ζητήματα που είναι 
απαραίτητα για την παραλαβή, τη 
συμμόρφωση με και την επιβολή 
αποφάσεων που εκδίδονται σε σχέση με 
τον παρόντα κανονισμό. Οι πάροχοι 
ενδιάμεσων υπηρεσιών παρέχουν στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους τις εξουσίες 
και τους πόρους που απαιτούνται για τη 
συνεργασία με τις αρχές των κρατών 
μελών και το συμβούλιο, καθώς και τη 
συμμόρφωση με τις εν λόγω αποφάσεις.

Or. es

Τροπολογία 392
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
κοινοποιούν το όνομα, τη διεύθυνση, τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
τον αριθμό τηλεφώνου του νόμιμου 
εκπροσώπου τους στον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών στο κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος 
ο εν λόγω νόμιμος εκπρόσωπος. 
Διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές 
είναι επικαιροποιημένες.

4. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
κοινοποιούν έγκυρα στοιχεία 
αναγνώρισης, όπως το όνομα, την 
ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον 
αριθμό τηλεφώνου του νόμιμου 
εκπροσώπου τους στον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών στο κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένει ή είναι εγκατεστημένος 
ο εν λόγω νόμιμος εκπρόσωπος. 
Διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές 
είναι επικαιροποιημένες.

Or. en



PE693.830v01-00 218/487 AM\1233797EL.docx

EL

Τροπολογία 393
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
που θεωρούνται πολύ μικρές ή μικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ και οι οποίοι δεν κατάφεραν 
να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες νόμιμου 
εκπροσώπου μετά από εύλογη 
προσπάθεια, μπορούν να ζητούν από τον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του 
κράτους μέλους στο οποίο η επιχείρηση 
σκοπεύει να εξασφαλίσει νόμιμο 
εκπρόσωπο να διευκολύνει την περαιτέρω 
συνεργασία και να συνιστά πιθανές 
λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
δυνατοτήτων συλλογικής εκπροσώπησης.

Or. en

Τροπολογία 394
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, όπως ορίζονται στο άρθρο 
25, κατόπιν αιτήματος του συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών των κρατών μελών 
στα οποία αυτός ο πάροχος προσφέρει τις 
υπηρεσίες του, ορίζουν νόμιμο 
εκπρόσωπο ο οποίος δεσμεύεται από τις 
υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου

Or. en
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Τροπολογία 395
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
περιλαμβάνουν στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν περιορισμούς τους οποίους 
επιβάλλουν σε σχέση με τη χρήση της 
υπηρεσίας τους όσον αφορά τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες για 
κάθε πολιτική, διαδικασία, μέτρο και 
εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον 
σκοπό του ελέγχου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων της αλγοριθμικής 
λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης 
από άνθρωπο. Διατυπώνονται σε απλή και 
σαφή γλώσσα και διατίθενται στο κοινό σε 
εύκολα προσβάσιμη μορφή.

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
περιλαμβάνουν στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν περιορισμούς τους οποίους 
επιβάλλουν σε σχέση με τη χρήση της 
υπηρεσίας τους όσον αφορά τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας, 
προσδιορίζοντας τον μη κανονιστικό 
χαρακτήρα τους. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν πληροφορίες για κάθε 
πολιτική, διαδικασία, μέτρο και εργαλείο 
που χρησιμοποιείται για τον σκοπό του 
ελέγχου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων της αλγοριθμικής 
λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης 
από άνθρωπο. Διατυπώνονται σε απλή και 
σαφή γλώσσα και διατίθενται στο κοινό σε 
εύκολα προσβάσιμη μορφή. Οι γενικοί 
όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται 
από τους παρόχους ενδιάμεσων 
υπηρεσιών δεν πρέπει να χρησιμεύουν ως 
βάση για την αυθαίρετη κατάργηση 
διαδικτυακού περιεχομένου, καθώς μόνο 
οι δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες σε 
εθνικό επίπεδο έχουν το δικαίωμα να 
διατάξουν την απενεργοποίηση 
διαδικτυακού περιεχομένου, με εξαίρεση 
το προδήλως παράνομο περιεχόμενο που 
σχετίζεται με σοβαρά εγκλήματα, τα 
οποία απαιτούν την άμεση ανάληψη 
δράσης από τους εν λόγω παρόχους.

Or. it

Τροπολογία 396
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
περιλαμβάνουν στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν περιορισμούς τους οποίους 
επιβάλλουν σε σχέση με τη χρήση της 
υπηρεσίας τους όσον αφορά τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες για 
κάθε πολιτική, διαδικασία, μέτρο και 
εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον 
σκοπό του ελέγχου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων της αλγοριθμικής 
λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης 
από άνθρωπο. Διατυπώνονται σε απλή και 
σαφή γλώσσα και διατίθενται στο κοινό σε 
εύκολα προσβάσιμη μορφή.

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
περιλαμβάνουν στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν περιορισμούς τους οποίους 
επιβάλλουν σε σχέση με τη χρήση της 
υπηρεσίας τους όσον αφορά τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες για 
κάθε πολιτική, διαδικασία, μέτρο και 
εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον 
σκοπό του ελέγχου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων της αλγοριθμικής 
λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης 
από άνθρωπο. Διατυπώνονται σε απλή και 
σαφή γλώσσα και διατίθενται στο κοινό σε 
εύκολα προσβάσιμη μορφή. Μια περίληψη 
των όρων και προϋποθέσεων, που 
καθορίζει τα πιο σημαντικά σημεία σε 
συνοπτική, σαφή και ξεκάθαρη γλώσσα 
διατίθεται επίσης στο κοινό.

Or. en

Τροπολογία 397
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Olivier 
Chastel, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
περιλαμβάνουν στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν περιορισμούς τους οποίους 
επιβάλλουν σε σχέση με τη χρήση της 
υπηρεσίας τους όσον αφορά τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες για 
κάθε πολιτική, διαδικασία, μέτρο και 

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
περιλαμβάνουν στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν περιορισμούς τους οποίους 
επιβάλλουν σε σχέση με τη χρήση της 
υπηρεσίας τους όσον αφορά τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες για 
κάθε πολιτική, διαδικασία, μέτρο και 
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εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον 
σκοπό του ελέγχου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων της αλγοριθμικής 
λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης 
από άνθρωπο. Διατυπώνονται σε απλή και 
σαφή γλώσσα και διατίθενται στο κοινό σε 
εύκολα προσβάσιμη μορφή.

εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον 
σκοπό του ελέγχου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων της αλγοριθμικής 
λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης 
από άνθρωπο. Διατυπώνονται σε απλή, 
σαφή και εύκολα κατανοητή γλώσσα και 
διατίθενται στο κοινό σε εύκολα 
προσβάσιμη μορφή.

Or. en

Τροπολογία 398
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
περιλαμβάνουν στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν περιορισμούς τους οποίους 
επιβάλλουν σε σχέση με τη χρήση της 
υπηρεσίας τους όσον αφορά τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες για 
κάθε πολιτική, διαδικασία, μέτρο και 
εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον 
σκοπό του ελέγχου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων της αλγοριθμικής 
λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης 
από άνθρωπο. Διατυπώνονται σε απλή και 
σαφή γλώσσα και διατίθενται στο κοινό σε 
εύκολα προσβάσιμη μορφή.

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
περιλαμβάνουν στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους πληροφορίες σχετικά 
με τυχόν περιορισμούς τους οποίους 
επιβάλλουν σε σχέση με τη χρήση της 
υπηρεσίας τους όσον αφορά τις 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας. Οι πληροφορίες 
αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες για 
κάθε πολιτική, διαδικασία, μέτρο και 
εργαλείο που χρησιμοποιείται για τον 
σκοπό του ελέγχου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων της αλγοριθμικής 
λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης 
από άνθρωπο. Διατυπώνονται σε απλή, 
σαφή, κατανοητή και σαφή γλώσσα και 
διατίθενται στο κοινό σε εύκολα 
προσβάσιμη μορφή.

Or. en

Τροπολογία 399
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η υποχρέωση παροχής 
πληροφοριών σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 δεν θίγει τις υποχρεώσεις 
των άρθρων 12-14 του Κανονισμού 
2016/679.

Or. en

Τροπολογία 400
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενεργούν με επιμελή, αντικειμενικό και 
αναλογικό τρόπο κατά την εφαρμογή και 
την επιβολή των περιορισμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
όλων των εμπλεκόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των αποδεκτών 
της υπηρεσίας, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη.

2. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενεργούν με δίκαιο, διαφανή, επιμελή, 
αμερόληπτο, προβλεπόμενο, αναγκαίο και 
αναλογικό τρόπο κατά την εφαρμογή και 
την επιβολή των περιορισμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 ή 
οποιουδήποτε άλλου μέτρου σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και τα 
έννομα συμφέροντα όλων των 
εμπλεκόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των αποδεκτών 
της υπηρεσίας, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη.

Or. en

Τροπολογία 401
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



AM\1233797EL.docx 223/487 PE693.830v01-00

EL

2. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενεργούν με επιμελή, αντικειμενικό και 
αναλογικό τρόπο κατά την εφαρμογή και 
την επιβολή των περιορισμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
όλων των εμπλεκόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των αποδεκτών 
της υπηρεσίας, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη.

2. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενεργούν με επιμελή, αντικειμενικό, 
έγκαιρο, αναλογικό και αμερόληπτο τρόπο 
κατά την εφαρμογή και την επιβολή των 
περιορισμών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τα δικαιώματα και τα έννομα 
συμφέροντα όλων των εμπλεκόμενων 
μερών. Τα θεμελιώδη δικαιώματα των 
αποδεκτών της υπηρεσίας, όπως 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη ισχύουν 
ιδίως όταν επιβάλλονται περιορισμοί.

Or. en

Τροπολογία 402
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενεργούν με επιμελή, αντικειμενικό και 
αναλογικό τρόπο κατά την εφαρμογή και 
την επιβολή των περιορισμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
όλων των εμπλεκόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των αποδεκτών 
της υπηρεσίας, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη.

2. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενεργούν με επιμελή, αντικειμενικό και 
αναλογικό τρόπο κατά την εφαρμογή και 
την επιβολή των περιορισμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
όλων των εμπλεκόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των αποδεκτών 
της υπηρεσίας, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη, καθώς και από την εθνική και 
ενωσιακή νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 403
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενεργούν με επιμελή, αντικειμενικό και 
αναλογικό τρόπο κατά την εφαρμογή και 
την επιβολή των περιορισμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
όλων των εμπλεκόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των αποδεκτών 
της υπηρεσίας, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη.

2. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενεργούν με επιμελή, αμερόληπτο και 
διαφανή τρόπο κατά την εφαρμογή και την 
επιβολή των περιορισμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
όλων των εμπλεκόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των αποδεκτών 
της υπηρεσίας, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη.

Or. en

Τροπολογία 404
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι όροι και προϋποθέσεις των 
ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών 
ευθυγραμμίζονται με τις θεμελιώδεις 
αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
όπως κατοχυρώνονται στον Χάρτη και 
στο διεθνές δίκαιο, και ιδίως στο άρθρο 
19 του Διεθνούς Συμφώνου για τα 
Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που 
ερμηνεύεται από τη γενική παρατήρηση 
αριθ. 34 της Επιτροπής Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ.

Or. fr

Τροπολογία 405
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν μια διάταξη που 
περιλαμβάνεται στους όρους και τις 
προϋποθέσεις δεν συμμορφώνεται με τη 
νομοθεσία της Ένωσης ή των κρατών 
μελών ή παραβιάζει τον Χάρτη, δεν είναι 
δεσμευτική για τον παραλήπτη της 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 406
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών 
σέβονται τις βασικές αρχές των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη.

Or. en

Τροπολογία 407
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, όπως ορίζονται στο άρθρο 
25, θα πρέπει να δημοσιεύουν τους όρους 
και τις προϋποθέσεις τους σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Or. en
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Τροπολογία 408
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών κάθε κράτους μέλους έχει το 
δικαίωμα να ζητά από πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες να εφαρμόζουν 
μέτρα και εργαλεία ελέγχου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένης της αλγοριθμικής 
λήψης αποφάσεων και της επανεξέτασης 
από άνθρωπο τα οποία αντικατοπτρίζουν 
το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο του 
κράτους μέλους. Το πλαίσιο αυτής της 
συνεργασίας καθώς και συγκεκριμένα 
μέτρα αυτής μπορούν να καθορίζονται 
στην εθνική νομοθεσία και να 
κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 409
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Όροι και προϋποθέσεις που δεν 
συμμορφώνονται με το παρόν άρθρο και 
τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων θα θεωρούνται άκυρες.

Or. en

Τροπολογία 410
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 12 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Ανεξαρτήτως από το δικαίωμα 
του άρθρου 12 παράγραφος 3, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών κάθε 
κράτους μέλους, μέσω της εθνικής 
νομοθεσίας, μπορεί να ζητήσει από μια 
πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα να 
συνεργαστεί με τον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών του εν λόγω κράτους μέλους 
κατά τη διαχείριση συγκεκριμένων 
περιπτώσεων κατάργησης νόμιμου 
περιεχομένου στις οποίες υπάρχει λόγος 
να πιστεύουν ότι το κοινωνικοπολιτιστικό 
πλαίσιο των κρατών μελών μπορεί να 
διαδραμάτισε ζωτικό ρόλο.

Or. en

Τροπολογία 411
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
παρέχουν στους αποδέκτες των 
υπηρεσιών συνοπτική και ευανάγνωστη 
περίληψη των όρων και προϋποθέσεων. 
Η περίληψη αυτή προσδιορίζει τα κύρια 
στοιχεία των απαιτήσεων πληροφόρησης, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
εύκολης εξαίρεσης από προαιρετικές 
ρήτρες και τα διαθέσιμα μέσα έννομης 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 412
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Antonio 
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López-Istúriz White, Milan Brglez, Dragoş Pîslaru, Fabienne Keller, Εύα Καϊλή, 
Josianne Cutajar, Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Εκτίμηση επιπτώσεων σε παιδιά

1. Όλοι οι πάροχοι πρέπει να 
αξιολογήσουν εάν οι υπηρεσίες τους είναι 
προσβάσιμες, δύνανται να είναι 
προσβάσιμες ή έχουν αντίκτυπο στα 
παιδιά, τα οποία ορίζονται ως άτομα 
κάτω των 18 ετών. Οι πάροχοι υπηρεσιών 
οι οποίες ενδέχεται να είναι προσβάσιμες 
ή να έχουν αντίκτυπο σε παιδιά 
προσδιορίζουν, αναλύουν και αξιολογούν, 
κατά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη 
νέων υπηρεσιών και τουλάχιστον μία 
φορά το χρόνο, τυχόν συστημικούς 
κινδύνους που απορρέουν από τη 
λειτουργία και τη χρήση των υπηρεσιών 
τους από παιδιά στην Ένωση. Αυτές οι 
εκτιμήσεις επιπτώσεων κινδύνου πρέπει 
να αφορούν ειδικά τις υπηρεσίες τους, να 
πληρούν τα υψηλότερα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή πρότυπα που αναφέρονται στο 
άρθρο 34 και να λαμβάνουν υπόψη όλους 
τους γνωστούς κινδύνους σχετικά με το 
περιεχόμενο, τις επαφές, τη συμπεριφορά 
ή τους εμπορικούς κινδύνους που 
περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Οι 
εκτιμήσεις πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνουν τους ακόλουθους 
συστημικούς κινδύνους:
α. η διάδοση παράνομου περιεχομένου ή 
συμπεριφοράς επιτρέπεται, εκδηλώνεται 
στις υπηρεσίες τους ή ως αποτέλεσμα 
των υπηρεσιών τους·
β. τυχόν αρνητικές συνέπειες για την 
άσκηση των δικαιωμάτων του παιδιού, 
όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 24 του 
Χάρτη και της Σύμβασης των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
και αναφέρονται λεπτομερώς στη γενική 
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παρατήρηση αριθ. 25 της Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού όσον αφορά το ψηφιακό 
περιβάλλον·
γ. οποιεσδήποτε εσκεμμένες ή ακούσιες 
συνέπειες που προκύπτουν από τη 
λειτουργία ή τη σκόπιμη χειραγώγηση της 
υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένης 
της μη αυθεντικής χρήσης ή της 
αυτοματοποιημένης εκμετάλλευσης της 
υπηρεσίας, με πραγματική ή προβλέψιμη 
αρνητική επίπτωση στην προστασία ή τα 
δικαιώματα των παιδιών·
2. Κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων 
επιπτώσεων στα παιδιά, οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες λαμβάνουν 
υπόψη, ιδίως, τον τρόπο με τον οποίο τα 
οικεία συστήματα ελέγχου περιεχομένου, 
τα συστήματα συστάσεων και τα 
συστήματα επιλογής και προβολής 
διαφημίσεων επηρεάζουν οποιονδήποτε 
από τους συστημικούς κινδύνους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανώς 
ταχείας και ευρείας διάδοσης παράνομου 
περιεχομένου και πληροφοριών που δεν 
συνάδουν με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους ή με τα δικαιώματα 
του παιδιού.

Or. en

Τροπολογία 413
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Τυχόν περιορισμοί που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 πρέπει να σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη
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Or. en

Τροπολογία 414
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Antonio 
López-Istúriz White, Milan Brglez, Dragoş Pîslaru, Fabienne Keller, Εύα Καϊλή, 
Josianne Cutajar, Ioan-Rareş Bogdan

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12β
Περιορισμός των κινδύνων για τα παιδιά
Οι πάροχοι πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών, οι οποίες ενδέχεται να 
έχουν αντίκτυπο σε παιδιά, εφαρμόζουν 
εύλογα, αναλογικά και αποτελεσματικά 
μέτρα περιορισμού, τα οποία 
προσαρμόζονται στους ειδικούς 
συστημικούς κινδύνους που εντοπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 13 (12 α νέο). Τα 
μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα 
εξής:
α. εφαρμογή μέτρων περιορισμού που 
προσδιορίζονται στο άρθρο 27 όσον 
αφορά το βέλτιστο συμφέρον των 
παιδιών·
β. προσαρμογή ή κατάργηση 
χαρακτηριστικών σχεδιασμού 
συστήματος που εκθέτουν τα παιδιά σε 
κινδύνους σχετικά με το περιεχόμενο, τις 
επαφές, τη συμπεριφορά ή συμβατικούς 
κινδύνους, όπως προσδιορίζονται στη 
διαδικασία διεξαγωγής εκτιμήσεων 
επιπτώσεων στα παιδιά·
γ. εφαρμογή αναλογικής διαβεβαίωσης 
ηλικίας η οποία διατηρεί την 
ιδιωτικότητα, ικανοποιώντας το πρότυπο 
που αναφέρεται στο άρθρο 34·
δ. προσαρμογή συστημάτων ελέγχου 
περιεχομένου ή συστάσεων, των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεών τους, των 
χαρακτηριστικών ή της λειτουργίας των 
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υπηρεσιών τους, ή των όρων και 
προϋποθέσεων τους προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι δίνουν προτεραιότητα 
στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού·
ε. εξασφάλιση των υψηλότερων επιπέδων 
απορρήτου, ασφάλειας και προστασίας 
από τον σχεδιασμό και εξ ορισμού για 
χρήστες κάτω των 18 ετών·
στ. αποτροπή κατάρτισης προφίλ, 
συμπεριλαμβανομένων για εμπορικούς 
σκοπούς όπως στοχευμένη διαφήμιση·
ζ. διασφάλιση ότι οι δημοσιευμένοι όροι 
είναι κατάλληλοι για την ηλικία και 
υπερασπίζονται τα δικαιώματα των 
παιδιών·
η. παροχή φιλικών προς τα παιδιά 
μηχανισμών προσφυγής και 
επανόρθωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εύκολης πρόσβασης σε συμβουλές και 
υποστήριξη από ειδικούς·

Or. en

Τροπολογία 415
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12β
Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
κοινοποιούν στους χρήστες τους 
τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα τυχόν 
αλλαγές στους όρους και τις 
προϋποθέσεις ή αλγοριθμικές αλλαγές

Or. en

Τροπολογία 416
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δημοσιεύουν, τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως, σαφείς, εύκολα κατανοητές και 
λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με κάθε 
έλεγχο περιεχομένου που 
πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου. Οι εκθέσεις αυτές 
περιλαμβάνουν, ιδίως, πληροφορίες 
σχετικά με τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δημοσιεύουν σε μορφή εύκολα 
προσβάσιμη, τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως, σαφείς, εύκολα κατανοητές και 
λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με κάθε 
έλεγχο περιεχομένου που 
πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου. Οι εκθέσεις πρέπει να 
μπορούν να αναζητηθούν και να 
αρχειοθετούνται για περαιτέρω χρήση. Οι 
εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως, 
πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα, 
κατά περίπτωση:

Or. en

Τροπολογία 417
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δημοσιεύουν, τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως, σαφείς, εύκολα κατανοητές και 
λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με κάθε 
έλεγχο περιεχομένου που 
πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου. Οι εκθέσεις αυτές 
περιλαμβάνουν, ιδίως, πληροφορίες 
σχετικά με τα ακόλουθα, κατά περίπτωση:

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δημοσιεύουν, τουλάχιστον μία φορά 
ετησίως, σαφείς, εύκολα κατανοητές και 
λεπτομερείς εκθέσεις σχετικά με κάθε 
έλεγχο περιεχομένου που 
πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της 
σχετικής περιόδου. Οι εκθέσεις αυτές 
περιλαμβάνουν επιμέρους εκτιμήσεις σε 
επίπεδο κρατών μελών και, ιδίως, 
πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα, 
κατά περίπτωση:

Or. en

Τροπολογία 418
Clare Daly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον αριθμό εντολών που 
ελήφθησαν από τις αρχές των κρατών 
μελών, κατηγοριοποιημένες ανά είδος 
παράνομου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των εντολών που 
εκδόθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9, 
και τον μέσο χρόνο που απαιτήθηκε για 
την ανάληψη της δράσης που 
προσδιορίζεται στις εν λόγω εντολές·

α) τον αριθμό εντολών που 
ελήφθησαν από τις αρχές των κρατών 
μελών, κατηγοριοποιημένες ανά είδος 
παράνομου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των εντολών που 
εκδόθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9, 
των ενεργειών που αναλαμβάνονται και 
τον μέσο χρόνο που απαιτήθηκε για την 
ανάληψη της δράσης που προσδιορίζεται 
στις εν λόγω εντολές·

Or. en

Τροπολογία 419
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) ο πλήρης αριθμός ελεγκτών 
περιεχομένου που διατίθενται για 
μεμονωμένες επίσημες γλώσσες ανά 
κράτος μέλος και μια ποιοτική περιγραφή 
του τρόπου με τον οποίο 
χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα 
εργαλεία για έλεγχο περιεχομένου σε κάθε 
επίσημη γλώσσα·

Or. en

Τροπολογία 420
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον αριθμό ειδοποιήσεων που 
υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14, 
κατηγοριοποιημένες ανά είδος 
εικαζόμενου παράνομου περιεχομένου, 
κάθε δράση που αναλήφθηκε σύμφωνα με 
τις ειδοποιήσεις, με διαφοροποίηση μεταξύ 
δράσεων που αναλήφθηκαν βάσει νόμου 
και δράσεων που αναλήφθηκαν βάσει των 
όρων και προϋποθέσεων του παρόχου, και 
τον μέσο χρόνο που απαιτήθηκε για την 
ανάληψη της δράσης·

β) τον αριθμό ειδοποιήσεων που 
υποβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 14, 
κατηγοριοποιημένες ανά είδος 
εικαζόμενου παράνομου περιεχομένου, 
κάθε δράση που αναλήφθηκε σύμφωνα με 
τις ειδοποιήσεις, με διαφοροποίηση μεταξύ 
δράσεων που αναλήφθηκαν βάσει νόμου 
και δράσεων που αναλήφθηκαν βάσει των 
όρων και προϋποθέσεων του παρόχου, και 
τον μέσο και διάμεσο χρόνο που 
απαιτήθηκε για την ανάληψη της δράσης·

Or. en

Τροπολογία 421
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τον έλεγχο περιεχομένου που 
πραγματοποιήθηκε από τους παρόχους με 
δική τους πρωτοβουλία, 
συμπεριλαμβανομένων του αριθμού και 
του είδους των μέτρων που ελήφθησαν και 
τα οποία επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα, 
την προβολή και την προσβασιμότητα των 
πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας, καθώς και την 
ικανότητα των αποδεκτών να παρέχουν 
πληροφορίες, ανά είδος λόγου και βάσης 
για τη λήψη των μέτρων αυτών·

γ) τον έλεγχο περιεχομένου που 
πραγματοποιήθηκε από τους παρόχους με 
δική τους πρωτοβουλία, 
συμπεριλαμβανομένων του αριθμού και 
του είδους των μέτρων που ελήφθησαν και 
τα οποία επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα, 
την προβολή και την προσβασιμότητα των 
πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας, καθώς και την 
ικανότητα των αποδεκτών να παρέχουν 
πληροφορίες, ανά είδος λόγου και βάσης 
για τη λήψη των μέτρων αυτών καθώς και 
αυτεπάγγελτα μέτρα που έχουν ληφθεί για 
τη διασφάλιση του πλουραλισμού στην 
πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 422
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Antonio 
López-Istúriz White, Milan Brglez, Dragoş Pîslaru, Εύα Καϊλή, Josianne Cutajar, Ioan-
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Rareş Bogdan, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον αριθμό των καταγγελιών που 
ελήφθησαν μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που 
αναφέρεται στο άρθρο 17, τη βάση για τις 
εν λόγω καταγγελίες, τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν σε σχέση με τις καταγγελίες 
αυτές, τον μέσο χρόνο που απαιτήθηκε για 
τη λήψη των αποφάσεων αυτών και τον 
αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες 
ανακλήθηκαν οι εν λόγω αποφάσεις.

δ) τον αριθμό των καταγγελιών που 
ελήφθησαν μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που 
αναφέρεται στο άρθρο 17, την ηλικία των 
προσφευγόντων (εάν πρόκειται για 
ανηλίκους), τη βάση για τις εν λόγω 
καταγγελίες, τις αποφάσεις που ελήφθησαν 
σε σχέση με τις καταγγελίες αυτές, τον 
μέσο χρόνο που απαιτήθηκε για τη λήψη 
των αποφάσεων αυτών και τον αριθμό των 
περιπτώσεων στις οποίες ανακλήθηκαν οι 
εν λόγω αποφάσεις.

Or. en

Τροπολογία 423
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τον αριθμό των καταγγελιών που 
ελήφθησαν μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που 
αναφέρεται στο άρθρο 17, τη βάση για τις 
εν λόγω καταγγελίες, τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν σε σχέση με τις καταγγελίες 
αυτές, τον μέσο χρόνο που απαιτήθηκε για 
τη λήψη των αποφάσεων αυτών και τον 
αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες 
ανακλήθηκαν οι εν λόγω αποφάσεις.

δ) τον αριθμό των καταγγελιών που 
ελήφθησαν μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που 
αναφέρεται στο άρθρο 17, τη βάση για τις 
εν λόγω καταγγελίες, τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν σε σχέση με τις καταγγελίες 
αυτές, τον μέσο και διάμεσο χρόνο που 
απαιτήθηκε για τη λήψη των αποφάσεων 
αυτών και τον αριθμό των περιπτώσεων 
στις οποίες ανακλήθηκαν οι εν λόγω 
αποφάσεις.

Or. en

Τροπολογία 424
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Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
παρέχουν μια προσβάσιμη βάση 
δεδομένων με το επιβλαβές περιεχόμενο 
το οποίο έχει αφαιρεθεί. Αυτή η βάση 
δεδομένων είναι φιλική προς το χρήστη 
και περιλαμβάνει τους λόγους για τους 
οποίους καταργήθηκε το περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 425
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών οι 
οποίοι θεωρούνται πολύ μικρές ή μικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών οι 
οποίοι θεωρούνται πολύ μικρές, μικρές ή 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κατά την 
έννοια του παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ. Επιπλέον, η παράγραφος 1 
δεν εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις που 
πληρούσαν προηγουμένως τις 
προϋποθέσεις για να θεωρούνται πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
κατά την έννοια του παραρτήματος στο 
άρθρο 2003/361/ΕΚ κατά τη διάρκεια 
των δώδεκα μηνών από την απώλεια 
αυτής της ιδιότητας σύμφωνα με το 
άρθρο 4 παράγραφος 2 του εν λόγω 
παραρτήματος.

Or. en

Τροπολογία 426
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Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών οι 
οποίοι θεωρούνται πολύ μικρές ή μικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
σε παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών οι 
οποίοι θεωρούνται πολύ μικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 427
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Milan Brglez, 
Dragoş Pîslaru, Fabienne Keller, Εύα Καϊλή, Josianne Cutajar, Ioan-Rareş Bogdan, 
Antonio López-Istúriz White

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
οι οποίες έχουν αντίκτυπο σε παιδιά 
δημοσιεύουν, τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο:
α. εκτιμήσεις επιπτώσεων στα παιδιά για 
τον εντοπισμό γνωστών βλαβών, 
απρόβλεπτων συνεπειών και 
αναδυόμενων κινδύνων, σύμφωνα με το 
άρθρο 13 (άρθρο 12 νέο). Οι εκτιμήσεις 
επιπτώσεων στα παιδιά πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα που 
περιγράφονται στο άρθρο 34·
β. σαφείς, εύκολα κατανοητές και 
λεπτομερείς εκθέσεις που περιγράφουν τα 
μέτρα περιορισμού των κινδύνων για 
παιδιά τα οποία έχουν ληφθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 14, την αποτελεσματικότητά 
τους και τυχόν απαιτούμενες εκκρεμείς 
ενέργειες. Αυτές οι εκθέσεις πρέπει να 
συμμορφώνονται με τα πρότυπα που 
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περιγράφονται στο άρθρο 34, 
συμπεριλαμβανομένων όσον αφορά την 
ασφάλιση ηλικίας και την επαλήθευση 
ηλικίας, σύμφωνα με ένα σχεδιασμό με 
επίκεντρο τα παιδιά. Το περιεχόμενο 
αυτών των εκθέσεων πρέπει να 
επαληθεύεται με ανεξάρτητο έλεγχο· τα 
σύνολα δεδομένων και ο πηγαίος κώδικας 
πρέπει να διατίθενται κατόπιν αιτήματος 
της ρυθμιστικής αρχής.

Or. en

Τροπολογία 428
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 69, κατόπιν διαβούλευσης με το 
συμβούλιο, για τον καθορισμό ειδικών 
υποδειγμάτων εκθέσεων όπως ορίζονται 
στην παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 429
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Διαφάνεια επιγραμμικών διαφημίσεων

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών που 
προβάλλουν διαφημίσεις στις 
επιγραμμικές διεπαφές τους διασφαλίζουν 
ότι οι αποδέκτες της υπηρεσίας μπορούν 
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να αναγνωρίσουν, για κάθε συγκεκριμένη 
διαφήμιση που εμφανίζεται σε κάθε 
μεμονωμένο αποδέκτη, με σαφή, 
συνεκτικό και ρητό τρόπο και σε 
πραγματικό χρόνο, τα εξής:
α) ότι οι πληροφορίες που εμφανίζονται 
στη διεπαφή ή σε μέρη αυτής είναι 
επιγραμμική διαφήμιση, μεταξύ άλλων 
μέσω ευδιάκριτης και εναρμονισμένης 
σήμανσης·
β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
λογαριασμό του οποίου εμφανίζεται η 
διαφήμιση και το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που χρηματοδοτεί τη 
διαφήμιση·
γ) σαφείς, ουσιαστικές και ομοιόμορφες 
πληροφορίες σχετικά με τις παραμέτρους 
που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό 
του αποδέκτη στον οποίο προβάλλεται η 
διαφήμιση· και
ε) εάν η διαφήμιση εμφανίστηκε με τη 
χρήση αυτοματοποιημένου εργαλείου και 
την ταυτότητα του προσώπου που είναι 
υπεύθυνο για το εν λόγω εργαλείο.
2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη 
για τη θέσπιση εναρμονισμένων 
προδιαγραφών για τη σήμανση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1α του 
παρόντος άρθρου.
3. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου 
εμφανίζεται η διαφήμιση εκεί όπου 
εμφανίζεται η διαφήμιση. Ενημερώνουν 
επίσης τις δημόσιες αρχές, κατόπιν 
αιτήματός τους.
4. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών που 
προβάλλουν διαφημίσεις στις 
επιγραμμικές διεπαφές τους είναι σε θέση 
να παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε 
δημόσιες αρχές, σε ΜΚΟ και σε 
ερευνητές, κατόπιν αιτήματός τους, σε 
πληροφορίες σχετικά με άμεσες και 
έμμεσες πληρωμές ή οποιαδήποτε άλλη 
αμοιβή λαμβάνεται για την εμφάνιση της 
αντίστοιχης διαφήμισης στις 
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επιγραμμικές διεπαφές τους.

Or. en

Τροπολογία 430
Paul Tang, Karen Melchior, Alexandra Geese, Martin Schirdewan, Εύα Καϊλή, Rasmus 
Andresen, Kim Van Sparrentak, Maria-Manuel Leitão-Marques, Ismail Ertug, Cornelia 
Ernst, Birgit Sippel, Evelyn Regner, Tiemo Wölken, Alex Agius Saliba, Lina Gálvez 
Muñoz, Marcel Kolaja, Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13α
Στόχευση ψηφιακής διαφήμισης

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
συλλέγουν ούτε επεξεργάζονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 με σκοπό 
την εμφάνιση ψηφιακών διαφημίσεων.
2. Αυτή η διάταξη δεν εμποδίζει τις 
ενδιάμεσες υπηρεσίες να εμφανίζουν 
στοχευμένη ψηφιακή διαφήμιση με βάση 
πληροφορίες σχετικά με το ευρύτερο 
πλαίσιο, όπως λέξεις-κλειδιά, τη ρύθμιση 
γλώσσας που κοινοποιείται από τη 
συσκευή του παραλήπτη ή την ψηφιακή 
τοποθεσία όπου εμφανίζεται η διαφήμιση.

3. Η χρήση των πληροφοριών σχετικά με 
το ευρύτερο πλαίσιο οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
επιτρέπεται μόνο εάν δεν επιτρέπει την 
άμεση ή, μέσω του συνδυασμού τους με 
άλλες πληροφορίες, έμμεση ταυτοποίηση 
φυσικού προσώπου ή σαφώς 
προσδιορισμένης ομάδας 
αποδεκτών/προσώπων, ιδίως μέσω 
αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο 
ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό 
ταυτότητας, δεδομένα θέσης, 
επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας, 
ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες 
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που προσιδιάζουν στη σωματική, 
φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

Or. en

Τροπολογία 431
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13β
Στόχευση ψηφιακής διαφήμισης

1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
συλλέγουν ούτε επεξεργάζονται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 με σκοπό 
την προβολή ψηφιακής διαφήμισης σε 
παραλήπτες της υπηρεσίας τους, άλλων 
υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας ή απευθείας στο κοινό.
2. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενδέχεται να εμφανίζουν στοχευμένη 
ψηφιακή διαφήμιση βάσει πληροφοριών 
σχετικά με το ευρύτερο πλαίσιο.
3. Η χρήση των πληροφοριών σχετικά με 
το ευρύτερο πλαίσιο οι οποίες 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
επιτρέπεται μόνο εάν δεν επιτρέπει την 
άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση φυσικών 
προσώπων, ιδίως μέσω αναφοράς σε 
αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, 
όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, 
δεδομένα θέσης, επιγραμμικό 
αναγνωριστικό ταυτότητας, ή σε έναν ή 
περισσότερους παράγοντες που 
προσιδιάζουν στη σωματική, 
φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, 
οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική 
ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.
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Or. en

Τροπολογία 432
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13γ
Συγκατάθεση των αποδεκτών για 

διαφημιστικές πρακτικές
1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών δεν 
υποβάλλουν εξ ορισμού τους αποδέκτες 
των υπηρεσιών τους σε στοχευμένη, 
μικροστοχευμένη και συμπεριφορική 
διαφήμιση, εκτός εάν ο αποδέκτης της 
υπηρεσίας έχει εκφράσει ελεύθερη, 
ειδική, εν πλήρει επιγνώσει και 
αδιαμφισβήτητη συγκατάθεση για να 
λάβει τέτοια διαφήμιση. Οι πάροχοι 
ενδιάμεσων υπηρεσιών διασφαλίζουν ότι 
οι αποδέκτες υπηρεσιών μπορούν εύκολα 
να προβούν σε μια συνειδητή επιλογή 
όταν εκφράζουν τη συγκατάθεσή τους, 
παρέχοντάς τους ουσιαστικές 
πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των 
δεδομένων προσωπικού τους χαρακτήρα.
2. Κατά την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για στοχευμένη, 
μικροστοχευμένη και συμπεριφορική 
διαφήμιση, όπου έχει ληφθεί 
συγκατάθεση, οι επιγραμμικοί ενδιάμεσοι 
συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή 
νομοθεσία και δεν συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες που μπορούν να 
οδηγήσουν σε διάχυτη παρακολούθηση, 
όπως ο δυσανάλογος συνδυασμός 
δεδομένων που συλλέγονται από 
πλατφόρμες ή η δυσανάλογη επεξεργασία 
ειδικών κατηγοριών προσωπικών 
δεδομένων.
3. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
οργανώνουν την επιγραμμική διεπαφή 
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τους κατά τρόπο ώστε να παρέχει σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με τις 
διαφημιστικές παραμέτρους και να 
επιτρέπει στους αποδέκτες των 
υπηρεσιών να μπορούν εύκολα και 
αποτελεσματικά να έχουν πρόσβαση και 
να τροποποιούν αυτές τις διαφημιστικές 
παραμέτρους. Οι πάροχοι ενδιάμεσων 
υπηρεσιών παρακολουθούν τακτικά τη 
χρήση διαφημιστικών παραμέτρων από 
τους αποδέκτες υπηρεσιών και κάνουν 
βελτιώσεις στη χρήση τους, όπου είναι 
απαραίτητο.

Or. en

Τροπολογία 433
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς που 
επιτρέπουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
οντότητα να τους ειδοποιεί σχετικά με την 
ύπαρξη συγκεκριμένων πληροφοριακών 
στοιχείων στην υπηρεσία τους τα οποία το 
πρόσωπο ή η οντότητα θεωρεί παράνομο 
περιεχόμενο. Οι εν λόγω μηχανισμοί είναι 
εύκολα προσβάσιμοι, εύχρηστοι και 
παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής 
ειδοποιήσεων αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικά μέσα.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς που 
επιτρέπουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
οντότητα να τους ειδοποιεί σχετικά με την 
ύπαρξη συγκεκριμένων πληροφοριακών 
στοιχείων στην υπηρεσία τους τα οποία το 
πρόσωπο ή η οντότητα θεωρεί παράνομο 
περιεχόμενο. Οι εν λόγω μηχανισμοί είναι 
εύκολα προσβάσιμοι, εύχρηστοι και 
παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής 
ειδοποιήσεων αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικά μέσα. Για παράδειγμα, ένα 
σαφώς αναγνωρίσιμο πανό, που επιτρέπει 
στους χρήστες αυτών των υπηρεσιών 
φιλοξενίας να ενημερώνουν γρήγορα και 
εύκολα τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας σχετικά με παράνομο 
περιεχόμενο ή προδήλως παράνομο 
περιεχόμενο όταν οι χρήστες το 
συναντούν, καθώς και να θέτουν στη 
διάθεση των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, 
πληροφορίες σχετικά με ποιο περιεχόμενο 
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θεωρείται παράνομο σύμφωνα με το 
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. Επίσης, 
κατά περίπτωση, ενημερώνουν τους 
χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών, για τα διαθέσιμα δημόσια 
εργαλεία στο κράτος μέλος το οποίο 
παρέχει μια υπηρεσία για τη σήμανση 
προδήλως παράνομου περιεχομένου στις 
αρχές.

Or. en

Τροπολογία 434
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς που 
επιτρέπουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
οντότητα να τους ειδοποιεί σχετικά με 
την ύπαρξη συγκεκριμένων 
πληροφοριακών στοιχείων στην υπηρεσία 
τους τα οποία το πρόσωπο ή η οντότητα 
θεωρεί παράνομο περιεχόμενο. Οι εν 
λόγω μηχανισμοί είναι εύκολα 
προσβάσιμοι, εύχρηστοι και παρέχουν τη 
δυνατότητα υποβολής ειδοποιήσεων 
αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς που 
επιτρέπουν την ανίχνευση παράνομου 
περιεχομένου, όπως αυτό ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία, ειδικά μετά την 
αναφορά από μια αρμόδια εθνική 
δημόσια αρχή.

Or. it

Τροπολογία 435
Maria Walsh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς που 

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς που 



AM\1233797EL.docx 245/487 PE693.830v01-00

EL

επιτρέπουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
οντότητα να τους ειδοποιεί σχετικά με την 
ύπαρξη συγκεκριμένων πληροφοριακών 
στοιχείων στην υπηρεσία τους τα οποία το 
πρόσωπο ή η οντότητα θεωρεί παράνομο 
περιεχόμενο. Οι εν λόγω μηχανισμοί είναι 
εύκολα προσβάσιμοι, εύχρηστοι και 
παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής 
ειδοποιήσεων αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικά μέσα.

επιτρέπουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
οντότητα να τους ειδοποιεί σχετικά με την 
ύπαρξη συγκεκριμένων πληροφοριακών 
στοιχείων στην υπηρεσία τους τα οποία το 
πρόσωπο ή η οντότητα θεωρεί παράνομο 
περιεχόμενο. Οι εν λόγω μηχανισμοί είναι 
εύκολα προσβάσιμοι, ευκρινείς, άμεσοι, 
εύχρηστοι και βρίσκονται κοντά στο 
επίμαχο περιεχόμενο. Θα πρέπει να 
παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής 
ειδοποιήσεων αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικά μέσα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση σε αυτούς τους μηχανισμούς πρέπει να γίνει απλούστερη και πιο φιλική προς τον 
χρήστη.

Τροπολογία 436
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Sophia in 't 
Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς που 
επιτρέπουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
οντότητα να τους ειδοποιεί σχετικά με την 
ύπαρξη συγκεκριμένων πληροφοριακών 
στοιχείων στην υπηρεσία τους τα οποία το 
πρόσωπο ή η οντότητα θεωρεί παράνομο 
περιεχόμενο. Οι εν λόγω μηχανισμοί είναι 
εύκολα προσβάσιμοι, εύχρηστοι και 
παρέχουν τη δυνατότητα υποβολής 
ειδοποιήσεων αποκλειστικά με 
ηλεκτρονικά μέσα.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
θέτουν σε εφαρμογή μηχανισμούς που 
επιτρέπουν σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή 
οντότητα να τους ειδοποιεί σχετικά με την 
ύπαρξη συγκεκριμένων πληροφοριακών 
στοιχείων στην υπηρεσία φιλοξενίας τους 
τα οποία το πρόσωπο ή η οντότητα θεωρεί 
παράνομο περιεχόμενο. Οι εν λόγω 
μηχανισμοί είναι εύκολα προσβάσιμοι, 
εύχρηστοι και παρέχουν τη δυνατότητα 
υποβολής ειδοποιήσεων κατά περίπτωση 
αποκλειστικά με μη αυτοματοποιημένα 
ηλεκτρονικά μέσα.

Or. en
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Τροπολογία 437
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι μηχανισμοί που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τέτοιοι ώστε να 
διευκολύνουν την υποβολή επαρκώς 
ακριβών και αρκούντως τεκμηριωμένων 
ειδοποιήσεων, βάσει των οποίων ένας 
οικονομικός φορέας που επιδεικνύει 
δέουσα επιμέλεια μπορεί να διαπιστώσει 
τον παράνομο χαρακτήρα του εν λόγω 
περιεχομένου. Προς τούτο, οι πάροχοι 
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να 
καταστήσουν δυνατή και να διευκολύνουν 
την υποβολή ειδοποιήσεων που περιέχουν 
όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

2. Οι μηχανισμοί που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 είναι τέτοιοι ώστε να 
διευκολύνουν την υποβολή επαρκώς 
ακριβών και αρκούντως τεκμηριωμένων 
ειδοποιήσεων, βάσει των οποίων ένας 
οικονομικός φορέας που επιδεικνύει 
δέουσα επιμέλεια μπορεί ρητά, χωρίς 
εύλογη αμφιβολία να διαπιστώσει τον 
προδήλως παράνομο χαρακτήρα του εν 
λόγω περιεχομένου. Προς τούτο, οι 
πάροχοι λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να καταστήσουν δυνατή και να 
διευκολύνουν την υποβολή ειδοποιήσεων 
που περιέχουν όλα τα ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 438
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επεξήγηση των λόγων για τους 
οποίους το πρόσωπο ή η οντότητα θεωρεί 
ότι οι επίμαχες πληροφορίες αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 439
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) επεξήγηση των λόγων για τους 
οποίους το πρόσωπο ή η οντότητα θεωρεί 
ότι οι επίμαχες πληροφορίες αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο·

α) επεξήγηση των λόγων για τους 
οποίους το πρόσωπο ή η οντότητα θεωρεί 
ότι οι επίμαχες πληροφορίες αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο, η οποία θα πρέπει 
να περιλαμβάνει συγκεκριμένη αναφορά 
της νομικής διάταξης που παραβιάζεται 
στο κράτος μέλος στο οποίο παρέχεται η 
υπηρεσία·

Or. es

Τροπολογία 440
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σαφή ένδειξη της ηλεκτρονικής 
τοποθεσίας των εν λόγω πληροφοριών, και 
ιδίως τον ακριβή URL ή τους ακριβείς 
URL και, εφόσον είναι απαραίτητο, 
πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν 
τον προσδιορισμό του παράνομου 
περιεχομένου·

β) σαφή ένδειξη της ηλεκτρονικής 
τοποθεσίας των εν λόγω πληροφοριών και, 
εφόσον είναι απαραίτητο και εφαρμόσιμο, 
πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν 
τον προσδιορισμό του παράνομου 
περιεχομένου το οποίο θα είναι κατάλληλο 
για τον τύπο περιεχομένου και για τον 
συγκεκριμένο τύπο ενδιαμέσων·

Or. en

Τροπολογία 441
Maria Walsh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σαφή ένδειξη της ηλεκτρονικής 
τοποθεσίας των εν λόγω πληροφοριών, και 
ιδίως τον ακριβή URL ή τους ακριβείς 
URL και, εφόσον είναι απαραίτητο, 

β) σαφή ένδειξη της ηλεκτρονικής 
τοποθεσίας των εν λόγω πληροφοριών που 
επιτρέπουν τον προσδιορισμό του 
παράνομου περιεχομένου εάν η εφαρμογή 
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πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν 
τον προσδιορισμό του παράνομου 
περιεχομένου·

της υπηρεσίας που χρησιμοποιείται από 
τον αποδέκτη το επιτρέπει·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο URL δεν μπορεί να παρασχεθεί όταν η υπηρεσία χρησιμοποιείται σε μια εφαρμογή π.χ. σε 
έξυπνο τηλέφωνο.

Τροπολογία 442
Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το όνομα και τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
προσώπου ή της οντότητας που 
υποβάλλει την ειδοποίηση, με εξαίρεση 
την περίπτωση πληροφοριών που 
θεωρείται ότι αφορούν ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 
έως 7 της οδηγίας 2011/93/ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 443
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ειδοποιήσεις που 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
θεωρείται ότι συνεπάγονται πραγματική 
γνώση ή αντίληψη για τους σκοπούς του 
άρθρου 5 σχετικά με το συγκεκριμένο 
πληροφοριακό στοιχείο.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 444
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ειδοποιήσεις που 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεωρείται 
ότι συνεπάγονται πραγματική γνώση ή 
αντίληψη για τους σκοπούς του άρθρου 5 
σχετικά με το συγκεκριμένο πληροφοριακό 
στοιχείο.

3. Οι ειδοποιήσεις που υποβάλλονται 
από αρμόδια δικαστική αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο πάροχος υποδοχής ή 
διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο 
νόμιμος εκπρόσωπός του και που 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεωρείται 
ότι συνεπάγονται πραγματική γνώση για 
τους σκοπούς του άρθρου 5 σχετικά με το 
συγκεκριμένο πληροφοριακό στοιχείο.

Or. en

Τροπολογία 445
Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ειδοποιήσεις που 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεωρείται 
ότι συνεπάγονται πραγματική γνώση ή 
αντίληψη για τους σκοπούς του άρθρου 5 
σχετικά με το συγκεκριμένο πληροφοριακό 
στοιχείο.

3. Οι ειδοποιήσεις που 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεωρείται 
ότι συνεπάγονται πραγματική γνώση ή 
αντίληψη για τους σκοπούς του άρθρου 5 
σχετικά με το συγκεκριμένο πληροφοριακό 
στοιχείο και δημιουργούν υποχρέωση εκ 
μέρους του ειδοποιημένου παρόχου 
υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσει ή να 
απενεργοποιήσει ταχέως την πρόσβαση 
στις κοινοποιημένες πληροφορίες.

Or. en



PE693.830v01-00 250/487 AM\1233797EL.docx

EL

Τροπολογία 446
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ειδοποιήσεις που 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεωρείται 
ότι συνεπάγονται πραγματική γνώση ή 
αντίληψη για τους σκοπούς του άρθρου 5 
σχετικά με το συγκεκριμένο πληροφοριακό 
στοιχείο.

3. Οι ειδοποιήσεις που 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεωρείται 
ότι συνεπάγονται πραγματική γνώση ή 
αντίληψη για τους σκοπούς του άρθρου 5 
σχετικά με το συγκεκριμένο πληροφοριακό 
στοιχείο, εάν ο παράνομος χαρακτήρας 
του συγκεκριμένου πληροφοριακού 
στοιχείου είναι επαρκώς ακριβής και 
αρκούντως τεκμηριωμένος βάσει της 
αξιολόγησης του παρόχου.

Or. en

Τροπολογία 447
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ειδοποιήσεις που 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
θεωρείται ότι συνεπάγονται πραγματική 
γνώση ή αντίληψη για τους σκοπούς του 
άρθρου 5 σχετικά με το συγκεκριμένο 
πληροφοριακό στοιχείο.

3. Το άτομο ή η οντότητα που 
υποβάλλει την ειδοποίηση μπορεί να 
επιλέξει να παράσχει το όνομά του και 
μια διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που δεν θα αποκαλυφθεί 
στον πάροχο περιεχομένου εκτός από 
περιπτώσεις υποτιθέμενων παραβιάσεων 
των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας.

Or. en

Τροπολογία 448
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Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι ειδοποιήσεις που 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 θεωρείται 
ότι συνεπάγονται πραγματική γνώση ή 
αντίληψη για τους σκοπούς του άρθρου 5 
σχετικά με το συγκεκριμένο πληροφοριακό 
στοιχείο.

3. Οι ειδοποιήσεις που 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορεί να 
συνεπάγονται πραγματική γνώση ή 
αντίληψη για τους σκοπούς του άρθρου 5 
σχετικά με το συγκεκριμένο πληροφοριακό 
στοιχείο.

Or. en

Τροπολογία 449
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Με την παραλαβή της 
ειδοποίησης και χρησιμοποιώντας τα 
διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας, ο 
πάροχος υπηρεσιών ενημερώνει τον 
πάροχο για τις πληροφορίες σχετικά με τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 και του δίνει την ευκαιρία 
να απαντήσει πριν λάβει απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 450
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες 
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παραμένουν προσβάσιμες ωσότου ληφθεί 
σχετική απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 451
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. Ο πάροχος διασφαλίζει ότι οι 
αποφάσεις που αφορούν τις ειδοποιήσεις 
λαμβάνονται από ειδικευμένο προσωπικό, 
στο οποίο πρέπει να παρέχεται επαρκής 
αρχική και συνεχής κατάρτιση σχετικά με 
την ισχύουσα νομοθεσία και τα 
θεμελιώδη πρότυπα δικαιωμάτων, καθώς 
και κατάλληλες συνθήκες εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένης, εφόσον 
απαιτείται, της δυνατότητας να αναζητεί 
εξειδικευμένες νομικές συμβουλές.

Or. en

Τροπολογία 452
Maria Walsh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο πάροχος κοινοποιεί επίσης στο 
εν λόγω πρόσωπο ή στην εν λόγω 
οντότητα, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την απόφασή του σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
ειδοποίηση, παρέχοντας πληροφορίες 
σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής 
κατά της εν λόγω απόφασης.

5. Ο πάροχος κοινοποιεί επίσης στο 
εν λόγω πρόσωπο ή στην εν λόγω 
οντότητα, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση αλλά μετά από το πολύ 7 
ημέρες από την κοινοποίηση, την 
απόφασή του σχετικά με τις πληροφορίες 
στις οποίες αναφέρεται η ειδοποίηση, 
παρέχοντας ολοκληρωμένη παρουσίαση 
των λόγων για την απόφαση και 
πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες 
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προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν προβλέπει προθεσμία για την αξιολόγηση των κοινοποιήσεων. Η έλλειψη 
συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας μπορεί να επεκταθεί στο μέγιστο βαθμό από τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ειδοποιούνται εντός 7 ημερών σχετικά με την απόφαση 
της πλατφόρμας μετά την ειδοποίησή τους για να αποκτήσουν νομική βεβαιότητα σχετικά με 
πιθανή νομική ενέργεια. Τα άτομα ή οι οντότητες αξίζουν μια παρουσίαση των λόγων αυτής της 
απόφασης· πρώτον, ενεργεί ως απόδειξη ότι η καταγγελία τους εξετάστηκε κατάλληλα και, 
δεύτερον, τους παρέχει πληροφορίες σχετικά με το εάν ενδέχεται να έχουν λόγους να προβούν 
σε περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Τροπολογία 453
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο πάροχος κοινοποιεί επίσης στο εν 
λόγω πρόσωπο ή στην εν λόγω οντότητα, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, την 
απόφασή του σχετικά με τις πληροφορίες 
στις οποίες αναφέρεται η ειδοποίηση, 
παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις 
δυνατότητες προσφυγής κατά της εν λόγω 
απόφασης.

5. Ο πάροχος κοινοποιεί επίσης στο 
πρόσωπο ή στην οντότητα που παρείχε 
την ενημέρωση, καθώς και στον πάροχο 
των πληροφοριών, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, την απόφασή του σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
ειδοποίηση, παρέχοντας επίσης 
πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες 
προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης.

Or. en

Τροπολογία 454
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που 

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που 
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λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται 
οι ειδοποιήσεις, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν χρησιμοποιούν 
αυτοματοποιημένα μέσα για την εν λόγω 
επεξεργασία ή λήψη αποφάσεων, 
περιλαμβάνουν στην κοινοποίηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 
πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω 
χρήση.

λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται 
οι ειδοποιήσεις, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν χρησιμοποιούν 
αυτοματοποιημένα μέσα για την 
επεξεργασία ειδοποιήσεων ή τη λήψη 
αποφάσεων, περιλαμβάνουν στην 
κοινοποίηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 πληροφορίες σχετικά με την 
εν λόγω χρήση. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν σημαντικά στοιχεία για τη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε, την 
τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, τα 
κριτήρια και το σκεπτικό της απόφασης, 
καθώς και τη λογική που ακολουθήθηκε 
στην αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 455
Maite Pagazaurtundúa, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που 
λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται 
οι ειδοποιήσεις, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν χρησιμοποιούν 
αυτοματοποιημένα μέσα για την εν λόγω 
επεξεργασία ή λήψη αποφάσεων, 
περιλαμβάνουν στην κοινοποίηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 
πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω 
χρήση.

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που 
λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται 
οι ειδοποιήσεις, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν λαμβάνονται 
αποφάσεις για την απόσυρση 
πληροφοριών ή την απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε αυτές, οι αποφάσεις αυτές 
θα περιλαμβάνουν την πρόληψη της 
επανεμφάνισης αυτών των πληροφοριών. 
Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα 
για την εν λόγω επεξεργασία ή λήψη 
αποφάσεων, περιλαμβάνουν στην 
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κοινοποίηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 πληροφορίες σχετικά με την 
εν λόγω χρήση.

Or. en

Τροπολογία 456
Maria Walsh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που 
λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται 
οι ειδοποιήσεις, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν χρησιμοποιούν 
αυτοματοποιημένα μέσα για την εν λόγω 
επεξεργασία ή λήψη αποφάσεων, 
περιλαμβάνουν στην κοινοποίηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 
πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω 
χρήση.

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που 
λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται 
οι ειδοποιήσεις, με επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο, και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση αλλά το 
αργότερο μετά από 7 ημέρες από την 
κοινοποίηση. Όταν χρησιμοποιούν 
αυτοματοποιημένα μέσα για την εν λόγω 
επεξεργασία ή λήψη αποφάσεων, 
περιλαμβάνουν στην κοινοποίηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 
πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω 
χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν προβλέπει προθεσμία για την αξιολόγηση των κοινοποιήσεων. Ο όρος 
«έγκαιρος» δεν αποτελεί επαρκές κριτήριο, δεδομένου ότι δεν ορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο 
και ως εκ τούτου θα επεκτείνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό από τις επιγραμμικές πλατφόρμες. 
Κατά συνέπεια, οι χρήστες θα ενημερώνονται για την απόφαση της πλατφόρμας εντός 7 ημερών 
από την κοινοποίησή τους ώστε να αποκτούν ασφάλεια δικαίου για πιθανές νομικές ενέργειες.

Τροπολογία 457
Tomas Tobé
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που 
λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται 
οι ειδοποιήσεις, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν χρησιμοποιούν 
αυτοματοποιημένα μέσα για την εν λόγω 
επεξεργασία ή λήψη αποφάσεων, 
περιλαμβάνουν στην κοινοποίηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 
πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω 
χρήση.

6. Όταν οι πληροφορίες που 
παρέχονται είναι επαρκώς σαφείς, οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που 
λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται 
οι ειδοποιήσεις, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν χρησιμοποιούν 
αυτοματοποιημένα μέσα για την εν λόγω 
επεξεργασία ή λήψη αποφάσεων, 
περιλαμβάνουν στην κοινοποίηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 
πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω 
χρήση.

Or. en

Τροπολογία 458
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που 
λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται 
οι ειδοποιήσεις, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν χρησιμοποιούν 
αυτοματοποιημένα μέσα για την εν λόγω 
επεξεργασία ή λήψη αποφάσεων, 
περιλαμβάνουν στην κοινοποίηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 
πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω 
χρήση.

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που 
λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται 
οι ειδοποιήσεις, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο που δεν ευνοεί τις 
διακρίσεις. Όταν χρησιμοποιούν 
αυτοματοποιημένα μέσα για την εν λόγω 
επεξεργασία ή λήψη αποφάσεων, 
περιλαμβάνουν στην κοινοποίηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 
πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω 
χρήση.
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Or. en

Τροπολογία 459
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που 
λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται 
οι ειδοποιήσεις, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν χρησιμοποιούν 
αυτοματοποιημένα μέσα για την εν λόγω 
επεξεργασία ή λήψη αποφάσεων, 
περιλαμβάνουν στην κοινοποίηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 
πληροφορίες σχετικά με την εν λόγω 
χρήση.

6. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
επεξεργάζονται κάθε ειδοποίηση που 
λαμβάνουν σύμφωνα με τους μηχανισμούς 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 
λαμβάνουν τις αποφάσεις τους σχετικά με 
τις πληροφορίες στις οποίες αναφέρονται 
οι ειδοποιήσεις, με έγκαιρο, επιμελή και 
μη αυθαίρετο τρόπο. Όταν χρησιμοποιούν 
αυτοματοποιημένα μέσα για την εν λόγω 
επεξεργασία, περιλαμβάνουν στην 
κοινοποίηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 πληροφορίες σχετικά με τη 
χρήση τέτοιων αυτοματοποιημένων 
μέσων.

Or. en

Τροπολογία 460
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ο μηχανισμός που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 θα παρέχεται δωρεάν. 
Εάν οι ειδοποιήσεις είναι προδήλως 
αβάσιμες ή υπερβολικές, ιδίως λόγω του 
επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, ο 
πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας μπορεί 
είτε:
α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου 
τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα 
διοικητικά έξοδα για την επεξεργασία 
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των ειδοποιήσεων· είτε
β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στην 
αίτηση.
Ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας φέρει 
το βάρος απόδειξης του προδήλως 
αβάσιμου ή υπερβολικού χαρακτήρα της 
ειδοποίησης.

Or. en

Τροπολογία 461
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Οι παράγραφοι 2 και 4-5 δεν 
εφαρμόζονται σε παρόχους ενδιάμεσων 
υπηρεσιών οι οποίοι θεωρούνται πολύ 
μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις 
κατά την έννοια του παραρτήματος της 
σύστασης 2003/361/ΕΕ, ή σε επιχειρήσεις 
οι οποίες έχουν χάσει το καθεστώς αυτό 
εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
αυτής.

Or. en

Τροπολογία 462
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Εάν ο αποδέκτης των υπηρεσιών 
ενημερώσει τις υπηρεσίες φιλοξενίας 
σχετικά με τη διαφωνία του με τα 
αυτοματοποιημένα μέσα λήψης 
αποφάσεων, οι υπηρεσίες φιλοξενίας 
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πρέπει να φροντίσουν για την 
επανεξέταση της διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων από άνθρωπο πριν από την 
ανάληψη οποιασδήποτε δράσης.

Or. en

Τροπολογία 463
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Ο πάροχος διασφαλίζει την 
επεξεργασία των αποφάσεων για τις 
ειδοποιήσεις από εξειδικευμένο 
προσωπικό το οποίο θα έχει ειδική 
κατάρτιση σχετικά με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο για την προστασία της ελευθερίας 
της έκφρασης.

Or. en

Τροπολογία 464
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία που 
παρέχονται από τους αποδέκτες της 
υπηρεσίας ή να απενεργοποιήσει την 
πρόσβαση σε αυτά, ανεξάρτητα από τα 
μέσα που χρησιμοποιεί για την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό ή την απόσυρση των εν 
λόγω πληροφοριών ή την απενεργοποίηση 
της πρόσβασης σε αυτές και ανεξάρτητα 
από τον λόγο της απόφασής του, 
ενημερώνει τον αποδέκτη, το αργότερο 

1. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει, να 
απενεργοποιήσει την πρόσβαση ή να 
περιορίσει με άλλο τρόπο την ορατότητα 
σε συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία 
που παρέχονται από τους αποδέκτες της 
υπηρεσίας ή να αναστείλει ή παύσει τις 
χρηματικές πληρωμές που σχετίζονται με 
τα στοιχεία αυτά, ανεξάρτητα από τα μέσα 
που χρησιμοποιεί για την ανίχνευση, τον 
εντοπισμό ή την απόσυρση, την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης ή τη 
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κατά τη χρονική στιγμή της απόσυρσης ή 
της απενεργοποίησης της πρόσβασης, 
σχετικά με την απόφαση και παρέχει σαφή 
και συγκεκριμένη αιτιολόγηση της 
απόφασης αυτής.

μείωση της ορατότητας των εν λόγω 
πληροφοριών και ανεξάρτητα από τον 
λόγο της απόφασής του, ενημερώνει τον 
αποδέκτη, το αργότερο κατά τη χρονική 
στιγμή της απόσυρσης ή της 
απενεργοποίησης της πρόσβασης ή του 
περιορισμού της ορατότητας ή της 
αναστολής ή παύσης της χρηματικής 
αποτίμησης, σχετικά με την απόφαση και 
παρέχει σαφή και συγκεκριμένη 
αιτιολόγηση της απόφασης αυτής.

Or. en

Τροπολογία 465
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία που 
παρέχονται από τους αποδέκτες της 
υπηρεσίας ή να απενεργοποιήσει την 
πρόσβαση σε αυτά, ανεξάρτητα από τα 
μέσα που χρησιμοποιεί για την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό ή την απόσυρση των εν 
λόγω πληροφοριών ή την απενεργοποίηση 
της πρόσβασης σε αυτές και ανεξάρτητα 
από τον λόγο της απόφασής του, 
ενημερώνει τον αποδέκτη, το αργότερο 
κατά τη χρονική στιγμή της απόσυρσης ή 
της απενεργοποίησης της πρόσβασης, 
σχετικά με την απόφαση και παρέχει σαφή 
και συγκεκριμένη αιτιολόγηση της 
απόφασης αυτής.

1. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία που 
παρέχονται από τους αποδέκτες της 
υπηρεσίας ή να απενεργοποιήσει την 
πρόσβαση σε αυτά ή να περιορίσει τις 
προτάσεις από συστήματα διατύπωσης 
συστάσεων σχετικά με αυτά, ανεξάρτητα 
από τα μέσα που χρησιμοποιεί για την 
απόσυρση των εν λόγω πληροφοριών ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτές ή 
τον περιορισμό των προτάσεων σχετικά 
με αυτές, ενημερώνει τον αποδέκτη, 
εφόσον αυτός έχει παράσχει στοιχεία 
επικοινωνίας, το αργότερο κατά τη 
χρονική στιγμή της απόσυρσης ή της 
απενεργοποίησης της πρόσβασης ή του 
περιορισμού των προτάσεων, σχετικά με 
την απόφαση και παρέχει σαφή και 
συγκεκριμένη αιτιολόγηση της απόφασης 
αυτής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καλυφθούν περιπτώσεις περιορισμού της διανομής περιεχομένου με πρακτικές 
όπως «υποβιβασμός» ή «αποκλεισμός χρηστών».

Τροπολογία 466
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία 
που παρέχονται από τους αποδέκτες της 
υπηρεσίας ή να απενεργοποιήσει την 
πρόσβαση σε αυτά, ανεξάρτητα από τα 
μέσα που χρησιμοποιεί για την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό ή την απόσυρση των εν 
λόγω πληροφοριών ή την απενεργοποίηση 
της πρόσβασης σε αυτές και ανεξάρτητα 
από τον λόγο της απόφασής του, 
ενημερώνει τον αποδέκτη, το αργότερο 
κατά τη χρονική στιγμή της απόσυρσης ή 
της απενεργοποίησης της πρόσβασης, 
σχετικά με την απόφαση και παρέχει 
σαφή και συγκεκριμένη αιτιολόγηση της 
απόφασης αυτής.

1. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας προβαίνει σε οποιοδήποτε 
έλεγχο περιεχομένου ανεξάρτητα από τα 
μέσα που χρησιμοποιεί για την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό ή την απόσυρση των εν 
λόγω πληροφοριών ή την απενεργοποίηση 
της πρόσβασης σε αυτές και ανεξάρτητα 
από τον λόγο της απόφασής του, 
ενημερώνει τον αποδέκτη, πριν από την 
εφαρμογή της απόφασης και παρέχει 
σαφή και συγκεκριμένη αιτιολόγηση της 
απόφασης αυτής. Η υποχρέωση αυτή δεν 
ισχύει για περιεχόμενο που υποκινεί σε 
βία και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 467
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία που 
παρέχονται από τους αποδέκτες της 
υπηρεσίας ή να απενεργοποιήσει την 

1. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αποφασίζει να αποσύρει 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία που 
παρέχονται από τους αποδέκτες της 
υπηρεσίας ή να απενεργοποιήσει την 
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πρόσβαση σε αυτά, ανεξάρτητα από τα 
μέσα που χρησιμοποιεί για την ανίχνευση, 
τον εντοπισμό ή την απόσυρση των εν 
λόγω πληροφοριών ή την απενεργοποίηση 
της πρόσβασης σε αυτές και ανεξάρτητα 
από τον λόγο της απόφασής του, 
ενημερώνει τον αποδέκτη, το αργότερο 
κατά τη χρονική στιγμή της απόσυρσης ή 
της απενεργοποίησης της πρόσβασης, 
σχετικά με την απόφαση και παρέχει σαφή 
και συγκεκριμένη αιτιολόγηση της 
απόφασης αυτής.

πρόσβαση σε αυτά, ανεξάρτητα από τα 
μέσα που χρησιμοποιεί για την απόσυρση 
των εν λόγω πληροφοριών ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτές 
και όταν το πρόσωπο που πραγματοποιεί 
την ειδοποίηση επιλέγει να παράσχει 
στοιχεία επικοινωνίας, τους ενημερώνει, 
το αργότερο κατά τη χρονική στιγμή της 
απόσυρσης ή της απενεργοποίησης της 
πρόσβασης, σχετικά με την απόφαση και 
παρέχει σαφή και συγκεκριμένη 
αιτιολόγηση της απόφασης αυτής.

Or. en

Τροπολογία 468
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πάροχοι φιλοξενίας μπορούν να 
επιλέξουν να αξιοποιήσουν μέτρα εκ των 
υστέρων ελέγχου βάσει 
αυτοματοποιημένων εργαλείων ελέγχου 
περιεχομένου, κυρίως για την πρόληψη 
της μεταφόρτωσης συγκεκριμένου 
περιεχομένου, το οποίο έχει κηρυχθεί 
παράνομο από δικαστική αρχή. Όταν οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
χρησιμοποιούν με άλλο τρόπο 
αυτοματοποιημένα εργαλεία για τον 
έλεγχο του περιεχομένου, διασφαλίζουν 
ότι το ειδικευμένο προσωπικό αποφασίζει 
σχετικά με τυχόν μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν και ότι δεν επηρεάζεται το 
νόμιμο περιεχόμενο το οποίο δεν 
παραβιάζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους 
παρόχους. Ο πάροχος διασφαλίζει ότι το 
προσωπικό έχει επαρκή κατάρτιση 
σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία και, 
εφόσον απαιτείται, πρόσβαση σε 
επαγγελματική στήριξη, ειδική 
ψυχολογική βοήθεια και ειδικές νομικές 
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συμβουλές.

Or. en

Τροπολογία 469
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
ενεργούν με διαφανή, συνεκτικό, 
προβλέψιμο, επιμελή και αναλογικό 
τρόπο, που δεν εισάγει διακρίσεις, κατά 
τον έλεγχο περιεχομένου, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και τα 
έννομα συμφέροντα όλων των 
εμπλεκόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των αποδεκτών της 
υπηρεσίας, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη.

Or. en

Τροπολογία 470
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά πόσον η απόφαση 
συνεπάγεται την απόσυρση των 
πληροφοριών ή την απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε αυτές και, κατά περίπτωση, 
το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της 
απενεργοποίησης της πρόσβασης·

α) κατά πόσον η απόφαση 
συνεπάγεται την απόσυρση των 
πληροφοριών ή την απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε αυτές ή τον περιορισμό των 
προτάσεων από συστήματα που 
διατυπώνουν συστάσεις και, κατά 
περίπτωση, το εδαφικό πεδίο εφαρμογής 
της απενεργοποίησης της πρόσβασης ή του 
περιορισμού των προτάσεων·
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Or. en

Τροπολογία 471
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατά πόσον η απόφαση 
συνεπάγεται την απόσυρση των 
πληροφοριών ή την απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε αυτές και, κατά περίπτωση, 
το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της 
απενεργοποίησης της πρόσβασης·

α) κατά πόσον η απόφαση 
συνεπάγεται την απόσυρση των 
πληροφοριών, την απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε αυτές, τον περιορισμό της 
προβολής ή τη χρηματική αποτίμησή 
τους, και, κατά περίπτωση, το εδαφικό 
πεδίο εφαρμογής της απενεργοποίησης της 
πρόσβασης ή του περιορισμού·

Or. en

Τροπολογία 472
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά περίπτωση, πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση αυτοματοποιημένων 
μέσων κατά τη λήψη της απόφασης, 
συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων στις 
οποίες η απόφαση ελήφθη σε σχέση με 
περιεχόμενο που ανιχνεύθηκε ή 
εντοπίστηκε με τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων·

γ) κατά περίπτωση, πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση αυτοματοποιημένων 
μέσων κατά τη λήψη της απόφασης, και σε 
κάθε περίπτωση εάν η απόφαση ελήφθη 
σε σχέση με περιεχόμενο που ανιχνεύθηκε 
ή εντοπίστηκε με τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων· οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
σημαντικά στοιχεία για τη διαδικασία 
που ακολουθήθηκε, την τεχνολογία που 
χρησιμοποιήθηκε, τα κριτήρια και το 
σκεπτικό της απόφασης, καθώς και τη 
λογική που ακολουθήθηκε στην 
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων

Or. en
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Τροπολογία 473
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά περίπτωση, πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση αυτοματοποιημένων 
μέσων κατά τη λήψη της απόφασης, 
συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων στις 
οποίες η απόφαση ελήφθη σε σχέση με 
περιεχόμενο που ανιχνεύθηκε ή 
εντοπίστηκε με τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων·

γ) πληροφορίες σχετικά με τα μέσα 
που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη λήψη της 
απόφασης, συμπεριλαμβανομένων 
περιπτώσεων στις οποίες η απόφαση 
ελήφθη σε σχέση με περιεχόμενο που 
ανιχνεύθηκε ή εντοπίστηκε με τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων·

Or. en

Τροπολογία 474
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά περίπτωση, πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση αυτοματοποιημένων 
μέσων κατά τη λήψη της απόφασης, 
συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων στις 
οποίες η απόφαση ελήφθη σε σχέση με 
περιεχόμενο που ανιχνεύθηκε ή 
εντοπίστηκε με τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων·

γ) κατά περίπτωση, πληροφορίες 
σχετικά με τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη λήψη της 
απόφασης, συμπεριλαμβανομένων 
περιπτώσεων στις οποίες η απόφαση 
ελήφθη σε σχέση με περιεχόμενο που 
ανιχνεύθηκε ή εντοπίστηκε με τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων·

Or. en

Τροπολογία 475
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κατά περίπτωση, πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση αυτοματοποιημένων 
μέσων κατά τη λήψη της απόφασης, 
συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων στις 
οποίες η απόφαση ελήφθη σε σχέση με 
περιεχόμενο που ανιχνεύθηκε ή 
εντοπίστηκε με τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων·

γ) κατά περίπτωση, πληροφορίες 
σχετικά με τα μέσα που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά τη λήψη της 
απόφασης, συμπεριλαμβανομένων 
περιπτώσεων στις οποίες η απόφαση 
ελήφθη σε σχέση με περιεχόμενο που 
ανιχνεύθηκε ή εντοπίστηκε με τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων·

Or. en

Τροπολογία 476
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) πληροφορίες σχετικά με τις 
δυνατότητες προσφυγής που διατίθενται 
στον αποδέκτη της υπηρεσίας σε σχέση με 
την απόφαση, ιδίως μέσω εσωτερικών 
μηχανισμών διαχείρισης καταγγελιών, 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών και 
δικαστικής προσφυγής.

στ) σαφείς και εύχρηστες πληροφορίες 
σχετικά με τις δυνατότητες προσφυγής που 
διατίθενται στον αποδέκτη της υπηρεσίας 
σε σχέση με την απόφαση, ιδίως μέσω 
εσωτερικών μηχανισμών διαχείρισης 
καταγγελιών, εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών και δικαστικής προσφυγής.

Or. en

Τροπολογία 477
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η απόσυρση των πληροφοριών ή 
η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία 
ακολουθείται από τη διαβίβαση αυτών 
των συγκεκριμένων πληροφοριακών 
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στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 15a, η 
ενημέρωση του αποδέκτη που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 αναβάλλεται κατά έξι 
εβδομάδες προκειμένου να μην εμπλακεί 
με πιθανές εξελισσόμενες ποινικές 
έρευνες. Αυτή η περίοδος των έξι 
εβδομάδων μπορεί να ανανεωθεί μόνο 
κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της 
αναθέτουσας αρχής στην οποία έχουν 
διαβιβαστεί συγκεκριμένα στοιχεία 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 478
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι υποχρεώσεις σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο δεν ισχύουν όταν ο πάροχος 
μπορεί να αποδείξει ότι ο αποδέκτης της 
υπηρεσίας έχει παράσχει επανειλημμένα 
παράνομο περιεχόμενο ή όταν η 
απόσυρση βασίζεται σε εντολή σύμφωνα 
με το άρθρο 8 και εφόσον η αρμόδια αρχή 
που εξέδωσε την εντολή αποφασίσει ότι 
είναι απαραίτητο και σκόπιμο να μην 
πραγματοποιηθεί κοινοποίηση για λόγους 
δημόσιας ασφάλειας, όπως πρόληψη, 
έρευνα, κράτηση και δίωξη για 
τρομοκρατικά αδικήματα, για όσο 
χρειαστεί αλλά όχι για περισσότερο από 
έξι εβδομάδες από την εν λόγω απόφαση. 
Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος 
υπηρεσιών φιλοξενίας δεν γνωστοποιεί 
πληροφορίες σχετικά με την απόσυρση 
τρομοκρατικού περιεχομένου ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό. 
Η εν λόγω αρμόδια αρχή μπορεί να 
παρατείνει την περίοδο αυτή για ακόμα 
έξι εβδομάδες, όταν αυτή η μη 
γνωστοποίηση εξακολουθεί να είναι 
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δικαιολογημένη.

Or. en

Τροπολογία 479
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι παράγραφοι 2-4 δεν 
εφαρμόζονται σε παρόχους ενδιάμεσων 
υπηρεσιών οι οποίοι θεωρούνται πολύ 
μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις 
κατά την έννοια του παραρτήματος της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ, ή κατά τη 
διάρκεια των πρώτων δώδεκα μηνών από 
τη στιγμή που μια επιχείρηση έχασε αυτό 
το καθεστώς σύμφωνα με το άρθρο 4 
παράγραφος 2 αυτής.

Or. en

Τροπολογία 480
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι παράγραφοι 2 και 4 δεν 
εφαρμόζονται σε παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας οι οποίοι θεωρούνται πολύ 
μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την 
έννοια του παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 481
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Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Διατήρηση περιεχομένου και συναφών 

δεδομένων, και υποχρεωτική διαβίβαση 
συγκεκριμένων στοιχείων πληροφοριών

 1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
αποθηκεύουν το παράνομο περιεχόμενο 
το οποίο έχει αποσυρθεί ή στο οποίο έχει 
απενεργοποιηθεί η πρόσβαση κατόπιν 
ελέγχου περιεχομένου ή εντολής 
εφαρμογής μέτρων κατά συγκεκριμένου 
παράνομου περιεχομένου, σύμφωνα με το 
άρθρο 8, καθώς και οποιαδήποτε 
στοιχεία τα οποία αποσύρονται συνεπεία 
της απομάκρυνσης αυτού του παράνομου 
περιεχομένου, και τα οποία είναι 
απαραίτητα για: α) διαδικασίες 
διοικητικής ή δικαστικής προσφυγής ή 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών κατά 
απόφασης απόσυρσης παράνομου 
περιεχομένου και συναφών δεδομένων ή 
απενεργοποίησης της πρόσβασης σε 
αυτά· ή β) για την πρόληψη, τον 
εντοπισμό, τη διερεύνηση και τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων. 
2. Το παράνομο περιεχόμενο και τα 
συναφή δεδομένα, όπως αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, αποθηκεύονται για έξι 
μήνες από την ημερομηνία της 
απόσυρσης ή της απενεργοποίησης. 
Κατόπιν αιτήματος από την αρμόδια 
αρχή ή το αρμόδιο δικαστήριο, το 
παράνομο περιεχόμενο διατηρείται για 
περαιτέρω συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα μόνον εάν και για όσο είναι 
αναγκαίο σε περίπτωση εν εξελίξει 
διαδικασιών διοικητικών ή δικαστικών 
προσφυγών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο α). 
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
διασφαλίζουν ότι το παράνομο 
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περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα που 
αποθηκεύονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 υπόκεινται στις κατάλληλες 
τεχνικές και οργανωτικές διασφαλίσεις. 
Οι εν λόγω τεχνικές και οργανωτικές 
διασφαλίσεις κατοχυρώνουν την 
πρόσβαση στο διατηρούμενο παράνομο 
περιεχόμενο και τα συναφή δεδομένα, 
καθώς και την επεξεργασία τους, μόνο 
για τους σκοπούς που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, και κατοχυρώνουν επίσης 
υψηλό επίπεδο ασφάλειας των εκάστοτε 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι 
πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
επανεξετάζουν και επικαιροποιούν αυτές 
τις διασφαλίσεις, όπου κρίνεται 
αναγκαίο. 
4. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών το παράνομο περιεχόμενο, 
το οποίο έχει αποσυρθεί ή στο οποίο έχει 
απενεργοποιηθεί η πρόσβαση, εάν αυτή η 
απόσυρση ή η απενεργοποίηση της 
πρόσβασης είναι αποτέλεσμα 
προαιρετικού ελέγχου ή χρήσης του 
μηχανισμού ειδοποίησης και δράσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 14. Αυτή η 
υποχρέωση διαβίβασης ισχύει υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: α) το παράνομο 
περιεχόμενο που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο αφορά σε 
περιεχόμενο που είναι προδήλως 
παράνομο και αποτελεί αδίκημα 
σύμφωνα με [Απόφαση-πλαίσιο 
2008/913/ΔΕΥ και Οδηγία 2011/36/ΕΕ]· 
και β) η αρμόδια αρχή επιβολής του 
νόμου στην οποία πρόκειται να 
διαβιβαστεί το εν λόγω παράνομο 
περιεχόμενο είναι αρχή του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει την κατοικία του ή 
την έδρα του το πρόσωπο που κατέστησε 
διαθέσιμο το παράνομο περιεχόμενο ή, 
ελλείψει αυτού, αρχή επιβολής του νόμου 
του κράτους μέλους στο οποίο ο πάροχος 
υπηρεσιών φιλοξενίας έχει την έδρα του ή 
τον νόμιμο εκπρόσωπό του· ή, ελλείψει 
αυτού, ο πάροχος υπηρεσιών φύλαξης 
ενημερώνει την Europol. γ) όταν ο 
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πάροχος υπηρεσιών φύλαξης είναι μια 
πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
σύμφωνα με το τμήμα 4 του κεφαλαίου 
III, πρέπει επίσης, κατά τη διαβίβαση του 
παράνομου περιεχομένου, να προσθέτει 
μια επισήμανση για το παράνομο 
περιεχόμενο που περιλαμβάνει απειλή για 
τη ζωή ή την ασφάλεια των ατόμων. 
5. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο 
τον κατάλογο των οικείων αρμόδιων 
αρχών επιβολής του νόμου σύμφωνα με 
την παράγραφο 4. 

Or. en

Τροπολογία 482
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Έλεγχος περιεχομένου

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δεν 
χρησιμοποιούν μέτρα εκ των προτέρων 
ελέγχου με βάση αυτοματοποιημένα 
εργαλεία ή το φιλτράρισμα περιεχομένου 
κατά την αναφόρτωση, για τον έλεγχο του 
περιεχομένου. Όταν οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούν με 
άλλο τρόπο αυτοματοποιημένα εργαλεία 
για τον έλεγχο του περιεχομένου, 
διασφαλίζουν ότι το ειδικευμένο 
προσωπικό αποφασίζει σχετικά με τυχόν 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν και ότι δεν 
επηρεάζεται το νόμιμο περιεχόμενο το 
οποίο δεν παραβιάζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους 
παρόχους. Ο πάροχος διασφαλίζει ότι 
παρέχεται στο προσωπικό επαρκής 
αρχική και συνεχής κατάρτιση σχετικά με 
την ισχύουσα νομοθεσία και τα διεθνή 
πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
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καθώς και κατάλληλες συνθήκες 
εργασίας, και ότι, εφόσον απαιτείται, 
παρέχεται στο προσωπικό η δυνατότητα 
να αναζητεί επαγγελματική υποστήριξη, 
εξειδικευμένη ψυχολογική βοήθεια και 
εξειδικευμένες νομικές συμβουλές. Η 
παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στον έλεγχο πληροφοριών που έχουν 
παρασχεθεί πιθανότατα από 
αυτοματοποιημένα εργαλεία.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
ενεργούν με δίκαιο, διαφανή, συνεκτικό, 
προβλέψιμο, επιμελή, μη αυθαίρετο και 
αναλογικό τρόπο, που δεν εισάγει 
διακρίσεις, κατά τον έλεγχο περιεχομένου, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
όλων των εμπλεκόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των αποδεκτών της 
υπηρεσίας, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη.

Or. en

Τροπολογία 483
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15α
Έλεγχος περιεχομένου

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δεν 
χρησιμοποιούν μέτρα εκ των προτέρων 
ελέγχου με βάση αυτοματοποιημένα 
εργαλεία ή το φιλτράρισμα περιεχομένου 
κατά την αναφόρτωση, για τον έλεγχο του 
περιεχομένου. Όταν οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας χρησιμοποιούν με 
άλλο τρόπο αυτοματοποιημένα εργαλεία 
για τον έλεγχο του περιεχομένου, 
διασφαλίζουν ότι το ειδικευμένο 
προσωπικό αποφασίζει σχετικά με τυχόν 
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μέτρα που πρέπει να ληφθούν και ότι δεν 
επηρεάζεται το νόμιμο περιεχόμενο το 
οποίο δεν παραβιάζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από τους 
παρόχους. Ο πάροχος διασφαλίζει ότι 
παρέχεται στο προσωπικό επαρκής 
αρχική και συνεχής κατάρτιση σχετικά με 
την ισχύουσα νομοθεσία και τα διεθνή 
πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καθώς και κατάλληλες συνθήκες 
εργασίας, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον 
απαιτείται, της δυνατότητας να αναζητεί 
επαγγελματική υποστήριξη, εξειδικευμένη 
ψυχολογική βοήθεια και εξειδικευμένες 
νομικές συμβουλές. Η παρούσα 
παράγραφος δεν ισχύει για πληροφορίες 
που έχουν παρασχεθεί πιθανότατα από 
αυτοματοποιημένα εργαλεία.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
ενεργούν με δίκαιο, διαφανή, συνεκτικό, 
προβλέψιμο, επιμελή, μη αυθαίρετο και 
αναλογικό τρόπο, που δεν εισάγει 
διακρίσεις, κατά τον έλεγχο περιεχομένου, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα 
δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα 
όλων των εμπλεκόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των αποδεκτών της 
υπηρεσίας, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη. 

Or. en

Τροπολογία 484
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εξαίρεση πολύ μικρών και μικρών 
επιχειρήσεων

Εξαίρεση πολύ μικρών επιχειρήσεων

Or. en
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Τροπολογία 485
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες 
θεωρούνται πολύ μικρές ή μικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ.

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες 
θεωρούνται πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ, ούτε κατά τη διάρκεια των 
πρώτων δώδεκα μηνών από την απώλεια 
αυτού του καθεστώτος των επιχειρήσεων 
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 
αυτής.

Or. en

Τροπολογία 486
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες 
θεωρούνται πολύ μικρές ή μικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ.

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες 
θεωρούνται πολύ μικρές ή μικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ 
και οι οποίες δεν εμπλέκονται σε 
παράνομη δραστηριότητα.

Or. en

Τροπολογία 487
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 16 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες 
θεωρούνται πολύ μικρές ή μικρές 
επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ.

Το παρόν τμήμα δεν εφαρμόζεται σε 
επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες 
θεωρούνται πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά 
την έννοια του παραρτήματος της 
σύστασης 2003/361/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 488
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν στους αποδέκτες της υπηρεσίας, 
για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών μετά 
την απόφαση που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο, πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα 
διαχείρισης καταγγελιών, το οποίο καθιστά 
εφικτή την ηλεκτρονική υποβολή 
καταγγελιών, δωρεάν, κατά των 
ακόλουθων αποφάσεων που λαμβάνονται 
από την επιγραμμική πλατφόρμα, με την 
αιτιολογία ότι οι πληροφορίες που 
παρέχονται από τους αποδέκτες αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που 
δεν συνάδει με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της:

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν στους αποδέκτες της υπηρεσίας, 
καθώς και σε πρόσωπα ή οντότητες που 
έχουν υποβάλει ειδοποίηση, για περίοδο 
τουλάχιστον έξι μηνών μετά την απόφαση 
που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, 
πρόσβαση σε αποτελεσματικό εσωτερικό 
σύστημα διαχείρισης καταγγελιών, το 
οποίο καθιστά εφικτή την ηλεκτρονική 
υποβολή καταγγελιών, δωρεάν, κατά 
αποφάσεων που λαμβάνονται από την 
επιγραμμική πλατφόρμα για μη ανάληψη 
δράσης κατόπιν ειδοποίησης, καθώς και 
κατά των ακόλουθων αποφάσεων που 
λαμβάνονται από την επιγραμμική 
πλατφόρμα, με την αιτιολογία ότι οι 
πληροφορίες που παρέχονται από τους 
αποδέκτες αποτελούν παράνομο 
περιεχόμενο ή περιεχόμενο που δεν 
συνάδει με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της:

Or. en
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Τροπολογία 489
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν στους αποδέκτες της υπηρεσίας, 
για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών μετά 
την απόφαση που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο, πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα 
διαχείρισης καταγγελιών, το οποίο καθιστά 
εφικτή την ηλεκτρονική υποβολή 
καταγγελιών, δωρεάν, κατά των 
ακόλουθων αποφάσεων που λαμβάνονται 
από την επιγραμμική πλατφόρμα, με την 
αιτιολογία ότι οι πληροφορίες που 
παρέχονται από τους αποδέκτες αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που 
δεν συνάδει με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της:

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν στους αποδέκτες της υπηρεσίας, 
για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών μετά 
την απόφαση που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο, πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα 
διαχείρισης καταγγελιών, το οποίο καθιστά 
εφικτή την ηλεκτρονική υποβολή 
καταγγελιών, δωρεάν, κατά των 
ακόλουθων αποφάσεων που λαμβάνονται 
από την επιγραμμική πλατφόρμα, με την 
αιτιολογία ότι οι πληροφορίες που 
παρέχονται από τους αποδέκτες αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο σύμφωνα με την 
εθνική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία, ή 
περιεχόμενο που δεν συνάδει με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις της:

Or. en

Τροπολογία 490
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν στους αποδέκτες της υπηρεσίας, 
για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών μετά 
την απόφαση που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο, πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα 
διαχείρισης καταγγελιών, το οποίο καθιστά 
εφικτή την ηλεκτρονική υποβολή 
καταγγελιών, δωρεάν, κατά των 
ακόλουθων αποφάσεων που λαμβάνονται 
από την επιγραμμική πλατφόρμα, με την 

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν στους αποδέκτες της υπηρεσίας, 
για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών μετά 
την απόφαση που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο, πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα 
διαχείρισης καταγγελιών, το οποίο καθιστά 
εφικτή την ηλεκτρονική υποβολή 
καταγγελιών, δωρεάν, κατά των 
ακόλουθων αποφάσεων που λαμβάνονται 
από την επιγραμμική πλατφόρμα, με την 
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αιτιολογία ότι οι πληροφορίες που 
παρέχονται από τους αποδέκτες αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που 
δεν συνάδει με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της:

αιτιολογία ότι οι πληροφορίες που 
παρέχονται από τους αποδέκτες αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο.

Or. it

Τροπολογία 491
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν στους αποδέκτες της υπηρεσίας, 
για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών μετά 
την απόφαση που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο, πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα 
διαχείρισης καταγγελιών, το οποίο καθιστά 
εφικτή την ηλεκτρονική υποβολή 
καταγγελιών, δωρεάν, κατά των 
ακόλουθων αποφάσεων που λαμβάνονται 
από την επιγραμμική πλατφόρμα, με την 
αιτιολογία ότι οι πληροφορίες που 
παρέχονται από τους αποδέκτες αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που 
δεν συνάδει με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της:

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν στους αποδέκτες της υπηρεσίας, 
για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών 
μετά την απόφαση που αναφέρεται στην 
παρούσα παράγραφο, πρόσβαση σε 
αποτελεσματικό εσωτερικό σύστημα 
διαχείρισης καταγγελιών, το οποίο καθιστά 
εφικτή την ηλεκτρονική υποβολή 
καταγγελιών, δωρεάν, κατά των 
ακόλουθων αποφάσεων που λαμβάνονται 
από την επιγραμμική πλατφόρμα, με την 
αιτιολογία ότι οι πληροφορίες που 
παρέχονται από τους αποδέκτες αποτελούν 
παράνομο περιεχόμενο ή περιεχόμενο που 
δεν συνάδει με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της:

Or. en

Τροπολογία 492
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποφάσεις απόσυρσης 
πληροφοριών ή απενεργοποίησης της 

α) αποφάσεις απόσυρσης 
πληροφοριών ή απενεργοποίησης της 
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πρόσβασης σε αυτές· πρόσβασης ή περιορισμού προτάσεων από 
συστήματα συστάσεων σε αυτές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι καλύπτονται οι πρακτικές της πλήρους ή μερικής φραγής χρήστη (shadow banning), στο 
πλαίσιο των οποίων ορισμένες πληροφορίες εξαιρούνται από τα συστήματα συστάσεων ή 
περιορίζονται, γεγονός που έχει ουσιαστικά ως αποτέλεσμα να μην μπορούν άλλοι χρήστες να 
βλέπουν τις πληροφορίες αυτές.

Τροπολογία 493
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποφάσεις απόσυρσης 
πληροφοριών ή απενεργοποίησης της 
πρόσβασης σε αυτές·

α) αποφάσεις απόσυρσης 
πληροφοριών, απενεργοποίησης της 
πρόσβασης ή περιορισμού της 
ορατότητας σε αυτές·

Or. en

Τροπολογία 494
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αποφάσεις απόσυρσης 
πληροφοριών ή απενεργοποίησης της 
πρόσβασης σε αυτές·

α) αποφάσεις απόσυρσης 
πληροφοριών, απενεργοποίησης ή 
περιορισμού της πρόσβασης σε αυτές·

Or. en

Τροπολογία 495
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) οποιεσδήποτε άλλες αποφάσεις 
που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα, την 
ορατότητα ή την προσβασιμότητα αυτού 
του περιεχομένου και του λογαριασμού 
του αποδέκτη ή την πρόσβαση του 
αποδέκτη σε σημαντικά χαρακτηριστικά 
των τακτικών υπηρεσιών της 
πλατφόρμας

Or. en

Τροπολογία 496
Nathalie Colin-Oesterlé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. αποφάσεις για τον περιορισμό της 
ικανότητας χρηματικής αποτίμησης του 
περιεχομένου που παρέχεται από τους 
αποδέκτες.

Or. en

Τροπολογία 497
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. 2. Όταν η απόφαση για την 
απόσυρση των πληροφοριών ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτές 
ακολουθείται από τη διαβίβαση των 
πληροφοριών αυτών σύμφωνα με το 
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άρθρο 15a, η ελάχιστη περίοδος των έξι 
μηνών ξεκινά από τη μέρα κατά την 
οποία παρασχέθηκαν οι πληροφορίες 
στον αποδέκτη σύμφωνα με το άρθρο 15 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 498
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διασφαλίζουν ότι τα εσωτερικά συστήματα 
διαχείρισης καταγγελιών που διαθέτουν 
είναι εύκολα προσβάσιμα, εύχρηστα και 
επιτρέπουν και διευκολύνουν την υποβολή 
επαρκώς ακριβών και αρκούντως 
τεκμηριωμένων καταγγελιών.

2. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διασφαλίζουν ότι τα εσωτερικά συστήματα 
διαχείρισης καταγγελιών που διαθέτουν 
είναι εύκολα προσβάσιμα, εύχρηστα και 
επιτρέπουν και διευκολύνουν την υποβολή 
επαρκώς ακριβών και αρκούντως 
τεκμηριωμένων καταγγελιών. Οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες ενημερώνουν 
το κοινό για τον εσωτερικό κανονισμό του 
οικείου εσωτερικού συστήματος 
διαχείρισης καταγγελιών στους όρους και 
προϋποθέσεις τους και τον παρουσιάζουν 
στους αποδέκτες της υπηρεσίας με σαφή, 
εύχρηστο και εύκολα προσβάσιμο τρόπο, 
όταν αυτοί θέλουν να υποβάλουν 
καταγγελία.

Or. en

Τροπολογία 499
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διασφαλίζουν ότι τα εσωτερικά συστήματα 

2. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διασφαλίζουν ότι τα εσωτερικά συστήματα 
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διαχείρισης καταγγελιών που διαθέτουν 
είναι εύκολα προσβάσιμα, εύχρηστα και 
επιτρέπουν και διευκολύνουν την υποβολή 
επαρκώς ακριβών και αρκούντως 
τεκμηριωμένων καταγγελιών.

διαχείρισης καταγγελιών που διαθέτουν 
είναι εύκολα προσβάσιμα, εύχρηστα και 
επιτρέπουν και διευκολύνουν την υποβολή 
επαρκώς ακριβών και αρκούντως 
τεκμηριωμένων καταγγελιών. Οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες ενημερώνουν 
το κοινό για τον εσωτερικό κανονισμό του 
οικείου εσωτερικού συστήματος 
διαχείρισης καταγγελιών στους όρους και 
προϋποθέσεις τους και τον παρουσιάζουν 
στους αποδέκτες της υπηρεσίας με σαφή, 
εύχρηστο και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 500
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διαχειρίζονται καταγγελίες που 
υποβάλλονται μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που 
διαθέτουν, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν μια καταγγελία 
περιέχει επαρκείς λόγους ώστε η 
επιγραμμική πλατφόρμα να θεωρήσει ότι 
οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία δεν είναι παράνομες και δεν 
είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ή περιέχει πληροφορίες 
που υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά του 
καταγγέλλοντος δεν δικαιολογεί την 
αναστολή ή την παύση της υπηρεσίας ή 
την αναστολή ή την κατάργηση του 
λογαριασμού, η επιγραμμική πλατφόρμα 
ανακαλεί την απόφασή της που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διαχειρίζονται καταγγελίες που 
υποβάλλονται μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που 
διαθέτουν, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν μια καταγγελία 
περιέχει επαρκείς λόγους ώστε η 
επιγραμμική πλατφόρμα να θεωρήσει ότι 
οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία δεν είναι παράνομες και δεν 
είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ή περιέχει πληροφορίες 
που υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά του 
καταγγέλλοντος δεν δικαιολογεί την 
αναστολή ή την παύση της υπηρεσίας ή 
την αναστολή ή την κατάργηση του 
λογαριασμού, η επιγραμμική πλατφόρμα 
ανακαλεί την απόφασή της που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. Οι χρήστες θα πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να ζητούν 
αποζημίωση στην ίδια γλώσσα με το 
περιεχόμενο που αναφέρεται στο 
εσωτερικό σύστημα διαχείρισης 
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καταγγελιών.

Or. en

Τροπολογία 501
Maria Walsh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διαχειρίζονται καταγγελίες που 
υποβάλλονται μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που 
διαθέτουν, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν μια καταγγελία 
περιέχει επαρκείς λόγους ώστε η 
επιγραμμική πλατφόρμα να θεωρήσει ότι 
οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία δεν είναι παράνομες και δεν 
είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ή περιέχει πληροφορίες 
που υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά του 
καταγγέλλοντος δεν δικαιολογεί την 
αναστολή ή την παύση της υπηρεσίας ή 
την αναστολή ή την κατάργηση του 
λογαριασμού, η επιγραμμική πλατφόρμα 
ανακαλεί την απόφασή της που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διαχειρίζονται καταγγελίες που 
υποβάλλονται μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που 
διαθέτουν, με επιμελή και αντικειμενικό 
τρόπο και χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, αλλά το αργότερο 7 ημέρες 
από την ειδοποίηση. Όταν μια καταγγελία 
περιέχει επαρκείς λόγους ώστε η 
επιγραμμική πλατφόρμα να θεωρήσει ότι 
οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία δεν είναι παράνομες και δεν 
είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ή περιέχει πληροφορίες 
που υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά του 
καταγγέλλοντος δεν δικαιολογεί την 
αναστολή ή την παύση της υπηρεσίας ή 
την αναστολή ή την κατάργηση του 
λογαριασμού, η επιγραμμική πλατφόρμα 
ανακαλεί την απόφασή της που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν προβλέπει προθεσμία για την αξιολόγηση των κοινοποιήσεων. Ο όρος 
«έγκαιρος» μπορεί να αποβεί ανεπαρκές κριτήριο, δεδομένου ότι δεν ορίζεται με συγκεκριμένο 
τρόπο και ως εκ τούτου θα επεκτείνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό από τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες. Κατά συνέπεια, οι χρήστες θα ενημερώνονται για την απόφαση της πλατφόρμας 
εντός 7 ημερών από την κοινοποίησή τους ώστε να αποκτούν ασφάλεια δικαίου για πιθανές 
νομικές ενέργειες.
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Τροπολογία 502
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διαχειρίζονται καταγγελίες που 
υποβάλλονται μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που 
διαθέτουν, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν μια καταγγελία 
περιέχει επαρκείς λόγους ώστε η 
επιγραμμική πλατφόρμα να θεωρήσει ότι 
οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία δεν είναι παράνομες και δεν 
είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ή περιέχει πληροφορίες 
που υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά του 
καταγγέλλοντος δεν δικαιολογεί την 
αναστολή ή την παύση της υπηρεσίας ή 
την αναστολή ή την κατάργηση του 
λογαριασμού, η επιγραμμική πλατφόρμα 
ανακαλεί την απόφασή της που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διαχειρίζονται, το αργότερο εντός 24 
ωρών, καταγγελίες που υποβάλλονται 
μέσω του εσωτερικού συστήματος 
διαχείρισης καταγγελιών που διαθέτουν, με 
έγκαιρο, επιμελή και αντικειμενικό τρόπο. 
Όταν μια καταγγελία περιέχει επαρκείς 
λόγους ώστε η επιγραμμική πλατφόρμα να 
θεωρήσει ότι οι πληροφορίες στις οποίες 
αναφέρεται η καταγγελία δεν είναι 
παράνομες και δεν είναι ασυμβίβαστες με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της ή 
περιέχει πληροφορίες που υποδεικνύουν 
ότι η συμπεριφορά του καταγγέλλοντος 
δεν δικαιολογεί την αναστολή ή την παύση 
της υπηρεσίας ή την αναστολή ή την 
κατάργηση του λογαριασμού, η 
επιγραμμική πλατφόρμα ανακαλεί την 
απόφασή της που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

Or. es

Τροπολογία 503
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διαχειρίζονται καταγγελίες που 
υποβάλλονται μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που 
διαθέτουν, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν μια καταγγελία 
περιέχει επαρκείς λόγους ώστε η 

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διαχειρίζονται καταγγελίες που 
υποβάλλονται μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που 
διαθέτουν, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο εντός 3 ημερών μετά 
από την υποβολή. Όταν μια καταγγελία 
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επιγραμμική πλατφόρμα να θεωρήσει ότι 
οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία δεν είναι παράνομες και δεν 
είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ή περιέχει πληροφορίες 
που υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά του 
καταγγέλλοντος δεν δικαιολογεί την 
αναστολή ή την παύση της υπηρεσίας ή 
την αναστολή ή την κατάργηση του 
λογαριασμού, η επιγραμμική πλατφόρμα 
ανακαλεί την απόφασή της που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

περιέχει επαρκείς λόγους ώστε η 
επιγραμμική πλατφόρμα να θεωρήσει ότι 
οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία δεν είναι παράνομες και δεν 
είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ή περιέχει πληροφορίες 
που υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά του 
καταγγέλλοντος δεν δικαιολογεί την 
αναστολή ή την παύση της υπηρεσίας ή 
την αναστολή ή την κατάργηση του 
λογαριασμού, η επιγραμμική πλατφόρμα 
ανακαλεί την απόφασή της που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 504
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διαχειρίζονται καταγγελίες που 
υποβάλλονται μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που 
διαθέτουν, με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο. Όταν μια καταγγελία 
περιέχει επαρκείς λόγους ώστε η 
επιγραμμική πλατφόρμα να θεωρήσει ότι 
οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία δεν είναι παράνομες και δεν 
είναι ασυμβίβαστες με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της ή περιέχει πληροφορίες 
που υποδεικνύουν ότι η συμπεριφορά του 
καταγγέλλοντος δεν δικαιολογεί την 
αναστολή ή την παύση της υπηρεσίας ή 
την αναστολή ή την κατάργηση του 
λογαριασμού, η επιγραμμική πλατφόρμα 
ανακαλεί την απόφασή της που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διαχειρίζονται καταγγελίες που 
υποβάλλονται μέσω του εσωτερικού 
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών που 
διαθέτουν, με έγκαιρο, επιμελή και μη 
αυθαίρετο τρόπο. Όταν μια καταγγελία 
περιέχει επαρκείς λόγους ώστε η 
επιγραμμική πλατφόρμα να θεωρήσει ότι 
οι πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία δεν είναι προδήλως παράνομες 
και δεν είναι ασυμβίβαστες με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της ή περιέχει 
πληροφορίες που υποδεικνύουν ότι η 
συμπεριφορά του καταγγέλλοντος δεν 
δικαιολογεί την αναστολή ή την παύση της 
υπηρεσίας ή την αναστολή ή την 
κατάργηση του λογαριασμού, η 
επιγραμμική πλατφόρμα ανακαλεί την 
απόφασή της που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί η ελευθερία της έκφρασης, το Κοινοβούλιο έχει τονίσει ότι οι δικαστικές 
αρχές είναι αρμόδιες να εκδίδουν απόφαση σχετικά με τη νομιμότητα του περιεχομένου, και όχι 
οι ιδιωτικές εμπορικές οντότητες (ψήφισμα 2020/2019(INL), παρ. 5). Σε περίπτωση 
αμφιβολίας, όπου το περιεχόμενο δεν είναι προδήλως παράνομο και δεν έχει κριθεί παράνομο 
δικαστική αρχή, θα πρέπει να παραμένει προσβάσιμο.

Τροπολογία 505
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
ενημερώνουν τους καταγγέλλοντες χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την 
απόφαση που έχουν λάβει σχετικά με τις 
πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία και ενημερώνουν τους 
καταγγέλλοντες για τη δυνατότητα 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 και άλλες 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής.

4. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
ενημερώνουν τους καταγγέλλοντες χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την 
απόφαση που έχουν λάβει σχετικά με τις 
πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία και ενημερώνουν τους 
καταγγέλλοντες για τη δυνατότητα 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 και άλλες 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής. Αυτή 
η ανατροφοδότηση θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει:
- πληροφορίες για το εάν η απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 ελήφθη 
κατόπιν επανεξέτασης από άνθρωπο ή με 
αυτοματοποιημένα μέσα·
- σε περίπτωση όπου η απόφαση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 πρέπει να 
διατηρηθεί, λεπτομερή εξήγηση για τον 
τρόπο με τον οποίο οι πληροφορίες στις 
οποίες αναφέρεται η καταγγελία 
παραβιάζουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις της πλατφόρμας ή για τον 
λόγο για τον οποίο η επιγραμμική 
πλατφόρμα θεωρεί παράνομες τις 
πληροφορίες. 

Or. en
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Τροπολογία 506
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
ενημερώνουν τους καταγγέλλοντες χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την 
απόφαση που έχουν λάβει σχετικά με τις 
πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία και ενημερώνουν τους 
καταγγέλλοντες για τη δυνατότητα 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 και άλλες 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής.

4. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
ενημερώνουν τους καταγγέλλοντες χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την 
απόφαση που έχουν λάβει σχετικά με τις 
πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία και ενημερώνουν τους 
καταγγέλλοντες για τη δυνατότητα 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 και άλλες 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής. Εάν 
παρέλθουν 48 ώρες από την καταγγελία 
του αποδέκτη της υπηρεσίας και η 
καταγγελία δεν έχει επιλυθεί, η 
καταγγελία θεωρείται δεκτή.

Or. es

Τροπολογία 507
Maria Walsh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
ενημερώνουν τους καταγγέλλοντες χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την 
απόφαση που έχουν λάβει σχετικά με τις 
πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία και ενημερώνουν τους 
καταγγέλλοντες για τη δυνατότητα 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 και άλλες 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής.

4. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
ενημερώνουν τους καταγγέλλοντες για την 
απόφαση που έχουν λάβει σχετικά με τις 
πληροφορίες στις οποίες αναφέρεται η 
καταγγελία και ενημερώνουν τους 
καταγγέλλοντες για τη δυνατότητα 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που 
προβλέπεται στο άρθρο 18 και άλλες 
διαθέσιμες δυνατότητες προσφυγής χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση αλλά το 
αργότερο 7 ημέρες από την ειδοποίηση.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση δεν προβλέπει προθεσμία για την αξιολόγηση των κοινοποιήσεων. Η έλλειψη 
συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας μπορεί να επεκταθεί στο μέγιστο βαθμό από τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες. Κατά συνέπεια, οι χρήστες θα ενημερώνονται για την απόφαση της πλατφόρμας 
εντός 7 ημερών από την κοινοποίησή τους ώστε να αποκτούν ασφάλεια δικαίου για πιθανές 
νομικές ενέργειες.

Τροπολογία 508
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεν 
λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει 
αυτοματοποιημένων μέσων.

5. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεν 
λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει 
αυτοματοποιημένων μέσων. Οι 
καταγγέλλοντες έχουν το δικαίωμα να 
ζητήσουν επανεξέταση από άνθρωπο και 
διαβούλευση με το προσωπικό των 
σχετικών επιγραμμικών πλατφορμών 
όσον αφορά το περιεχόμενο με το οποίο 
σχετίζεται η καταγγελία.

Or. en

Τροπολογία 509
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεν 
λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει 
αυτοματοποιημένων μέσων.

5. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες της 
υπηρεσίας έχουν τη δυνατότητα, όπου 
αρμόζει, να επικοινωνούν με πραγματικό 
συνομιλητή κατά τον χρόνο υποβολής της 
καταγγελίας και ότι οι αποφάσεις που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεν 
λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει 
αυτοματοποιημένων μέσων.

Or. en

Τροπολογία 510
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεν 
λαμβάνονται αποκλειστικά βάσει 
αυτοματοποιημένων μέσων.

5. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεν 
λαμβάνονται βάσει αυτοματοποιημένων 
μέσων.

Or. en

Τροπολογία 511
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι αποδέκτες της υπηρεσίας που 
επηρεάζεται αρνητικά από την απόφαση 
μιας επιγραμμικής πλατφόρμας έχουν τη 
δυνατότητα να αναζητήσουν άμεση 
δικαστική αποζημίωση σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. Η 
διαδικασία διασφαλίζει ότι ένα 
ανεξάρτητο δικαστικό σώμα αποφασίζει 
επί του θέματος χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, επιλύοντας την υπόθεση το 
αργότερο εντός 14 ημερών και 
παρέχοντας παράλληλα στο πρόσωπο που 
επηρεάζεται αρνητικά το δικαίωμα να 
επιδιώξει την επιβολή ενδιάμεσων 
μέτρων εντός 48 ωρών από την υποβολή 
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της προσφυγής στο σώμα αυτό. Το 
δικαίωμα επιδίωξης δικαστικής 
αποζημίωσης και ενδιάμεσων μέτρων δεν 
θα περιορίζεται ή εξαρτάται από την 
εξάντληση του εσωτερικού συστήματος 
διαχείρισης καταγγελιών.

Or. en

Τροπολογία 512
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες της υπηρεσίας στους 
οποίους απευθύνονται οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
έχουν δικαίωμα να επιλέξουν οποιοδήποτε 
όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 
που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, προκειμένου να επιλύσουν 
διαφορές που αφορούν τις αποφάσεις 
αυτές, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών 
που δεν κατέστη εφικτό να επιλυθούν 
μέσω του εσωτερικού συστήματος 
διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρεται 
στο εν λόγω άρθρο. Οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες συμμετέχουν, με καλή πίστη, 
στο όργανο που επιλέγεται για την επίλυση 
της διαφοράς και δεσμεύονται από την 
απόφαση που λαμβάνει το όργανο.

1. Οι αποδέκτες της υπηρεσίας στους 
οποίους απευθύνονται οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
έχουν δικαίωμα να επιλέξουν οποιοδήποτε 
όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 
που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, προκειμένου να επιλύσουν 
διαφορές που αφορούν τις αποφάσεις 
αυτές, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών 
που δεν κατέστη εφικτό να επιλυθούν 
μέσω του εσωτερικού συστήματος 
διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρεται 
στο εν λόγω άρθρο. Οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες συμμετέχουν, με καλή πίστη, 
στο όργανο που επιλέγεται για την επίλυση 
της διαφοράς και δεσμεύονται από την 
απόφαση που λαμβάνει το όργανο. Η 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών 
πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από 
την υποβολή της καταγγελίας.

Or. en

Τροπολογία 513
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αποδέκτες της υπηρεσίας στους 
οποίους απευθύνονται οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
έχουν δικαίωμα να επιλέξουν οποιοδήποτε 
όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 
που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, προκειμένου να επιλύσουν 
διαφορές που αφορούν τις αποφάσεις 
αυτές, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών 
που δεν κατέστη εφικτό να επιλυθούν 
μέσω του εσωτερικού συστήματος 
διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρεται 
στο εν λόγω άρθρο. Οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες συμμετέχουν, με καλή πίστη, 
στο όργανο που επιλέγεται για την επίλυση 
της διαφοράς και δεσμεύονται από την 
απόφαση που λαμβάνει το όργανο.

1. Οι αποδέκτες της υπηρεσίας στους 
οποίους απευθύνονται οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
έχουν δικαίωμα να επιλέξουν οποιοδήποτε 
όργανο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 
που έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την 
παράγραφο 2, προκειμένου να επιλύσουν 
διαφορές που αφορούν τις αποφάσεις 
αυτές, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών 
που δεν κατέστη εφικτό να επιλυθούν 
μέσω του εσωτερικού συστήματος 
διαχείρισης καταγγελιών που αναφέρεται 
στο εν λόγω άρθρο. Οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες συμμετέχουν, με καλή πίστη, 
στο όργανο που επιλέγεται για την επίλυση 
της διαφοράς και δεσμεύονται από την 
απόφαση που λαμβάνει το όργανο.

Or. en

Τροπολογία 514
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Sophia in 't 
Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει το δικαίωμα του 
οικείου αποδέκτη να ασκήσει προσφυγή 
κατά της απόφασης ενώπιον δικαστηρίου 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει το δικαίωμα του 
οικείου αποδέκτη να ασκήσει προσφυγή 
κατά της απόφασης της επιγραμμικής 
πλατφόρμας ενώπιον δικαστηρίου 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, 
καθώς και το δικαίωμα της οικείας 
επιγραμμικής πλατφόρμας να ασκήσει 
προσφυγή κατά της απόφασης του 
οργάνου εξωδικαστικής επίλυσης 
διαφορών ενώπιον δικαστηρίου σύμφωνα 
με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Or. en
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Τροπολογία 515
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει το δικαίωμα του 
οικείου αποδέκτη να ασκήσει προσφυγή 
κατά της απόφασης ενώπιον δικαστηρίου 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Το πρώτο εδάφιο δεν θίγει το δικαίωμα του 
οικείου αποδέκτη να ασκήσει προσφυγή 
κατά της απόφασης ενώπιον δικαστηρίου 
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 516
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είναι αμερόληπτο και ανεξάρτητο 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας που παρέχεται 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες·

α) είναι αμερόληπτο και ανεξάρτητο 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας που παρέχεται 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες και είναι 
νομικά διακριτό και λειτουργικά 
ανεξάρτητο από την κυβέρνηση του 
κράτους μέλους ή οποιασδήποτε άλλης 
δημόσιας ή ιδιωτικής οντότητας·

Or. en

Τροπολογία 517
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είναι αμερόληπτο και ανεξάρτητο 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τους 

α) είναι αμερόληπτο και ανεξάρτητο 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες και τους 
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αποδέκτες της υπηρεσίας που παρέχεται 
από τις επιγραμμικές πλατφόρμες·

μεμονωμένους αποδέκτες της υπηρεσίας 
που παρέχεται από τις επιγραμμικές 
πλατφόρμες·

Or. en

Τροπολογία 518
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) το ίδιο ή οι εκπρόσωποί του 
αμείβονται με τρόπο που δεν σχετίζεται 
με το αποτέλεσμα της διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 519
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) περιλαμβάνει νομικούς 
εμπειρογνώμονες·

Or. en

Τροπολογία 520
Maria Walsh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία 
όσον αφορά τα ζητήματα που προκύπτουν 

β) διαθέτει την αναγκαία νομική 
τεχνογνωσία και ικανότητες όσον αφορά 
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σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους 
τομείς παράνομου περιεχομένου ή όσον 
αφορά την εφαρμογή και επιβολή των 
όρων και προϋποθέσεων ενός ή 
περισσότερων τύπων επιγραμμικών 
πλατφορμών, η οποία δίνει τη δυνατότητα 
στο όργανο να μπορεί να συνεισφέρει 
αποτελεσματικά στην επίλυση της 
διαφοράς·

τα ζητήματα που προκύπτουν σε έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους τομείς 
παράνομου περιεχομένου ή όσον αφορά 
την εφαρμογή και επιβολή των όρων και 
προϋποθέσεων ενός ή περισσότερων τύπων 
επιγραμμικών πλατφορμών, η οποία δίνει 
τη δυνατότητα στο όργανο να μπορεί να 
συνεισφέρει αποτελεσματικά και επαρκώς 
στην επίλυση της διαφοράς·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο φορέας αυτός θα πρέπει να έχει σχετική νομική εμπειρογνωμοσύνη ώστε να διασφαλίσει ότι 
μπορεί να αντιμετωπίσει επαρκώς αυτά τα ζητήματα.

Τροπολογία 521
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία 
όσον αφορά τα ζητήματα που προκύπτουν 
σε έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους 
τομείς παράνομου περιεχομένου ή όσον 
αφορά την εφαρμογή και επιβολή των 
όρων και προϋποθέσεων ενός ή 
περισσότερων τύπων επιγραμμικών 
πλατφορμών, η οποία δίνει τη δυνατότητα 
στο όργανο να μπορεί να συνεισφέρει 
αποτελεσματικά στην επίλυση της 
διαφοράς·

β) διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία 
σε ζητήματα που σχετίζονται με έναν ή 
περισσότερους συγκεκριμένους τομείς 
παράνομου περιεχομένου ή στην 
εφαρμογή και επιβολή των όρων και 
προϋποθέσεων ενός ή περισσότερων τύπων 
επιγραμμικών πλατφορμών, η οποία δίνει 
συνεπώς τη δυνατότητα στο όργανο να 
συνεισφέρει αποτελεσματικά στην επίλυση 
της διαφοράς·

Or. en

Τροπολογία 522
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) είναι σε θέση να επιλύει διαφορές 
με ταχύ, αποτελεσματικό και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και τουλάχιστον σε μία 
επίσημη γλώσσα της Ένωσης·

δ) είναι σε θέση να επιλύει διαφορές 
με ταχύ, αποτελεσματικό και οικονομικά 
αποδοτικό τρόπο και τουλάχιστον σε μία 
επίσημη γλώσσα της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 523
Maria Walsh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η επίλυση διαφορών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με σαφείς και 
δίκαιους διαδικαστικούς κανόνες.

ε) η επίλυση διαφορών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με σαφείς και 
δίκαιους διαδικαστικούς κανόνες που είναι 
διαφανείς και ευκρινείς και εύκολα 
προσβάσιμοι στην επιγραμμική 
πλατφόρμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να επιτρέψουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη προκειμένου οι χρήστες να 
αναλαμβάνουν νομική δράση κατά αποφάσεων σχετικά με επιβλαβές περιεχόμενο. 
Χρειαζόμαστε έναν κανονισμό που βελτιώνει την πρόσβαση στη δικαιοσύνη προκειμένου όλοι 
οι χρήστες επιγραμμικών πλατφορμών να αναζητούν αποτελεσματικό δικαστικό έλεγχο.

Τροπολογία 524
Maria Walsh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το όργανο αποφανθεί υπέρ του 
αποδέκτη της υπηρεσίας, η επιγραμμική 
πλατφόρμα αποζημιώνει τον αποδέκτη για 
τυχόν τέλη και άλλα εύλογα έξοδα που 
έχει καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλει ο 

3. Η επιγραμμική πλατφόρμα 
βαρύνεται με όλα τα τέλη για την επίλυση 
της διαφοράς ανεξάρτητα από την 
απόφαση. Εάν το όργανο αποφανθεί υπέρ 
του αποδέκτη της υπηρεσίας, αποζημιώνει 
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αποδέκτης σε σχέση με την επίλυση της 
διαφοράς. Εάν το όργανο αποφανθεί υπέρ 
της επιγραμμικής πλατφόρμας, ο 
αποδέκτης δεν απαιτείται να επιστρέψει 
τυχόν τέλη ή άλλα έξοδα που έχει 
καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλει η 
επιγραμμική πλατφόρμα σε σχέση με την 
επίλυση της διαφοράς.

περαιτέρω τον αποδέκτη για όλα τα 
επιπρόσθετα εύλογα έξοδα που έχει 
καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλει ο 
αποδέκτης σε σχέση με την επίλυση της 
διαφοράς. Εάν το όργανο αποφανθεί υπέρ 
της επιγραμμικής πλατφόρμας, ο 
αποδέκτης δεν απαιτείται να επιστρέψει 
τυχόν τέλη ή άλλα έξοδα που έχει 
καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλει η 
επιγραμμική πλατφόρμα σε σχέση με την 
επίλυση της διαφοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο εάν η απόφαση του εξωτερικού οργάνου δεν είναι δεσμευτική μπορεί να υπόκειται σε 
νομική δράση κατά των πλατφορμών. Διαφορετικά, οι νομικές διαδικασίες σε βάρος της 
απόφασης του (ιδιωτικού) εξωτερικού οργάνου πρέπει να κατευθύνονται κατά του οργάνου, 
ώστε όχι μόνο να μην προκαλεί κόστος αλλά και να αφαιρεί από τις πλατφόρμες ακόμα μια 
φορά την ευθύνη.

Τροπολογία 525
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν το όργανο αποφανθεί υπέρ του 
αποδέκτη της υπηρεσίας, η επιγραμμική 
πλατφόρμα αποζημιώνει τον αποδέκτη για 
τυχόν τέλη και άλλα εύλογα έξοδα που έχει 
καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλει ο 
αποδέκτης σε σχέση με την επίλυση της 
διαφοράς. Εάν το όργανο αποφανθεί υπέρ 
της επιγραμμικής πλατφόρμας, ο 
αποδέκτης δεν απαιτείται να επιστρέψει 
τυχόν τέλη ή άλλα έξοδα που έχει 
καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλει η 
επιγραμμική πλατφόρμα σε σχέση με την 
επίλυση της διαφοράς.

3. Εάν το όργανο αποφανθεί υπέρ του 
αποδέκτη της υπηρεσίας, η επιγραμμική 
πλατφόρμα αποζημιώνει τον αποδέκτη για 
τυχόν τέλη και άλλα εύλογα έξοδα που έχει 
καταβάλει ή πρόκειται να καταβάλει ο 
αποδέκτης σε σχέση με την επίλυση της 
διαφοράς. Εάν το όργανο αποφανθεί υπέρ 
της επιγραμμικής πλατφόρμας, ο 
αποδέκτης δεν απαιτείται να καταβάλει ή 
να επιστρέψει τυχόν τέλη ή άλλα έξοδα.

Or. en
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Τροπολογία 526
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τέλη που χρεώνει το όργανο για την 
επίλυση διαφορών είναι εύλογα και σε 
κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουν το 
κόστος αυτής.

Τα τέλη που χρεώνει το όργανο για την 
επίλυση διαφορών είναι εύλογα και σε 
κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνουν το 
κόστος αυτής. Οι διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 
πρέπει κατά προτίμηση να είναι δωρεάν 
για τον καταναλωτή. Αν δεν είναι δωρεάν, 
η διαδικασία θα πρέπει να είναι προσιτή, 
ελκυστική και ολιγοδάπανη για τους 
καταναλωτές. Προς τον σκοπό αυτό το 
τίμημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ένα 
απλό συμβολικό τέλος.

Or. en

Τροπολογία 527
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πιστοποιημένα όργανα εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών γνωστοποιούν στον 
αποδέκτη των υπηρεσιών και την οικεία 
επιγραμμική πλατφόρμα τα τέλη ή τους 
μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται για 
τον προσδιορισμό των τελών, πριν από την 
έναρξη της διαδικασίας επίλυσης της 
διαφοράς.

Τα πιστοποιημένα όργανα εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφορών καθιστούν ευρέως 
γνωστά τα τέλη ή τους μηχανισμούς που 
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 
των τελών.

Or. en

Τροπολογία 528
Beata Kempa, Patryk Jaki
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1) Το κράτος μέλος καθιερώνει έναν 
μηχανισμό που επιτρέπει στους 
αποδέκτες της υπηρεσίας να υποβάλουν 
προσφυγή κατά απόφασης σχετικά με το 
περιεχόμενο που έχει ληφθεί από φορείς 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 
ενώπιον εθνικής δικαστικής αρχής που 
είναι αρμόδια για την επίλυση διαφορών 
που σχετίζονται με την ελευθερία της 
έκφρασης.

Or. en

Τροπολογία 529
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 43 
σχετικά με την ικανότητα των αποδεκτών 
των υπηρεσιών να υποβάλουν καταγγελίες 
στον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών 
της χώρας κατοικίας τους ή, στην 
περίπτωση πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών, στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 530
Patryk Jaki, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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6α. Τα κράτη μέλη καθιερώνουν έναν 
μηχανισμό που επιτρέπει στους 
αποδέκτες της υπηρεσίας να υποβάλουν 
προσφυγή κατά απόφασης οργάνων 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 
ενώπιον εθνικής δικαστικής αρχής ή 
διοικητικής αρχής που είναι αρμόδια για 
την επίλυση διαφορών που σχετίζονται με 
την ελευθερία της έκφρασης

Or. en

Τροπολογία 531
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Δικαστική προσφυγή

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
δικαστικές αρχές μπορούν, κατόπιν 
αίτησης αποδέκτη που υπόκειται στην 
απόφαση επιγραμμικής πλατφόρμας να
α) αποσύρουν πληροφορίες ή να 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε ή να 
περιορίσουν προτάσεις συστημάτων 
συστάσεων για πληροφορίες που 
παρέχονται από τον αποδέκτη·
β) αναστείλουν ή παύσουν την παροχή 
της υπηρεσίας, εν όλω ή εν μέρει, στον 
αποδέκτη·
γ) αναστείλουν ή παύσουν τον λογαριασμό 
των αποδεκτών, να εξετάσουν τη 
νομιμότητα της εν λόγω απόφασης και, 
κατά περίπτωση, να εκδώσουν 
προδικαστικά ασφαλιστικά μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αποφάσεις πλατφορμών που παρεμβαίνουν με τα δικαιώματα ενός αποδέκτη υπόκεινται σε 
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δικαστικό έλεγχο.

Τροπολογία 532
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α
Βάρος της απόδειξης

 Οι κανόνες για το βάρος της απόδειξης 
μετατίθενται στους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας είτε η πληροφορία αποτελεί 
νόμιμο είτε παράνομο περιεχόμενο.

Or. en

Τροπολογία 533
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 534
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

19 Αξιόπιστες πηγές επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου

19 Αξιόπιστες πηγές επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου σε σχέση με τα 
δικαιώματα του παιδιού
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Or. en

Τροπολογία 535
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
αξιόπιστες πηγές επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου μέσω των 
μηχανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 υποβάλλονται σε επεξεργασία και 
λαμβάνεται σχετική απόφαση κατά 
προτεραιότητα και χωρίς καθυστέρηση.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 536
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου μέσω των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 υποβάλλονται 
σε επεξεργασία και λαμβάνεται σχετική 
απόφαση κατά προτεραιότητα και χωρίς 
καθυστέρηση.

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου μέσω των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 14, καθώς και οι 
προσφυγές που υποβάλλονται από 
αξιόπιστες πηγές επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου ή τα αιτήματα 
από μια αξιόπιστη πηγή επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου με στόχο να 
στηρίξουν μια ένσταση που έχει 
υποβληθεί από ένα άτομο, κατά μιας 
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ειδοποίησης που πραγματοποιείται με τη 
βοήθεια των μηχανισμών που 
προβλέπονται στο άρθρο 14 ή κατά μιας 
απόφασης για ανάκληση περιεχομένου ή 
αναστολή λογαριασμού, υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και λαμβάνεται σχετική 
απόφαση κατά προτεραιότητα και χωρίς 
καθυστέρηση.

Or. fr

Τροπολογία 537
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου μέσω των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 υποβάλλονται 
σε επεξεργασία και λαμβάνεται σχετική 
απόφαση κατά προτεραιότητα και χωρίς 
καθυστέρηση.

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και 
οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
πιστοποιημένες αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου, 
στον καθορισμένο τομέα ειδίκευσής 
τους, μέσω των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 14, υποβάλλονται 
σε επεξεργασία χωρίς 
καθυστέρηση, αναλόγως της 
σοβαρότητας της παράνομης 
δραστηριότητας.

Or. en

Τροπολογία 538
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και 

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
λαμβάνουν τα αναγκαία τεχνικά και 
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οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου μέσω των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 υποβάλλονται 
σε επεξεργασία και λαμβάνεται σχετική 
απόφαση κατά προτεραιότητα και χωρίς 
καθυστέρηση.

οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουν 
ότι οι ειδοποιήσεις που υποβάλλονται από 
αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου που προασπίζονται τα 
δικαιώματα των παιδιών μέσω των 
μηχανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
14 υποβάλλονται σε επεξεργασία και 
λαμβάνεται σχετική απόφαση κατά 
προτεραιότητα και χωρίς καθυστέρηση.

Or. en

Τροπολογία 539
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
βάσει του παρόντος κανονισμού 
αναγνωρίζεται, έπειτα από αίτηση 
οποιασδήποτε οντότητας, από τον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο αιτών, όταν ο αιτών 
αποδεικνύει ότι πληροί όλες τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α) διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρογνωσία και 
ικανότητα για την ανίχνευση, τον 
εντοπισμό και την αναφορά παράνομου 
περιεχομένου·
β) αντιπροσωπεύει συλλογικά 
συμφέροντα και είναι ανεξάρτητος από 
κάθε επιγραμμική πλατφόρμα·
γ) ασκεί τις δραστηριότητές του για τους 
σκοπούς της υποβολής ειδοποιήσεων με 
έγκαιρο, επιμελή και αντικειμενικό τρόπο.

Or. it

Τροπολογία 540
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Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
βάσει του παρόντος κανονισμού 
αναγνωρίζεται, έπειτα από αίτηση 
οποιασδήποτε οντότητας, από τον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο αιτών, όταν ο αιτών 
αποδεικνύει ότι πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

2. Η ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
που προασπίζεται τα δικαιώματα των 
παιδιών βάσει του παρόντος κανονισμού 
αναγνωρίζεται, έπειτα από αίτηση 
οποιασδήποτε οντότητας, από τον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο αιτών, όταν ο αιτών 
αποδεικνύει ότι πληροί όλες τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:

Or. en

Τροπολογία 541
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρογνωσία 
και ικανότητα για την ανίχνευση, τον 
εντοπισμό και την αναφορά παράνομου 
περιεχομένου·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 542
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρογνωσία α) διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρογνωσία 
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και ικανότητα για την ανίχνευση, τον 
εντοπισμό και την αναφορά παράνομου 
περιεχομένου·

και ικανότητα για την ανίχνευση, τον 
εντοπισμό και την αναφορά παράνομου 
περιεχομένου που αφορά ανηλίκους·

Or. en

Τροπολογία 543
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αντιπροσωπεύει συλλογικά 
συμφέροντα και είναι ανεξάρτητος από 
κάθε επιγραμμική πλατφόρμα·

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 544
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αντιπροσωπεύει συλλογικά 
συμφέροντα και είναι ανεξάρτητος από 
κάθε επιγραμμική πλατφόρμα·

β) αντιπροσωπεύει συλλογικά 
συμφέροντα για την προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών και είναι 
ανεξάρτητος από κάθε επιγραμμική 
πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 545
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 - στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ασκεί τις δραστηριότητές του για 
τους σκοπούς της υποβολής 
ειδοποιήσεων με έγκαιρο, επιμελή και 
αντικειμενικό τρόπο.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 546
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) είναι νομικά διακριτός και 
λειτουργικά ανεξάρτητος από την 
κυβέρνηση του κράτους μέλους ή 
οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό 
φορέα·

Or. en

Τροπολογία 547
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συντονιστές ψηφιακών 
υπηρεσιών κοινοποιούν στην Επιτροπή 
και το συμβούλιο τα ονόματα, τις 
διευθύνσεις και τις διευθύνσεις 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των φορέων 
στους οποίους αναγνωρίζεται η ιδιότητα 
της αξιόπιστης πηγής επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. it



PE693.830v01-00 306/487 AM\1233797EL.docx

EL

Τροπολογία 548
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 σε δημόσια διαθέσιμη βάση 
δεδομένων και την διατηρεί 
ενημερωμένη.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 549
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
διαθέτει πληροφορίες που υποδηλώνουν 
ότι μια αξιόπιστη πηγή επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου υπέβαλε 
σημαντικό αριθμό ανεπαρκώς ακριβών ή 
μη αρκούντως τεκμηριωμένων 
ειδοποιήσεων μέσω των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 14, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που 
συγκεντρώνονται σε σχέση με την 
επεξεργασία καταγγελιών μέσω των 
εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 
καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 
17 παράγραφος 3, κοινοποιεί τις 
πληροφορίες αυτές στον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών που αναγνώρισε 
την ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
στην αντίστοιχη οντότητα, παρέχοντας 
τις απαραίτητες επεξηγήσεις και 
δικαιολογητικά έγγραφα.

διαγράφεται
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Or. it

Τροπολογία 550
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
διαθέτει πληροφορίες που υποδηλώνουν 
ότι μια αξιόπιστη πηγή επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου υπέβαλε 
σημαντικό αριθμό ανεπαρκώς ακριβών ή 
μη αρκούντως τεκμηριωμένων 
ειδοποιήσεων μέσω των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 14, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που 
συγκεντρώνονται σε σχέση με την 
επεξεργασία καταγγελιών μέσω των 
εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 
καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 
17 παράγραφος 3, κοινοποιεί τις 
πληροφορίες αυτές στον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών που αναγνώρισε την 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
στην αντίστοιχη οντότητα, παρέχοντας τις 
απαραίτητες επεξηγήσεις και 
δικαιολογητικά έγγραφα.

5. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
διαθέτει πληροφορίες που υποδηλώνουν 
ότι μια αξιόπιστη πηγή επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου υπέβαλε 
σημαντικό αριθμό ανεπαρκώς ακριβών, μη 
αρκούντως τεκμηριωμένων ή εσφαλμένων 
ειδοποιήσεων, ή ειδοποιήσεων σχετικά με 
νόμιμο περιεχόμενο, μέσω των 
μηχανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
14, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που 
συγκεντρώνονται σε σχέση με την 
επεξεργασία καταγγελιών μέσω των 
εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 
καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 
17 παράγραφος 3, κοινοποιεί τις 
πληροφορίες αυτές στον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών που αναγνώρισε την 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
στην αντίστοιχη οντότητα, παρέχοντας τις 
απαραίτητες επεξηγήσεις και 
δικαιολογητικά έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 551
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
διαθέτει πληροφορίες που υποδηλώνουν 

5. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
διαθέτει πληροφορίες που υποδηλώνουν 
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ότι μια αξιόπιστη πηγή επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου υπέβαλε 
σημαντικό αριθμό ανεπαρκώς ακριβών ή 
μη αρκούντως τεκμηριωμένων 
ειδοποιήσεων μέσω των μηχανισμών που 
αναφέρονται στο άρθρο 14, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που 
συγκεντρώνονται σε σχέση με την 
επεξεργασία καταγγελιών μέσω των 
εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 
καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 
17 παράγραφος 3, κοινοποιεί τις 
πληροφορίες αυτές στον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών που αναγνώρισε την 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
στην αντίστοιχη οντότητα, παρέχοντας τις 
απαραίτητες επεξηγήσεις και 
δικαιολογητικά έγγραφα.

ότι μια αξιόπιστη πηγή επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου υπέβαλε 
σημαντικό αριθμό ανεπαρκώς ακριβών ή 
μη αρκούντως τεκμηριωμένων 
ειδοποιήσεων ή ειδοποιήσεων που 
αφορούν νόμιμο περιεχόμενο μέσω των 
μηχανισμών που αναφέρονται στο άρθρο 
14, συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που 
συγκεντρώνονται σε σχέση με την 
επεξεργασία καταγγελιών μέσω των 
εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 
καταγγελιών που αναφέρονται στο άρθρο 
17 παράγραφος 3, κοινοποιεί τις 
πληροφορίες αυτές στον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών που αναγνώρισε την 
ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
στην αντίστοιχη οντότητα, παρέχοντας τις 
απαραίτητες επεξηγήσεις και 
δικαιολογητικά έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 552
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών που αναγνώρισε σε οντότητα 
την ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
ανακαλεί την ιδιότητα αυτή, εάν 
διαπιστώσει, έπειτα από έρευνα είτε με 
δική του πρωτοβουλία είτε βάσει 
πληροφοριών που έλαβε από τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που παρέχουν οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες δυνάμει της παραγράφου 5, 
ότι ο φορέας δεν πληροί πλέον τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 2. Πριν ανακαλέσει την 
ιδιότητα, ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών παρέχει στην οντότητα τη 

διαγράφεται
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δυνατότητα να σχολιάσει τα πορίσματα 
της έρευνάς του και την πρόθεσή του να 
ανακαλέσει την ιδιότητα της οντότητας 
ως αξιόπιστης πηγής επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου.

Or. it

Τροπολογία 553
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών που αναγνώρισε σε οντότητα 
την ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
ανακαλεί την ιδιότητα αυτή, εάν 
διαπιστώσει, έπειτα από έρευνα είτε με 
δική του πρωτοβουλία είτε βάσει 
πληροφοριών που έλαβε από τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που παρέχουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
δυνάμει της παραγράφου 5, ότι ο φορέας 
δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 2. Πριν 
ανακαλέσει την ιδιότητα, ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών παρέχει στην 
οντότητα τη δυνατότητα να σχολιάσει τα 
πορίσματα της έρευνάς του και την 
πρόθεσή του να ανακαλέσει την ιδιότητα 
της οντότητας ως αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου.

6. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών που αναγνώρισε σε οντότητα 
την ιδιότητα της αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
ανακαλεί την ιδιότητα αυτή, εάν 
διαπιστώσει, έπειτα από έρευνα είτε με 
δική του πρωτοβουλία είτε βάσει 
πληροφοριών που έλαβε από τρίτους, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που παρέχουν οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
δυνάμει της παραγράφου 5, ότι ο φορέας 
δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 2. Πριν 
ανακαλέσει την ιδιότητα, ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών παρέχει στην 
οντότητα τη δυνατότητα να σχολιάσει τα 
πορίσματα της έρευνάς του και την 
πρόθεσή του να ανακαλέσει την ιδιότητα 
της οντότητας ως αξιόπιστης πηγής 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου.

Or. en

Τροπολογία 554
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβούλευσης με το συμβούλιο, δύναται 
να εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για να 
βοηθά τις επιγραμμικές πλατφόρμες και 
τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών 
στην εφαρμογή των παραγράφων 5 και 6.

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία 555
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την παροχή των 
υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της 
υπηρεσίας οι οποίοι παρέχουν συχνά 
προδήλως παράνομο περιεχόμενο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 556
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την παροχή των 
υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της 
υπηρεσίας οι οποίοι παρέχουν συχνά 
προδήλως παράνομο περιεχόμενο.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 557
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την παροχή των 
υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της 
υπηρεσίας οι οποίοι παρέχουν συχνά 
προδήλως παράνομο περιεχόμενο.

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την παροχή των 
υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της 
υπηρεσίας οι οποίοι παρέχουν συχνά 
προδήλως παράνομο περιεχόμενο, εκτός 
εάν το εν λόγω προδήλως παράνομο 
περιεχόμενο οφειλόταν σε εσφαλμένες 
ειδοποιήσεις και καταγγελίες σύμφωνα με 
το σημείο 2 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 558
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την παροχή των 
υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της 
υπηρεσίας οι οποίοι παρέχουν συχνά 
προδήλως παράνομο περιεχόμενο.

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την παροχή των 
υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της 
υπηρεσίας οι οποίοι έχουν λάβει δύο ή 
περισσότερες εντολές ανάληψης δράσης 
σχετικά με παράνομο περιεχόμενο κατά 
τους τελευταίους 12 μήνες.

Or. en
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Τροπολογία 559
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Abir Al-Sahlani, Sophia in 't 
Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την παροχή των 
υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της 
υπηρεσίας οι οποίοι παρέχουν συχνά 
προδήλως παράνομο περιεχόμενο.

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας 
μπορούν να αναστέλλουν, για εύλογο 
χρονικό διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την παροχή των 
υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της 
υπηρεσίας οι οποίοι παρέχουν συχνά 
προδήλως παράνομο περιεχόμενο μέσω 
των υπηρεσιών φιλοξενίας τους.

Or. en

Τροπολογία 560
Nicola Procaccini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την παροχή των 
υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της 
υπηρεσίας οι οποίοι παρέχουν συχνά 
προδήλως παράνομο περιεχόμενο.

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την παροχή των 
υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της 
υπηρεσίας οι οποίοι παρέχουν συχνά 
προδήλως παράνομο περιεχόμενο, όπως 
αυτό ορίζεται από τη νομοθεσία.

Or. it

Τροπολογία 561
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την παροχή των 
υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της 
υπηρεσίας οι οποίοι παρέχουν συχνά 
προδήλως παράνομο περιεχόμενο.

1. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την παροχή των 
υπηρεσιών τους σε αποδέκτες της 
υπηρεσίας οι οποίοι παρέχουν συχνά 
παράνομο περιεχόμενο.

Or. nl

Τροπολογία 562
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα 
αποσύρουν αμέσως τις υπηρεσίες τους 
από χρήστες που διανέμουν προδήλως 
παράνομο περιεχόμενο. Θα συνεχίζουν 
την παροχή υπηρεσιών και θα 
αποζημιώνουν τους χρήστες σε 
περίπτωση που μια δικαστική αρχή δεν 
μπόρεσε να αποδείξει τον παράνομο 
χαρακτήρα του εν λόγω περιεχομένου. Θα 
συνεχίζουν την παροχή υπηρεσιών σε 
χρήστες που είναι σε θέση να αποδείξουν 
ότι δεν διανέμουν το παράνομο 
περιεχόμενο, ειδικά όταν προκύπτει ότι 
ένα τρίτο μέρος έχει αποκτήσει μη 
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον 
λογαριασμό ενός χρήστη.

Or. nl

Τροπολογία 563
Maria Walsh

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την επεξεργασία 
ειδοποιήσεων και καταγγελιών που 
υποβάλλονται μέσω των μηχανισμών 
ειδοποίησης και δράσης και των 
εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 
καταγγελιών που αναφέρονται στα άρθρα 
14 και 17, αντίστοιχα, από πρόσωπα ή 
οντότητες ή από καταγγέλλοντες που 
υποβάλλουν συχνά ειδοποιήσεις ή 
καταγγελίες οι οποίες είναι προδήλως 
αβάσιμες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν μπορεί να αναμένεται ότι οι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν τη νομιμότητα του 
περιεχομένου και δεν είναι και δικό τους καθήκον να το πράξουν. Οι αρνητικές συνέπειες της 
κατάχρησης των ειδοποιήσεων προέρχονται από εσφαλμένη και συχνά αυτοματοποιημένη 
διαχείριση καταγγελιών από την πλατφόρμα και την κατάργηση της επίβλεψης από άνθρωπο. 
Ιδιαίτερα τα μέλη περιθωριοποιημένων ομάδων με διαφορετική αντίληψη της έννοιας των 
διακρίσεων και τα άτομα με ανεπαρκείς γνώσεις κινδυνεύουν από την αναστολή από τις 
διαδικασίες ειδοποίησης λόγω του υπερβολικού αριθμού αδικαιολόγητων καταγγελιών.

Τροπολογία 564
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό διάστημα 
και αφού εκδώσουν προειδοποίηση, την 
επεξεργασία ειδοποιήσεων και 
καταγγελιών που υποβάλλονται μέσω των 
μηχανισμών ειδοποίησης και δράσης και 
των εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 
καταγγελιών που αναφέρονται στα άρθρα 
14 και 17, αντίστοιχα, από πρόσωπα ή 
οντότητες ή από καταγγέλλοντες που 

2. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για καθορισμένο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν τρεις 
προειδοποιήσεις, την επεξεργασία 
ειδοποιήσεων και καταγγελιών που 
υποβάλλονται μέσω των μηχανισμών 
ειδοποίησης και δράσης και των 
εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 
καταγγελιών που αναφέρονται στα άρθρα 
14 και 17, αντίστοιχα, από πρόσωπα ή 
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υποβάλλουν συχνά ειδοποιήσεις ή 
καταγγελίες οι οποίες είναι προδήλως 
αβάσιμες.

οντότητες ή από καταγγέλλοντες που 
υποβάλλουν συχνά ειδοποιήσεις ή 
καταγγελίες οι οποίες είναι προδήλως 
αβάσιμες.

Or. en

Τροπολογία 565
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αναστέλλουν, για εύλογο χρονικό 
διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την επεξεργασία 
ειδοποιήσεων και καταγγελιών που 
υποβάλλονται μέσω των μηχανισμών 
ειδοποίησης και δράσης και των 
εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 
καταγγελιών που αναφέρονται στα άρθρα 
14 και 17, αντίστοιχα, από πρόσωπα ή 
οντότητες ή από καταγγέλλοντες που 
υποβάλλουν συχνά ειδοποιήσεις ή 
καταγγελίες οι οποίες είναι προδήλως 
αβάσιμες.

2. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
μπορούν να αναστείλουν, για εύλογο 
χρονικό διάστημα και αφού εκδώσουν 
προειδοποίηση, την επεξεργασία 
ειδοποιήσεων και καταγγελιών που 
υποβάλλονται μέσω των μηχανισμών 
ειδοποίησης και δράσης και των 
εσωτερικών συστημάτων διαχείρισης 
καταγγελιών που αναφέρονται στα άρθρα 
14 και 17, αντίστοιχα, από πρόσωπα ή 
οντότητες ή από καταγγέλλοντες που 
υποβάλλουν συχνά ειδοποιήσεις ή 
καταγγελίες οι οποίες είναι προδήλως 
αβάσιμες.

Or. en

Τροπολογία 566
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αξιολογούν, κατά περίπτωση και με 
έγκαιρο, επιμελή και αντικειμενικό τρόπο, 
εάν ένας αποδέκτης, πρόσωπο, οντότητα ή 
καταγγέλλων συμμετέχει στην αθέμιτη 

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αξιολογούν, κατά περίπτωση και με 
έγκαιρο, επιμελή και αντικειμενικό τρόπο, 
εάν ένας αποδέκτης, πρόσωπο, οντότητα ή 
καταγγέλλων συμμετέχει στην αθέμιτη 
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χρήση που αναφέρεται στις παραγράφους 
1 και 2, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
συναφή γεγονότα και τις περιστάσεις που 
προκύπτουν από τις πληροφορίες που 
διαθέτει η επιγραμμική πλατφόρμα. Οι 
περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

χρήση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συναφή 
γεγονότα και τις περιστάσεις που 
προκύπτουν από τις πληροφορίες που 
διαθέτει η επιγραμμική πλατφόρμα. Οι 
περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 567
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αξιολογούν, κατά περίπτωση και με 
έγκαιρο, επιμελή και αντικειμενικό τρόπο, 
εάν ένας αποδέκτης, πρόσωπο, οντότητα ή 
καταγγέλλων συμμετέχει στην αθέμιτη 
χρήση που αναφέρεται στις παραγράφους 
1 και 2, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 
συναφή γεγονότα και τις περιστάσεις που 
προκύπτουν από τις πληροφορίες που 
διαθέτει η επιγραμμική πλατφόρμα. Οι 
περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αξιολογούν, κατά περίπτωση και με 
έγκαιρο, επιμελή και αντικειμενικό τρόπο, 
εάν ένας αποδέκτης, πρόσωπο, οντότητα ή 
καταγγέλλων συμμετέχει στην αθέμιτη 
χρήση που αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συναφή 
γεγονότα και τις περιστάσεις που 
προκύπτουν από τις πληροφορίες που 
διαθέτει η επιγραμμική πλατφόρμα. Οι 
περιστάσεις αυτές περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 568
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον απόλυτο αριθμό στοιχείων 
προδήλως παράνομου περιεχομένου ή 
προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων ή 
καταγγελιών που υποβλήθηκαν κατά το 

α) τον απόλυτο αριθμό στοιχείων 
προδήλως παράνομου περιεχομένου ή 
προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων ή 
καταγγελιών που υποβλήθηκαν κατά το 
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προηγούμενο έτος· προηγούμενο έτος με ανάλυση κατανομής 
ανά κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 569
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον απόλυτο αριθμό στοιχείων 
προδήλως παράνομου περιεχομένου ή 
προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων ή 
καταγγελιών που υποβλήθηκαν κατά το 
προηγούμενο έτος·

α) τον απόλυτο αριθμό αναστολών 
υπηρεσίας και στοιχείων προδήλως 
αβάσιμων ειδοποιήσεων ή καταγγελιών 
που υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο 
έτος·

Or. en

Τροπολογία 570
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον απόλυτο αριθμό στοιχείων 
προδήλως παράνομου περιεχομένου ή 
προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων ή 
καταγγελιών που υποβλήθηκαν κατά το 
προηγούμενο έτος·

α) τον απόλυτο αριθμό στοιχείων 
προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων ή 
καταγγελιών που υποβλήθηκαν κατά το 
προηγούμενο έτος·

Or. en

Τροπολογία 571
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη σχετική αναλογία αυτών σε 
σχέση με τον συνολικό αριθμό 
πληροφοριακών στοιχείων που 
παρασχέθηκαν ή ειδοποιήσεων που 
υποβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος·

β) τη σχετική αναλογία προδήλως 
αβάσιμων ειδοποιήσεων ή καταγγελιών 
σε σχέση με τον συνολικό αριθμό 
ειδοποιήσεων που υποβλήθηκαν κατά το 
προηγούμενο έτος με ανάλυση κατανομής 
ανά κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 572
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την πρόθεση του αποδέκτη, του 
προσώπου, της οντότητας ή του 
καταγγέλλοντος.

δ) εφόσον μπορεί να εντοπιστεί, την 
πρόθεση του αποδέκτη, του προσώπου, της 
οντότητας ή του καταγγέλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 573
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
καθορίζουν, με σαφή και λεπτομερή 
τρόπο, στους όρους και τις προϋποθέσεις 
τους την πολιτική τους όσον αφορά την 
αθέμιτη χρήση που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων και 
των περιστάσεων που λαμβάνουν υπόψη 
όταν αξιολογούν κατά πόσον μια 
συγκεκριμένη συμπεριφορά συνιστά 
αθέμιτη χρήση, καθώς και της διάρκειας 
της αναστολής.

4. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
καθορίζουν, με κατανοητή γλώσσα, στους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους την 
πολιτική τους όσον αφορά την αθέμιτη 
χρήση που αναφέρεται στις παραγράφους 1 
και 2, συμπεριλαμβανομένων των 
γεγονότων και των περιστάσεων που 
λαμβάνουν υπόψη όταν αξιολογούν κατά 
πόσον μια συγκεκριμένη συμπεριφορά 
συνιστά αθέμιτη χρήση, καθώς και της 
διάρκειας της αναστολής.
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Or. en

Τροπολογία 574
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
καθορίζουν, με σαφή και λεπτομερή 
τρόπο, στους όρους και τις προϋποθέσεις 
τους την πολιτική τους όσον αφορά την 
αθέμιτη χρήση που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων και 
των περιστάσεων που λαμβάνουν υπόψη 
όταν αξιολογούν κατά πόσον μια 
συγκεκριμένη συμπεριφορά συνιστά 
αθέμιτη χρήση, καθώς και της διάρκειας 
της αναστολής.

4. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
καθορίζουν, με σαφή και λεπτομερή 
τρόπο, στους όρους και τις προϋποθέσεις 
τους την πολιτική τους όσον αφορά την 
αθέμιτη χρήση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των 
γεγονότων και των περιστάσεων που 
λαμβάνουν υπόψη όταν αξιολογούν κατά 
πόσον μια συγκεκριμένη συμπεριφορά 
συνιστά αθέμιτη χρήση, καθώς και της 
διάρκειας της αναστολής.

Or. en

Τροπολογία 575
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
καθορίζουν, με σαφή και λεπτομερή 
τρόπο, στους όρους και τις προϋποθέσεις 
τους την πολιτική τους όσον αφορά την 
αθέμιτη χρήση που αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένων των γεγονότων και 
των περιστάσεων που λαμβάνουν υπόψη 
όταν αξιολογούν κατά πόσον μια 
συγκεκριμένη συμπεριφορά συνιστά 
αθέμιτη χρήση, καθώς και της διάρκειας 
της αναστολής.

4. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
καθορίζουν, με σαφή και λεπτομερή 
τρόπο, στους όρους και τις προϋποθέσεις 
τους την πολιτική τους όσον αφορά την 
αθέμιτη χρήση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των 
γεγονότων και των περιστάσεων που 
λαμβάνουν υπόψη όταν αξιολογούν κατά 
πόσον μια συγκεκριμένη συμπεριφορά 
συνιστά αθέμιτη χρήση, καθώς και της 
διάρκειας της αναστολής.
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Or. en

Τροπολογία 576
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αναφορά υπονοιών τέλεσης ποινικών 
αδικημάτων

Αναφορά υπονοιών τέλεσης ποινικών 
αδικημάτων

Or. en

Τροπολογία 577
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
αντιληφθεί τυχόν πληροφορίες που 
εγείρουν υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί, 
διαπράττεται ή είναι πιθανό να διαπραχθεί 
σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο 
συνεπάγεται απειλή για τη ζωή ή την 
ασφάλεια προσώπων, ενημερώνει αμέσως 
τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις 
δικαστικές αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών 
σχετικά με την υπόνοιά της και παρέχει 
όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

1. Όταν ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας αντιληφθεί τυχόν πληροφορίες 
που εγείρουν υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί, 
διαπράττεται ή είναι πιθανό να διαπραχθεί 
σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο 
συνεπάγεται απειλή για τη ζωή ή την 
ασφάλεια προσώπων, ενημερώνει αμέσως 
τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις 
δικαστικές αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών 
σχετικά με την υπόνοιά της και παρέχει 
όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 578
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
αντιληφθεί τυχόν πληροφορίες που 
εγείρουν υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί, 
διαπράττεται ή είναι πιθανό να διαπραχθεί 
σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο 
συνεπάγεται απειλή για τη ζωή ή την 
ασφάλεια προσώπων, ενημερώνει αμέσως 
τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις 
δικαστικές αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών 
σχετικά με την υπόνοιά της και παρέχει 
όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

1. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
αντιληφθεί τυχόν πληροφορίες που 
εγείρουν υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί, 
διαπράττεται ή είναι πιθανό να διαπραχθεί 
σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο 
συνεπάγεται απειλή για τη ζωή ή την 
ασφάλεια προσώπων, αποσύρει το 
περιεχόμενο ή απενεργοποιεί την 
πρόσβαση σε αυτό και ενημερώνει 
αμέσως τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις 
δικαστικές αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών 
σχετικά με την υπόνοιά της και παρέχει 
όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 579
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
αντιληφθεί τυχόν πληροφορίες που 
εγείρουν υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί, 
διαπράττεται ή είναι πιθανό να 
διαπραχθεί σοβαρό ποινικό αδίκημα το 
οποίο συνεπάγεται απειλή για τη ζωή ή την 
ασφάλεια προσώπων, ενημερώνει αμέσως 
τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις 
δικαστικές αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών 
σχετικά με την υπόνοιά της και παρέχει 
όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

1. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
αντιληφθεί τυχόν πληροφορίες που 
εγείρουν υπόνοια ότι επίκειται να 
διαπραχθεί σοβαρό ποινικό αδίκημα το 
οποίο συνεπάγεται απειλή για τη ζωή ενός 
προσώπου, ενημερώνει αμέσως τις αρχές 
επιβολής του νόμου ή τις δικαστικές αρχές 
του οικείου κράτους μέλους ή των οικείων 
κρατών μελών σχετικά με την υπόνοιά της 
και παρέχει όλες τις διαθέσιμες σχετικές 
πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 580
Marina Kaljurand
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
αντιληφθεί τυχόν πληροφορίες που 
εγείρουν υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί, 
διαπράττεται ή είναι πιθανό να 
διαπραχθεί σοβαρό ποινικό αδίκημα το 
οποίο συνεπάγεται απειλή για τη ζωή ή την 
ασφάλεια προσώπων, ενημερώνει αμέσως 
τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις 
δικαστικές αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών 
σχετικά με την υπόνοιά της και παρέχει 
όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

1. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
αντιληφθεί τυχόν πληροφορίες που 
εγείρουν υπόνοια ότι επίκειται να 
διαπραχθεί σοβαρό ποινικό αδίκημα το 
οποίο συνεπάγεται απειλή για τη ζωή ή την 
ασφάλεια προσώπων, ενημερώνει αμέσως 
τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις 
δικαστικές αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών 
σχετικά με την εύλογη υπόνοιά της και 
παρέχει όλες τις πληροφορίες στις οποίες 
βασίζεται.

Or. en

Τροπολογία 581
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
αντιληφθεί τυχόν πληροφορίες που 
εγείρουν υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί, 
διαπράττεται ή είναι πιθανό να διαπραχθεί 
σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο 
συνεπάγεται απειλή για τη ζωή ή την 
ασφάλεια προσώπων, ενημερώνει αμέσως 
τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις 
δικαστικές αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών 
σχετικά με την υπόνοιά της και παρέχει 
όλες τις διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

1. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
αντιληφθεί τυχόν πληροφορίες που 
εγείρουν υπόνοια ότι έχει διαπραχθεί, 
διαπράττεται ή είναι πιθανό να διαπραχθεί 
σοβαρό ποινικό αδίκημα το οποίο 
συνεπάγεται απειλή για τη ζωή ή την 
ασφάλεια προσώπων, ενημερώνει αμέσως 
τις αρχές επιβολής του νόμου ή τις 
δικαστικές αρχές του οικείου κράτους 
μέλους ή των οικείων κρατών μελών 
σχετικά με την υπόνοιά της και παρέχει τις 
διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο κινδυνεύει να υπονομεύσει την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ατόμων στις 
ψηφιακές επικοινωνίες τους, το τεκμήριο της αθωότητας και τις ίδιες τις διασφαλίσει του 
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ποινικού δικαίου της ΕΕ. Οι εταιρείες θα προτιμήσουν να αντιμετωπίσουν την υπερβολική 
υποβολή καταγγελιών παρά να διακινδυνεύσουν την ευθύνη τους, γεγονός που πιθανώς οδηγεί 
σε σημαντικές ποσότητες άχρηστων και παραπλανητικών πληροφοριών για τις αρχές επιβολής 
του νόμου, οι οποίες απειλούν σοβαρά τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών του διαδικτύου. 
Αυτό ενδέχεται να επηρεάσει δυσανάλογα τις ήδη περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες και 
άτομα που ήδη αντιμετωπίζουν τον στιγματισμό και τις διακρίσεις στην κοινωνία.

Τροπολογία 582
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η επιγραμμική πλατφόρμα 
δεν μπορεί να προσδιορίσει με εύλογη 
βεβαιότητα το οικείο κράτος μέλος, 
ενημερώνει τις αρχές επιβολής του νόμου 
του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη ή έχει τον νόμιμο 
εκπρόσωπό της ή ενημερώνει την 
Ευρωπόλ.

2. Όταν ο πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας δεν μπορεί να προσδιορίσει με 
εύλογη βεβαιότητα το οικείο κράτος μέλος, 
ενημερώνει τις αρχές επιβολής του νόμου 
του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη ή έχει τον νόμιμο 
εκπρόσωπό της ή ενημερώνει την 
Ευρωπόλ.

Or. en

Τροπολογία 583
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν η επιγραμμική πλατφόρμα 
δεν μπορεί να προσδιορίσει με εύλογη 
βεβαιότητα το οικείο κράτος μέλος, 
ενημερώνει τις αρχές επιβολής του νόμου 
του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη ή έχει τον νόμιμο 
εκπρόσωπό της ή ενημερώνει την 
Ευρωπόλ.

2. Όταν η επιγραμμική πλατφόρμα 
δεν μπορεί να προσδιορίσει με εύλογη 
βεβαιότητα το οικείο κράτος μέλος, 
ενημερώνει τις αρχές επιβολής του νόμου 
του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη ή έχει τον νόμιμο 
εκπρόσωπό της.

Or. en
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Τροπολογία 584
Nathalie Colin-Oesterlé, Geoffroy Didier

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το 
οικείο κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος 
στο οποίο υπάρχει υπόνοια ότι έχει 
διαπραχθεί, διαπράττεται ή είναι πιθανό να 
διαπραχθεί το αδίκημα, ή το κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένει ή βρίσκεται ο 
φερόμενος ως δράστης, ή το κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένει ή βρίσκεται το θύμα 
του εικαζόμενου αδικήματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το 
οικείο κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος 
στο οποίο υπάρχει υπόνοια ότι έχει 
διαπραχθεί, διαπράττεται ή είναι πιθανό να 
διαπραχθεί το αδίκημα, ή το κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένει ή βρίσκεται ο 
φερόμενος ως δράστης, ή το κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένει ή βρίσκεται το θύμα 
του εικαζόμενου αδικήματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 
κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο 
τον κατάλογο των οικείων αρμόδιων 
αρχών επιβολής του νόμου ή δικαστικών 
αρχών.

Or. en

Τροπολογία 585
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το 
οικείο κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος 
στο οποίο υπάρχει υπόνοια ότι έχει 
διαπραχθεί, διαπράττεται ή είναι πιθανό 
να διαπραχθεί το αδίκημα, ή το κράτος 
μέλος στο οποίο διαμένει ή βρίσκεται ο 
φερόμενος ως δράστης, ή το κράτος μέλος 
στο οποίο διαμένει ή βρίσκεται το θύμα 
του εικαζόμενου αδικήματος.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το 
οικείο κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος 
στο οποίο υπάρχει υπόνοια ότι 
διαπράττεται ή είναι πιθανό να διαπραχθεί 
το αδίκημα, ή το κράτος μέλος στο οποίο 
διαμένει ή βρίσκεται ένας φερόμενος ως 
δράστης, ή το κράτος μέλος στο οποίο 
διαμένει ή βρίσκεται ένα θύμα του 
εικαζόμενου αδικήματος.

Or. en
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Τροπολογία 586
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α
Αποζημίωση για εσφαλμένη κατάργηση 

περιεχομένου
Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
αποζημιώνουν τους χρήστες για 
παράνομο τερματισμό των υπηρεσιών 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 ή 2 του 
άρθρου 20. Μια επιγραμμική πλατφόρμα 
ευθύνεται για την καταβολή ελάχιστης 
αποζημίωσης όσον αφορά τον 
τερματισμό μιας υπηρεσίας σύμφωνα με 
την παράγραφο 1 του άρθρου 20, η οποία 
ανέρχεται σε 1.000 ευρώ όταν ο χρήστης 
είναι φυσικό πρόσωπο και 2.500 ευρώ 
ανά ημέρα όταν ο χρήστης είναι 
επιχειρηματική οντότητα. Αυτό δεν θίγει 
το δικαίωμα του χρήστη να ζητήσει 
αποζημίωση για τις πραγματικές ζημιές.  
Μια επιγραμμική πλατφόρμα 
υποχρεούται να καταβάλει ελάχιστη 
αποζημίωση 5.000 ευρώ για τον 
τερματισμό της υπηρεσίας, σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 του άρθρου 20.

Or. nl

Τροπολογία 587
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
επιτρέπει στους καταναλωτές να 

1. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
επιτρέπει στους καταναλωτές να 
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συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με 
εμπόρους, διασφαλίζει ότι οι έμποροι 
μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες 
της μόνον για την προώθηση μηνυμάτων ή 
για την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών 
σε καταναλωτές που βρίσκονται στην 
Ένωση εάν, πριν από τη χρήση των 
υπηρεσιών της, η επιγραμμική πλατφόρμα 
έχει λάβει τις ακόλουθες πληροφορίες:

συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις με 
επαγγελματίες εμπόρους, διασφαλίζει ότι 
οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες της μόνον για την προώθηση 
μηνυμάτων ή για την προσφορά προϊόντων 
ή υπηρεσιών σε καταναλωτές που 
βρίσκονται στην Ένωση εάν, πριν από τη 
χρήση των υπηρεσιών της, η επιγραμμική 
πλατφόρμα έχει λάβει τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 588
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αντίγραφο του εγγράφου 
ταυτοποίησης του εμπόρου ή κάθε άλλη 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50·

β) τον αριθμό των αναστολών που 
επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20, 
κάνοντας διάκριση μεταξύ των 
αναστολών που επιβλήθηκαν κατόπιν της 
αποστολής πολλαπλών εντολών για 
ανάληψη δράσης, της υποβολής 
προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων και 
της υποβολής προδήλως αβάσιμων 
καταγγελιών·

_________________
50 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, 
σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική 
αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 
1999/93/ΕΚ.

Or. en

Τροπολογία 589
Tomas Tobé
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα στοιχεία τραπεζικού 
λογαριασμού του εμπόρου, όταν ο 
έμπορος είναι φυσικό πρόσωπο·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 590
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον αριθμό των αναστολών που 
επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20, 
κάνοντας διάκριση μεταξύ των αναστολών 
που επιβλήθηκαν λόγω παροχής 
προδήλως παράνομου περιεχομένου, 
υποβολής προδήλως αβάσιμων 
ειδοποιήσεων και υποβολής προδήλως 
αβάσιμων καταγγελιών·

β) τον αριθμό των αναστολών που 
επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20, 
κάνοντας διάκριση μεταξύ των αναστολών 
που επιβλήθηκαν λόγω υποβολής 
προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων και 
υποβολής προδήλως αβάσιμων 
καταγγελιών·

Or. en

Τροπολογία 591
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite 
Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τον αριθμό των αναστολών που 
επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20, 
κάνοντας διάκριση μεταξύ των αναστολών 
που επιβλήθηκαν λόγω παροχής προδήλως 
παράνομου περιεχομένου, υποβολής 

β) τον αριθμό των αναστολών που 
επιβλήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 20, 
κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ των 
αναστολών που επιβλήθηκαν λόγω 
παροχής προδήλως παράνομου 
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προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων και 
υποβολής προδήλως αβάσιμων 
καταγγελιών·

περιεχομένου, υποβολής προδήλως 
αβάσιμων ειδοποιήσεων και υποβολής 
προδήλως αβάσιμων καταγγελιών·

Or. en

Τροπολογία 592
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κάθε χρήση αυτοματοποιημένων 
μέσων με σκοπό τον έλεγχο περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένης της εξειδίκευσης 
των συγκεκριμένων σκοπών, των 
ενδείξεων της ακρίβειας των 
αυτοματοποιημένων μέσων κατά την 
εκπλήρωση των σκοπών αυτών και τυχόν 
διασφαλίσεων που εφαρμόστηκαν.

γ) κάθε χρήση αυτοματοποιημένων 
μέσων με σκοπό τον έλεγχο περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένης της εξειδίκευσης 
των συγκεκριμένων σκοπών, των 
ενδείξεων της ακρίβειας των 
αυτοματοποιημένων μέσων κατά την 
εκπλήρωση των σκοπών αυτών και τυχόν 
διασφαλίσεων που εφαρμόστηκαν, 
συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης 
από άνθρωπο. Οι πληροφορίες αυτές 
περιλαμβάνουν σημαντικά στοιχεία για τη 
διαδικασία που ακολουθήθηκε, την 
τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε, τα 
κριτήρια και το σκεπτικό απόφασης, 
καθώς και τη λογική που ακολουθήθηκε 
στην αυτοματοποιημένη λήψη 
αποφάσεων

Or. en

Τροπολογία 593
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23α
Διαφάνεια στις μεταβολές των 
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αλγορίθμων
1. Οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών 
είναι διαφανείς σχετικά με τις μεταβολές 
στους κανόνες αναφοράς και συστάσεων 
τους, ακόμη και σε πειραματική βάση, 
και ειδοποιούν αμέσως τους ρυθμιστές, 
τους χρήστες τους και τους συντάκτες 
του περιεχομένου αναφοράς, 
επιτρέποντας τέτοιες μεταβολές να είναι 
προβλέψιμες σε εκείνους που 
επηρεάζονται από αυτές.
2. Οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται 
στη ρυθμιστική αρχή για να της ζητήσουν 
να αποφανθεί επί του αρνητικού 
αντίκτυπου των μεταβολών στους 
κανόνες αναφοράς και σύστασης 
προκειμένου να της επιτραπεί να 
απαιτήσει από την πλατφόρμα να 
αποκαταστήσει τον εν λόγω αντίκτυπο.

Or. fr

Τροπολογία 594
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαφάνεια επιγραμμικών διαφημίσεων Διαφάνεια και έλεγχος επιγραμμικών 
διαφημίσεων

Or. en

Τροπολογία 595
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που 
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προβάλλουν διαφημίσεις στις επιγραμμικές 
διεπαφές τους διασφαλίζουν ότι οι 
αποδέκτες της υπηρεσίας μπορούν να 
αναγνωρίσουν, για κάθε συγκεκριμένη 
διαφήμιση που εμφανίζεται σε κάθε 
μεμονωμένο αποδέκτη, με σαφή και ρητό 
τρόπο και σε πραγματικό χρόνο, τα εξής:

προβάλλουν άμεσα ή έμμεσα διαφημίσεις 
στις επιγραμμικές διεπαφές τους ή σε 
τμήματα αυτών διασφαλίζουν ότι οι 
αποδέκτες της υπηρεσίας μπορούν να 
αναγνωρίσουν, για κάθε συγκεκριμένη 
διαφήμιση που εμφανίζεται σε κάθε 
μεμονωμένο καταναλωτή, με σαφή, 
περιεκτικό αλλά ουσιαστικό, ομοιόμορφο 
και ρητό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο, 
τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 596
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ότι οι πληροφορίες που 
προβάλλονται αποτελούν διαφήμιση·

α) ότι οι πληροφορίες που 
προβάλλονται αποτελούν διαφήμιση και 
κατά πόσον η διαφήμιση είναι 
αποτέλεσμα αυτοματοποιημένου 
μηχανισμού, όπως μηχανισμού 
ανταλλαγής διαφημίσεων·

Or. en

Τροπολογία 597
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ότι οι πληροφορίες που 
προβάλλονται αποτελούν διαφήμιση·

α) ότι οι πληροφορίες που 
προβάλλονται στη διεπαφή ή σε μέρη 
αυτής αποτελούν επιγραμμική διαφήμιση, 
μεταξύ άλλων μέσω ευδιάκριτης και 
εναρμονισμένης σήμανσης·

Or. en
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Τροπολογία 598
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
λογαριασμό του οποίου προβάλλεται η 
διαφήμιση·

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
λογαριασμό του οποίου προβάλλεται η 
διαφήμιση και το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που χρηματοδοτεί τη 
διαφήμιση·

Or. en

Τροπολογία 599
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
λογαριασμό του οποίου προβάλλεται η 
διαφήμιση·

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
λογαριασμό του οποίου προβάλλεται η 
διαφήμιση και ποιος χρηματοδοτεί άμεσα 
ή έμμεσα τη διαφήμιση·

Or. en

Τροπολογία 600
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) κατά πόσον η διαφήμιση 
βασίζεται σε οποιαδήποτε μορφή 
στόχευσης· και



PE693.830v01-00 332/487 AM\1233797EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 601
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με τις κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του 
αποδέκτη στον οποίο προβάλλεται η 
διαφήμιση.

γ) σημαντικές, αναλυτικές και 
συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις 
παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τη 
στόχευση και την προβολή της 
διαφήμισης, οι οποίες επιτρέπουν στον 
καταναλωτή να καθορίσει τους λόγους 
και τον τρόπο με τον οποίο η εν λόγω 
διαφήμιση προβλήθηκε σε αυτόν. Οι 
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν 
κατηγορίες δεδομένων τις οποίες θα 
χρησιμοποιούσαν στοχευμένες μορφές 
διαφήμισης για να απευθυνθούν και να 
κατηγοριοποιήσουν τους καταναλωτές 
και τις οποίες οι πλατφόρμες δεδομένων 
ανταλλάσσουν με διαφημιστές για 
σκοπούς στόχευσης διαφημίσεων.

Or. en

Τροπολογία 602
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με τις κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του 
αποδέκτη στον οποίο προβάλλεται η 
διαφήμιση.

γ) σαφείς, σημαντικές και 
ομοιόμορφες πληροφορίες σχετικά με τις 
κύριες παραμέτρους που χρησιμοποιούνται 
για τον καθορισμό του αποδέκτη στον 
οποίο προβάλλεται η διαφήμιση και η 
λογική που ακολουθήθηκε.

Or. en
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Τροπολογία 603
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με τις κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του 
αποδέκτη στον οποίο προβάλλεται η 
διαφήμιση.

γ) σαφείς, σημαντικές και 
ομοιόμορφες πληροφορίες σχετικά με τις 
παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό του αποδέκτη στον οποίο 
προβάλλεται η διαφήμιση·

Or. en

Τροπολογία 604
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με τις κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του 
αποδέκτη στον οποίο προβάλλεται η 
διαφήμιση.

γ) σημαντικές πληροφορίες σχετικά 
με όλες τις παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του 
αποδέκτη στον οποίο προβάλλεται η 
διαφήμιση.

Or. en

Τροπολογία 605
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα)  εάν η διαφήμιση προβλήθηκε με 
τη χρήση αυτοματοποιημένου εργαλείου 
και την ταυτότητα του προσώπου που 
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είναι υπεύθυνο για το εν λόγω εργαλείο·

Or. en

Τροπολογία 606
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Η αμοιβή που παρέχεται από τον 
διαφημιστή·

Or. en

Τροπολογία 607
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η επιγραμμική πλατφόρμα σχεδιάζει 
και οργανώνει την επιγραμμική της 
διεπαφή έτσι ώστε οι αποδέκτες της 
υπηρεσίας να μπορούν να ασκούν εύκολα 
και αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους 
που απορρέουν από το ισχύον δίκαιο της 
Ένωσης όσον αφορά την επεξεργασία 
των προσωπικών τους δεδομένων για 
κάθε συγκεκριμένη διαφήμιση που 
προβάλλεται σε αυτούς στην πλατφόρμα, 
και ειδικότερα: 
α) να αποσύρουν τη συναίνεση ή να 
εγείρουν ενστάσεις για την επεξεργασία 
β) να αποκτούν πρόσβαση στα 
προσωπικά τους δεδομένα 
γ) να τους επιτρέπεται η διόρθωση 
ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων 
δ) να τους επιτρέπεται η διαγραφή 
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προσωπικών δεδομένων τους χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
Σε περίπτωση όπου ένας αποδέκτης 
ασκεί οποιοδήποτε από αυτά τα 
δικαιώματα, η επιγραμμική πλατφόρμα 
πρέπει να ενημερώσει οποιοδήποτε από 
τα μέρη που σχετίζονται με τα 
προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται 
στα σημεία α)-δ) σύμφωνα με το άρθρο 
19 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Τροπολογία 608
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη 
για τη θέσπιση εναρμονισμένων 
προδιαγραφών για τη σήμανση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1α του 
παρόντος άρθρου.

Or. en

Τροπολογία 609
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε περίπτωση όπου ένας αποδέκτης 
ασκεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματα 
που αναφέρονται στα σημεία α), γ) ή 
δ) της παραγράφου 2, η επιγραμμική 
πλατφόρμα πρέπει αμέσως να παύσει την 
προβολή διαφημίσεων για την οποία 
χρησιμοποιούνται τα οικεία προσωπικά 
δεδομένα ή παράμετροι που ρυθμίστηκαν 
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βάσει αυτών των δεδομένων. 

Or. en

Τροπολογία 610
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
ενημερώνουν το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου 
εμφανίζεται η διαφήμιση εκεί όπου 
εμφανίζεται η διαφήμιση.

Or. en

Τροπολογία 611
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24α
Συγκατάθεση των αποδεκτών για 

διαφημιστικές πρακτικές
1. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
διασφαλίζουν ότι εξ ορισμού οι αποδέκτες 
των υπηρεσιών τους δεν υπόκεινται σε 
στοχευμένη, μικροστοχευμένη και 
συμπεριφορική διαφήμιση, εκτός εάν ο 
αποδέκτης της υπηρεσίας έχει εκφράσει 
ελεύθερη, ειδική, εν πλήρει επιγνώσει και 
αδιαμφισβήτητη συγκατάθεση. Οι 
πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
διασφαλίζουν ότι οι αποδέκτες υπηρεσιών 
μπορούν εύκολα να προβούν σε συνειδητή 
επιλογή όταν εκφράζουν τη συγκατάθεσή 
τους, παρέχοντάς τους ουσιαστικές 
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πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
πληροφοριών σχετικά με την αξία της 
παροχής πρόσβασης και σχετικά με τη 
χρήση των δεδομένων τους.
2. Όταν ζητούν συγκατάθεση από 
αποδέκτες των υπηρεσιών τους που 
θεωρούνται ευάλωτοι καταναλωτές, οι 
πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών θα 
πρέπει να εφαρμόζουν όλα τα αναγκαία 
μέτρα που διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω 
καταναλωτές έχουν λάβει επαρκείς και 
συναφείς πληροφορίες πριν δώσουν τη 
συγκατάθεσή τους.
3. Κατά την επεξεργασία δεδομένων για 
στοχευμένη, μικροστοχευμένη και 
συμπεριφορική διαφήμιση, οι 
επιγραμμικοί ενδιάμεσοι 
συμμορφώνονται με τη σχετική ενωσιακή 
νομοθεσία και δεν συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες που μπορούν να 
οδηγήσουν σε διάχυτη παρακολούθηση, 
όπως ο δυσανάλογος συνδυασμός 
δεδομένων που συλλέγονται από 
πλατφόρμες ή η δυσανάλογη επεξεργασία 
ειδικών κατηγοριών δεδομένων που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την 
εκμετάλλευση τρωτών σημείων.
4. Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
οργανώνουν την επιγραμμική διεπαφή 
τους κατά τρόπο ώστε οι αποδέκτες των 
υπηρεσιών, ιδίως εκείνοι που θεωρούνται 
ευάλωτοι καταναλωτές, να μπορούν 
εύκολα και αποτελεσματικά να έχουν 
πρόσβαση και να τροποποιούν τις 
διαφημιστικές παραμέτρους. Οι πάροχοι 
ενδιάμεσων υπηρεσιών παρακολουθούν 
τακτικά τη χρήση των διαφημιστικών 
παραμέτρων από τους αποδέκτες των 
υπηρεσιών και καταβάλλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να βελτιώσουν την 
ενημέρωσή τους σχετικά με τη 
δυνατότητα τροποποίησης των εν λόγω 
παραμέτρων.

Or. en
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Τροπολογία 612
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24α
2. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
προβάλλουν προσωπικές διαφημίσεις 
μόνο βάσει δεδομένων που τους έχουν 
παρασχεθεί σαφώς ή έχουν δηλωθεί από 
τους αποδέκτες των υπηρεσιών και υπό 
την προϋπόθεση ότι έχουν δώσει τη 
συγκατάθεσή τους για τη χρήση αυτών 
των δεδομένων για τους σκοπούς της 
παροχής προσωποποιημένης διαφήμισης

Or. en

Τροπολογία 613
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 24β
3. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που 
χρησιμοποιούν αλγορίθμους για την 
παροχή διαφημίσεων καθορίζουν στους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους 
πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία 
αυτών των αλγορίθμων 
συμπεριλαμβανομένων των βασικών 
κριτηρίων που χρησιμοποιούνται από τον 
αλγόριθμο, τις κατηγορίες και τις πηγές 
εισερχόμενων δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 614
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Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αριθμό 
μέσων μηνιαίων ενεργών αποδεκτών της 
υπηρεσίας στην Ένωση ίσο ή υψηλότερο 
από 45 εκατομμύρια, ο οποίος 
υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που καθορίζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
3.

1. Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται σε 
επιγραμμικές πλατφόρμες οι οποίες 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αριθμό 
μέσων μηνιαίων ενεργών αποδεκτών της 
υπηρεσίας στην Ένωση ίσο ή υψηλότερο 
από 4,5 εκατομμύρια, ο οποίος 
υπολογίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία 
που καθορίζεται στις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 
3.

Or. en

Τροπολογία 615
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 69 για να προσαρμόσει τον 
αριθμό των μέσων μηνιαίων αποδεκτών 
της υπηρεσίας στην Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, όταν ο 
πληθυσμός της Ένωσης αυξάνεται ή 
μειώνεται τουλάχιστον κατά 5 % σε σχέση 
με τον πληθυσμό της το 2020 ή, έπειτα από 
προσαρμογή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης, σε σχέση με τον πληθυσμό της το 
έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η πλέον 
πρόσφατη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. 
Στην περίπτωση αυτή, προσαρμόζει τον 
αριθμό έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο 10 % 
του πληθυσμού της Ένωσης το έτος κατά 
το οποίο εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω 
ή προς τα κάτω ώστε ο αριθμός να 

2. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 69 για να προσαρμόσει τον 
αριθμό των μέσων μηνιαίων αποδεκτών 
της υπηρεσίας στην Ένωση που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, όταν ο 
πληθυσμός της Ένωσης αυξάνεται ή 
μειώνεται τουλάχιστον κατά 5 % σε σχέση 
με τον πληθυσμό της το 2020 ή, έπειτα από 
προσαρμογή μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης, σε σχέση με τον πληθυσμό της το 
έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η πλέον 
πρόσφατη κατ’ εξουσιοδότηση πράξη. 
Στην περίπτωση αυτή, προσαρμόζει τον 
αριθμό έτσι ώστε να αντιστοιχεί στο 1 % 
του πληθυσμού της Ένωσης το έτος κατά 
το οποίο εκδίδει την κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω 
ή προς τα κάτω ώστε ο αριθμός να 
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εκφράζεται σε εκατομμύρια. εκφράζεται σε εκατομμύρια.

Or. en

Τροπολογία 616
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 69, έπειτα από διαβούλευση με 
το συμβούλιο, ώστε να καθορίσει ειδική 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό του 
αριθμού των μέσων μηνιαίων ενεργών 
αποδεκτών της υπηρεσίας στην Ένωση, για 
τους σκοπούς της παραγράφου 1. Στη 
μεθοδολογία καθορίζεται, συγκεκριμένα, ο 
τρόπος προσδιορισμού του πληθυσμού της 
Ένωσης και τα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των μέσων μηνιαίων 
ενεργών αποδεκτών της υπηρεσίας στην 
Ένωση, λαμβανομένων υπόψη 
διαφορετικών χαρακτηριστικών 
προσβασιμότητας.

3. Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 69, έπειτα από διαβούλευση με το 
συμβούλιο, ώστε να καθορίσει ειδική 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό του 
αριθμού των μέσων μηνιαίων ενεργών 
αποδεκτών της υπηρεσίας στην Ένωση και 
των αναδυόμενων πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών, για τους 
σκοπούς της παραγράφου 1. Στη 
μεθοδολογία καθορίζεται, συγκεκριμένα, ο 
τρόπος προσδιορισμού του πληθυσμού της 
Ένωσης και τα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των μέσων μηνιαίων 
ενεργών αποδεκτών της υπηρεσίας στην 
Ένωση, λαμβανομένων υπόψη 
διαφορετικών χαρακτηριστικών 
προσβασιμότητας.

Or. en

Τροπολογία 617
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 25α
Υποχρέωση τήρησης ουδετερότητας

Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
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πλατφόρμες έχουν υποχρέωση τήρησης 
πολιτικής, ιδεολογικής και θρησκευτικής 
ουδετερότητας και δεν μπορούν να 
προωθούν απόψεις, ιδέες ή πολιτικά 
κόμματα.

Or. fr

Τροπολογία 618
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 διαγράφεται
Εκτίμηση κινδύνων

1. Από την ημερομηνία εφαρμογής που 
αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 4 
δεύτερο εδάφιο, και στη συνέχεια 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
εντοπίζουν, αναλύουν και αξιολογούν 
τυχόν σημαντικούς συστημικούς 
κινδύνους που απορρέουν από τη 
λειτουργία και τη χρήση των υπηρεσιών 
τους στην Ένωση. Η εν λόγω εκτίμηση 
κινδύνων αφορά ειδικά τις υπηρεσίες 
τους και περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
συστημικούς κινδύνους:
α) τη διάδοση παράνομου περιεχομένου 
μέσω των υπηρεσιών τους·
β) τυχόν αρνητικές επιπτώσεις ως προς 
την άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της απαγόρευσης των διακρίσεων και 
των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως 
κατοχυρώνονται στα άρθρα 7, 11, 21 
και 24 του Χάρτη αντίστοιχα·
γ) εσκεμμένη χειραγώγηση της υπηρεσίας 
τους, συμπεριλαμβανομένης της μη 
αυθεντικής χρήσης ή της 
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αυτοματοποιημένης εκμετάλλευσης της 
υπηρεσίας, με πραγματική ή προβλέψιμη 
αρνητική επίπτωση στην προστασία της 
δημόσιας υγείας, των ανηλίκων, του 
πολιτικού λόγου, ή πραγματικές ή 
προβλέψιμες επιπτώσεις που σχετίζονται 
με εκλογικές διαδικασίες και τη δημόσια 
ασφάλεια.
2. Κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων 
κινδύνου, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, τον 
τρόπο με τον οποίο τα οικεία συστήματα 
ελέγχου περιεχομένου, τα συστήματα 
συστάσεων και τα συστήματα επιλογής 
και προβολής διαφημίσεων επηρεάζουν 
οποιονδήποτε από τους συστημικούς 
κινδύνους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της 
πιθανώς ταχείας και ευρείας διάδοσης 
παράνομου περιεχομένου και 
πληροφοριών που δεν συνάδουν με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 619
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την ημερομηνία εφαρμογής 
που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 
4 δεύτερο εδάφιο, και στη συνέχεια 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
εντοπίζουν, αναλύουν και αξιολογούν 
τυχόν σημαντικούς συστημικούς 
κινδύνους που απορρέουν από τη 
λειτουργία και τη χρήση των υπηρεσιών 
τους στην Ένωση. Η εν λόγω εκτίμηση 
κινδύνων αφορά ειδικά τις υπηρεσίες τους 
και περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
συστημικούς κινδύνους:

1. Από την ημερομηνία εφαρμογής 
που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 
4 δεύτερο εδάφιο, και σε συνεχή βάση, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
εντοπίζουν, αναλύουν και αξιολογούν την 
πιθανότητα και σοβαρότητα τυχόν 
συστημικών κινδύνων που απορρέουν από 
τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και τη χρήση 
των υπηρεσιών τους στην Ένωση, 
συμπεριλαμβανομένων δυσανάλογων 
συστημικών κινδύνων σε επίπεδο 
κράτους μέλους. Η εν λόγω εκτίμηση 
κινδύνων αφορά ειδικά τις υπηρεσίες τους 
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και περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
συστημικούς κινδύνους:

Or. en

Τροπολογία 620
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík, Sophia in 't 
Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την ημερομηνία εφαρμογής 
που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 
4 δεύτερο εδάφιο, και στη συνέχεια 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
εντοπίζουν, αναλύουν και αξιολογούν 
τυχόν σημαντικούς συστημικούς κινδύνους 
που απορρέουν από τη λειτουργία και τη 
χρήση των υπηρεσιών τους στην Ένωση. Η 
εν λόγω εκτίμηση κινδύνων αφορά ειδικά 
τις υπηρεσίες τους και περιλαμβάνει τους 
ακόλουθους συστημικούς κινδύνους:

1. Από την ημερομηνία εφαρμογής 
που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 
4 δεύτερο εδάφιο, και στη συνέχεια 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και πάντα 
πριν από την έναρξη νέων υπηρεσιών, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
εντοπίζουν, αναλύουν και αξιολογούν 
τυχόν σημαντικούς συστημικούς κινδύνους 
που απορρέουν από τον σχεδιασμό, τη 
λειτουργία και τη χρήση των υπηρεσιών 
τους στην Ένωση. Η εν λόγω εκτίμηση 
κινδύνων αφορά ειδικά τις υπηρεσίες τους 
και περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
συστημικούς κινδύνους:

Or. en

Τροπολογία 621
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την ημερομηνία εφαρμογής 
που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 
4 δεύτερο εδάφιο, και στη συνέχεια 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
εντοπίζουν, αναλύουν και αξιολογούν 

1. Από την ημερομηνία εφαρμογής 
που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 
4 δεύτερο εδάφιο, και στη συνέχεια 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες έχουν 
στόχο να εντοπίζουν και να αναλύουν 
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τυχόν σημαντικούς συστημικούς κινδύνους 
που απορρέουν από τη λειτουργία και τη 
χρήση των υπηρεσιών τους στην Ένωση. Η 
εν λόγω εκτίμηση κινδύνων αφορά ειδικά 
τις υπηρεσίες τους και περιλαμβάνει τους 
ακόλουθους συστημικούς κινδύνους:

αποτελεσματικά και επιμελώς, καθώς και 
να αξιολογούν αντικειμενικά τυχόν 
σημαντικούς συστημικούς κινδύνους που 
απορρέουν από τη λειτουργία και τη χρήση 
των υπηρεσιών τους στην Ένωση. Η εν 
λόγω εκτίμηση κινδύνων αφορά ειδικά τις 
υπηρεσίες τους και περιλαμβάνει τους 
ακόλουθους συστημικούς κινδύνους:

Or. en

Τροπολογία 622
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την ημερομηνία εφαρμογής 
που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 
4 δεύτερο εδάφιο, και στη συνέχεια 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
εντοπίζουν, αναλύουν και αξιολογούν 
τυχόν σημαντικούς συστημικούς κινδύνους 
που απορρέουν από τη λειτουργία και τη 
χρήση των υπηρεσιών τους στην Ένωση. Η 
εν λόγω εκτίμηση κινδύνων αφορά ειδικά 
τις υπηρεσίες τους και περιλαμβάνει τους 
ακόλουθους συστημικούς κινδύνους:

1. Από την ημερομηνία εφαρμογής 
που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 
4 δεύτερο εδάφιο, και σε συνεχή βάση, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
εντοπίζουν, αναλύουν και αξιολογούν την 
πιθανότητα και σοβαρότητα τυχόν 
σημαντικών συστημικών κινδύνων που 
απορρέουν από τον σχεδιασμό, τη 
λειτουργία και τη χρήση των υπηρεσιών 
τους στην Ένωση. Η εν λόγω εκτίμηση 
κινδύνων αφορά ειδικά τις υπηρεσίες τους 
και περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
συστημικούς κινδύνους:

Or. en

Τροπολογία 623
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Από την ημερομηνία εφαρμογής 
που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 

1. Από την ημερομηνία εφαρμογής 
που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 
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4 δεύτερο εδάφιο, και στη συνέχεια 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
εντοπίζουν, αναλύουν και αξιολογούν 
τυχόν σημαντικούς συστημικούς 
κινδύνους που απορρέουν από τη 
λειτουργία και τη χρήση των υπηρεσιών 
τους στην Ένωση. Η εν λόγω εκτίμηση 
κινδύνων αφορά ειδικά τις υπηρεσίες τους 
και περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
συστημικούς κινδύνους:

4 δεύτερο εδάφιο, και σε συνεχή βάση, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
εντοπίζουν, αναλύουν και αξιολογούν την 
πιθανότητα και τη σοβαρότητα τυχόν 
σημαντικών συστημικών κινδύνων που 
απορρέουν από τον σχεδιασμό, τη 
λειτουργία και τη χρήση των υπηρεσιών 
τους στην Ένωση. Η εν λόγω εκτίμηση 
κινδύνων αφορά ειδικά τις υπηρεσίες τους 
και περιλαμβάνει τους ακόλουθους 
συστημικούς κινδύνους:

Or. en

Τροπολογία 624
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυχόν αρνητικές επιπτώσεις ως 
προς την άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του σεβασμού της 
ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
της απαγόρευσης των διακρίσεων και 
των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως 
κατοχυρώνονται στα άρθρα 7, 11, 21 
και 24 του Χάρτη αντίστοιχα·

β) τυχόν αρνητικές επιπτώσεις ως 
προς την ιδιωτική ζωή, την προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τις 
διακρίσεις, την ισότητα και τα 
δικαιώματα του παιδιού, όπως 
περιγράφονται στο κοινοτικό δίκαιο ή σε 
νομοθεσία κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 625
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυχόν αρνητικές επιπτώσεις ως 
προς την άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του σεβασμού της ιδιωτικής 

β) τυχόν αρνητικές επιπτώσεις ως 
προς την άσκηση οποιωνδήποτε από τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που αναφέρονται 
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και οικογενειακής ζωής, της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και των 
δικαιωμάτων του παιδιού, όπως 
κατοχυρώνονται στα άρθρα 7, 11, 21 
και 24 του Χάρτη αντίστοιχα·

στον Χάρτη, ιδίως των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων του σεβασμού της ιδιωτικής 
και οικογενειακής ζωής, της ελευθερίας 
έκφρασης και πληροφόρησης, της 
απαγόρευσης των διακρίσεων και των 
δικαιωμάτων του παιδιού, όπως 
κατοχυρώνονται στα άρθρα 7, 11, 21 και 
24 του Χάρτη αντίστοιχα·

Or. en

Τροπολογία 626
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) κατά τη διενέργεια αξιολόγησης 
κινδύνου, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες δίνουν ιδιαίτερη προσοχή 
στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις 
τους, ανεξάρτητα από τη μορφή ή το 
όνομά τους, και εξετάζουν πώς αυτοί οι 
γενικοί όροι και προϋποθέσεις 
σχετίζονται με το δικαίωμα στην 
ελευθερία έκφρασης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 11 του Χάρτη και στο άρθρο 10 
της ΕΣΔΑ· πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες συμμορφώνονται επίσης 
στενά με τη νομολογία της ΕΣΔΑ· 
εξασφαλίζουν ότι οι γενικοί όροι και 
προϋποθέσεις τους δεν περιορίζουν την 
ελευθερία έκφρασης πέρα από τα όρια 
που ορίζει ο νόμος·

Or. nl

Τροπολογία 627
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εσκεμμένη χειραγώγηση της 
υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένης 
της μη αυθεντικής χρήσης ή της 
αυτοματοποιημένης εκμετάλλευσης της 
υπηρεσίας, με πραγματική ή προβλέψιμη 
αρνητική επίπτωση στην προστασία της 
δημόσιας υγείας, των ανηλίκων, του 
πολιτικού λόγου, ή πραγματικές ή 
προβλέψιμες επιπτώσεις που σχετίζονται 
με εκλογικές διαδικασίες και τη δημόσια 
ασφάλεια.

γ) εσκεμμένη χειραγώγηση της 
υπηρεσίας τους, με πραγματική ή 
προβλέψιμη αρνητική επίπτωση στην 
προστασία της δημόσιας υγείας, των 
ανηλίκων και τη δημόσια ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 628
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εσκεμμένη χειραγώγηση της 
υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένης της 
μη αυθεντικής χρήσης ή της 
αυτοματοποιημένης εκμετάλλευσης της 
υπηρεσίας, με πραγματική ή προβλέψιμη 
αρνητική επίπτωση στην προστασία της 
δημόσιας υγείας, των ανηλίκων, του 
πολιτικού λόγου, ή πραγματικές ή 
προβλέψιμες επιπτώσεις που σχετίζονται 
με εκλογικές διαδικασίες και τη δημόσια 
ασφάλεια.

γ) δυσλειτουργία ή εσκεμμένη 
χειραγώγηση της υπηρεσίας τους, 
συμπεριλαμβανομένης της μη αυθεντικής 
χρήσης, της άσκησης επιρροής έναντι 
κρυφής πληρωμής, ή της 
αυτοματοποιημένης εκμετάλλευσης της 
υπηρεσίας, με πραγματική ή προβλέψιμη 
αρνητική επίπτωση στην προστασία της 
δημόσιας υγείας, των ανηλίκων, καθώς 
και άλλων κατηγοριών ευάλωτων 
χρηστών της υπηρεσίας, του πολιτικού 
λόγου, ή πραγματικές ή προβλέψιμες 
επιπτώσεις που σχετίζονται με εκλογικές 
διαδικασίες και τη δημόσια ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 629
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εσκεμμένη χειραγώγηση της 
υπηρεσίας τους, συμπεριλαμβανομένης της 
μη αυθεντικής χρήσης ή της 
αυτοματοποιημένης εκμετάλλευσης της 
υπηρεσίας, με πραγματική ή προβλέψιμη 
αρνητική επίπτωση στην προστασία της 
δημόσιας υγείας, των ανηλίκων, του 
πολιτικού λόγου, ή πραγματικές ή 
προβλέψιμες επιπτώσεις που σχετίζονται 
με εκλογικές διαδικασίες και τη δημόσια 
ασφάλεια.

γ) εσκεμμένη ή συντονισμένη 
χειραγώγηση της υπηρεσίας τους, 
συμπεριλαμβανομένης της μη αυθεντικής 
χρήσης ή της αυτοματοποιημένης 
εκμετάλλευσης της υπηρεσίας, με 
πραγματική ή προβλέψιμη αρνητική 
επίπτωση στην προστασία της δημόσιας 
υγείας, της εκπαίδευσης, των ανηλίκων, 
του πολιτικού λόγου, του κινδύνου 
εξαπάτησης ή χειραγώγησης χρηστών 
και καταναλωτών ή πραγματικές ή 
προβλέψιμες επιπτώσεις που σχετίζονται 
με εκλογικές διαδικασίες και τη δημόσια 
ασφάλεια.

Or. en

Τροπολογία 630
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων 
κινδύνου, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, τον 
τρόπο με τον οποίο τα οικεία συστήματα 
ελέγχου περιεχομένου, τα συστήματα 
συστάσεων και τα συστήματα επιλογής 
και προβολής διαφημίσεων επηρεάζουν 
οποιονδήποτε από τους συστημικούς 
κινδύνους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της 
πιθανώς ταχείας και ευρείας διάδοσης 
παράνομου περιεχομένου και 
πληροφοριών που δεν συνάδουν με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους.

2. Κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων 
κινδύνου, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα δίνουν ιδιαίτερη προσοχή 
στους όρους και τις προϋποθέσεις τους, 
ανεξάρτητα από τη μορφή ή το όνομά 
τους, και θα εξετάζουν πώς αυτά 
σχετίζονται με το δικαίωμα στην 
ελευθερία έκφρασης, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 11 του Χάρτη και στο άρθρο 10 
της ΕΣΔΑ. Συμμορφώνονται επίσης 
στενά με τη νομολογία της ΕΣΔΑ. 
Εξασφαλίζουν ότι οι όροι και οι 
προϋποθέσεις τους δεν περιορίζουν την 
ελευθερία έκφρασης πέρα από τα όρια 
που ορίζει ο νόμος·

Or. nl
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Τροπολογία 631
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων 
κινδύνου, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, τον 
τρόπο με τον οποίο τα οικεία συστήματα 
ελέγχου περιεχομένου, τα συστήματα 
συστάσεων και τα συστήματα επιλογής και 
προβολής διαφημίσεων επηρεάζουν 
οποιονδήποτε από τους συστημικούς 
κινδύνους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της 
πιθανώς ταχείας και ευρείας διάδοσης 
παράνομου περιεχομένου και 
πληροφοριών που δεν συνάδουν με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους.

2. Κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων 
κινδύνου, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, τον 
τρόπο με τον οποίο τα οικεία συστήματα 
ελέγχου περιεχομένου, τα συστήματα 
συστάσεων και τα συστήματα επιλογής και 
προβολής διαφημίσεων επηρεάζουν 
οποιονδήποτε από τους συστημικούς 
κινδύνους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 632
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων 
κινδύνου, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, τον 
τρόπο με τον οποίο τα οικεία συστήματα 
ελέγχου περιεχομένου, τα συστήματα 
συστάσεων και τα συστήματα επιλογής και 
προβολής διαφημίσεων επηρεάζουν 
οποιονδήποτε από τους συστημικούς 
κινδύνους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της 
πιθανώς ταχείας και ευρείας διάδοσης 
παράνομου περιεχομένου και 

2. Κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων 
κινδύνου, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, το 
κατά πόσον και τον τρόπο με τον οποίο τα 
οικεία συστήματα ελέγχου περιεχομένου, 
τα συστήματα συστάσεων και τα 
συστήματα επιλογής και προβολής 
διαφημίσεων επηρεάζουν οποιονδήποτε 
από τους συστημικούς κινδύνους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
συμπεριλαμβανομένης της πιθανώς ταχείας 
και ευρείας διάδοσης παράνομου 
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πληροφοριών που δεν συνάδουν με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους.

περιεχομένου και πληροφοριών που δεν 
συνάδουν με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 633
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων 
κινδύνου, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, τον 
τρόπο με τον οποίο τα οικεία συστήματα 
ελέγχου περιεχομένου, τα συστήματα 
συστάσεων και τα συστήματα επιλογής και 
προβολής διαφημίσεων επηρεάζουν 
οποιονδήποτε από τους συστημικούς 
κινδύνους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της 
πιθανώς ταχείας και ευρείας διάδοσης 
παράνομου περιεχομένου και 
πληροφοριών που δεν συνάδουν με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους.

2. Κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων 
κινδύνου, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες λαμβάνουν υπόψη, ιδίως, τον 
τρόπο με τον οποίο τα οικεία συστήματα 
ελέγχου περιεχομένου, τα συστήματα 
συστάσεων και τα συστήματα επιλογής, 
στόχευσης και προβολής διαφημίσεων 
επηρεάζουν οποιονδήποτε από τους 
συστημικούς κινδύνους που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης 
της πιθανώς ταχείας και ευρείας διάδοσης 
παράνομου περιεχομένου και 
πληροφοριών που δεν συνάδουν με τους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 634
Rob Rooken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26α
Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες δεν θα αφαιρούν περιεχόμενο 
ή δεν θα περιορίζουν, με ευθύνη τους, την 
πρόσβαση στην πλατφόρμα τους, εκτός 
εάν ο χρήστης διανέμει προδήλως 
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παράνομο περιεχόμενο.
Η κατάργηση περιεχομένου ή ο 
περιορισμός πρόσβασης στην πλατφόρμα 
σε περίπτωση συστηματικής ή μη 
συστηματικής διανομής παράνομου 
περιεχομένου επιτρέπεται μόνο με 
δικαστική απόφαση.

Or. nl

Τροπολογία 635
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27 Περιορισμός των κινδύνων 27 Ειδικά μέτρα για τον περιορισμό 
των κινδύνων

Or. en

Τροπολογία 636
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιορισμός των κινδύνων Ειδικά μέτρα

Or. en

Τροπολογία 637
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία



PE693.830v01-00 352/487 AM\1233797EL.docx

EL

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες εφαρμόζουν εύλογα, 
αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα 
περιορισμού, τα οποία προσαρμόζονται 
στους ειδικούς συστημικούς κινδύνους που 
εντοπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26. Τα 
μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα εξής:

1. Με επιφύλαξη των απαιτήσεων 
δέουσας επιμέλειας που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, 
οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
εφαρμόζουν κατάλληλα, αναλογικά και 
αποτελεσματικά μέτρα περιορισμού, τα 
οποία προσαρμόζονται στους ειδικούς 
συστημικούς κινδύνους που εντοπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 26. Τα μέτρα αυτά 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 638
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες εφαρμόζουν εύλογα, 
αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα 
περιορισμού, τα οποία προσαρμόζονται 
στους ειδικούς συστημικούς κινδύνους που 
εντοπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26. Τα 
μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα εξής:

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες εφαρμόζουν εύλογα, 
αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα 
περιορισμού, τα οποία στοχεύουν σε 
παράνομες πρακτικές, προσαρμόζονται 
στους ειδικούς συστημικούς κινδύνους που 
εντοπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26. Τα 
μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 639
Paul Tang, Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες εφαρμόζουν εύλογα, 
αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα 

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες εφαρμόζουν διαφανή, εύλογα, 
αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα 
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περιορισμού, τα οποία προσαρμόζονται 
στους ειδικούς συστημικούς κινδύνους που 
εντοπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26. Τα 
μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα εξής:

περιορισμού, τα οποία προσαρμόζονται 
στους ειδικούς συστημικούς κινδύνους που 
εντοπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 640
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες εφαρμόζουν εύλογα, 
αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα 
περιορισμού, τα οποία προσαρμόζονται 
στους ειδικούς συστημικούς κινδύνους που 
εντοπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26. Τα 
μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα εξής:

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες εφαρμόζουν εύλογα, 
αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα 
περιορισμού, τα οποία προσαρμόζονται 
ώστε να αντιμετωπίζουν τους ειδικούς 
συστημικούς κινδύνους που εντοπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 26. Τα μέτρα αυτά 
είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 641
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες εφαρμόζουν εύλογα, 
αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα 
περιορισμού, τα οποία προσαρμόζονται 
στους ειδικούς συστημικούς κινδύνους που 
εντοπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26. Τα 
μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα εξής:

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες εφαρμόζουν εύλογα, 
αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα 
περιορισμού, τα οποία προσαρμόζονται 
στους ειδικούς συστημικούς κινδύνους που 
εντοπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 26. Τα 
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα εξής:
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Or. en

Τροπολογία 642
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες εφαρμόζουν εύλογα, 
αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα 
περιορισμού, τα οποία προσαρμόζονται 
στους ειδικούς συστημικούς κινδύνους 
που εντοπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
26. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα εξής:

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες μπορούν να εφαρμόζουν 
εύλογα, αναλογικά και αποτελεσματικά 
μέτρα ώστε να αντιμετωπίζουν τη 
διάδοση παράνομου περιεχομένου μέσω 
των υπηρεσιών τους. Τα μέτρα αυτά είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 643
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες εφαρμόζουν εύλογα, 
αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα 
περιορισμού, τα οποία προσαρμόζονται 
στους ειδικούς συστημικούς κινδύνους 
που εντοπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 
26. Τα μέτρα αυτά είναι δυνατόν να 
περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, τα εξής:

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες μπορούν να εφαρμόζουν 
εύλογα, αναλογικά και αποτελεσματικά 
ειδικά μέτρα ώστε να αντιμετωπίζουν τη 
διάδοση παράνομου περιεχομένου μέσω 
των υπηρεσιών τους. Τα μέτρα αυτά είναι 
δυνατόν να περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση, τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 644
Vladimír Bilčík, Lena Düpont
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσαρμογή συστημάτων ελέγχου 
περιεχομένου ή συστάσεων, των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεών τους, των 
χαρακτηριστικών ή της λειτουργίας των 
υπηρεσιών τους, ή των όρων και 
προϋποθέσεων τους·

α) προσαρμογή συστημάτων ελέγχου 
περιεχομένου ή συστάσεων και 
επιγραμμικών διεπαφών, των διαδικασιών 
λήψης αποφάσεών τους, των 
χαρακτηριστικών ή της λειτουργίας των 
υπηρεσιών τους, ή των όρων και 
προϋποθέσεων τους·

Or. en

Τροπολογία 645
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσαρμογή συστημάτων ελέγχου 
περιεχομένου ή συστάσεων, των 
διαδικασιών λήψης αποφάσεών τους, των 
χαρακτηριστικών ή της λειτουργίας των 
υπηρεσιών τους, ή των όρων και 
προϋποθέσεων τους·

α) προσαρμογή συστημάτων ελέγχου 
περιεχομένου ή συστάσεων και 
επιγραμμικών διεπαφών, των διαδικασιών 
λήψης αποφάσεών τους, των 
χαρακτηριστικών ή της λειτουργίας των 
υπηρεσιών τους, ή των όρων και 
προϋποθέσεων τους·

Or. en

Τροπολογία 646
Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) κατάλληλα τεχνικά και 
επιχειρησιακά μέτρα ή ικανότητες, όπως 
κατάλληλη στελέχωση ή τεχνικά μέσα για 
την ταχεία απόσυρση παράνομου 
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περιεχομένου ή την απενεργοποίηση της 
πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο, 
του οποίου έχει γνώση η πλατφόρμα ή για 
το οποίο έχει λάβει εντολή ανάληψης 
δράσης·

Or. en

Τροπολογία 647
Marina Kaljurand, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αβ) εύκολα προσβάσιμους και 
φιλικούς προς τον χρήστη μηχανισμούς 
ώστε να αναφέρουν ή να επισημαίνουν οι 
χρήστες εικαζόμενο παράνομο 
περιεχόμενο, και μηχανισμούς για τον 
έλεγχο των χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 648
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στοχευμένα μέτρα με σκοπό τον 
περιορισμό της προβολής διαφημίσεων 
συνδεόμενων με την υπηρεσία που 
παρέχουν·

β) στοχευμένα μέτρα με σκοπό τη 
διακοπή ή τουλάχιστον τον περιορισμό 
της προβολής διαφημίσεων για 
συγκεκριμένο περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 649
Clare Daly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) στοχευμένα μέτρα με σκοπό τον 
περιορισμό της προβολής διαφημίσεων 
συνδεόμενων με την υπηρεσία που 
παρέχουν·

β) περιορισμός της προβολής 
διαφημίσεων συνδεόμενων με την 
υπηρεσία που παρέχουν·

Or. en

Τροπολογία 650
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενίσχυση των εσωτερικών 
διαδικασιών ή της επίβλεψης 
οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές 
τους, ιδίως όσον αφορά την ανίχνευση 
συστημικού κινδύνου·

γ) ενίσχυση των εσωτερικών 
διαδικασιών ή της επίβλεψης 
οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές 
τους.

Or. en

Τροπολογία 651
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενίσχυση των εσωτερικών 
διαδικασιών ή της επίβλεψης 
οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές 
τους, ιδίως όσον αφορά την ανίχνευση 
συστημικού κινδύνου·

γ) ενίσχυση των εσωτερικών 
διαδικασιών ή της επίβλεψης 
οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές 
τους·

Or. en
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Τροπολογία 652
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ενίσχυση των εσωτερικών 
διαδικασιών ή της επίβλεψης 
οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές 
τους, ιδίως όσον αφορά την ανίχνευση 
συστημικού κινδύνου·

γ) ενίσχυση των εσωτερικών 
διαδικασιών ή της επίβλεψης 
οποιασδήποτε από τις δραστηριότητές 
τους, όσον αφορά την ανίχνευση και 
αντιμετώπιση συστημικού κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 653
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) έναρξη ή προσαρμογή της 
συνεργασίας με αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
σύμφωνα με το άρθρο 19·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 654
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) έναρξη ή προσαρμογή της 
συνεργασίας με αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
σύμφωνα με το άρθρο 19·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 655
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) έναρξη ή προσαρμογή της 
συνεργασίας με άλλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες με τη χρήση κωδίκων 
δεοντολογίας και πρωτοκόλλων 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπονται 
στα άρθρα 35 και 37, αντίστοιχα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 656
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) έναρξη ή προσαρμογή της 
συνεργασίας με άλλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες με τη χρήση κωδίκων 
δεοντολογίας και πρωτοκόλλων 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπονται 
στα άρθρα 35 και 37, αντίστοιχα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 657
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) έναρξη ή προσαρμογή της 
συνεργασίας με άλλες επιγραμμικές 

ε) έναρξη ή προσαρμογή της 
συνεργασίας με άλλες επιγραμμικές 



PE693.830v01-00 360/487 AM\1233797EL.docx

EL

πλατφόρμες με τη χρήση κωδίκων 
δεοντολογίας και πρωτοκόλλων 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπονται 
στα άρθρα 35 και 37, αντίστοιχα.

πλατφόρμες με τη χρήση κωδίκων 
δεοντολογίας και πρωτοκόλλων 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπονται 
στα άρθρα 35 και 37, αντίστοιχα, καθώς 
και άλλα σχετικά μέτρα αυτορρύθμισης.

Or. en

Τροπολογία 658
Paul Tang, Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) έναρξη ή προσαρμογή της 
συνεργασίας με άλλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες με τη χρήση κωδίκων 
δεοντολογίας και πρωτοκόλλων 
διαχείρισης κρίσεων που προβλέπονται 
στα άρθρα 35 και 37, αντίστοιχα.

ε) έναρξη ή προσαρμογή της 
συνεργασίας με άλλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες και ενδιαφερόμενα μέρη, με 
τη χρήση κωδίκων δεοντολογίας και 
πρωτοκόλλων διαχείρισης κρίσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 35 και 37, 
αντίστοιχα.

Or. en

Τροπολογία 659
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν μια πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα αποφασίσει να μην εφαρμόσει 
τα μέτρα περιορισμού που αναφέρονται 
στο άρθρο 27 παράγραφος 1, παρέχει 
γραπτή εξήγηση που περιγράφει τους 
λόγους για τους οποίους δεν 
εφαρμόστηκαν αυτά τα μέτρα, η οποία θα 
υποβληθεί στους ανεξάρτητους ελεγκτές 
ώστε να συντάξουν την έκθεση ελέγχου 
σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 3.



AM\1233797EL.docx 361/487 PE693.830v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία 660
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Εάν μια πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα αποφασίσει να μην εφαρμόσει 
οποιοδήποτε από τα μέτρα περιορισμού 
που αναφέρονται στο άρθρο 27 
παράγραφος 1, παρέχει γραπτή εξήγηση 
που περιγράφει τους λόγους για τους 
οποίους δεν εφαρμόστηκαν αυτά τα 
μέτρα, η οποία θα υποβληθεί στους 
ανεξάρτητους ελεγκτές ώστε να 
συντάξουν την έκθεση ελέγχου σύμφωνα 
με το άρθρο 28 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 661
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το εν λόγω είδος πλατφορμών δεν 
μπορεί, σε καμία περίπτωση, να 
χρησιμοποιεί τον έλεγχο παράνομου 
περιεχομένου στο κράτος μέλος στο οποίο 
παρέχεται η υπηρεσία κατά τη διάρκεια 
εκλογικών περιόδων.

Or. es

Τροπολογία 662
Marina Kaljurand
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το συμβούλιο, σε συνεργασία με 
την Επιτροπή, δημοσιεύει αναλυτικές 
εκθέσεις, μία φορά ανά έτος, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

διαγράφεται

α) προσδιορισμό και εκτίμηση των πλέον 
σημαντικών και επαναλαμβανόμενων 
συστημικών κινδύνων που αναφέρονται 
από πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες ή εντοπίζονται από άλλες 
πηγές πληροφοριών, ιδίως εκείνων που 
παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 
33·
β) βέλτιστες πρακτικές για τις πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες με 
σκοπό τον περιορισμό των συστημικών 
κινδύνων που εντοπίζονται.

Or. en

Τροπολογία 663
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το συμβούλιο, σε συνεργασία με 
την Επιτροπή, δημοσιεύει αναλυτικές 
εκθέσεις, μία φορά ανά έτος, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

διαγράφεται

α) προσδιορισμό και εκτίμηση των πλέον 
σημαντικών και επαναλαμβανόμενων 
συστημικών κινδύνων που αναφέρονται 
από πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες ή εντοπίζονται από άλλες 
πηγές πληροφοριών, ιδίως εκείνων που 
παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 
33·



AM\1233797EL.docx 363/487 PE693.830v01-00

EL

β) βέλτιστες πρακτικές για τις πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες με 
σκοπό τον περιορισμό των συστημικών 
κινδύνων που εντοπίζονται.

Or. en

Τροπολογία 664
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το συμβούλιο, σε συνεργασία με 
την Επιτροπή, δημοσιεύει αναλυτικές 
εκθέσεις, μία φορά ανά έτος, οι οποίες 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

διαγράφεται

α) προσδιορισμό και εκτίμηση των πλέον 
σημαντικών και επαναλαμβανόμενων 
συστημικών κινδύνων που αναφέρονται 
από πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες ή εντοπίζονται από άλλες 
πηγές πληροφοριών, ιδίως εκείνων που 
παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 
33·
β) βέλτιστες πρακτικές για τις πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες με 
σκοπό τον περιορισμό των συστημικών 
κινδύνων που εντοπίζονται.

Or. en

Τροπολογία 665
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορισμό και εκτίμηση των 
πλέον σημαντικών και 

διαγράφεται
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επαναλαμβανόμενων συστημικών 
κινδύνων που αναφέρονται από πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες ή 
εντοπίζονται από άλλες πηγές 
πληροφοριών, ιδίως εκείνων που 
παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 
33·

Or. en

Τροπολογία 666
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορισμό και εκτίμηση των 
πλέον σημαντικών και 
επαναλαμβανόμενων συστημικών 
κινδύνων που αναφέρονται από πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες ή 
εντοπίζονται από άλλες πηγές 
πληροφοριών, ιδίως εκείνων που 
παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 
33·

α) προσδιορισμό και εκτίμηση των 
συστημικών κινδύνων που αναφέρονται 
από πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες ή εντοπίζονται από άλλες 
πηγές πληροφοριών, ιδίως εκείνων που 
παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 
33·

Or. en

Τροπολογία 667
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορισμό και εκτίμηση των 
πλέον σημαντικών και 
επαναλαμβανόμενων συστημικών 
κινδύνων που αναφέρονται από πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες ή 
εντοπίζονται από άλλες πηγές 
πληροφοριών, ιδίως εκείνων που 

α) προσδιορισμό και εκτίμηση 
καθενός από τους συστημικούς κινδύνους 
που αναφέρονται από πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες ή εντοπίζονται 
από άλλες πηγές πληροφοριών, ιδίως 
εκείνων που παρέχονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 31 και 33·
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παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 
33·

Or. en

Τροπολογία 668
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προσδιορισμό και εκτίμηση των 
πλέον σημαντικών και 
επαναλαμβανόμενων συστημικών 
κινδύνων που αναφέρονται από πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες ή 
εντοπίζονται από άλλες πηγές 
πληροφοριών, ιδίως εκείνων που 
παρέχονται σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 
33·

α) προσδιορισμό και εκτίμηση 
καθενός από τους συστημικούς κινδύνους 
που αναφέρονται από πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες ή εντοπίζονται 
από άλλες πηγές πληροφοριών, ιδίως 
εκείνων που παρέχονται σύμφωνα με τα 
άρθρα 31 και 33·

Or. en

Τροπολογία 669
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βέλτιστες πρακτικές για τις πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες με 
σκοπό τον περιορισμό των συστημικών 
κινδύνων που εντοπίζονται.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 670
Paul Tang, Marina Kaljurand
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) βέλτιστες πρακτικές για τις πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες με 
σκοπό τον περιορισμό των συστημικών 
κινδύνων που εντοπίζονται.

β) βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις 
για τις πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες με σκοπό τον αποτελεσματικό 
περιορισμό των συστημικών κινδύνων που 
εντοπίζονται.

Or. en

Τροπολογία 671
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, 
μπορεί να εκδίδει γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 σε σχέση με 
συγκεκριμένους κινδύνους, και ιδίως για 
να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές και 
να προτείνει πιθανά μέτρα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις 
των μέτρων στα θεμελιώδη δικαιώματα 
όλων των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη. Κατά την 
κατάρτιση των εν λόγω κατευθυντήριων 
γραμμών, η Επιτροπή οργανώνει 
δημόσιες διαβουλεύσεις.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 672
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Abir Al-
Sahlani, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, μπορεί 
να εκδίδει γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή της παραγράφου 1 σε 
σχέση με συγκεκριμένους κινδύνους, και 
ιδίως για να παρουσιάσει βέλτιστες 
πρακτικές και να προτείνει πιθανά μέτρα, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πιθανές 
επιπτώσεις των μέτρων στα θεμελιώδη 
δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων 
μερών, τα οποία κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη. Κατά την κατάρτιση των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή 
οργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις.

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, μπορεί 
να εκδίδει γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή της παραγράφου 1 σε 
σχέση με συγκεκριμένους κινδύνους, και 
ιδίως για να παρουσιάσει βέλτιστες 
πρακτικές και να προτείνει πιθανά μέτρα, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πιθανές 
επιπτώσεις των μέτρων στα θεμελιώδη 
δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων 
μερών, τα οποία κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη. Πριν από την έγκριση των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή 
οργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις και 
ζητεί τη συναίνεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 673
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, μπορεί 
να εκδίδει γενικές κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή της παραγράφου 1 σε 
σχέση με συγκεκριμένους κινδύνους, και 
ιδίως για να παρουσιάσει βέλτιστες 
πρακτικές και να προτείνει πιθανά μέτρα, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πιθανές 
επιπτώσεις των μέτρων στα θεμελιώδη 
δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων 
μερών, τα οποία κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη. Κατά την κατάρτιση των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή 
οργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις.

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, εκδίδει 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή της παραγράφου 1 σε σχέση με 
συγκεκριμένους συστημικούς κινδύνους, 
και ιδίως για να παρουσιάσει βέλτιστες 
πρακτικές και να προτείνει πιθανά μέτρα, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις πιθανές 
επιπτώσεις των μέτρων στα θεμελιώδη 
δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων 
μερών, τα οποία κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη. Κατά την κατάρτιση των εν λόγω 
κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή 
οργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις.

Or. en
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Τροπολογία 674
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με 
τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, 
μπορεί να εκδίδει γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 σε σχέση με 
συγκεκριμένους κινδύνους, και ιδίως για 
να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές και να 
προτείνει πιθανά μέτρα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των 
μέτρων στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων 
των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη. Κατά την 
κατάρτιση των εν λόγω κατευθυντήριων 
γραμμών, η Επιτροπή οργανώνει δημόσιες 
διαβουλεύσεις.

3. Το συμβούλιο, σε συνεργασία με 
τους συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, 
μπορεί να εκδίδει γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 σε σχέση με 
συγκεκριμένους κινδύνους, και ιδίως για 
να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές και να 
προτείνει πιθανά μέτρα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των 
μέτρων στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων 
των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη. Κατά την 
κατάρτιση των εν λόγω κατευθυντήριων 
γραμμών, η Επιτροπή οργανώνει δημόσιες 
διαβουλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 675
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, μπορεί 
να εκδίδει γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 σε σχέση με 
συγκεκριμένους κινδύνους, και ιδίως για 
να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές και να 
προτείνει πιθανά μέτρα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των 
μέτρων στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων 
των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία 

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, μπορεί 
να εκδίδει γενικές συστάσεις για την 
εφαρμογή της παραγράφου, και ιδίως για 
να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές και να 
προτείνει πιθανά μέτρα, λαμβάνοντας 
δεόντως υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των 
μέτρων στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων 
των εμπλεκόμενων μερών, τα οποία 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη. Κατά την 
κατάρτιση των εν λόγω συστάσεων, η 
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κατοχυρώνονται στον Χάρτη. Κατά την 
κατάρτιση των εν λόγω κατευθυντήριων 
γραμμών, η Επιτροπή οργανώνει δημόσιες 
διαβουλεύσεις.

Επιτροπή οργανώνει δημόσιες 
διαβουλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 676
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Αφότου διαπιστωθεί ότι μια πολύ 
μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα έχει 
λάβει σημαντικό αριθμό εντολών 
ανάληψης δράσης, ο αρμόδιος 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών 
μπορεί να ζητήσει αναγκαία, αναλογικά 
και αποτελεσματικά πρόσθετα ειδικά 
μέτρα, τα οποία η πλατφόρμα είναι 
υποχρεωμένη να εφαρμόσει. Ο αρμόδιος 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών δεν 
επιβάλλει γενική υποχρέωση 
παρακολούθησης ούτε τη χρήση 
αυτοματοποιημένων εργαλείων. Στην 
αίτηση θα λαμβάνεται υπόψη, ειδικότερα, 
η τεχνική σκοπιμότητα των μέτρων, το 
μέγεθος και η οικονομική ικανότητα της 
πλατφόρμας και οι επιπτώσεις αυτών των 
μέτρων στα θεμελιώδη δικαιώματα των 
χρηστών, στην ελευθερία της έκφρασης 
και την ελευθερία λήψης και μετάδοσης 
πληροφοριών και ιδεών σε μια ανοικτή 
και δημοκρατική κοινωνία. Το εν λόγω 
αίτημα αποστέλλεται από τον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους 
μέλους όπου βρίσκεται η κύρια 
εγκατάσταση της πλατφόρμας ή, εάν η 
πλατφόρμα δεν είναι εγκατεστημένη στην 
Ένωση, του νόμιμου εκπροσώπου της. Η 
πλατφόρμα μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να 
ζητήσει από τον αρμόδιο συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών να επανεξετάσει 
και, κατά περίπτωση, να ανακαλέσει ένα 
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τέτοιο αίτημα.

Or. en

Τροπολογία 677
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 28 διαγράφεται
Ανεξάρτητοι έλεγχοι

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες υπόκεινται, με δικά τους 
έξοδα και τουλάχιστον μία φορά ανά 
έτος, σε ελέγχους για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τα εξής:
α) τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στο 
κεφάλαιο III·
β) τυχόν δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει 
σύμφωνα με τους κώδικες δεοντολογίας 
που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 και 
τα πρωτόκολλα διαχείρισης κρίσεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 37.
2. Οι έλεγχοι που διενεργούνται σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 διενεργούνται από 
οργανισμούς οι οποίοι:
α) είναι ανεξάρτητοι από την οικεία πολύ 
μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα·
β) διαθέτουν αποδεδειγμένη 
εμπειρογνωσία στον τομέα της 
διαχείρισης κινδύνων, τεχνική επάρκεια 
και ικανότητες·
γ) διαθέτουν αποδεδειγμένη 
αντικειμενικότητα και επαγγελματική 
δεοντολογία, η οποία βασίζεται ιδίως 
στην τήρηση κωδίκων πρακτικής ή 
κατάλληλων προτύπων.
3. Οι οργανισμοί που διενεργούν τους 
ελέγχους καταρτίζουν έκθεση ελέγχου για 
κάθε έλεγχο. Η έκθεση καταρτίζεται 
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γραπτώς και περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το όνομα, τη διεύθυνση και το σημείο 
επαφής της πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας που υπόκειται στον έλεγχο, 
καθώς και την καλυπτόμενη περίοδο·
β) το όνομα και τη διεύθυνση του 
οργανισμού που διενεργεί τον έλεγχο·
γ) περιγραφή των ειδικών στοιχείων που 
ελέγχθηκαν και της μεθοδολογίας που 
εφαρμόστηκε·
δ) περιγραφή των κύριων πορισμάτων 
που προέκυψαν από τον έλεγχο·
ε) ελεγκτική γνώμη σχετικά με το κατά 
πόσον η πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα που υπόκειται στον έλεγχο 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις και 
τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, είτε πρόκειται για θετική 
γνώμη, θετική γνώμη που συνοδεύεται 
από παρατηρήσεις ή αρνητική γνώμη·
στ) όταν η ελεγκτική γνώμη δεν είναι 
θετική, επιχειρησιακές συστάσεις ειδικών 
μέτρων για την επίτευξη της 
συμμόρφωσης.
4. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που λαμβάνουν έκθεση 
ελέγχου η οποία δεν είναι θετική 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τυχόν 
επιχειρησιακές συστάσεις που 
απευθύνονται σε αυτές με σκοπό να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
υλοποίησή τους. Εντός ενός μηνός από 
την παραλαβή των συστάσεων αυτών, 
εκδίδουν έκθεση εκτέλεσης του ελέγχου 
στην οποία παρατίθενται τα εν λόγω 
μέτρα. Σε περίπτωση που δεν 
υλοποιήσουν τις επιχειρησιακές 
συστάσεις, αιτιολογούν στην έκθεση 
εκτέλεσης του ελέγχου τους λόγους για 
τους οποίους δεν το έπραξαν και 
παραθέτουν τυχόν εναλλακτικά μέτρα 
που ενδέχεται να έλαβαν για να 
αντιμετωπίσουν τυχόν περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν.
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Or. en

Τροπολογία 678
Paul Tang, Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες υπόκεινται, με δικά τους 
έξοδα και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, 
σε ελέγχους για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τα εξής:

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες υπόκεινται, με δικά τους 
έξοδα και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, 
σε εξωτερικούς ανεξάρτητους ελέγχους 
για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με 
τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 679
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες υπόκεινται, με δικά τους 
έξοδα και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, 
σε ελέγχους για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τα εξής:

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες υπόκεινται, με δικά τους 
έξοδα και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, 
σε ανεξάρτητους ελέγχους για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 680
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
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πλατφόρμες υπόκεινται, με δικά τους 
έξοδα και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, 
σε ελέγχους για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τα εξής:

πλατφόρμες υπόκεινται, με δικά τους 
έξοδα και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, 
σε ανεξάρτητους ελέγχους για την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 681
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες υπόκεινται, με δικά τους 
έξοδα και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, 
σε ελέγχους για την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τα εξής:

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες υπόκεινται, με δικά τους 
έξοδα και τουλάχιστον μία φορά ανά έτος, 
σε ελέγχους για την αξιολόγηση:

Or. en

Τροπολογία 682
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις υποχρεώσεις που παρατίθενται 
στο κεφάλαιο III·

α) των υποχρεώσεων που 
παρατίθενται στο κεφάλαιο III, ιδίως για 
την ποιότητα του εντοπισμού, της 
ανάλυσης και της αξιολόγησης των 
κινδύνων που αναφέρονται στο άρθρο 26, 
καθώς και για την αναγκαιότητα, την 
αναλογικότητα και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων 
περιορισμού των κινδύνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 27·

Or. en
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Τροπολογία 683
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις υποχρεώσεις που παρατίθενται 
στο κεφάλαιο III·

α) τις υποχρεώσεις που παρατίθενται 
στο κεφάλαιο III· ιδίως της ποιότητας του 
εντοπισμού, της ανάλυσης και της 
αξιολόγησης των κινδύνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 26, καθώς και 
της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας 
και της αποτελεσματικότητας των 
μέτρων περιορισμού των κινδύνων που 
αναφέρονται στο άρθρο 27

Or. en

Τροπολογία 684
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις υποχρεώσεις που παρατίθενται 
στο κεφάλαιο III·

α) συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
που παρατίθενται στο κεφάλαιο III·

Or. en

Τροπολογία 685
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) επάρκεια της αξιολόγησης 
κινδύνων που αναλαμβάνεται σύμφωνα 
με το άρθρο 26 παράγραφος 1 και των 
αντίστοιχων μέτρων περιορισμού των 
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κινδύνων που εφαρμόζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 27 παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 686
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυχόν δεσμεύσεις που έχουν 
αναλάβει σύμφωνα με τους κώδικες 
δεοντολογίας που αναφέρονται στα άρθρα 
35 και 36 και τα πρωτόκολλα διαχείρισης 
κρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 37.

β) συμμόρφωση με τυχόν δεσμεύσεις 
που έχουν αναλάβει σύμφωνα με τους 
κώδικες δεοντολογίας που αναφέρονται 
στα άρθρα 35 και 36 και τα πρωτόκολλα 
διαχείρισης κρίσεων που αναφέρονται στο 
άρθρο 37.

Or. en

Τροπολογία 687
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τυχόν δεσμεύσεις που έχουν 
αναλάβει σύμφωνα με τους κώδικες 
δεοντολογίας που αναφέρονται στα άρθρα 
35 και 36 και τα πρωτόκολλα διαχείρισης 
κρίσεων που αναφέρονται στο άρθρο 37.

β) τυχόν δεσμεύσεις που έχουν 
αναλάβει σύμφωνα με κώδικες 
δεοντολογίας και δράσεις αυτορρύθμισης 
και συρρύθμισης που έχουν αναλάβει.

Or. en

Τροπολογία 688
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που διενεργούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 
διενεργούνται από οργανισμούς οι οποίοι:

2. Οι έλεγχοι που διενεργούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 
διενεργούνται από ειδικευμένους 
οργανισμούς, οι οποίοι έχουν 
προηγουμένως διαπιστευθεί από το 
συμβούλιο και οι οποίοι:

Or. en

Τροπολογία 689
Paul Tang, Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι έλεγχοι που διενεργούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 
διενεργούνται από οργανισμούς οι οποίοι:

2. Οι έλεγχοι που διενεργούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 
διενεργούνται από οργανισμούς οι οποίοι 
έχουν διαπιστευθεί από το συμβούλιο και 
οι οποίοι:

Or. en

Τροπολογία 690
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είναι ανεξάρτητοι από την οικεία 
πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα·

α) είναι ανεξάρτητοι από την οικεία 
πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
καθώς και από άλλες πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες·

Or. en
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Τροπολογία 691
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) είναι ανεξάρτητοι από την οικεία 
πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα·

α) είναι ανεξάρτητοι από την οικεία 
πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα και 
δεν έχουν σύγκρουση συμφερόντων με 
αυτή·

Or. en

Τροπολογία 692
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαθέτουν αποδεδειγμένη 
εμπειρογνωσία στον τομέα της διαχείρισης 
κινδύνων, τεχνική επάρκεια και 
ικανότητες·

β) διαθέτουν αποδεδειγμένη 
εμπειρογνωσία στον τομέα της διαχείρισης 
κινδύνων, τεχνική επάρκεια και 
ικανότητες, και, κατά περίπτωση, 
μπορούν αποδεδειγμένα να βασιστούν σε 
εμπειρογνωμοσύνη σε τομείς που 
σχετίζονται με τους κινδύνους που 
διερευνώνται ή σε σχετικές ερευνητικές 
μεθοδολογίες·

Or. en

Τροπολογία 693
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) διαθέτουν αποδεδειγμένη 
αντικειμενικότητα και επαγγελματική 

γ) διαθέτουν αποδεδειγμένη 
αντικειμενικότητα και επαγγελματική 
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δεοντολογία, η οποία βασίζεται ιδίως στην 
τήρηση κωδίκων πρακτικής ή κατάλληλων 
προτύπων.

δεοντολογία, η οποία βασίζεται ιδίως στην 
τήρηση σχετικών κωδίκων πρακτικής ή 
κατάλληλων προτύπων.

Or. en

Τροπολογία 694
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι οργανισμοί που διενεργούν τους 
ελέγχους καταρτίζουν έκθεση ελέγχου για 
κάθε έλεγχο. Η έκθεση καταρτίζεται 
γραπτώς και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

3. Οι οργανισμοί που διενεργούν τους 
ελέγχους καταρτίζουν μια ουσιαστική, 
λεπτομερή, περιεκτική και ανεξάρτητη 
έκθεση ελέγχου για κάθε έλεγχο. Η έκθεση 
καταρτίζεται γραπτώς και περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 695
Paul Tang, Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι οργανισμοί που διενεργούν τους 
ελέγχους καταρτίζουν έκθεση ελέγχου για 
κάθε έλεγχο. Η έκθεση καταρτίζεται 
γραπτώς και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

3. Οι οργανισμοί που διενεργούν τους 
ελέγχους καταρτίζουν μια ουσιαστική, 
λεπτομερή, περιεκτική έκθεση ελέγχου για 
κάθε έλεγχο. Η έκθεση καταρτίζεται 
γραπτώς και περιλαμβάνει τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en

Τροπολογία 696
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose, Paul Tang
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) περιγραφή των κύριων πορισμάτων 
που προέκυψαν από τον έλεγχο·

δ) περιγραφή των κύριων πορισμάτων 
που προέκυψαν από τον έλεγχο και 
περίληψη των κύριων πορισμάτων·

Or. en

Τροπολογία 697
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) περιγραφή συγκεκριμένων 
στοιχείων που δεν μπορούσαν να 
ελεγχθούν στον βαθμό που επιθυμεί ο 
ελεγκτής και αιτιολογία γιατί αυτά τα 
στοιχεία δεν μπορούσαν να ελεγχθούν·

Or. en

Τροπολογία 698
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) περιγραφή των τρίτων μερών από 
τα οποία ζητήθηκε ενημέρωση για τον 
έλεγχο·

Or. en

Τροπολογία 699
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ελεγκτική γνώμη σχετικά με το 
κατά πόσον η πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα που υπόκειται στον έλεγχο 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις και τις 
δεσμεύσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, είτε πρόκειται για θετική 
γνώμη, θετική γνώμη που συνοδεύεται από 
παρατηρήσεις ή αρνητική γνώμη·

ε) ελεγκτική γνώμη σχετικά με το 
κατά πόσον η πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα που υπόκειται στον έλεγχο 
συμμορφώνεται ουσιαστικά με τις 
υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, είτε 
πρόκειται για θετική γνώμη, θετική γνώμη 
που συνοδεύεται από παρατηρήσεις ή 
αρνητική γνώμη·

Or. en

Τροπολογία 700
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) όταν η ελεγκτική γνώμη δεν 
μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα για 
συγκεκριμένα στοιχεία που εμπίπτουν στο 
πεδίο του ελέγχου, αιτιολόγηση για την 
αποτυχία επίτευξης μιας τέτοιας 
οριστικής γνώμης.

Or. en

Τροπολογία 701
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) περιγραφή συγκεκριμένων 
στοιχείων που δεν μπορούσαν να 
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ελεγχθούν και αιτιολόγηση σχετικά με το 
γιατί αυτά δεν μπορούσαν να ελεγχθούν·

Or. en

Τροπολογία 702
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στβ) όταν η ελεγκτική γνώμη δεν 
μπορεί να καταλήξει σε συμπέρασμα για 
συγκεκριμένα στοιχεία που εμπίπτουν στο 
πεδίο του ελέγχου, αιτιολόγηση για την 
αποτυχία επίτευξης μιας τέτοιας 
οριστικής γνώμης·

Or. en

Τροπολογία 703
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στβ) περιγραφή συγκεκριμένων 
στοιχείων που δεν μπορούσαν να 
ελεγχθούν και αιτιολόγηση σχετικά με το 
γιατί αυτά δεν μπορούσαν να ελεγχθούν.

Or. en

Τροπολογία 704
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose, Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που λαμβάνουν έκθεση 
ελέγχου η οποία δεν είναι θετική 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τυχόν 
επιχειρησιακές συστάσεις που 
απευθύνονται σε αυτές με σκοπό να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την 
υλοποίησή τους. Εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή των συστάσεων αυτών, 
εκδίδουν έκθεση εκτέλεσης του ελέγχου 
στην οποία παρατίθενται τα εν λόγω 
μέτρα. Σε περίπτωση που δεν υλοποιήσουν 
τις επιχειρησιακές συστάσεις, αιτιολογούν 
στην έκθεση εκτέλεσης του ελέγχου τους 
λόγους για τους οποίους δεν το έπραξαν 
και παραθέτουν τυχόν εναλλακτικά μέτρα 
που ενδέχεται να έλαβαν για να 
αντιμετωπίσουν τυχόν περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν.

4. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες διασφαλίζουν ότι οι ελεγκτές 
έχουν πρόσβαση σε όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους. Οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες που λαμβάνουν 
έκθεση ελέγχου η οποία περιλαμβάνει 
στοιχεία παρατυπιών διασφαλίζουν την 
εφαρμογή συστάσεων που απευθύνονται 
σε αυτές με σκοπό να λάβουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την υλοποίησή τους. 
Εντός ενός μηνός από την παραλαβή των 
συστάσεων αυτών, εκδίδουν έκθεση 
εκτέλεσης του ελέγχου στην οποία 
παρατίθενται τα εν λόγω μέτρα. Σε 
περίπτωση που δεν υλοποιήσουν τις 
επιχειρησιακές συστάσεις, αιτιολογούν 
στην έκθεση εκτέλεσης του ελέγχου τους 
λόγους για τους οποίους δεν το έπραξαν 
και παραθέτουν τυχόν εναλλακτικά μέτρα 
που ενδέχεται να έλαβαν για να 
αντιμετωπίσουν τυχόν περιπτώσεις μη 
συμμόρφωσης που εντοπίστηκαν.

Or. en

Τροπολογία 705
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι ελεγκτές υποβάλλουν την έκθεση 
ελέγχου τους στο συμβούλιο ταυτόχρονα 
με την αντίστοιχη πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα. Εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος, το συμβούλιο 
εκδίδει συστάσεις, παρακολουθεί την 
εφαρμογή της έκθεσης και προτείνει την 
έγκριση κυρώσεων από τον αρμόδιο 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών όταν η 
πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα δεν 
συμμορφώνεται με τον κανονισμό.
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Or. en

Τροπολογία 706
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το συμβούλιο, μετά από 
διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη 
και την Επιτροπή, δημοσιεύει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον 
τρόπο διενέργειας των ελέγχων από τους 
ελεγκτές, την εφαρμογή των εν λόγω 
ελέγχων από πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες και τον τρόπο με τον οποίο οι 
αρχές παρακολουθούν και επιβάλλουν τον 
κανονισμό στο πλαίσιο αυτό.

Or. en

Τροπολογία 707
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – σημείο 2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Το συμβούλιο δημοσιεύει και 
ενημερώνει τακτικά έναν κατάλογο 
διαπιστευμένων ελεγκτών τους οποίους 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες. Το 
συμβούλιο δημοσιεύει και επανεξετάζει 
τακτικά τα λεπτομερή κριτήρια που 
πρέπει να πληρούν οι ελεγκτές.

Or. en

Τροπολογία 708
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Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 
συστήματα συστάσεων ορίζουν στους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους, με σαφή, 
προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό τρόπο, 
τις κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται στα συστήματα 
συστάσεών τους, καθώς και τυχόν επιλογές 
των αποδεκτών της υπηρεσίας να 
τροποποιούν ή να επηρεάζουν τις κύριες 
παραμέτρους που αυτές ενδέχεται να έχουν 
καταστήσει διαθέσιμες, 
συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας 
επιλογής που δεν βασίζεται στην 
κατάρτιση προφίλ, κατά την έννοια του 
άρθρου 4 σημείο 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679.

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 
συστήματα συστάσεων ορίζουν στους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους, με σαφή, 
προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό τρόπο, 
τις κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται στα συστήματα 
συστάσεών τους, ουσιαστικές 
πληροφορίες σχετικά με την υποκείμενη 
λογική, καθώς και τυχόν επιλογές των 
αποδεκτών της υπηρεσίας να τροποποιούν 
ή να επηρεάζουν τις κύριες παραμέτρους 
που αυτές ενδέχεται να έχουν καταστήσει 
διαθέσιμες. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες 
εξασφαλίζουν ότι δεν καταρτίζεται 
προφίλ των καταναλωτών βάσει 
προεπιλογής, εκτός εάν οι καταναλωτές 
το επιλέξουν πραγματικά, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679. Οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες δεν ανατρέπουν ούτε 
επηρεάζουν την αυτονομία, τη λήψη 
αποφάσεων ή την επιλογή των 
καταναλωτών μέσω της δομής, της 
λειτουργίας ή του τρόπου λειτουργίας της 
επιγραμμικής διεπαφής τους ή 
οποιουδήποτε μέρους αυτής.

Or. en

Τροπολογία 709
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 
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συστήματα συστάσεων ορίζουν στους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους, με σαφή, 
προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό τρόπο, 
τις κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται στα συστήματα 
συστάσεών τους, καθώς και τυχόν επιλογές 
των αποδεκτών της υπηρεσίας να 
τροποποιούν ή να επηρεάζουν τις κύριες 
παραμέτρους που αυτές ενδέχεται να έχουν 
καταστήσει διαθέσιμες, 
συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας 
επιλογής που δεν βασίζεται στην 
κατάρτιση προφίλ, κατά την έννοια του 
άρθρου 4 σημείο 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679.

συστήματα συστάσεων ορίζουν στους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους, με σαφή, 
προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό τρόπο, 
ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την 
υποκείμενη λογική και τις κύριες 
παραμέτρους που χρησιμοποιούνται στα 
συστήματα συστάσεών τους, καθώς και 
τυχόν επιλογές των αποδεκτών της 
υπηρεσίας να τροποποιούν ή να 
επηρεάζουν τις κύριες παραμέτρους που 
αυτές ενδέχεται να έχουν καταστήσει 
διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής τουλάχιστον μίας επιλογής που 
δεν βασίζεται στην κατάρτιση προφίλ, 
κατά την έννοια του άρθρου 4 σημείο 4 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679. Για να 
βασιστούν τα συστήματα συστάσεων 
στην κατάρτιση προφίλ, απαιτείται η 
ρητή συγκατάθεση του αποδέκτη, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 σημείο 11 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Τροπολογία 710
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 
συστήματα συστάσεων ορίζουν στους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους, με σαφή, 
προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό τρόπο, 
τις κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται στα συστήματα 
συστάσεών τους, καθώς και τυχόν 
επιλογές των αποδεκτών της υπηρεσίας 
να τροποποιούν ή να επηρεάζουν τις 
κύριες παραμέτρους που αυτές ενδέχεται 
να έχουν καταστήσει διαθέσιμες, 
συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας 
επιλογής που δεν βασίζεται στην 
κατάρτιση προφίλ, κατά την έννοια του 

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 
συστήματα συστάσεων ή άλλα συστήματα 
που χρησιμοποιούνται για τον 
προσδιορισμό της σειράς παρουσίασης 
του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που μειώνουν την ορατότητα του 
περιεχομένου, ορίζουν στους όρους και τις 
προϋποθέσεις τους, με σαφή, προσβάσιμο 
και εύκολα κατανοητό τρόπο, τις κύριες 
παραμέτρους που χρησιμοποιούνται σε 
αυτά τα συστήματα.
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άρθρου 4 σημείο 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Τροπολογία 711
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 
συστήματα συστάσεων ορίζουν στους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους, με σαφή, 
προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό τρόπο, 
τις κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται στα συστήματα 
συστάσεών τους, καθώς και τυχόν 
επιλογές των αποδεκτών της υπηρεσίας να 
τροποποιούν ή να επηρεάζουν τις κύριες 
παραμέτρους που αυτές ενδέχεται να έχουν 
καταστήσει διαθέσιμες, 
συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας 
επιλογής που δεν βασίζεται στην 
κατάρτιση προφίλ, κατά την έννοια του 
άρθρου 4 σημείο 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679.

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 
συστήματα συστάσεων ορίζουν στους 
όρους και τις προϋποθέσεις τους, με σαφή, 
προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό τρόπο, 
τις κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται στα συστήματα 
συστάσεών τους και παρέχουν σαφείς και 
εύχρηστες επιλογές για τους αποδέκτες 
της υπηρεσίας, προκειμένου να 
τροποποιούν ή να επηρεάζουν τις κύριες 
παραμέτρους που αυτές ενδέχεται να έχουν 
καταστήσει διαθέσιμες, 
συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας 
επιλογής που δεν βασίζεται στην 
κατάρτιση προφίλ, κατά την έννοια του 
άρθρου 4 σημείο 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679.»

Or. en

Τροπολογία 712
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 
συστήματα συστάσεων ορίζουν στους 

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 
συστήματα συστάσεων ορίζουν στους 
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όρους και τις προϋποθέσεις τους, με σαφή, 
προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό τρόπο, 
τις κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνται στα συστήματα 
συστάσεών τους, καθώς και τυχόν επιλογές 
των αποδεκτών της υπηρεσίας να 
τροποποιούν ή να επηρεάζουν τις κύριες 
παραμέτρους που αυτές ενδέχεται να έχουν 
καταστήσει διαθέσιμες, 
συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μίας 
επιλογής που δεν βασίζεται στην 
κατάρτιση προφίλ, κατά την έννοια του 
άρθρου 4 σημείο 4 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679.

όρους και τις προϋποθέσεις τους, με σαφή, 
προσβάσιμο και εύκολα κατανοητό τρόπο, 
τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται 
στα συστήματα συστάσεών τους, καθώς 
και τυχόν επιλογές των αποδεκτών της 
υπηρεσίας να τροποποιούν ή να 
επηρεάζουν τις κύριες παραμέτρους που 
αυτές ενδέχεται να έχουν καταστήσει 
διαθέσιμες, συμπεριλαμβανομένης 
τουλάχιστον μίας επιλογής που δεν 
βασίζεται στην κατάρτιση προφίλ, κατά 
την έννοια του άρθρου 4 σημείο 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Τροπολογία 713
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 
συστήματα συστάσεων έχουν την 
υποχρέωση να προάγουν την αξιοπιστία 
των πληροφοριών (due prominence 
obligation), εφαρμόζοντας μηχανισμούς 
που αναφέρονται σε ένα πρότυπο 
αυτορρύθμισης και στοχεύοντας στην 
επισήμανση τεκμηριωμένων πηγών 
πληροφοριών που σέβονται τα 
τυποποιημένα επαγγελματικά και 
δεοντολογικά αυτοκανονιστικά πρότυπα, 
και στην παροχή προτιμησιακής 
μεταχείρισης όσον αφορά την ιεράρχηση 
του περιεχομένου.

Or. fr

Τροπολογία 714
Paul Tang
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι παράμετροι που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν 
κατ’ ελάχιστο:
α) τα κριτήρια σύστασης που 
χρησιμοποιεί το σχετικό σύστημα·
β) τον τρόπο στάθμισης αυτών των 
κριτηρίων·
γ) για ποιους στόχους έχει 
βελτιστοποιηθεί το σχετικό σύστημα και·
δ) κατά περίπτωση, επεξήγηση του ρόλου 
που διαδραματίζει η συμπεριφορά των 
αποδεκτών της υπηρεσίας στον τρόπο με 
τον οποίο το σχετικό σύστημα παράγει τα 
αποτελέσματά του.

Or. en

Τροπολογία 715
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 2. Οι κύριες παράμετροι που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο:
α) τα κύρια κριτήρια που 
χρησιμοποιούνται από το σχετικό 
σύστημα σύστασης,
β) τον τρόπο στάθμισης αυτών των 
κριτηρίων,
 γ) τον στόχο βελτιστοποίησης του 
σχετικού συστήματος σύστασης,
 δ) επεξήγηση του ρόλου που 
διαδραματίζει η συμπεριφορά των 
αποδεκτών της υπηρεσίας στον τρόπο 
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λειτουργίας του σχετικού συστήματος 
σύστασης.

Or. en

Τροπολογία 716
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 
συστήματα συστάσεων καθιστούν δυνατό 
να τους παρουσιάζει ο αποδέκτης της 
υπηρεσίας πληροφορίες με χρονολογική 
μόνο σειρά και, εναλλακτικά, εφόσον 
είναι τεχνικά εφικτό, να χρησιμοποιεί 
συστήματα συστάσεων τρίτων. Τα 
συστήματα συστάσεων τρίτων έχουν 
πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες που 
είναι διαθέσιμες στα συστήματα 
συστάσεων που χρησιμοποιεί η 
πλατφόρμα.

Or. en

Τροπολογία 717
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. 3. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες παρέχουν στους αποδέκτες 
της υπηρεσίας την επιλογή να 
τροποποιήσουν ή να επηρεάσουν τις 
παραμέτρους που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένης 
τουλάχιστον μιας επιλογής που δεν 
βασίζεται στην κατάρτιση προφίλ, κατά 
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την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 4 
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679

Or. en

Τροπολογία 718
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν διατίθενται πολλές επιλογές 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν μια εύκολα προσβάσιμη 
λειτουργική δυνατότητα στην επιγραμμική 
διεπαφή τους, η οποία επιτρέπει στον 
αποδέκτη της υπηρεσίας να επιλέγει και να 
τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την 
προτιμώμενη επιλογή του για καθένα από 
τα συστήματα συστάσεων η οποία 
καθορίζει τη σχετική σειρά των 
πληροφοριών που του παρουσιάζονται.

2. Όταν διατίθενται πολλές επιλογές 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν μια εύκολα προσβάσιμη και 
εύχρηστη λειτουργική δυνατότητα στην 
επιγραμμική διεπαφή τους, η οποία 
επιτρέπει στον αποδέκτη της υπηρεσίας να 
επιλέγει και να τροποποιεί ανά πάσα 
στιγμή την προτιμώμενη επιλογή του για 
καθένα από τα συστήματα συστάσεων η 
οποία καθορίζει τη σχετική σειρά των 
πληροφοριών που του παρουσιάζονται, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής να 
μην εφαρμόζονται συστήματα σύστασης 
και να εμφανίζεται το περιεχόμενο με 
χρονολογική σειρά.

Or. en

Τροπολογία 719
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν διατίθενται πολλές επιλογές 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν μια εύκολα προσβάσιμη 
λειτουργική δυνατότητα στην επιγραμμική 

2. Οι επιγραμμικές πλατφόρμες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 παρέχουν 
μια εύκολα προσβάσιμη λειτουργική 
δυνατότητα στην επιγραμμική διεπαφή 
τους, η οποία επιτρέπει στον αποδέκτη της 
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διεπαφή τους, η οποία επιτρέπει στον 
αποδέκτη της υπηρεσίας να επιλέγει και να 
τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την 
προτιμώμενη επιλογή του για καθένα από 
τα συστήματα συστάσεων η οποία 
καθορίζει τη σχετική σειρά των 
πληροφοριών που του παρουσιάζονται.

υπηρεσίας να επιλέγει και να τροποποιεί 
ανά πάσα στιγμή την προτιμώμενη επιλογή 
του για καθένα από τα συστήματα 
συστάσεων η οποία καθορίζει τη σχετική 
σειρά των πληροφοριών που του 
παρουσιάζονται. Οι επιγραμμικές 
πλατφόρμες διασφαλίζουν ότι η επιλογή 
που ενεργοποιείται από προεπιλογή δεν 
βασίζεται σε κατάρτιση προφίλ υπό την 
έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Or. en

Τροπολογία 720
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν διατίθενται πολλές επιλογές 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν μια εύκολα προσβάσιμη 
λειτουργική δυνατότητα στην επιγραμμική 
διεπαφή τους, η οποία επιτρέπει στον 
αποδέκτη της υπηρεσίας να επιλέγει και να 
τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την 
προτιμώμενη επιλογή του για καθένα από 
τα συστήματα συστάσεων η οποία 
καθορίζει τη σχετική σειρά των 
πληροφοριών που του παρουσιάζονται.

2. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες παρέχουν μια εύκολα 
προσβάσιμη λειτουργική δυνατότητα στην 
επιγραμμική διεπαφή τους, η οποία 
επιτρέπει στον αποδέκτη της υπηρεσίας:

α) να επιλέγει και να τροποποιεί ανά πάσα 
στιγμή την προτιμώμενη επιλογή του για 
καθένα από τα συστήματα συστάσεων η 
οποία καθορίζει τη σχετική σειρά των 
πληροφοριών που του παρουσιάζονται,

β) να επιλέγει συστήματα συστάσεων 
τρίτων.

Or. en
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Τροπολογία 721
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες προσφέρουν στους χρήστες 
την επιλογή συστημάτων σύστασης από 
πρώτους και τρίτους παρόχους. Σε 
αυτούς τους τρίτους παρόχους πρέπει να 
προσφέρεται πρόσβαση, από την πολύ 
μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα, στα ίδια 
χαρακτηριστικά λειτουργικού 
συστήματος, υλισμικού ή λογισμικού που 
είναι διαθέσιμα ή χρησιμοποιούνται κατά 
την παροχή των συστημάτων σύστασης 
της εν λόγω πλατφόρμας.

Or. en

Τροπολογία 722
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που χρησιμοποιούν 
συστήματα συστάσεων καθιστούν δυνατό 
να τους παρουσιάζει ο αποδέκτης της 
υπηρεσίας πληροφορίες με χρονολογική 
μόνο σειρά ή, εναλλακτικά, εφόσον είναι 
τεχνικά εφικτό, να χρησιμοποιεί 
συστήματα συστάσεων τρίτων.

Or. en

Τροπολογία 723
Paul Tang
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες μπορούν να περιορίσουν 
προσωρινά την πρόσβαση σε συστήματα 
συστάσεων τρίτων μόνο σε περιπτώσεις 
αποδεδειγμένης κατάχρησης από τον 
τρίτο πάροχο ή όταν δικαιολογείται από 
άμεση απαίτηση για την αντιμετώπιση 
τεχνικών προβλημάτων, όπως σοβαρή 
ευπάθεια ασφαλείας.

Or. en

Τροπολογία 724
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 
16, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες 
τις επιγραμμικές πλατφόρμες, 
ανεξάρτητα από το μέγεθός τους.

Or. en

Τροπολογία 725
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που προβάλλουν διαφημίσεις 
στις επιγραμμικές διεπαφές τους 
συγκεντρώνουν και δημοσιοποιούν μέσω 
διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών 

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που προβάλλουν διαφημίσεις 
στις επιγραμμικές διεπαφές τους 
συγκεντρώνουν και δημοσιοποιούν μέσω 
διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών 
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ένα αποθετήριο το οποίο περιέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, έως ένα έτος μετά την 
τελευταία προβολή της διαφήμισης στις 
επιγραμμικές διεπαφές τους. Μεριμνούν 
ώστε το αποθετήριο να μην περιέχει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των 
αποδεκτών της υπηρεσίας στους οποίους 
προβαλλόταν ή μπορούσε να έχει 
προβληθεί η διαφήμιση.

ένα αποθετήριο το οποίο περιέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, έως ένα έτος μετά την 
τελευταία προβολή της διαφήμισης στις 
επιγραμμικές διεπαφές τους.

Or. en

Τροπολογία 726
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το περιεχόμενο της διαφήμισης· α) τη διαφήμιση·

Or. en

Τροπολογία 727
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Ondřej Kovařík

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
λογαριασμό του οποίου προβάλλεται η 
διαφήμιση·

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
λογαριασμό του οποίου προβάλλεται η 
διαφήμιση, εκτός εάν αυτές οι 
πληροφορίες αφορούν παρόχους 
ενδιάμεσων υπηρεσιών που 
χαρακτηρίζονται ως πολύ μικρές, μικρές 
ή μεσαίες επιχειρήσεις κατά την έννοια 
του παραρτήματος της σύστασης 
2003/361/ΕΚ·

Or. en
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Τροπολογία 728
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
λογαριασμό του οποίου προβάλλεται η 
διαφήμιση·

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
λογαριασμό του οποίου προβάλλεται η 
διαφήμιση και το οποίο χρηματοδότησε 
άμεσα ή έμμεσα τη διαφήμιση·

Or. en

Τροπολογία 729
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
λογαριασμό του οποίου προβάλλεται η 
διαφήμιση·

β) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για 
λογαριασμό του οποίου προβάλλεται η 
διαφήμιση και τυχόν σχετικές πληρωμές 
που λαμβάνονται·

Or. en

Τροπολογία 730
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) Η αμοιβή που έχει πληρώσει ο 
διαφημιζόμενος και η αμοιβή που 
κερδίζει η επιγραμμική πλατφόρμα·

Or. en
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Τροπολογία 731
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν η διαφήμιση προοριζόταν για 
προβολή ειδικά σε μία ή περισσότερες 
συγκεκριμένες ομάδες αποδεκτών της 
υπηρεσίας και, εάν ναι, τις κύριες 
παραμέτρους που χρησιμοποιούνταν για 
τον σκοπό αυτόν·

δ) τα επιλεγμένα περιβάλλοντα στα 
οποία εμφανίστηκε η διαφήμιση

Or. en

Τροπολογία 732
Paul Tang

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) εάν η διαφήμιση προοριζόταν για 
προβολή ειδικά σε μία ή περισσότερες 
συγκεκριμένες ομάδες αποδεκτών της 
υπηρεσίας και, εάν ναι, τις κύριες 
παραμέτρους που χρησιμοποιούνταν για 
τον σκοπό αυτόν·

δ) εάν η διαφήμιση προοριζόταν να 
αποκλείσει ή για προβολή ειδικά σε μία ή 
περισσότερες συγκεκριμένες ομάδες 
αποδεκτών της υπηρεσίας και, εάν ναι, τις 
κύριες παραμέτρους που 
χρησιμοποιούνταν για τον σκοπό αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 733
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες παρέχουν στον συντονιστή 

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες παρέχουν στον συντονιστή 
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ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης ή στην Επιτροπή, μετά από 
αιτιολογημένο αίτημά τους και εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος, που 
ορίζεται στο αίτημα, πρόσβαση σε 
δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. 
Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών και η 
Επιτροπή χρησιμοποιούν τα δεδομένα 
αυτά μόνον για τους εν λόγω σκοπούς.

ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης, μετά από αιτιολογημένο 
αίτημά τους και χωρίς καθυστέρηση, 
πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία είναι 
αναγκαία για την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό. Ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών χρησιμοποιεί τα 
δεδομένα αυτά μόνον για τους εν λόγω 
σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 734
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Abir Al-
Sahlani, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες παρέχουν στον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης ή στην Επιτροπή, μετά από 
αιτιολογημένο αίτημά τους και εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος, που 
ορίζεται στο αίτημα, πρόσβαση σε 
δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. 
Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών και η 
Επιτροπή χρησιμοποιούν τα δεδομένα 
αυτά μόνον για τους εν λόγω σκοπούς.

1. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες παρέχουν στον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης ή στην Επιτροπή, μετά από 
αιτιολογημένο αίτημά τους και εντός 
εύλογου χρονικού διαστήματος, που 
ορίζεται στο αίτημα, πρόσβαση σε 
δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία για την 
παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό. 
Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών και η 
Επιτροπή ζητούν, έχουν πρόσβαση και 
χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά μόνον 
για τους εν λόγω σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 735
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτιολογημένου 
αιτήματος του συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ή 
της Επιτροπής, οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες παρέχουν, 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, 
όπως ορίζεται στο αίτημα, πρόσβαση σε 
δεδομένα σε διαπιστευμένους ερευνητές 
οι οποίοι πληρούν τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με 
μοναδικό σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας 
που συμβάλλει στον εντοπισμό και την 
κατανόηση συστημικών κινδύνων, όπως 
παρατίθενται στο άρθρο 26 παράγραφος 
1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 736
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ή της Επιτροπής, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, 
πρόσβαση σε δεδομένα σε 
διαπιστευμένους ερευνητές οι οποίοι 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό 
τη διεξαγωγή έρευνας που συμβάλλει στον 
εντοπισμό και την κατανόηση συστημικών 
κινδύνων, όπως παρατίθενται στο άρθρο 
26 παράγραφος 1.

2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ή της Επιτροπής, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, 
πρόσβαση σε δεδομένα σε 
διαπιστευμένους ερευνητές οι οποίοι 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου ή σε οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται 
με την παρακολούθηση του κράτους 
δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και των ευρωπαϊκών αξιών, με μοναδικό 
σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας που 
συμβάλλει στον εντοπισμό και την 
κατανόηση συστημικών κινδύνων, όπως 
παρατίθενται στο άρθρο 26 παράγραφος 1 
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ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Or. en

Τροπολογία 737
Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ή της Επιτροπής, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, 
πρόσβαση σε δεδομένα σε 
διαπιστευμένους ερευνητές οι οποίοι 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό 
τη διεξαγωγή έρευνας που συμβάλλει στον 
εντοπισμό και την κατανόηση συστημικών 
κινδύνων, όπως παρατίθενται στο άρθρο 
26 παράγραφος 1.

2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης, τριών συντονιστών 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
προορισμού ή της Επιτροπής, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, 
πρόσβαση σε δεδομένα σε 
διαπιστευμένους ερευνητές οι οποίοι 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό 
τη διεξαγωγή έρευνας που συμβάλλει στον 
εντοπισμό και την κατανόηση συστημικών 
κινδύνων, όπως παρατίθενται στο άρθρο 
26 παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 738
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ή της Επιτροπής, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, 

2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ή της Επιτροπής, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, 
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πρόσβαση σε δεδομένα σε 
διαπιστευμένους ερευνητές οι οποίοι 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό 
τη διεξαγωγή έρευνας που συμβάλλει στον 
εντοπισμό και την κατανόηση 
συστημικών κινδύνων, όπως 
παρατίθενται στο άρθρο 26 παράγραφος 
1.

πρόσβαση σε δεδομένα σε 
διαπιστευμένους ερευνητές οι οποίοι 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό 
τη διεξαγωγή έρευνας προς το δημόσιο 
συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 739
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ή της Επιτροπής, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, 
πρόσβαση σε δεδομένα σε 
διαπιστευμένους ερευνητές οι οποίοι 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό 
τη διεξαγωγή έρευνας που συμβάλλει στον 
εντοπισμό και την κατανόηση συστημικών 
κινδύνων, όπως παρατίθενται στο άρθρο 
26 παράγραφος 1.

2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ή της Επιτροπής, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, 
πρόσβαση σε δεδομένα σε 
διαπιστευμένους ερευνητές οι οποίοι 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό 
τη διεξαγωγή έρευνας που συμβάλλει στον 
εντοπισμό και την κατανόηση συστημικών 
κινδύνων, όπως παρατίθενται στο άρθρο 
26 παράγραφος 1, η οποία είναι προς το 
δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 740
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2



AM\1233797EL.docx 401/487 PE693.830v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ή της Επιτροπής, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, 
πρόσβαση σε δεδομένα σε 
διαπιστευμένους ερευνητές οι οποίοι 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό 
τη διεξαγωγή έρευνας που συμβάλλει στον 
εντοπισμό και την κατανόηση συστημικών 
κινδύνων, όπως παρατίθενται στο άρθρο 
26 παράγραφος 1.

2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ή της Επιτροπής, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, 
πρόσβαση σε δεδομένα σε 
διαπιστευμένους ερευνητές οι οποίοι 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό 
τη διεξαγωγή έρευνας που συμβάλλει στον 
εντοπισμό, την κατανόηση και τον 
μετριασμό συστημικών κινδύνων, όπως 
παρατίθενται στα άρθρα 26 και 27.

Or. en

Τροπολογία 741
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ή της Επιτροπής, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, 
πρόσβαση σε δεδομένα σε 
διαπιστευμένους ερευνητές οι οποίοι 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό 
τη διεξαγωγή έρευνας που συμβάλλει στον 
εντοπισμό και την κατανόηση συστημικών 
κινδύνων, όπως παρατίθενται στο άρθρο 
26 παράγραφος 1.

2. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος 
του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ή της Επιτροπής, οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
παρέχουν, εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος, όπως ορίζεται στο αίτημα, 
πρόσβαση σε δεδομένα σε 
διαπιστευμένους ερευνητές οι οποίοι 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4 
του παρόντος άρθρου, με μοναδικό σκοπό 
τη διεξαγωγή έρευνας που συμβάλλει στον 
εντοπισμό και την κατανόηση συστημικών 
κινδύνων.

Or. en

Τροπολογία 742
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Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες παρέχουν πρόσβαση σε 
δεδομένα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2 μέσω επιγραμμικών βάσεων 
δεδομένων ή διεπαφών προγραμματισμού 
εφαρμογών, ανάλογα με την περίπτωση.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 743
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες παρέχουν πρόσβαση σε 
δεδομένα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2 μέσω επιγραμμικών βάσεων 
δεδομένων ή διεπαφών προγραμματισμού 
εφαρμογών, ανάλογα με την περίπτωση.

3. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες παρέχουν πρόσβαση σε 
δεδομένα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2 μέσω επιγραμμικών βάσεων 
δεδομένων ή διεπαφών προγραμματισμού 
εφαρμογών, ανάλογα με την περίπτωση. 
Σε αυτές περιλαμβάνονται προσωπικά 
δεδομένα μόνο όταν παρέχεται νόμιμη 
πρόσβαση για το κοινό.

Or. en

Τροπολογία 744
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 3. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 



AM\1233797EL.docx 403/487 PE693.830v01-00

EL

πλατφόρμες παρέχουν πρόσβαση σε 
δεδομένα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2 μέσω επιγραμμικών βάσεων 
δεδομένων ή διεπαφών προγραμματισμού 
εφαρμογών, ανάλογα με την περίπτωση.

πλατφόρμες παρέχουν πρόσβαση σε 
δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 1 
μέσω επιγραμμικών βάσεων δεδομένων ή 
διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών, 
ανάλογα με την περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 745
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Κατόπιν αιτήματος του αποδέκτη 
της υπηρεσίας ή τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες καθιστούν διαθέσιμες στον 
αποδέκτη της υπηρεσίας ολοκληρωμένες 
πληροφορίες όσον αφορά τα σχετικά με 
τον αποδέκτη της υπηρεσίας δεδομένα 
που χρησιμοποιήθηκαν το προηγούμενο 
έτος. Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν 
κατάλογο των δεδομένων που 
συλλέχθηκαν, πώς χρησιμοποιήθηκαν και 
σε ποια τρίτα μέρη κοινοποιήθηκαν. Οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες παρουσιάζουν 
αυτές τις πληροφορίες με τρόπο που να 
είναι εύκολα κατανοητές.

Or. en

Τροπολογία 746
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προκειμένου να λάβουν 
διαπίστευση, οι ερευνητές είναι 
συνδεδεμένοι με ακαδημαϊκά ιδρύματα, 

διαγράφεται
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είναι ανεξάρτητοι από εμπορικά 
συμφέροντα, διαθέτουν αποδεδειγμένη 
εμπειρογνωσία στους τομείς που αφορούν 
τους υπό έρευνα κινδύνους ή τις σχετικές 
ερευνητικές μεθοδολογίες, και 
δεσμεύονται και είναι σε θέση να τηρούν 
τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
εμπιστευτικότητας των δεδομένων που 
αντιστοιχούν σε κάθε αίτημα.

Or. en

Τροπολογία 747
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Προκειμένου να λάβουν 
διαπίστευση, οι ερευνητές είναι 
συνδεδεμένοι με ακαδημαϊκά ιδρύματα, 
είναι ανεξάρτητοι από εμπορικά 
συμφέροντα, διαθέτουν αποδεδειγμένη 
εμπειρογνωσία στους τομείς που αφορούν 
τους υπό έρευνα κινδύνους ή τις σχετικές 
ερευνητικές μεθοδολογίες, και 
δεσμεύονται και είναι σε θέση να τηρούν 
τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
εμπιστευτικότητας των δεδομένων που 
αντιστοιχούν σε κάθε αίτημα.

4. Προκειμένου να λάβουν 
διαπίστευση, οι επιστημονικοί ερευνητές 
είναι ανεξάρτητοι από εμπορικά 
συμφέροντα, διαθέτουν αποδεδειγμένη 
εμπειρογνωσία στους τομείς που αφορούν 
τους υπό έρευνα κινδύνους ή τις σχετικές 
ερευνητικές μεθοδολογίες, και 
δεσμεύονται και είναι σε θέση να τηρούν 
τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
εμπιστευτικότητας των δεδομένων που 
αντιστοιχούν σε κάθε αίτημα.

Or. en

Τροπολογία 748
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση 
με το συμβούλιο, εκδίδει 

5. Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση 
με το συμβούλιο, εκδίδει 
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κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον 
καθορισμό των τεχνικών προϋποθέσεων 
υπό τις οποίες οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες ανταλλάσσουν 
δεδομένα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2, καθώς και των σκοπών για τους 
οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
δεδομένα. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις ορίζουν τις ειδικές προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται 
αυτή η ανταλλαγή δεδομένων με 
διαπιστευμένους ερευνητές σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, 
λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων 
και των συμφερόντων των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών και των 
αποδεκτών της οικείας υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
εμπιστευτικών πληροφοριών, και ιδίως 
των εμπορικών απορρήτων, και με 
παράλληλη διατήρηση της ασφάλειας της 
υπηρεσίας τους.

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον 
καθορισμό των τεχνικών προϋποθέσεων 
υπό τις οποίες οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες ανταλλάσσουν 
δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
καθώς και των σκοπών για τους οποίους 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα. 
Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
ορίζουν τις ειδικές προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να πραγματοποιείται αυτή η 
ανταλλαγή δεδομένων με διαπιστευμένους 
ερευνητές σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679, λαμβανομένων υπόψη των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων των 
αποδεκτών της οικείας υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
εμπιστευτικών πληροφοριών και με 
παράλληλη διατήρηση της ασφάλειας της 
υπηρεσίας τους.

Or. en

Τροπολογία 749
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση 
με το συμβούλιο, εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον 
καθορισμό των τεχνικών προϋποθέσεων 
υπό τις οποίες οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες ανταλλάσσουν 
δεδομένα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2, καθώς και των σκοπών για τους 
οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
δεδομένα. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις ορίζουν τις ειδικές προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται 
αυτή η ανταλλαγή δεδομένων με 
διαπιστευμένους ερευνητές σύμφωνα με 

5. Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση 
με το συμβούλιο, εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον 
καθορισμό των τεχνικών προϋποθέσεων 
υπό τις οποίες οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες ανταλλάσσουν 
δεδομένα σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 
2 και 3α, καθώς και των σκοπών για τους 
οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
δεδομένα. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις ορίζουν τις ειδικές προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται 
αυτή η ανταλλαγή δεδομένων με 
διαπιστευμένους ερευνητές σύμφωνα με 
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τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, 
λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων 
και των συμφερόντων των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών και των 
αποδεκτών της οικείας υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
εμπιστευτικών πληροφοριών, και ιδίως των 
εμπορικών απορρήτων, και με παράλληλη 
διατήρηση της ασφάλειας της υπηρεσίας 
τους.

τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, 
λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων 
και των συμφερόντων των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών και των 
αποδεκτών της οικείας υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
εμπιστευτικών πληροφοριών, και ιδίως των 
εμπορικών απορρήτων, και με παράλληλη 
διατήρηση της ασφάλειας της υπηρεσίας 
τους.

Or. en

Τροπολογία 750
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση 
με το συμβούλιο, εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον 
καθορισμό των τεχνικών προϋποθέσεων 
υπό τις οποίες οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες ανταλλάσσουν 
δεδομένα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 
και 2, καθώς και των σκοπών για τους 
οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
δεδομένα. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις ορίζουν τις ειδικές προϋποθέσεις 
υπό τις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται 
αυτή η ανταλλαγή δεδομένων με 
διαπιστευμένους ερευνητές σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, 
λαμβανομένων υπόψη των δικαιωμάτων 
και των συμφερόντων των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών και των 
αποδεκτών της οικείας υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
εμπιστευτικών πληροφοριών, και ιδίως των 
εμπορικών απορρήτων, και με παράλληλη 
διατήρηση της ασφάλειας της υπηρεσίας 
τους.

5. Η Επιτροπή, μετά από διαβούλευση 
με το συμβούλιο, εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τον 
καθορισμό των τεχνικών προϋποθέσεων 
υπό τις οποίες οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες ανταλλάσσουν 
δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
καθώς και των σκοπών για τους οποίους 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα. 
Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
ορίζουν τις ειδικές προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορεί να πραγματοποιείται αυτή η 
ανταλλαγή δεδομένων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, λαμβανομένων 
υπόψη των δικαιωμάτων και των 
συμφερόντων των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών και των 
αποδεκτών της οικείας υπηρεσίας, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των 
εμπιστευτικών πληροφοριών, και ιδίως των 
εμπορικών απορρήτων, και με παράλληλη 
διατήρηση της ασφάλειας της υπηρεσίας 
τους.

Or. en
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Τροπολογία 751
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εντός 15 ημερών από την 
παραλαβή αιτήματος όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, μια πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα μπορεί να ζητήσει 
από τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών 
της χώρας εγκατάστασης ή την Επιτροπή, 
ανάλογα με την περίπτωση, να 
τροποποιήσει το αίτημα, εφόσον θεωρήσει 
ότι δεν είναι σε θέση να παραχωρήσει 
πρόσβαση στα ζητούμενα δεδομένα για 
έναν από τους ακόλουθους δύο λόγους:

6. Εντός 15 ημερών από την 
παραλαβή αιτήματος όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, μια πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα μπορεί να ζητήσει 
από τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών 
της χώρας εγκατάστασης ή την Επιτροπή, 
ανάλογα με την περίπτωση, να 
τροποποιήσει το αίτημα, εφόσον θεωρήσει 
ότι δεν είναι σε θέση να παραχωρήσει 
πρόσβαση στα ζητούμενα δεδομένα για 
έναν από τους ακόλουθους τρεις λόγους:

Or. en

Τροπολογία 752
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εντός 15 ημερών από την 
παραλαβή αιτήματος όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, μια πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα μπορεί να ζητήσει 
από τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών 
της χώρας εγκατάστασης ή την Επιτροπή, 
ανάλογα με την περίπτωση, να 
τροποποιήσει το αίτημα, εφόσον θεωρήσει 
ότι δεν είναι σε θέση να παραχωρήσει 
πρόσβαση στα ζητούμενα δεδομένα για 
έναν από τους ακόλουθους δύο λόγους:

6. Εντός 3 ημερών από την παραλαβή 
αιτήματος όπως αναφέρεται στις 
παραγράφους 1 και 2, μια πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα μπορεί να ζητήσει 
από τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών 
της χώρας εγκατάστασης ή την Επιτροπή, 
ανάλογα με την περίπτωση, να 
τροποποιήσει το αίτημα, εφόσον θεωρήσει 
ότι δεν είναι σε θέση να παραχωρήσει 
πρόσβαση στα ζητούμενα δεδομένα για

Or. en
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Τροπολογία 753
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Εντός 15 ημερών από την 
παραλαβή αιτήματος όπως αναφέρεται 
στις παραγράφους 1 και 2, μια πολύ 
μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα μπορεί να 
ζητήσει από τον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης ή την 
Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση, να 
τροποποιήσει το αίτημα, εφόσον θεωρήσει 
ότι δεν είναι σε θέση να παραχωρήσει 
πρόσβαση στα ζητούμενα δεδομένα για 
έναν από τους ακόλουθους δύο λόγους:

6. Εντός 15 ημερών από την 
παραλαβή αιτήματος όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 1, μια πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα μπορεί να ζητήσει 
από τον συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών 
της χώρας εγκατάστασης ή την Επιτροπή, 
ανάλογα με την περίπτωση, να 
τροποποιήσει το αίτημα, εφόσον θεωρήσει 
ότι δεν είναι σε θέση να παραχωρήσει 
πρόσβαση στα ζητούμενα δεδομένα για 
έναν από τους ακόλουθους δύο λόγους:

Or. en

Τροπολογία 754
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η παροχή πρόσβασης στα 
δεδομένα θα έχει ως αποτέλεσμα να 
υπάρξουν σημαντικά τρωτά σημεία για 
την ασφάλεια της υπηρεσίας της ή για 
την προστασία εμπιστευτικών 
πληροφοριών, ιδίως εμπορικών 
απορρήτων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 755
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 6 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) όσον αφορά τα προσωπικά 
δεδομένα, η παροχή πρόσβασης στα 
δεδομένα θα παραβίαζε την ισχύουσα 
ενωσιακή ή εθνική νομοθεσία περί 
προστασίας δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 756
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Τα αιτήματα τροποποίησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 6 στοιχείο β) 
περιέχουν προτάσεις για ένα ή 
περισσότερα εναλλακτικά μέσα παροχής 
πρόσβασης στα ζητούμενα δεδομένα ή σε 
άλλα δεδομένα, που είναι κατάλληλα και 
επαρκή για τους σκοπούς του αιτήματος.

διαγράφεται

Ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ή η Επιτροπή 
αποφασίζουν επί του αιτήματος 
τροποποίησης εντός 15 ημερών και 
κοινοποιούν στην πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα την απόφασή 
τους και, κατά περίπτωση, το 
τροποποιημένο αίτημα και τη νέα 
προθεσμία συμμόρφωσης με το αίτημα.

Or. en

Τροπολογία 757
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 7 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Με την ολοκλήρωση της έρευνας 
που προβλέπεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 2, οι διαπιστευμένοι 
ερευνητές δημοσιοποιούν την έρευνά 
τους, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα 
και τα συμφέροντα των αποδεκτών της 
οικείας υπηρεσίας σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) 2019/679.

Or. en

Τροπολογία 758
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Με την ολοκλήρωση της έρευνάς 
τους, οι διαπιστευμένοι ερευνητές, στους 
οποίους έχει παραχωρηθεί πρόσβαση στα 
δεδομένα, δημοσιεύουν τα πορίσματά 
τους.

Or. en

Τροπολογία 759
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες ορίζουν ως υπεύθυνους 
συμμόρφωσης μόνον πρόσωπα τα οποία 
διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα, τις 
γνώσεις, την πείρα και την ικανότητα που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3. Οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης 

2. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες ορίζουν ως υπεύθυνους 
συμμόρφωσης μόνον πρόσωπα τα οποία 
διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα, τις 
γνώσεις, την πείρα και την ικανότητα που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3. Οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης 



AM\1233797EL.docx 411/487 PE693.830v01-00

EL

μπορεί να είναι μέλη του προσωπικού της 
πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας ή 
να εκτελούν τα καθήκοντα αυτά βάσει 
σύμβασης με αυτήν.

μπορεί να είναι μέλη του προσωπικού της 
πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας ή 
να εκτελούν τα καθήκοντα αυτά βάσει 
σύμβασης με αυτήν. Οι υπεύθυνοι 
συμμόρφωσης έχουν βαθιά γνώση του 
υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την 
ελευθερία της έκφρασης.

Or. en

Τροπολογία 760
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες ορίζουν ως υπεύθυνους 
συμμόρφωσης μόνον πρόσωπα τα οποία 
διαθέτουν τα επαγγελματικά προσόντα, τις 
γνώσεις, την πείρα και την ικανότητα που 
απαιτούνται για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3. Οι υπεύθυνοι συμμόρφωσης 
μπορεί να είναι μέλη του προσωπικού της 
πολύ μεγάλης επιγραμμικής πλατφόρμας ή 
να εκτελούν τα καθήκοντα αυτά βάσει 
σύμβασης με αυτήν.

2. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες ορίζουν μόνον πρόσωπα τα 
οποία διαθέτουν τα επαγγελματικά 
προσόντα, τις γνώσεις, την πείρα και την 
ικανότητα που απαιτούνται για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 ως 
υπεύθυνους συμμόρφωσης. Οι υπεύθυνοι 
συμμόρφωσης μπορεί να είναι μέλη του 
προσωπικού της πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας ή να εκτελούν 
τα καθήκοντα αυτά βάσει σύμβασης με 
αυτήν.

Or. en

Τροπολογία 761
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συνεργάζονται με τον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης και την Επιτροπή για τους 

α) συνεργάζονται με τον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης και το συμβούλιο για τους 
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σκοπούς του παρόντος κανονισμού· σκοπούς του παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 762
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οργανώνουν και επιβλέπουν τις 
δραστηριότητες της πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας που αφορούν 
τον ανεξάρτητο έλεγχο βάσει του άρθρου 
28·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 763
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι 
συμμόρφωσης μπορούν να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους με ανεξάρτητο τρόπο.

4. Οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα 
ώστε να διασφαλίζουν ότι οι υπεύθυνοι 
συμμόρφωσης μπορούν να εκτελούν τα 
καθήκοντά τους με ανεξάρτητο και μη 
πολιτικοποιημένο τρόπο.

Or. en

Τροπολογία 764
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πέραν των εκθέσεων που 
προβλέπονται στο άρθρο 13, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
δημοσιοποιούν και διαβιβάζουν στον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης και στην Επιτροπή, 
τουλάχιστον μία φορά ανά έτος και εντός 
30 ημερών από την έκδοση της έκθεσης 
εκτέλεσης του ελέγχου που προβλέπεται 
στο άρθρο 28 παράγραφος 4:

διαγράφεται

α) έκθεση στην οποία παρατίθενται τα 
αποτελέσματα της εκτίμησης κινδύνων 
σύμφωνα με το άρθρο 26·
β) τα σχετικά μέτρα περιορισμού των 
κινδύνων τα οποία προσδιορίστηκαν και 
εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 27·
γ) την έκθεση ελέγχου που προβλέπεται 
στο άρθρο 28 παράγραφος 3·
δ) την έκθεση εκτέλεσης του ελέγχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 4.

Or. en

Τροπολογία 765
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έκθεση στην οποία παρατίθενται 
τα αποτελέσματα της εκτίμησης 
κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 26·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 766
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα σχετικά μέτρα περιορισμού των 
κινδύνων τα οποία προσδιορίστηκαν και 
εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 27·

β) τα ειδικά μέτρα τα οποία 
εφαρμόστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 27·

Or. en

Τροπολογία 767
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δα) μια έκθεση ελέγχου σχετικά με 
τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται 
για τη βελτιστοποίηση για μηχανές 
αναζήτησης, την εξατομίκευση και τον 
έλεγχο περιεχομένου.

Or. fr

Τροπολογία 768
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν μια πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα θεωρεί ότι η 
δημοσίευση πληροφοριών σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 ενδέχεται να έχει ως 
αποτέλεσμα την αποκάλυψη 
εμπιστευτικών πληροφοριών της 
πλατφόρμας αυτής ή των αποδεκτών της 
υπηρεσίας, να δημιουργήσει σημαντικά 
τρωτά σημεία για την ασφάλεια της 
υπηρεσίας της, να υπονομεύσει τη 
δημόσια ασφάλεια ή να έχει επιβλαβείς 

διαγράφεται
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επιπτώσεις για τους αποδέκτες, η 
πλατφόρμα μπορεί να αφαιρέσει τις 
πληροφορίες αυτές από τις εκθέσεις. 
Στην περίπτωση αυτή, η πλατφόρμα 
διαβιβάζει τις πλήρεις εκθέσεις στον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης και στην Επιτροπή, 
συνοδευόμενες από αιτιολόγηση της 
αφαίρεσης των πληροφοριών από τις 
δημόσιες εκθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 769
Marina Kaljurand, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 33α
Διαλειτουργικότητα

1. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, οι πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
καθιστούν τις κύριες λειτουργίες των 
υπηρεσιών τους διαλειτουργικές με άλλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες, ώστε να 
καταστεί δυνατή η ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ πλατφορμών. Η 
υποχρέωση αυτή δεν περιορίζει, 
παρακωλύει ή καθυστερεί την ικανότητά 
τους να επιλύουν ζητήματα ασφάλειας. Οι 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες 
τεκμηριώνουν δημοσίως όλες τις 
διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών 
που καθιστούν διαθέσιμες.
2. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις για τον καθορισμό της φύσης και 
του πεδίου εφαρμογής των υποχρεώσεων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1.

Or. en
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Τροπολογία 770
Annalisa Tardino

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ηλεκτρονική υποβολή 
ειδοποιήσεων από αξιόπιστες πηγές 
επισήμανσης παράνομου περιεχομένου 
σύμφωνα με το άρθρο 19, μεταξύ άλλων, 
μέσω διεπαφών προγραμματισμού 
εφαρμογών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 771
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) έλεγχος των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών σύμφωνα με 
το άρθρο 28·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 772
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, David Lega, Javier Moreno Sánchez, Antonio 
López-Istúriz White, Dragoş Pîslaru, Εύα Καϊλή, Josianne Cutajar, Ioan-Rareş Bogdan, 
Milan Brglez, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. 2 (νέο). Η Επιτροπή υποστηρίζει 
και προωθεί την ανάπτυξη και την 
εφαρμογή βιομηχανικών προτύπων που 
καθορίζονται από σχετικούς 



AM\1233797EL.docx 417/487 PE693.830v01-00

EL

ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς 
τυποποίησης για την προστασία και την 
προώθηση των δικαιωμάτων του 
παιδιού, η τήρηση των οποίων, αφού 
εγκριθεί, θα είναι υποχρεωτική, 
τουλάχιστον για τα ακόλουθα:
α. διαβεβαίωση ηλικίας και επαλήθευση 
ηλικίας σύμφωνα με τα άρθρα 12α (νέο) 
και 12β (νέο) και 13·
β. εκτιμήσεις επιπτώσεων στα παιδιά 
σύμφωνα με τα άρθρα 12α (νέο) και 13·
γ. όροι και προϋποθέσεις κατάλληλες για 
την ηλικία σύμφωνα με το άρθρο 12·
δ. σχεδιασμό με επίκεντρο τα παιδιά 
σύμφωνα με τα άρθρα 12β (νέο) και 13.

Or. en

Τροπολογία 773
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 διαγράφεται
Κώδικες δεοντολογίας

1. Η Επιτροπή και το συμβούλιο 
ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την 
εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό να συμβάλουν 
στην ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβανομένων ιδίως υπόψη 
των ειδικών προκλήσεων της 
αντιμετώπισης διαφόρων ειδών 
παράνομου περιεχομένου και συστημικών 
κινδύνων, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τον 
ανταγωνισμό και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
2. Όταν εμφανίζεται σημαντικός 
συστημικός κίνδυνος κατά την έννοια του 
άρθρου 26 παράγραφος 1, ο οποίος 
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αφορά αρκετές πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες, η Επιτροπή 
δύναται να καλεί τις οικείες πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες, άλλες πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, άλλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες και άλλους 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, 
ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, να 
συμμετάσχουν στην εκπόνηση κωδίκων 
δεοντολογίας, για παράδειγμα, με τον 
καθορισμό δεσμεύσεων για τη λήψη 
ειδικών μέτρων περιορισμού των 
κινδύνων, καθώς και ενός πλαισίου 
τακτικής υποβολής εκθέσεων σχετικά με 
μέτρα που λαμβάνονται και τα 
αποτελέσματά τους.
3. Κατά την εφαρμογή των παραγράφων 
1 και 2, η Επιτροπή και το συμβούλιο 
έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν ότι οι 
κώδικες δεοντολογίας ορίζουν σαφώς 
τους στόχους τους, περιέχουν βασικούς 
δείκτες επιδόσεων για τη μέτρηση της 
επίτευξης των στόχων αυτών και 
λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες 
και τα συμφέροντα όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, σε 
επίπεδο Ένωσης. Η Επιτροπή και το 
συμβούλιο έχουν επίσης ως στόχο να 
διασφαλίσουν ότι οι συμμετέχοντες 
υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στην 
Επιτροπή και στους αντίστοιχους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασής τους σχετικά με τα 
μέτρα που λαμβάνονται και τα 
αποτελέσματά τους, όπως αυτά 
μετρώνται με βάση τους βασικούς 
δείκτες επιδόσεων που περιέχουν οι 
κώδικες δεοντολογίας.
4. Η Επιτροπή και το συμβούλιο 
αξιολογούν κατά πόσον οι κώδικες 
δεοντολογίας πληρούν τους στόχους που 
ορίζονται στις παραγράφους 1 και 3 και 
παρακολουθούν και αξιολογούν τακτικά 
την επίτευξη των στόχων τους. 
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Δημοσιεύουν τα συμπεράσματά τους.
5. Το συμβούλιο παρακολουθεί και 
αξιολογεί τακτικά την επίτευξη των 
στόχων των κωδίκων δεοντολογίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς 
δείκτες επιδόσεων που ενδέχεται να 
περιέχουν.

Or. en

Τροπολογία 774
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή και το συμβούλιο 
ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την 
εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό να συμβάλουν 
στην ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβανομένων ιδίως υπόψη 
των ειδικών προκλήσεων της 
αντιμετώπισης διαφόρων ειδών παράνομου 
περιεχομένου και συστημικών κινδύνων, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως 
όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

1. Η Επιτροπή και το συμβούλιο 
ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την 
εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό να συμβάλουν 
στην ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβανομένων ιδίως υπόψη 
των ειδικών προκλήσεων της 
αντιμετώπισης διαφόρων ειδών παράνομου 
περιεχομένου βάσει του ενωσιακού και 
του εθνικού δικαίου και συστημικών 
κινδύνων, σύμφωνα με το ενωσιακό 
δίκαιο, ιδίως όσον αφορά τον ανταγωνισμό 
και την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 775
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή και το συμβούλιο 
ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την 

1. Η Επιτροπή και το συμβούλιο 
έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν και να 
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εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό να συμβάλουν 
στην ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβανομένων ιδίως υπόψη 
των ειδικών προκλήσεων της 
αντιμετώπισης διαφόρων ειδών παράνομου 
περιεχομένου και συστημικών κινδύνων, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως 
όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

διευκολύνουν την εκπόνηση κωδίκων 
δεοντολογίας σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό 
να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων 
ιδίως υπόψη των ειδικών προκλήσεων της 
αντιμετώπισης διαφόρων ειδών παράνομου 
περιεχομένου και συστημικών κινδύνων, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως 
όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 776
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή και το συμβούλιο 
ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την 
εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας σε 
επίπεδο Ένωσης με σκοπό να συμβάλουν 
στην ορθή εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, λαμβανομένων ιδίως υπόψη 
των ειδικών προκλήσεων της 
αντιμετώπισης διαφόρων ειδών παράνομου 
περιεχομένου και συστημικών κινδύνων, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως 
όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

1. Η Επιτροπή και το συμβούλιο θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν και διευκολύνουν 
την εκπόνηση εθελοντικών κωδίκων 
δεοντολογίας σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό 
να συμβάλουν στην ορθή εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, λαμβανομένων 
ιδίως υπόψη των ειδικών προκλήσεων της 
αντιμετώπισης διαφόρων ειδών παράνομου 
περιεχομένου και συστημικών κινδύνων, 
σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο, ιδίως 
όσον αφορά τον ανταγωνισμό και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 777
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2



AM\1233797EL.docx 421/487 PE693.830v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν εμφανίζεται σημαντικός 
συστημικός κίνδυνος κατά την έννοια του 
άρθρου 26 παράγραφος 1, ο οποίος αφορά 
αρκετές πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, η Επιτροπή δύναται να καλεί 
τις οικείες πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, άλλες πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες, άλλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες και άλλους 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, ανάλογα 
με την περίπτωση, καθώς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, να συμμετάσχουν 
στην εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας, για 
παράδειγμα, με τον καθορισμό 
δεσμεύσεων για τη λήψη ειδικών μέτρων 
περιορισμού των κινδύνων, καθώς και ενός 
πλαισίου τακτικής υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται και τα 
αποτελέσματά τους.

2. Όταν εμφανίζεται σημαντικός 
συστημικός κίνδυνος κατά την έννοια του 
άρθρου 26 παράγραφος 1, ο οποίος αφορά 
αρκετές πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, η Επιτροπή ζητά από τις 
οικείες πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, άλλες πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες, άλλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες και άλλους 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, ανάλογα 
με την περίπτωση, καθώς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, να συμμετάσχουν 
στην εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας, για 
παράδειγμα, με τον καθορισμό 
δεσμεύσεων για τη λήψη ειδικών μέτρων 
περιορισμού των κινδύνων, καθώς και ενός 
πλαισίου τακτικής υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται και τα 
αποτελέσματά τους.

Or. en

Τροπολογία 778
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν εμφανίζεται σημαντικός 
συστημικός κίνδυνος κατά την έννοια του 
άρθρου 26 παράγραφος 1, ο οποίος αφορά 
αρκετές πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, η Επιτροπή δύναται να καλεί 
τις οικείες πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, άλλες πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες, άλλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες και άλλους 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, ανάλογα 
με την περίπτωση, καθώς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, να συμμετάσχουν 
στην εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας, για 

2. Όταν εμφανίζεται σημαντικός 
συστημικός κίνδυνος κατά την έννοια του 
άρθρου 26 παράγραφος 1, ο οποίος αφορά 
αρκετές πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, η Επιτροπή δύναται να καλεί 
τις οικείες πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, άλλες πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες, άλλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες και άλλους 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, ανάλογα 
με την περίπτωση, καθώς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και τους 
σχετικούς ενδιαφερόμενους παράγοντες, 
να συμμετάσχουν στην εκπόνηση κωδίκων 
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παράδειγμα, με τον καθορισμό 
δεσμεύσεων για τη λήψη ειδικών μέτρων 
περιορισμού των κινδύνων, καθώς και ενός 
πλαισίου τακτικής υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται και τα 
αποτελέσματά τους.

δεοντολογίας, για παράδειγμα, με τον 
καθορισμό δεσμεύσεων για τη λήψη 
ειδικών μέτρων περιορισμού των 
κινδύνων, καθώς και ενός πλαισίου 
τακτικής υποβολής εκθέσεων σχετικά με 
μέτρα που λαμβάνονται και τα 
αποτελέσματά τους.

Or. en

Τροπολογία 779
Vladimír Bilčík, Lena Düpont

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν εμφανίζεται σημαντικός 
συστημικός κίνδυνος κατά την έννοια του 
άρθρου 26 παράγραφος 1, ο οποίος αφορά 
αρκετές πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, η Επιτροπή δύναται να καλεί 
τις οικείες πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, άλλες πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες, άλλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες και άλλους 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, ανάλογα 
με την περίπτωση, καθώς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, να συμμετάσχουν 
στην εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας, για 
παράδειγμα, με τον καθορισμό 
δεσμεύσεων για τη λήψη ειδικών μέτρων 
περιορισμού των κινδύνων, καθώς και ενός 
πλαισίου τακτικής υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται και τα 
αποτελέσματά τους.

2. Όταν εμφανίζεται συστημικός 
κίνδυνος κατά την έννοια του άρθρου 26 
παράγραφος 1, ο οποίος αφορά αρκετές 
πολύ μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, η 
Επιτροπή καλεί τις οικείες πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες, άλλες πολύ 
μεγάλες επιγραμμικές πλατφόρμες, άλλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες και άλλους 
παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών, ανάλογα 
με την περίπτωση, καθώς και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών και άλλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, να συμμετάσχουν 
στην εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας, για 
παράδειγμα, με τον καθορισμό 
δεσμεύσεων για τη λήψη ειδικών μέτρων 
περιορισμού των κινδύνων, καθώς και ενός 
πλαισίου τακτικής υποβολής εκθέσεων 
σχετικά με μέτρα που λαμβάνονται και τα 
αποτελέσματά τους.

Or. en

Τροπολογία 780
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 35 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το συμβούλιο παρακολουθεί και 
αξιολογεί τακτικά την επίτευξη των 
στόχων των κωδίκων δεοντολογίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς δείκτες 
επιδόσεων που ενδέχεται να περιέχουν.

5. Το συμβούλιο θα πρέπει να 
παρακολουθεί και αξιολογεί τακτικά την 
επίτευξη των στόχων των κωδίκων 
δεοντολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τους 
βασικούς δείκτες επιδόσεων που ενδέχεται 
να περιέχουν.

Or. en

Τροπολογία 781
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται
Κώδικες δεοντολογίας για την 

επιγραμμική διαφήμιση
1. Η Επιτροπή ενθαρρύνει και 
διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων 
δεοντολογίας σε επίπεδο Ένωσης μεταξύ 
επιγραμμικών πλατφορμών και άλλων 
σχετικών παρόχων υπηρεσιών, όπως 
πάροχοι ενδιάμεσων επιγραμμικών 
διαφημιστικών υπηρεσιών ή οργανισμοί 
που εκπροσωπούν αποδέκτες της 
υπηρεσίας και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών ή αρμόδιες αρχές, με σκοπό 
να συνεισφέρουν στην περαιτέρω 
διαφάνεια της επιγραμμικής διαφήμισης 
πέραν των απαιτήσεων των άρθρων 24 
και 30.
2. Η Επιτροπή έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει ότι οι κώδικες δεοντολογίας 
επιδιώκουν την αποτελεσματική 
διαβίβαση πληροφοριών, με πλήρη 
σεβασμό των δικαιωμάτων και των 
συμφερόντων όλων των εμπλεκόμενων 
μερών, και ένα ανταγωνιστικό, διαφανές 
και δίκαιο περιβάλλον στην επιγραμμική 
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διαφήμιση, σύμφωνα με το ενωσιακό και 
το εθνικό δίκαιο, ιδίως σε σχέση με τον 
ανταγωνισμό και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
Επιτροπή έχει ως στόχο να διασφαλίσει 
ότι οι κώδικες δεοντολογίας εξετάζουν 
τουλάχιστον τα εξής:
α) τη διαβίβαση πληροφοριών που 
κατέχουν οι πάροχοι ενδιάμεσων 
επιγραμμικών διαφημιστικών υπηρεσιών 
σε αποδέκτες της υπηρεσίας όσον αφορά 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 
24 στοιχεία β) και γ)·
β) τη διαβίβαση πληροφοριών που 
κατέχουν οι πάροχοι ενδιάμεσων 
επιγραμμικών διαφημιστικών υπηρεσιών 
στα αποθετήρια σύμφωνα με το άρθρο 
30.
3. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την εκπόνηση 
των κωδίκων δεοντολογίας εντός ενός 
έτους από την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και την εφαρμογή 
τους το αργότερο εντός έξι μηνών από 
την ημερομηνία αυτή.

Or. en

Τροπολογία 782
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή ενθαρρύνει και 
διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων 
δεοντολογίας σε επίπεδο Ένωσης μεταξύ 
επιγραμμικών πλατφορμών και άλλων 
σχετικών παρόχων υπηρεσιών, όπως 
πάροχοι ενδιάμεσων επιγραμμικών 
διαφημιστικών υπηρεσιών ή οργανισμοί 
που εκπροσωπούν αποδέκτες της 
υπηρεσίας και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών ή αρμόδιες αρχές, με σκοπό 
να συνεισφέρουν στην περαιτέρω 

1. Η Επιτροπή ενθαρρύνει και 
διευκολύνει την εκπόνηση κωδίκων 
δεοντολογίας σε επίπεδο Ένωσης μεταξύ 
επιγραμμικών πλατφορμών και άλλων 
σχετικών παρόχων υπηρεσιών, όπως 
πάροχοι ενδιάμεσων επιγραμμικών 
διαφημιστικών υπηρεσιών ή οργανισμοί 
που εκπροσωπούν αποδέκτες της 
υπηρεσίας και οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών ή αρμόδιες αρχές, με σκοπό 
να συνεισφέρουν στην περαιτέρω 
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διαφάνεια της επιγραμμικής διαφήμισης 
πέραν των απαιτήσεων των άρθρων 24 και 
30.

διαφάνεια της επιγραμμικής διαφήμισης 
πέραν των απαιτήσεων των άρθρων 13α 
(νέο), 24 και 30.

Or. en

Τροπολογία 783
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει ότι οι κώδικες δεοντολογίας 
επιδιώκουν την αποτελεσματική διαβίβαση 
πληροφοριών, με πλήρη σεβασμό των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων 
των εμπλεκόμενων μερών, και ένα 
ανταγωνιστικό, διαφανές και δίκαιο 
περιβάλλον στην επιγραμμική διαφήμιση, 
σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό 
δίκαιο, ιδίως σε σχέση με τον ανταγωνισμό 
και την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή έχει 
ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι κώδικες 
δεοντολογίας εξετάζουν τουλάχιστον τα 
εξής:

2. Η Επιτροπή έχει ως στόχο να 
διασφαλίσει ότι οι κώδικες δεοντολογίας 
επιδιώκουν την αποτελεσματική διαβίβαση 
πληροφοριών, με πλήρη σεβασμό των 
δικαιωμάτων και των συμφερόντων όλων 
των εμπλεκόμενων μερών, και ένα 
ανταγωνιστικό, διαφανές και δίκαιο 
περιβάλλον στην επιγραμμική διαφήμιση, 
σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό 
δίκαιο, ιδίως σε σχέση με τον ανταγωνισμό 
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η 
Επιτροπή έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι 
οι κώδικες δεοντολογίας εξετάζουν 
τουλάχιστον τα εξής:

Or. en

Τροπολογία 784
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τη διαβίβαση πληροφοριών που 
κατέχουν οι πάροχοι ενδιάμεσων 
επιγραμμικών διαφημιστικών υπηρεσιών 
σε αποδέκτες της υπηρεσίας όσον αφορά 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 24 

α) τη διαβίβαση πληροφοριών που 
κατέχουν οι πάροχοι ενδιάμεσων 
επιγραμμικών διαφημιστικών υπηρεσιών 
σε αποδέκτες της υπηρεσίας όσον αφορά 
τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 



PE693.830v01-00 426/487 AM\1233797EL.docx

EL

στοιχεία β) και γ)· 13α (νέο), 13β (νέο) και 24 στοιχεία β) και 
γ)·

Or. en

Τροπολογία 785
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Anna Júlia 
Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την 
εκπόνηση των κωδίκων δεοντολογίας 
εντός ενός έτους από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
την εφαρμογή τους το αργότερο εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία αυτή.

3. Η Επιτροπή ενθαρρύνει την 
εκπόνηση των κωδίκων δεοντολογίας 
εντός ενός έτους από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
την εφαρμογή τους το αργότερο εντός έξι 
μηνών από την ημερομηνία αυτή. Η 
Επιτροπή εποπτεύει την παρακολούθηση 
της εφαρμογής των κωδίκων αυτών δύο 
έτη μετά την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 786
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 787
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 788
Jorge Buxadé Villalba

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) διασφαλίσεις για την αντιμετώπιση 
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων ως προς την 
άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη, ιδίως της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης 
και του δικαιώματος στην απαγόρευση των 
διακρίσεων·

ε) διασφαλίσεις για την αποτροπή 
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων ως προς την 
άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων που 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη, ιδίως της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης 
και του δικαιώματος στην απαγόρευση των 
διακρίσεων·

Or. es

Τροπολογία 789
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία από τις 
αρμόδιες αρχές ως τον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών τους. Ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για 
όλα τα ζητήματα που αφορούν την 
εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος 
κανονισμού στο εν λόγω κράτος μέλος, 
εκτός εάν το οικείο κράτος μέλος έχει 
αναθέσει ορισμένα ειδικά καθήκοντα ή 
τομείς σε άλλες αρμόδιες αρχές. Ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών είναι σε 

2. Τα κράτη μέλη ορίζουν μία από τις 
αρμόδιες αρχές ως τον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών τους. Ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για 
όλα τα ζητήματα που αφορούν την 
εφαρμογή και την επιβολή του παρόντος 
κανονισμού στο εν λόγω κράτος μέλος. Ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών είναι σε 
κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τη 
διασφάλιση του συντονισμού σε εθνικό 
επίπεδο όσον αφορά τα ζητήματα αυτά και 
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κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τη 
διασφάλιση του συντονισμού σε εθνικό 
επίπεδο όσον αφορά τα ζητήματα αυτά και 
για τη συμβολή στην αποτελεσματική και 
συνεπή εφαρμογή και επιβολή του 
παρόντος κανονισμού σε ολόκληρη την 
Ένωση.

για τη συμβολή στην αποτελεσματική και 
συνεπή εφαρμογή και επιβολή του 
παρόντος κανονισμού σε ολόκληρη την 
Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 790
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 Τα κράτη μέλη δεν ορίζουν τις 
ρυθμιστικές αρχές που αναφέρονται στο 
άρθρο 30 της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010, ως 
αρμόδιες αρχές ή ως συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών για τον συντονισμό 
ορισμένων διατάξεων που προβλέπονται 
από νομοθετικές, κανονιστικές ή 
διοικητικές ενέργειες στα κράτη μέλη και 
σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει να ορίζουν τις ίδιες αρχές με εκείνες που ορίζονται σύμφωνα με 
το άρθρο 30 της οδηγίας για τις Υπηρεσίες Οπτικοακουστικών Μέσων, προκειμένου να 
αποφευχθεί η περίπτωση ένα μόνο ίδρυμα να διαμορφώνει ολόκληρο το τοπίο των μέσων 
ενημέρωσης και τον επιγραμμικό χώρο.

Τροπολογία 791
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτόν, οι συντονιστές 
ψηφιακών υπηρεσιών συνεργάζονται 
μεταξύ τους, με άλλες εθνικές αρμόδιες 
αρχές, το συμβούλιο και την Επιτροπή, με 
την επιφύλαξη της δυνατότητας των 
κρατών μελών να προβλέπουν τακτικές 
ανταλλαγές απόψεων με άλλες αρχές, κατά 
περίπτωση, για την εκτέλεση των 
καθηκόντων των εν λόγω άλλων αρχών και 
του συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτόν, οι συντονιστές 
ψηφιακών υπηρεσιών συνεργάζονται 
μεταξύ τους, με άλλες εθνικές αρμόδιες 
αρχές και το συμβούλιο, με την επιφύλαξη 
της δυνατότητας των κρατών μελών να 
προβλέπουν τακτικές ανταλλαγές απόψεων 
με άλλες αρχές, κατά περίπτωση, για την 
εκτέλεση των καθηκόντων των εν λόγω 
άλλων αρχών και του συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 792
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller, Sophia in 't 
Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών εντός 
δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών εντός 
δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού. Όταν 
ένα κράτος μέλος υπόκειται σε 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1 ή στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή 
επιβεβαιώνει ότι ο συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών που προτείνει το εν 
λόγω κράτος μέλος πληροί τις απαιτήσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 39 πριν από τον 
ορισμό του εν λόγω συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 793
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1 Όταν ένα κράτος μέλος υπόκειται 
σε διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
7 παράγραφος 1 ή στο άρθρο 7 
παράγραφος 2 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή κατά της οποίας 
κινήθηκε διαδικασία βάσει του 
κανονισμού 2020/2092, η Επιτροπή 
επιβεβαιώνει επιπλέον ότι ο ψηφιακός 
συντονιστής υπηρεσιών που προτείνεται 
από αυτό το κράτος μέλος πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 39 
πριν από τον ορισμό του εν λόγω 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 794
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – εδάφιο -1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1α Αυτή η παράγραφος ισχύει, 
τηρουμένων των αναλογιών, στη 
διαδικασία πιστοποίησης οργανισμών 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 18 παράγραφος 
2, και στην απονομή του καθεστώτος 
«αξιόπιστης πηγής επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου», όπως 
περιγράφεται στο άρθρο 19 παράγραφος 
2.

Or. en

Τροπολογία 795
Anna Júlia Donáth
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών 
είναι νομικά διακριτοί από την 
κυβέρνηση και λειτουργικά ανεξάρτητοι 
από τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους και 
από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο ή 
ιδιωτικό φορέα.

Or. en

Τροπολογία 796
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. 4: Τα κράτη μέλη ασκούν 
δικαιοδοσία για τους σκοπούς των 
κεφαλαίων III και IV του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 25, οι οποίες 
προσφέρουν υπηρεσίες σε σημαντικό 
αριθμό ενεργών αποδεκτών της 
υπηρεσίας σε ένα δεδομένο κράτος μέλος, 
οι οποίες μπορούν να υπολογιστούν βάσει 
του άρθρου 23 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 797
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν 
θίγουν το άρθρο 50 παράγραφος 4 
δεύτερο εδάφιο και το άρθρο 51 
παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο, καθώς και 
τα καθήκοντα και τις εξουσίες της 
Επιτροπής σύμφωνα με το τμήμα 3.

4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν 
θίγουν το άρθρο 51 παράγραφος 2 δεύτερο 
εδάφιο, καθώς και τα καθήκοντα και τις 
εξουσίες του συμβουλίου σύμφωνα με το 
τμήμα 3.

Or. en

Τροπολογία 798
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εξουσία να ζητούν από αυτούς 
τους παρόχους, καθώς και κάθε άλλο 
πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που 
αφορούν τις εμπορικές, επιχειρηματικές, 
βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του 
δραστηριότητες, το οποίο μπορεί εύλογα 
να γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με 
εικαζόμενη παράβαση του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανισμών που διενεργούν τους ελέγχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 28 και στο 
άρθρο 50 παράγραφος 3, να παράσχουν τις 
εν λόγω πληροφορίες εντός εύλογης 
προθεσμίας·

α) την εξουσία να ζητούν από αυτούς 
τους παρόχους, καθώς και κάθε άλλο 
πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που 
αφορούν τις εμπορικές, επιχειρηματικές, 
βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του 
δραστηριότητες, το οποίο μπορεί εύλογα 
να γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με 
εικαζόμενη παράβαση του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανισμών που διενεργούν τους ελέγχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 28 και στο 
άρθρο 50 παράγραφος 3, να παράσχουν τις 
εν λόγω πληροφορίες εντός εύλογης 
προθεσμίας, εκτός εάν οι πληροφορίες 
αυτές είναι γνωστό ότι προστατεύονται 
από ασυλίες και προνόμια σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 799
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εξουσία να ζητούν από αυτούς 
τους παρόχους, καθώς και κάθε άλλο 
πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που 
αφορούν τις εμπορικές, επιχειρηματικές, 
βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του 
δραστηριότητες, το οποίο μπορεί εύλογα 
να γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με 
εικαζόμενη παράβαση του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανισμών που διενεργούν τους ελέγχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 28 και στο 
άρθρο 50 παράγραφος 3, να παράσχουν τις 
εν λόγω πληροφορίες εντός εύλογης 
προθεσμίας·

α) την εξουσία να ζητούν από αυτούς 
τους παρόχους, καθώς και κάθε άλλο 
πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που 
αφορούν τις εμπορικές, επιχειρηματικές, 
βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του 
δραστηριότητες, το οποίο μπορεί εύλογα 
να γνωρίζει πληροφορίες σχετικά με 
εικαζόμενη παράβαση του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
οργανισμών που διενεργούν τους ελέγχους 
που αναφέρονται στο άρθρο 28 και στο 
άρθρο 50 παράγραφος 3, να παράσχουν τις 
εν λόγω πληροφορίες εντός εύλογης 
προθεσμίας, με εξαίρεση τις πληροφορίες 
που καλύπτονται από τις απαιτήσεις περί 
επαγγελματικού απορρήτου·

Or. en

Τροπολογία 800
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εξουσία να αποδέχονται τις 
δεσμεύσεις που παρέχουν οι εν λόγω 
πάροχοι σε σχέση με τη συμμόρφωσή 
τους με τον παρόντα κανονισμό και να 
καθιστούν τις δεσμεύσεις αυτές 
υποχρεωτικές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 801
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν απαιτείται για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους, οι συντονιστές 
ψηφιακών υπηρεσιών διαθέτουν επίσης, 
όσον αφορά τους παρόχους ενδιάμεσων 
υπηρεσιών που υπάγονται στη δικαιοδοσία 
του κράτους μέλους τους, όταν έχουν 
εξαντληθεί όλες οι άλλες εξουσίες 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο για την 
παύση της παράβασης και η παράβαση 
συνεχίζεται και προκαλεί σοβαρές 
επιβλαβείς συνέπειες οι οποίες δεν 
μπορούν να αποφευχθούν μέσω της 
άσκησης άλλων εξουσιών που είναι 
διαθέσιμες βάσει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου, την εξουσία να 
λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:

3. Όταν απαιτείται για την εκπλήρωση 
των καθηκόντων τους, οι συντονιστές 
ψηφιακών υπηρεσιών διαθέτουν επίσης, 
όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας που υπάγονται στη δικαιοδοσία 
του κράτους μέλους τους, όταν έχουν 
εξαντληθεί όλες οι άλλες εξουσίες 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο για την 
παύση της παράβασης και η παράβαση 
συνεχίζεται και προκαλεί σοβαρές 
επιβλαβείς συνέπειες οι οποίες δεν 
μπορούν να αποφευχθούν μέσω της 
άσκησης άλλων εξουσιών που είναι 
διαθέσιμες βάσει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου, την εξουσία να 
λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα:

Or. en

Τροπολογία 802
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Olivier Chastel, Sophia in 't 
Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών θεωρεί ότι ο πάροχος δεν 
συμμορφώνεται επαρκώς με τις απαιτήσεις 
της πρώτης περίπτωσης, ότι η παράβαση 
συνεχίζεται και προκαλεί σοβαρές 
επιβλαβείς συνέπειες και ότι η παράβαση 
συνεπάγεται σοβαρό ποινικό αδίκημα που 
συνιστά απειλή για τη ζωή ή την ασφάλεια 
προσώπων, να ζητούν από την αρμόδια 
δικαστική αρχή του εν λόγω κράτους 
μέλους να διατάξει τον προσωρινό 
περιορισμό της πρόσβασης των αποδεκτών 
της υπηρεσίας που αφορά η παράβαση ή, 
μόνον όταν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, 
της πρόσβασης στην επιγραμμική διεπαφή 
του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών στην 
οποία πραγματοποιείται η παράβαση.

β) όταν ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών θεωρεί ότι ο πάροχος δεν 
συμμορφώνεται επαρκώς με τις απαιτήσεις 
της πρώτης περίπτωσης, ότι η παράβαση 
συνεχίζεται και προκαλεί σοβαρές 
επιβλαβείς συνέπειες και ότι η παράβαση 
συνεπάγεται σοβαρό ποινικό αδίκημα που 
συνιστά άμεση και επικείμενη απειλή για 
τη ζωή ή την ασφάλεια προσώπων, να 
ζητούν από την αρμόδια δικαστική αρχή 
του εν λόγω κράτους μέλους να διατάξει 
τον προσωρινό περιορισμό της πρόσβασης 
σε εκείνη την παράβαση των αποδεκτών 
της υπηρεσίας που αφορά η παράβαση ή, 
μόνον όταν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, 
της πρόσβασης στην επιγραμμική διεπαφή 
του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών στην 
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οποία πραγματοποιείται η παράβαση.

Or. en

Τροπολογία 803
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών θεωρεί ότι ο πάροχος δεν 
συμμορφώνεται επαρκώς με τις 
απαιτήσεις της πρώτης περίπτωσης, ότι η 
παράβαση συνεχίζεται και προκαλεί 
σοβαρές επιβλαβείς συνέπειες και ότι η 
παράβαση συνεπάγεται σοβαρό ποινικό 
αδίκημα που συνιστά απειλή για τη ζωή ή 
την ασφάλεια προσώπων, να ζητούν από 
την αρμόδια δικαστική αρχή του εν λόγω 
κράτους μέλους να διατάξει τον προσωρινό 
περιορισμό της πρόσβασης των αποδεκτών 
της υπηρεσίας που αφορά η παράβαση ή, 
μόνον όταν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, 
της πρόσβασης στην επιγραμμική διεπαφή 
του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών στην 
οποία πραγματοποιείται η παράβαση.

β) όταν ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών θεωρεί ότι ο πάροχος δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
πρώτης περίπτωσης, ή ότι η παράβαση 
συνεχίζεται και προκαλεί σοβαρές 
επιβλαβείς συνέπειες και ότι η παράβαση 
συνεπάγεται σοβαρό ποινικό αδίκημα που 
συνιστά επικείμενη απειλή για τη ζωή 
προσώπου ή προσώπων, να ζητούν από 
την αρμόδια δικαστική αρχή του εν λόγω 
κράτους μέλους να διατάξει τον προσωρινό 
περιορισμό της πρόσβασης των αποδεκτών 
της υπηρεσίας που αφορά η παράβαση ή, 
μόνον όταν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, 
της πρόσβασης στην επιγραμμική διεπαφή 
του παρόχου ενδιάμεσων υπηρεσιών στην 
οποία πραγματοποιείται η παράβαση.

Or. en

Τροπολογία 804
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας και 
δικαίωμα για αποτελεσματική δικαστική 
προσφυγή

Or. en
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Τροπολογία 805
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τον 
ισχυρισμό παράβασης του παρόντος 
κανονισμού στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο 
διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο 
αποδέκτης. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών αξιολογεί την καταγγελία και, 
κατά περίπτωση, την διαβιβάζει στον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης. Όταν η καταγγελία 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης 
αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος του, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών που 
λαμβάνει την καταγγελία τη διαβιβάζει 
στην εν λόγω αρχή.

Οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τον 
ισχυρισμό παράβασης του παρόντος 
κανονισμού στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο 
διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο 
αποδέκτης. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών αξιολογεί την καταγγελία και, 
κατά περίπτωση, την διαβιβάζει στον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης. Η αξιολόγηση της 
καταγγελίας μπορεί να συμπληρωθεί με 
τη γνώμη του συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο 
διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο 
αποδέκτης όσον αφορά τον τρόπο 
επίλυσης του ζητήματος, λαμβάνοντας 
υπόψη την εθνική νομοθεσία και το 
κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο ενός 
συγκεκριμένου κράτους μέλους. Όταν η 
καταγγελία εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
άλλης αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος 
του, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών 
που λαμβάνει την καταγγελία τη 
διαβιβάζει στην εν λόγω αρχή.

Or. en

Τροπολογία 806
Anna Júlia Donáth, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τον 
ισχυρισμό παράβασης του παρόντος 
κανονισμού στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο 
διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο 
αποδέκτης. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών αξιολογεί την καταγγελία και, 
κατά περίπτωση, την διαβιβάζει στον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης. Όταν η καταγγελία 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης 
αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος του, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών που 
λαμβάνει την καταγγελία τη διαβιβάζει 
στην εν λόγω αρχή.

Οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τον 
ισχυρισμό παράβασης του παρόντος 
κανονισμού στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο 
διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο 
αποδέκτης ή, στην περίπτωση πολύ 
μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών, 
στην Επιτροπή. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών αξιολογεί την καταγγελία και, 
κατά περίπτωση, την διαβιβάζει στον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης ή, στην περίπτωση 
πολύ μεγάλων επιγραμμικών 
πλατφορμών, στην Επιτροπή. Όταν η 
καταγγελία εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
άλλης αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος 
του, ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών 
που λαμβάνει την καταγγελία τη 
διαβιβάζει στην εν λόγω αρχή.

Or. en

Τροπολογία 807
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τον 
ισχυρισμό παράβασης του παρόντος 
κανονισμού στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο 
διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο 
αποδέκτης. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών αξιολογεί την καταγγελία και, 
κατά περίπτωση, την διαβιβάζει στον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης. Όταν η καταγγελία 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης 
αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος του, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών που 

Οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τον 
ισχυρισμό παράβασης του παρόντος 
κανονισμού στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο 
διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο 
αποδέκτης. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών αξιολογεί την καταγγελία και, 
κατά περίπτωση, την διαβιβάζει στον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης. Όταν η καταγγελία 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης 
αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος του, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών που 
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λαμβάνει την καταγγελία τη διαβιβάζει 
στην εν λόγω αρχή.

λαμβάνει την καταγγελία τη διαβιβάζει 
στην εν λόγω αρχή και ενημερώνει το 
άτομο που υπέβαλε την καταγγελία.

Or. en

Τροπολογία 808
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αποδέκτες της υπηρεσίας έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τον 
ισχυρισμό παράβασης του παρόντος 
κανονισμού στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο 
διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο 
αποδέκτης. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών αξιολογεί την καταγγελία και, 
κατά περίπτωση, την διαβιβάζει στον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης. Όταν η καταγγελία 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης 
αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος του, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών που 
λαμβάνει την καταγγελία τη διαβιβάζει 
στην εν λόγω αρχή.

Οι αποδέκτες της υπηρεσίας και οι 
αξιόπιστες πηγές επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου έχουν το 
δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία κατά 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με τον 
ισχυρισμό παράβασης του παρόντος 
κανονισμού στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών του κράτους μέλους στο οποίο 
διαμένει ή είναι εγκατεστημένος ο 
αποδέκτης. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών αξιολογεί την καταγγελία και, 
κατά περίπτωση, την διαβιβάζει στον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης. Όταν η καταγγελία 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα άλλης 
αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος του, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών που 
λαμβάνει την καταγγελία τη διαβιβάζει 
στην εν λόγω αρχή.

Or. fr

Τροπολογία 809
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο 
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συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης όσον αφορά 
παράπονα που διαβιβάζονται από τον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών του 
κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ή 
είναι εγκατεστημένος ο αποδέκτης, θα 
πρέπει να εκτιμήσει το ζήτημα εγκαίρως 
και να ενημερώσει τον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους 
μέλους στο οποίο διαμένει ή είναι 
εγκατεστημένος ο αποδέκτης, σχετικά με 
τον τρόπο χειρισμού του παραπόνου.

Or. en

Τροπολογία 810
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη κάθε άλλης 
διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το 
δικαίωμα αποτελεσματικής δικαστικής 
προσφυγής κατά νομικά δεσμευτικής 
απόφασης εποπτικής αρχής που το 
αφορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα άτομο που υπόκειται σε δεσμευτική απόφαση ενός συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και όταν δεν 
πραγματοποιείται καμία ενέργεια για κάποιο παράπονο. Το προτεινόμενο κείμενο εμπνέεται 
από το άρθρο 78 του ΓΚΠΔ.

Τροπολογία 811
Patrick Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – εδάφιο 1 β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης 
διοικητικής ή μη δικαστικής προσφυγής, 
κάθε αποδέκτης θα έχει το δικαίωμα 
αποτελεσματικής δικαστικής προσφυγής, 
όταν ο αρμόδιος συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών δεν χειρίζεται κάποιο 
παράπονο ή δεν ενημερώνει τον 
αποδέκτη εντός τριών μηνών σχετικά με 
την πρόοδο ή το αποτέλεσμα της 
καταγγελίας που υποβλήθηκε σύμφωνα 
με την παράγραφο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα άτομο που υπόκειται σε δεσμευτική απόφαση ενός συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να έχει το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και όταν δεν 
πραγματοποιείται καμία ενέργεια για κάποιο παράπονο. Το προτεινόμενο κείμενο εμπνέεται 
από το άρθρο 78 του ΓΚΠΔ.

Τροπολογία 812
Marina Kaljurand

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τον αριθμό και το αντικείμενο των 
εντολών ανάληψης δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου και των εντολών 
παροχής πληροφοριών που εκδίδονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 από 
οποιαδήποτε εθνική δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους μέλους του 
οικείου συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών·

α) τον αριθμό και το αντικείμενο των 
εντολών ανάληψης δράσης κατά 
παράνομου περιεχομένου και των εντολών 
παροχής πληροφοριών που εκδίδονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 από 
οποιαδήποτε εθνική δικαστική αρχή του 
κράτους μέλους του οικείου συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 813
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ένα αίτημα ή σύσταση σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 δεν πρέπει να 
αποκλείει τη δυνατότητα του συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών του κράτους 
μέλους στο οποίο διαμένει ή είναι 
εγκατεστημένος ο αποδέκτης της 
υπηρεσίας, να μπορεί να διεξάγει τη δική 
του έρευνα σχετικά με την υποψία 
παράβασης του παρόντος κανονισμού 
από έναν πάροχο ενδιάμεσης υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 814
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Μια σύσταση σύμφωνα με τις 
παραγράφους 1 και 2 μπορεί επιπλέον να 
αναφέρει:
α) γνώμη για θέματα που περιλαμβάνουν 
τη συνεκτίμηση του εθνικού δικαίου και 
του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου·
β) σχέδιο απόφασης βάσει έρευνας 
σύμφωνα με την παράγραφο 1α·

Or. en

Τροπολογία 815
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών που έστειλε το αίτημα ή, κατά 
περίπτωση, το συμβούλιο δεν λάβει 
απάντηση εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην παράγραφο 4 ή εάν δεν 
συμφωνεί με την αξιολόγηση του 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης, μπορεί να 
παραπέμψει το ζήτημα στην Επιτροπή, 
παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες. 
Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον το αίτημα ή τη σύσταση που 
εστάλη στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης, τυχόν 
πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 και την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4.

5. Εάν ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών που έστειλε το αίτημα ή, κατά 
περίπτωση, το συμβούλιο δεν λάβει 
απάντηση εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στην παράγραφο 4 ή εάν δεν 
συμφωνεί με την αξιολόγηση του 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης, μπορεί να 
παραπέμψει το ζήτημα στο συμβούλιο, 
παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες. 
Οι εν λόγω πληροφορίες περιλαμβάνουν 
τουλάχιστον το αίτημα ή τη σύσταση που 
εστάλη στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης, τυχόν 
πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται 
σύμφωνα με την παράγραφο 3 και την 
κοινοποίηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 816
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή αξιολογεί το ζήτημα 
εντός τριών μηνών από την παραπομπή 
του σύμφωνα με την παράγραφο 5, 
κατόπιν διαβούλευσης με τον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης και το συμβούλιο, εκτός 
εάν αυτό παρέπεμψε το ζήτημα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 817
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 45 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν η Επιτροπή καταλήξει, 
σύμφωνα με την παράγραφο 6, στο 
συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση ή τα μέτρα 
έρευνας ή επιβολής που έχουν ληφθεί ή 
προβλέπονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 δεν συνάδουν με τον 
παρόντα κανονισμό, ζητεί από τον 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης, αφενός, να 
αξιολογήσει περαιτέρω το ζήτημα και να 
λάβει τα αναγκαία μέτρα έρευνας ή 
επιβολής για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό 
και, αφετέρου, να την ενημερώσει 
σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν 
εντός δύο μηνών από την υποβολή του εν 
λόγω αιτήματος.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 818
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Εάν η Επιτροπή καταλήξει, 
σύμφωνα με την παράγραφο 6, στο 
συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση ή τα μέτρα 
έρευνας ή επιβολής που έχουν ληφθεί ή 
προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 
4 δεν συνάδουν με τον παρόντα 
κανονισμό, ζητεί από τον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης, αφενός, να αξιολογήσει 
περαιτέρω το ζήτημα και να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα έρευνας ή επιβολής για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό και, αφετέρου, να την 
ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα που 
ελήφθησαν εντός δύο μηνών από την 

7. Εάν η Επιτροπή καταλήξει, 
σύμφωνα με την παράγραφο 6, στο 
συμπέρασμα ότι η αξιολόγηση ή τα μέτρα 
έρευνας ή επιβολής που έχουν ληφθεί ή 
προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 
4 δεν συνάδουν με τον παρόντα 
κανονισμό, ζητεί από τον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης, αφενός, να αξιολογήσει 
περαιτέρω το ζήτημα και να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα έρευνας ή επιβολής για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό και, αφετέρου, να την 
ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα που 
ελήφθησαν εντός δύο μηνών από την 
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υποβολή του εν λόγω αιτήματος. υποβολή του εν λόγω αιτήματος. Αυτές οι 
πληροφορίες πρέπει να διαβιβάζονται 
επίσης στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών ή στο συμβούλιο που κίνησε 
τη διαδικασία σύμφωνα με την 
παράγραφο 1.

Or. en

Τροπολογία 819
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Δύο μήνες μετά το αίτημα που 
αναφέρεται στην παράγραφο 7, η 
Επιτροπή καταλήγει σε συμπέρασμα για 
το εάν η αξιολόγηση ή τα μέτρα έρευνας 
ή εκτέλεσης που έχουν ληφθεί ή 
προβλέπονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 δεν συμβιβάζονται με τον 
παρόντα κανονισμό. Εάν η Επιτροπή 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η 
αξιολόγηση ή τα μέτρα έρευνας ή 
επιβολής που έχουν ληφθεί ή 
προβλέπονται σύμφωνα με την 
παράγραφο 4 είναι ασυμβίβαστα με τον 
παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή κινεί 
εντός ενός μηνός διαδικασίες επί 
παραβάσει κατά του κράτους μέλους του 
οικείου συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 820
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Κοινές έρευνες και αιτήματα για 
παρέμβαση της Επιτροπής

Κοινές έρευνες και αιτήματα για 
παρέμβαση του συμβουλίου

Or. en

Τροπολογία 821
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν ένας συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης έχει 
λόγους να εικάζει ότι μια πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα παραβίασε τον 
παρόντα κανονισμό, μπορεί να ζητεί από 
την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
έρευνας και επιβολής, ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το τμήμα 
3. Το εν λόγω αίτημα περιέχει όλες τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στο άρθρο 
45 παράγραφος 2 και εκθέτει τους λόγους 
για τους οποίους ζητείται η παρέμβαση της 
Επιτροπής.

2. Όταν ένας συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης έχει 
λόγους να εικάζει ότι μια πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα παραβίασε τον 
παρόντα κανονισμό, μπορεί να ζητεί από 
το συμβούλιο να λάβει τα αναγκαία μέτρα 
έρευνας και επιβολής, ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τον 
παρόντα κανονισμό σύμφωνα με το τμήμα 
3. Το εν λόγω αίτημα περιέχει όλες τις 
πληροφορίες που παρατίθενται στο άρθρο 
45 παράγραφος 2 και εκθέτει τους λόγους 
για τους οποίους ζητείται η παρέμβαση του 
συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 822
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Συγκροτείται ανεξάρτητη 
συμβουλευτική ομάδα συντονιστών 
ψηφιακών υπηρεσιών για την επίβλεψη 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών με την 
ονομασία «ευρωπαϊκό συμβούλιο 
ψηφιακών υπηρεσιών» (στο εξής: 
συμβούλιο).

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεπής εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, συγκροτείται το «ευρωπαϊκό 
συμβούλιο ψηφιακών υπηρεσιών» (στο 
εξής: συμβούλιο») ως όργανο της 
Ένωσης. Το συμβούλιο αποτελεί νομικό 
πρόσωπο.
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Or. en

Τροπολογία 823
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το συμβούλιο ενεργεί ανεξάρτητα 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του 
ή την άσκηση των εξουσιών του.

Or. en

Τροπολογία 824
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Το συμβούλιο εκπροσωπείται από 
τον πρόεδρό του.

Or. en

Τροπολογία 825
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το συμβούλιο συμβουλεύει τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών και 
την Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό με σκοπό την επίτευξη των 
ακόλουθων στόχων:

2. Το συμβούλιο αποφασίζει 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό με 
σκοπό την επίτευξη των ακόλουθων 
στόχων:
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Or. en

Τροπολογία 826
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να συμβάλλει στη συνεπή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και 
στην αποτελεσματική συνεργασία των 
συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών και της 
Επιτροπής για θέματα που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό·

α) να διασφαλίσει τη συνεπή 
εφαρμογή σε ολόκληρη την Ένωση του 
παρόντος κανονισμού και στην 
αποτελεσματική συνεργασία των 
συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών και της 
Επιτροπής για θέματα που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 827
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να συντονίζει και να συμβάλλει 
στην καθοδήγηση και ανάλυση της 
Επιτροπής και των συντονιστών 
ψηφιακών υπηρεσιών και άλλων αρμόδιων 
αρχών όσον αφορά αναδυόμενα ζητήματα 
στην εσωτερική αγορά σχετικά με θέματα 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό·

β) να συντονίζει και να παρέχει 
καθοδήγηση και ανάλυση στην Επιτροπή 
και στους συντονιστές ψηφιακών 
υπηρεσιών και άλλων αρμόδιων αρχών 
όσον αφορά αναδυόμενα ζητήματα στην 
εσωτερική αγορά σχετικά με θέματα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 828
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 47 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) να βοηθά τους συντονιστές 
ψηφιακών υπηρεσιών και την Επιτροπή 
στην επίβλεψη πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών.

γ) να βοηθά τους συντονιστές 
ψηφιακών υπηρεσιών στην επίβλεψη πολύ 
μεγάλων επιγραμμικών πλατφορμών.

Or. en

Τροπολογία 829
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το συμβούλιο εκλέγει έναν 
πρόεδρο και δύο αναπληρωτές προέδρους 
μεταξύ των μελών του με απλή 
πλειοψηφία.

Or. en

Τροπολογία 830
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η διάρκεια της θητείας του 
προέδρου και των αναπληρωτών 
προέδρων είναι πενταετής και 
ανανεώσιμη άπαξ.

Or. en

Τροπολογία 831
Clare Daly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η προεδρία του συμβουλίου 
ασκείται από την Επιτροπή. Η Επιτροπή 
συγκαλεί τις συνεδριάσεις και καταρτίζει 
την ημερήσια διάταξη σύμφωνα με τα 
καθήκοντα του συμβουλίου βάσει του 
παρόντος κανονισμού και του εσωτερικού 
κανονισμού του.

3. Η προεδρία του συμβουλίου 
ασκείται από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος 
συγκαλεί τις συνεδριάσεις και καταρτίζει 
την ημερήσια διάταξη σύμφωνα με τα 
καθήκοντα του συμβουλίου βάσει του 
παρόντος κανονισμού και του εσωτερικού 
κανονισμού του.

Or. en

Τροπολογία 832
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Το συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί 
στις συνεδριάσεις του εμπειρογνώμονες 
και παρατηρητές και μπορεί να 
συνεργάζεται με άλλα όργανα, 
οργανισμούς, υπηρεσίες και 
συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, 
καθώς και με εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες, κατά περίπτωση. Το 
συμβούλιο δημοσιεύει τα αποτελέσματα 
αυτής της συνεργασίας.

5. Το συμβούλιο μπορεί να προσκαλεί 
στις συνεδριάσεις του εμπειρογνώμονες 
και παρατηρητές, και συνεργάζεται με 
άλλα όργανα, οργανισμούς, υπηρεσίες και 
συμβουλευτικές ομάδες της Ένωσης, 
καθώς και με εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες, κατά περίπτωση. Το 
συμβούλιο δημοσιεύει τα αποτελέσματα 
αυτής της συνεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 833
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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6. Το συμβούλιο θεσπίζει τον 
εσωτερικό του κανονισμό, κατόπιν 
σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής.

6. Το συμβούλιο θεσπίζει τον 
εσωτερικό του κανονισμό με πλειοψηφία 
δύο τρίτων επί των μελών του και 
οργανώνει τους οικείους κανόνες 
λειτουργίας.

Or. en

Τροπολογία 834
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Το συμβούλιο θεσπίζει τον 
εσωτερικό του κανονισμό, κατόπιν 
σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής.

6. Το συμβούλιο θεσπίζει τον 
εσωτερικό του κανονισμό και ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 835
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συμβουλεύει την Επιτροπή να 
λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 51 και, εφόσον ζητηθεί από την 
Επιτροπή, εκδίδει γνώμες σχετικά με 
σχέδια μέτρων της Επιτροπής που 
αφορούν πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό·

δ) αποφασίζει να λάβει τα μέτρα που 
αναφέρονται στο άρθρο 51 και να εκδίδει 
γνώμες σχετικά με τις πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 836
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) συμβουλεύει την Επιτροπή να 
λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 51 και, εφόσον ζητηθεί από την 
Επιτροπή, εκδίδει γνώμες σχετικά με 
σχέδια μέτρων της Επιτροπής που 
αφορούν πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό·

δ) συμβουλεύει την Επιτροπή να 
λάβει τα μέτρα που αναφέρονται στο 
άρθρο 51 και εκδίδει γνώμες σχετικά με 
θέματα που αφορούν πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 837
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) στ) εκδίδει γνώμες, συστάσεις ή 
συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με 
το άρθρο 34.

Or. en

Τροπολογία 838
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης 
εκδώσει απόφαση στην οποία 
διαπιστώνεται ότι μια πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα έχει παραβιάσει 
κάποια από τις διατάξεις του κεφαλαίου III 

1. Εάν ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης 
εκδώσει απόφαση στην οποία 
διαπιστώνεται ότι μια πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα έχει παραβιάσει 
κάποια από τις διατάξεις του κεφαλαίου III 
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τμήμα 4, χρησιμοποιεί το σύστημα 
ενισχυμένης επίβλεψης που προβλέπεται 
στο παρόν άρθρο. Λαμβάνει ιδιαιτέρως 
υπόψη κάθε γνώμη και σύσταση της 
Επιτροπής και του συμβουλίου σύμφωνα 
με το παρόν άρθρο.

τμήμα 4, χρησιμοποιεί το σύστημα 
ενισχυμένης επίβλεψης που προβλέπεται 
στο παρόν άρθρο· το συμβούλιο με δική 
του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος 
τουλάχιστον τριών συντονιστών 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
προορισμού, εάν έχει λόγους να 
υποπτεύεται ότι μια πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα παραβίασε 
οποιαδήποτε από αυτές τις διατάξεις, 
κάνει χρήση του ενισχυμένου συστήματος 
εποπτείας που ορίζεται στο παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 839
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την κοινοποίηση της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στην πολύ 
μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης της ζητεί να 
καταρτίσει σχέδιο δράσης και να το 
κοινοποιήσει στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης, 
στην Επιτροπή και στο συμβούλιο, εντός 
ενός μηνός από την εν λόγω απόφαση, 
διευκρινίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η 
πλατφόρμα σκοπεύει να παύσει ή να 
αποκαταστήσει την παράβαση. Τα μέτρα 
που ορίζονται στο σχέδιο δράσης μπορούν 
να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, 
συμμετοχή σε κώδικα δεοντολογίας όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 35.

2. Κατά την κοινοποίηση της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο στην πολύ 
μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης της ζητεί να 
καταρτίσει σχέδιο δράσης και να το 
κοινοποιήσει στο συμβούλιο, εντός ενός 
μηνός από την εν λόγω απόφαση, 
διευκρινίζοντας τον τρόπο με τον οποίο η 
πλατφόρμα σκοπεύει να παύσει ή να 
αποκαταστήσει την παράβαση. Τα μέτρα 
που ορίζονται στο σχέδιο δράσης μπορούν 
να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, 
συμμετοχή σε κώδικα δεοντολογίας όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 35.

Or. en

Τροπολογία 840
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Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του σχεδίου δράσης, το 
συμβούλιο γνωστοποιεί στον συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών της χώρας 
εγκατάστασης τη γνώμη του για το 
σχέδιο δράσης. Εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή της προαναφερόμενης γνώμης, 
ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών 
αποφασίζει αν το σχέδιο δράσης είναι 
κατάλληλο για την παύση ή την 
αποκατάσταση της παράβασης.

3. Εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή του σχεδίου δράσης, το 
συμβούλιο αποφασίζει αν το σχέδιο 
δράσης είναι κατάλληλο για την παύση ή 
την αποκατάσταση της παράβασης.

Or. en

Τροπολογία 841
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών 
της χώρας εγκατάστασης έχει επιφυλάξεις 
ως προς την ικανότητα των μέτρων να 
παύσουν ή να αποκαταστήσουν την 
παράβαση, μπορεί να ζητήσει από την 
οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα να υποβληθεί σε πρόσθετο, 
ανεξάρτητο έλεγχο για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών 
όσον αφορά την παύση ή την 
αποκατάσταση της παράβασης. Στην 
περίπτωση αυτή, η πλατφόρμα αποστέλλει 
την έκθεση ελέγχου στον εν λόγω 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών, στην 
Επιτροπή και στο συμβούλιο εντός 
τεσσάρων μηνών από την απόφαση που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Όταν 
ζητείται ο προαναφερόμενος πρόσθετος 

Εάν ο συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών 
της χώρας εγκατάστασης έχει επιφυλάξεις 
ως προς την ικανότητα των μέτρων να 
παύσουν ή να αποκαταστήσουν την 
παράβαση, μπορεί να ζητήσει από την 
οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα να υποβληθεί σε πρόσθετο, 
ανεξάρτητο έλεγχο για την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων αυτών 
όσον αφορά την παύση ή την 
αποκατάσταση της παράβασης. Στην 
περίπτωση αυτή, η πλατφόρμα αποστέλλει 
την έκθεση ελέγχου στον εν λόγω 
συντονιστή ψηφιακών υπηρεσιών και στο 
συμβούλιο εντός ενός μήνα από την 
απόφαση που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο.
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έλεγχος, ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών μπορεί να ορίσει συγκεκριμένο 
ελεγκτικό φορέα για τη διενέργεια του 
ελέγχου, με δαπάνες της οικείας 
πλατφόρμας, ο οποίος επιλέγεται βάσει 
των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 
28 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 842
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης 
κοινοποιεί στην Επιτροπή, το συμβούλιο 
και την οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα τις απόψεις του σχετικά με το 
αν η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
έπαυσε ή αποκατέστησε την παράβαση και 
τις αιτιολογεί. Τούτο συμβαίνει εντός των 
ακόλουθων προθεσμιών, ανάλογα με την 
περίπτωση:

4. Το συμβούλιο κοινοποιεί στην 
οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα τις απόψεις του σχετικά με το 
αν η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
έπαυσε ή αποκατέστησε την παράβαση και 
τις αιτιολογεί. Τούτο συμβαίνει εντός των 
ακόλουθων προθεσμιών, ανάλογα με την 
περίπτωση:

Or. en

Τροπολογία 843
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εντός ενός μηνός από την 
παραλαβή της έκθεσης ελέγχου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 δεύτερο 
εδάφιο, όταν έχει διενεργηθεί τέτοιος 
έλεγχος·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 844
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εντός τριών μηνών από την 
απόφαση σχετικά με το σχέδιο δράσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 πρώτο 
εδάφιο, όταν δεν έχει διενεργηθεί τέτοιος 
έλεγχος·

β) εντός ενός μήνα από την απόφαση 
σχετικά με το σχέδιο δράσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3·

Or. en

Τροπολογία 845
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σύμφωνα με την εν λόγω κοινοποίηση, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης δεν έχει πλέον το 
δικαίωμα να λάβει μέτρα έρευνας ή 
επιβολής όσον αφορά τη σχετική 
συμπεριφορά της πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 66 ή τυχόν άλλων 
μέτρων που μπορεί να λάβει κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής.

Σύμφωνα με την εν λόγω κοινοποίηση, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας εγκατάστασης δεν έχει πλέον το 
δικαίωμα να λάβει μέτρα έρευνας ή 
επιβολής όσον αφορά τη σχετική 
συμπεριφορά της πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας, με την 
επιφύλαξη του άρθρου 66 ή τυχόν άλλων 
μέτρων που μπορεί να λάβει κατόπιν 
αιτήματος του συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 846
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 51 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρέμβαση της Επιτροπής και κίνηση 
διαδικασίας

Παρέμβαση του συμβουλίου και κίνηση 
διαδικασίας

Or. en

Τροπολογία 847
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Fabienne Keller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, ενεργώντας είτε 
έπειτα από σύσταση του συμβουλίου είτε 
με δική της πρωτοβουλία κατόπιν 
διαβούλευσης με το συμβούλιο, μπορεί να 
κινήσει διαδικασία ενόψει της πιθανής 
έκδοσης αποφάσεων δυνάμει των άρθρων 
58 και 59 όσον αφορά τη σχετική 
συμπεριφορά της πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας, η οποία:

1. Η Επιτροπή, ενεργώντας είτε 
έπειτα από σύσταση του συμβουλίου είτε 
κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον τριών 
από τους συντονιστές ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας προορισμού, 
μπορεί να κινήσει διαδικασία ενόψει της 
πιθανής έκδοσης αποφάσεων δυνάμει των 
άρθρων 58 και 59 όσον αφορά τη σχετική 
συμπεριφορά της πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας, η οποία:

Or. en

Τροπολογία 848
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή, ενεργώντας είτε 
έπειτα από σύσταση του συμβουλίου είτε 
με δική της πρωτοβουλία κατόπιν 
διαβούλευσης με το συμβούλιο, μπορεί να 
κινήσει διαδικασία ενόψει της πιθανής 
έκδοσης αποφάσεων δυνάμει των άρθρων 
58 και 59 όσον αφορά τη σχετική 

1. Το συμβούλιο, ενεργώντας είτε 
έπειτα από σύσταση τουλάχιστον τριών 
συντονιστών ψηφιακών υπηρεσιών της 
χώρας προορισμού είτε με δική της 
πρωτοβουλία κατόπιν διαβούλευσης με το 
συμβούλιο, μπορεί να κινήσει διαδικασία 
ενόψει της πιθανής έκδοσης αποφάσεων 
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συμπεριφορά της πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας, η οποία:

δυνάμει των άρθρων 58 και 59 όσον αφορά 
τη σχετική συμπεριφορά της πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας, η οποία:

Or. en

Τροπολογία 849
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) εικάζεται ότι παραβίασε κάποια 
από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού και ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης δεν 
έλαβε μέτρα έρευνας ή επιβολής, σύμφωνα 
με το αίτημα της Επιτροπής που 
αναφέρεται στο άρθρο 45 παράγραφος 7, 
κατά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται 
στο αίτημα·

α) εικάζεται ότι παραβίασε κάποια 
από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού και ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης δεν 
έλαβε μέτρα έρευνας ή επιβολής κατά τη 
λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στο 
αίτημα·

Or. en

Τροπολογία 850
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εικάζεται ότι παραβίασε κάποια 
από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού και ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης 
ζήτησε από την Επιτροπή να παρέμβει 
σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2, 
κατά την παραλαβή του αιτήματος·

β) εικάζεται ότι παραβίασε κάποια 
από τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού και ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης 
ζήτησε από το συμβούλιο να παρέμβει 
σύμφωνα με το άρθρο 46 παράγραφος 2, 
κατά την παραλαβή του αιτήματος·

Or. en
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Τροπολογία 851
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να 
κινήσει διαδικασία δυνάμει της 
παραγράφου 1, ενημερώνει όλους τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, το 
συμβούλιο και την οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα.

2. Εάν το συμβούλιο αποφασίσει να 
κινήσει διαδικασία δυνάμει της 
παραγράφου 1, ενημερώνει όλους τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών και την 
οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα.

Or. en

Τροπολογία 852
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών που αναφέρεται στο άρθρο 45 
παράγραφος 7, στο άρθρο 46 παράγραφος 
2 και στο άρθρο 50 παράγραφος 1, κατά 
περίπτωση, διαβιβάζει στην Επιτροπή, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση μετά 
την ενημέρωσή του:

3. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών που αναφέρεται στο άρθρο στο 
άρθρο 46 παράγραφος 2 και στο άρθρο 50 
παράγραφος 1, κατά περίπτωση, διαβιβάζει 
στην Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση μετά την ενημέρωσή του:

Or. en

Τροπολογία 853
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κάθε άλλη πληροφορία την οποία 
έχει στην κατοχή του ο συντονιστής 

γ) κάθε άλλη πληροφορία την οποία 
έχει στην κατοχή του ο συντονιστής 
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ψηφιακών υπηρεσιών και ενδέχεται να 
σχετίζεται με τη διαδικασία που κίνησε η 
Επιτροπή.

ψηφιακών υπηρεσιών και ενδέχεται να 
σχετίζεται με τη διαδικασία που κίνησε το 
συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 854
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το συμβούλιο και οι συντονιστές 
ψηφιακών υπηρεσιών που υποβάλλουν το 
αίτημα που αναφέρεται στο άρθρο 45 
παράγραφος 1 διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή, χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση μετά την ενημέρωσή τους, 
κάθε πληροφορία την οποία έχουν στην 
κατοχή τους και ενδέχεται να σχετίζεται 
με τη διαδικασία που κίνησε η Επιτροπή.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 855
Moritz Körner, Michal Šimečka, Jan-Christoph Oetjen, Sophia in 't Veld

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να εκτελεί τα 
καθήκοντα που της ανατίθενται βάσει του 
παρόντος τμήματος, η Επιτροπή μπορεί με 
απλό αίτημα ή με απόφαση να ζητήσει από 
τις οικείες πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, καθώς και κάθε άλλο 
πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που 
αφορούν τις εμπορικές, επιχειρηματικές, 
βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του 
δραστηριότητες, το οποίο μπορεί εύλογα 
να γνωρίζει πληροφορίες σχετικές με την 

1. Προκειμένου να εκτελεί τα 
καθήκοντα που της ανατίθενται βάσει του 
παρόντος τμήματος, η Επιτροπή μπορεί με 
απλό αίτημα ή με απόφαση να ζητήσει από 
τις οικείες πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, καθώς και κάθε άλλο 
πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που 
αφορούν τις εμπορικές, επιχειρηματικές, 
βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του 
δραστηριότητες, το οποίο μπορεί εύλογα 
να γνωρίζει πληροφορίες σχετικές με την 
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εικαζόμενη παράβαση ή την παράβαση, 
ανάλογα με την περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
που διενεργούν τους ελέγχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 28 και στο άρθρο 
50 παράγραφος 3, να παράσχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες εντός εύλογης 
προθεσμίας.

εικαζόμενη παράβαση ή την παράβαση, 
ανάλογα με την περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
που διενεργούν τους ελέγχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 28 και στο άρθρο 
50 παράγραφος 3, να παράσχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες εντός εύλογης 
προθεσμίας, εκτός εάν οι πληροφορίες 
αυτές είναι γνωστό ότι προστατεύονται 
από ασυλίες και προνόμια σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 856
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να εκτελεί τα 
καθήκοντα που της ανατίθενται βάσει του 
παρόντος τμήματος, η Επιτροπή μπορεί με 
απλό αίτημα ή με απόφαση να ζητήσει από 
τις οικείες πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, καθώς και κάθε άλλο 
πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που 
αφορούν τις εμπορικές, επιχειρηματικές, 
βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του 
δραστηριότητες, το οποίο μπορεί εύλογα 
να γνωρίζει πληροφορίες σχετικές με την 
εικαζόμενη παράβαση ή την παράβαση, 
ανάλογα με την περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
που διενεργούν τους ελέγχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 28 και στο άρθρο 
50 παράγραφος 3, να παράσχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες εντός εύλογης 
προθεσμίας.

1. Προκειμένου να εκτελεί τα 
καθήκοντα που της ανατίθενται βάσει του 
παρόντος τμήματος, η Επιτροπή μπορεί με 
απλό αίτημα ή με απόφαση να ζητήσει από 
τις οικείες πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, τους νόμιμους εκπροσώπους 
τους, καθώς και κάθε άλλο πρόσωπο που 
ενεργεί για σκοπούς που αφορούν τις 
εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή 
επαγγελματικές του δραστηριότητες, το 
οποίο μπορεί εύλογα να γνωρίζει 
πληροφορίες σχετικές με την εικαζόμενη 
παράβαση ή την παράβαση, ανάλογα με 
την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων 
των οργανισμών που διενεργούν τους 
ελέγχους που αναφέρονται στο άρθρο 28 
και στο άρθρο 50 παράγραφος 3, να 
παράσχουν τις εν λόγω πληροφορίες εντός 
εύλογης προθεσμίας.

Or. en

Τροπολογία 857
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Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προκειμένου να εκτελεί τα 
καθήκοντα που της ανατίθενται βάσει του 
παρόντος τμήματος, η Επιτροπή μπορεί με 
απλό αίτημα ή με απόφαση να ζητήσει από 
τις οικείες πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, καθώς και κάθε άλλο 
πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που 
αφορούν τις εμπορικές, επιχειρηματικές, 
βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του 
δραστηριότητες, το οποίο μπορεί εύλογα 
να γνωρίζει πληροφορίες σχετικές με την 
εικαζόμενη παράβαση ή την παράβαση, 
ανάλογα με την περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
που διενεργούν τους ελέγχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 28 και στο άρθρο 
50 παράγραφος 3, να παράσχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες εντός εύλογης 
προθεσμίας.

1. Προκειμένου να εκτελεί τα 
καθήκοντα που της ανατίθενται βάσει του 
παρόντος τμήματος, το συμβούλιο μπορεί 
με απλό αίτημα ή με απόφαση να ζητήσει 
από τις οικείες πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες, καθώς και κάθε άλλο 
πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς που 
αφορούν τις εμπορικές, επιχειρηματικές, 
βιοτεχνικές ή επαγγελματικές του 
δραστηριότητες, το οποίο μπορεί εύλογα 
να γνωρίζει πληροφορίες σχετικές με την 
εικαζόμενη παράβαση ή την παράβαση, 
ανάλογα με την περίπτωση, 
συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών 
που διενεργούν τους ελέγχους που 
αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 3, 
να παράσχουν τις εν λόγω πληροφορίες 
εντός εύλογης προθεσμίας.

Or. en

Τροπολογία 858
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την υποβολή απλού 
αιτήματος παροχής πληροφοριών προς την 
οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα ή άλλο πρόσωπο που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1, η 
Επιτροπή αναφέρει τη νομική βάση και 
τον σκοπό του αιτήματος, προσδιορίζει τις 
ζητούμενες πληροφορίες και καθορίζει την 
προθεσμία υποβολής των ζητούμενων 
πληροφοριών, καθώς και τις κυρώσεις που 

2. Κατά την υποβολή απλού 
αιτήματος παροχής πληροφοριών προς την 
οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα ή άλλο πρόσωπο που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1, 
το συμβούλιο αναφέρει τη νομική βάση 
και τον σκοπό του αιτήματος, προσδιορίζει 
τις ζητούμενες πληροφορίες και καθορίζει 
την προθεσμία υποβολής των ζητούμενων 
πληροφοριών, καθώς και τις κυρώσεις που 
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επισύρει η παροχή ανακριβών ή 
παραπλανητικών πληροφοριών σύμφωνα 
με το άρθρο 59.

επισύρει η παροχή ανακριβών ή 
παραπλανητικών πληροφοριών σύμφωνα 
με το άρθρο 59.

Or. en

Τροπολογία 859
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η Επιτροπή ζητά με απόφαση 
την υποβολή πληροφοριών από την οικεία 
πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα ή 
άλλο πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 
52 παράγραφος 1, αναφέρει τη νομική 
βάση και τον σκοπό του αιτήματός της, 
προσδιορίζει τις ζητούμενες πληροφορίες 
και καθορίζει την προθεσμία υποβολής 
των ζητούμενων πληροφοριών. Επίσης 
μνημονεύονται οι κυρώσεις που προβλέπει 
το άρθρο 59 και μνημονεύονται ή 
επιβάλλονται οι περιοδικές χρηματικές 
ποινές που προβλέπει το άρθρο 60. Στην 
απόφαση αναφέρεται επίσης το δικαίωμα 
προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Όταν το συμβούλιο ζητά με 
απόφαση την υποβολή πληροφοριών από 
την οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα ή άλλο πρόσωπο που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1, 
αναφέρει τη νομική βάση και τον σκοπό 
του αιτήματός της, προσδιορίζει τις 
ζητούμενες πληροφορίες και καθορίζει την 
προθεσμία υποβολής των ζητούμενων 
πληροφοριών. Επίσης μνημονεύονται οι 
κυρώσεις που προβλέπει το άρθρο 59 και 
μνημονεύονται ή επιβάλλονται οι 
περιοδικές χρηματικές ποινές που 
προβλέπει το άρθρο 60. Στην απόφαση 
αναφέρεται επίσης το δικαίωμα προσφυγής 
κατά της απόφασης ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 860
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κατ’ αίτηση της Επιτροπής, οι 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών και 
άλλες αρμόδιες αρχές παρέχουν στην 

5. Κατ’ αίτηση του συμβουλίου, οι 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών και 
άλλες αρμόδιες αρχές παρέχουν στο 
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Επιτροπή όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες προς εκπλήρωση των 
καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του 
παρόντος τμήματος.

συμβούλιο όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες προς εκπλήρωση των 
καθηκόντων που της ανατίθενται βάσει του 
παρόντος τμήματος.

Or. en

Τροπολογία 861
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της 
ανατίθενται βάσει του παρόντος τμήματος, 
η Επιτροπή δύναται να καλεί σε ακρόαση 
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
συναινεί προς αυτό για τον σκοπό της 
συλλογής πληροφοριών σχετικών με το 
αντικείμενο της εκάστοτε έρευνας, όσον 
αφορά την εικαζόμενη παράβαση ή την 
παράβαση, κατά περίπτωση.

Προς εκπλήρωση των καθηκόντων που της 
ανατίθενται βάσει του παρόντος τμήματος, 
το συμβούλιο δύναται να καλεί σε 
ακρόαση κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
το οποίο συναινεί προς αυτό για τον σκοπό 
της συλλογής πληροφοριών σχετικών με το 
αντικείμενο της εκάστοτε έρευνας, όσον 
αφορά την εικαζόμενη παράβαση ή την 
παράβαση, κατά περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 862
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Προς εκπλήρωση των καθηκόντων 
που της ανατίθενται βάσει του παρόντος 
τμήματος, η Επιτροπή δύναται να 
διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις 
εγκαταστάσεις της οικείας πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας ή σε άλλο 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 1.

1. Προς εκπλήρωση των καθηκόντων 
που της ανατίθενται βάσει του παρόντος 
τμήματος, το συμβούλιο δύναται να 
διενεργεί επιτόπιες επιθεωρήσεις στις 
εγκαταστάσεις της οικείας πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας ή σε άλλο 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία 863
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επιτόπιες επιθεωρήσεις μπορούν 
επίσης να διενεργούνται με τη συνδρομή 
ελεγκτών ή εμπειρογνωμόνων που 
διορίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 57 παράγραφος 2.

2. Επιτόπιες επιθεωρήσεις μπορούν 
επίσης να διενεργούνται με τη συνδρομή 
ελεγκτών ή εμπειρογνωμόνων που 
διορίζονται από το συμβούλιο σύμφωνα με 
το άρθρο 57 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 864
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά τη διάρκεια επιτόπιων 
επιθεωρήσεων, η Επιτροπή και οι 
ελεγκτές ή οι εμπειρογνώμονες που 
διορίζονται από αυτήν δύνανται να 
ζητήσουν από την πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ή άλλο πρόσωπο 
που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 
1 να παράσχει επεξηγήσεις σχετικά με την 
οργάνωση, τη λειτουργία, το σύστημα ΤΠ, 
τους αλγόριθμους, τη διαχείριση 
δεδομένων και την επιχειρηματική 
συμπεριφορά της. Η Επιτροπή και οι 
ελεγκτές ή οι εμπειρογνώμονες που 
διορίζονται από αυτήν μπορούν να 
απευθύνουν ερωτήσεις στο βασικό 
προσωπικό της πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας ή σε άλλο 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 1.

3. Κατά τη διάρκεια επιτόπιων 
επιθεωρήσεων, το συμβούλιο και οι 
ελεγκτές ή οι εμπειρογνώμονες που 
διορίζονται από αυτήν δύνανται να 
ζητήσουν από την πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ή άλλο πρόσωπο 
που αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 
1 να παράσχει επεξηγήσεις σχετικά με την 
οργάνωση, τη λειτουργία, το σύστημα ΤΠ, 
τους αλγόριθμους, τη διαχείριση 
δεδομένων και την επιχειρηματική 
συμπεριφορά της. Το συμβούλιο και οι 
ελεγκτές ή οι εμπειρογνώμονες που 
διορίζονται από αυτήν μπορούν να 
απευθύνουν ερωτήσεις στο βασικό 
προσωπικό της πολύ μεγάλης 
επιγραμμικής πλατφόρμας ή σε άλλο 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία 865
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα ή άλλο πρόσωπο που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
απαιτείται να υποβληθεί σε επιτόπια 
επιθεώρηση την οποία έχει διατάξει με 
απόφασή της η Επιτροπή. Στην απόφαση 
προσδιορίζονται το αντικείμενο και ο 
σκοπός της επίσκεψης, ορίζεται η 
ημερομηνία έναρξής της και 
μνημονεύονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 59 και 60, καθώς 
και το δικαίωμα να ζητηθεί επανεξέτασης 
της απόφασης από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Η οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα ή άλλο πρόσωπο που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
απαιτείται να υποβληθεί σε επιτόπια 
επιθεώρηση την οποία έχει διατάξει με 
απόφασή του το συμβούλιο. Στην 
απόφαση προσδιορίζονται το αντικείμενο 
και ο σκοπός της επίσκεψης, ορίζεται η 
ημερομηνία έναρξής της και 
μνημονεύονται οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 59 και 60, καθώς 
και το δικαίωμα να ζητηθεί επανεξέτασης 
της απόφασης από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 866
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στο πλαίσιο διαδικασιών που είναι 
πιθανό να οδηγήσουν στη λήψη απόφασης 
μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 
58 παράγραφος 1, όταν επιβάλλεται να 
αναληφθεί επείγουσα δράση λόγω του 
κινδύνου σοβαρής ζημίας για τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας, η Επιτροπή 
μπορεί, με απόφασή της, να διατάξει τη 
λήψη προσωρινών μέτρων κατά της 
οικείας πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας με βάση εκ πρώτης όψεως 
διαπίστωση παράβασης.

1. Στο πλαίσιο διαδικασιών που είναι 
πιθανό να οδηγήσουν στη λήψη απόφασης 
μη συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 
58 παράγραφος 1, όταν επιβάλλεται να 
αναληφθεί επείγουσα δράση λόγω του 
κινδύνου σοβαρής ζημίας για τους 
αποδέκτες της υπηρεσίας, το συμβούλιο 
μπορεί, με απόφασή του, να διατάξει τη 
λήψη προσωρινών μέτρων κατά της 
οικείας πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας με βάση εκ πρώτης όψεως 
διαπίστωση παράβασης.
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Or. en

Τροπολογία 867
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 56 διαγράφεται
Αναλήψεις υποχρεώσεων

1. Εάν, κατά τη διάρκεια διαδικασίας 
βάσει του παρόντος τμήματος, η πολύ 
μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
προσφερθεί να αναλάβει ορισμένες 
δεσμεύσεις για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης με τις οικείες διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
μπορεί, με απόφασή της, να καταστήσει 
τις δεσμεύσεις αυτές υποχρεωτικές για 
την πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
και να δηλώσει ότι δεν συντρέχουν 
περαιτέρω λόγοι για ανάληψη δράσης.
2. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν 
αιτήματος ή με δική της πρωτοβουλία, να 
κινήσει εκ νέου τη διαδικασία:
α) σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής 
των γεγονότων στα οποία βασίστηκε η 
απόφαση·
β) σε περίπτωση που η πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ενεργήσει 
αντίθετα προς τις δεσμεύσεις της· ή
γ) σε περίπτωση που η απόφαση 
βασίστηκε σε ελλιπείς, ανακριβείς ή 
παραπλανητικές πληροφορίες τις οποίες 
παρείχε η πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα ή άλλο πρόσωπο που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1.
3. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι οι 
δεσμεύσεις που προσφέρεται να αναλάβει 
η πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
δεν μπορούν να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματική συμμόρφωση με τις 
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οικείες διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, απορρίπτει τις εν λόγω 
δεσμεύσεις με αιτιολογημένη απόφαση 
κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 868
Anna Júlia Donáth

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης 
των καθηκόντων που της ανατίθενται 
βάσει του παρόντος τμήματος, η Επιτροπή 
μπορεί να αναλάβει τις απαραίτητες 
δράσεις για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και συμμόρφωσης με αυτόν 
από την οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
διατάξει την εν λόγω πλατφόρμα να 
παράσχει πρόσβαση στις βάσεις 
δεδομένων και τους αλγορίθμους της και 
επεξηγήσεις σχετικά με αυτά.

1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης 
των καθηκόντων που της ανατίθενται 
βάσει του παρόντος τμήματος, η Επιτροπή 
μπορεί να αναλάβει τις απαραίτητες 
δράσεις για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της αποτελεσματικής εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού και 
συμμόρφωσης με αυτόν και τον Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από την 
οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένης της 
λειτουργίας οποιουδήποτε αλγορίθμου 
στην παροχή των υπηρεσιών του. Η 
Επιτροπή μπορεί επίσης να διατάξει την εν 
λόγω πλατφόρμα να παράσχει πρόσβαση 
στις βάσεις δεδομένων και τους 
αλγορίθμους της και επεξηγήσεις σχετικά 
με αυτά.

Or. en

Τροπολογία 869
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης 1. Για τους σκοπούς της εκτέλεσης 
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των καθηκόντων που της ανατίθενται 
βάσει του παρόντος τμήματος, η Επιτροπή 
μπορεί να αναλάβει τις απαραίτητες 
δράσεις για την παρακολούθηση της 
αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και συμμόρφωσης με αυτόν 
από την οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να 
διατάξει την εν λόγω πλατφόρμα να 
παράσχει πρόσβαση στις βάσεις 
δεδομένων και τους αλγορίθμους της και 
επεξηγήσεις σχετικά με αυτά.

των καθηκόντων που της ανατίθενται 
βάσει του παρόντος τμήματος, το 
συμβούλιο μπορεί να αναλάβει τις 
απαραίτητες δράσεις για την 
παρακολούθηση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 
συμμόρφωσης με αυτόν από την οικεία 
πολύ μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα. Το 
συμβούλιο μπορεί επίσης να διατάξει την 
εν λόγω πλατφόρμα να παράσχει 
πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων και τους 
αλγορίθμους της και επεξηγήσεις σχετικά 
με αυτά.

Or. en

Τροπολογία 870
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 57 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι δράσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 μπορούν να περιλαμβάνουν 
τον διορισμό ανεξάρτητων εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών με σκοπό 
να συνδράμουν την Επιτροπή στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
και να παράσχουν στην Επιτροπή ειδική 
εμπειρογνωσία ή γνώσεις.

2. Οι δράσεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 μπορούν να περιλαμβάνουν 
τον διορισμό ανεξάρτητων εξωτερικών 
εμπειρογνωμόνων και ελεγκτών με σκοπό 
να συνδράμουν το συμβούλιο στην 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις 
οικείες διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
και να παράσχουν στο συμβούλιο ειδική 
εμπειρογνωσία ή γνώσεις.

Or. en

Τροπολογία 871
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση μη 1. Το συμβούλιο εκδίδει απόφαση μη 
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συμμόρφωσης όταν διαπιστώνει ότι η πολύ 
μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα δεν 
συμμορφώνεται με ένα ή περισσότερα από 
τα ακόλουθα:

συμμόρφωσης όταν διαπιστώνει ότι η πολύ 
μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα δεν 
συμμορφώνεται με ένα ή περισσότερα από 
τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 872
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τις δεσμεύσεις που καθίστανται 
υποχρεωτικές σύμφωνα με το άρθρο 56.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 873
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Πριν από την έκδοση της απόφασης 
δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή 
κοινοποιεί στην οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα τα προκαταρκτικά 
της πορίσματα. Στα προκαταρκτικά 
πορίσματα, η Επιτροπή επεξηγεί τα μέτρα 
που εξετάζει να λάβει ή θεωρεί ότι πρέπει 
να λάβει η πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα, προκειμένου να δώσει 
αποτελεσματική συνέχεια στα 
προκαταρκτικά πορίσματα.

2. Πριν από την έκδοση της απόφασης 
δυνάμει της παραγράφου 1, το συμβούλιο 
κοινοποιεί στην οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα τα προκαταρκτικά 
της πορίσματα. Στα προκαταρκτικά 
πορίσματα, το συμβούλιο επεξηγεί τα 
μέτρα που εξετάζει να λάβει ή θεωρεί ότι 
πρέπει να λάβει η πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα, προκειμένου να 
δώσει αποτελεσματική συνέχεια στα 
προκαταρκτικά πορίσματα.

Or. en

Τροπολογία 874
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Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή 
διατάσσει την οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με την απόφαση δυνάμει της 
παραγράφου 1 εντός εύλογης προθεσμίας 
και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με 
τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η εν 
λόγω πλατφόρμα ώστε να συμμορφωθεί με 
την απόφαση.

3. Στην απόφαση που εκδίδεται 
δυνάμει της παραγράφου 1, το συμβούλιο 
διατάσσει την οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα να λάβει τα 
αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τη 
συμμόρφωση με την απόφαση δυνάμει της 
παραγράφου 1 εντός εύλογης προθεσμίας 
και να παράσχει πληροφορίες σχετικά με 
τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η εν 
λόγω πλατφόρμα ώστε να συμμορφωθεί με 
την απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 875
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα παρέχει στην Επιτροπή 
περιγραφή των μέτρων που έχει λάβει για 
να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την 
απόφαση δυνάμει της παραγράφου 1 μετά 
την εφαρμογή τους.

4. Η οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα παρέχει στο συμβούλιο 
περιγραφή των μέτρων που έχει λάβει για 
να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με την 
απόφαση δυνάμει της παραγράφου 1 μετά 
την εφαρμογή τους.

Or. en

Τροπολογία 876
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 58 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι 
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1, περατώνει την έρευνα με 
απόφαση.

5. Εάν το συμβούλιο διαπιστώσει ότι 
δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1, περατώνει την έρευνα με 
απόφαση.

Or. en

Τροπολογία 877
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην απόφαση δυνάμει του άρθρου 
58, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει στην 
οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν 
το 6 % του συνολικού κύκλου εργασιών 
της κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, 
εάν διαπιστώσει ότι η εν λόγω πλατφόρμα, 
εκ προθέσεως ή εξ αμελείας:

1. Στην απόφαση δυνάμει του άρθρου 
58, το συμβούλιο μπορεί να επιβάλει στην 
οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα πρόστιμα που δεν υπερβαίνουν 
το 6 % του συνολικού κύκλου εργασιών 
της κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, 
εάν διαπιστώσει ότι η εν λόγω πλατφόρμα, 
εκ προθέσεως ή εξ αμελείας:

Or. en

Τροπολογία 878
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δεν συμμορφώνεται με εθελοντικό 
μέτρο το οποίο έχει καταστεί 
υποχρεωτικό με απόφαση κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 56.

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 879
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί με απόφασή 
της να επιβάλει στην οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ή σε άλλο 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 1 πρόστιμα που δεν 
υπερβαίνουν το 1 % του συνολικού κύκλου 
εργασιών κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος, όταν εκ προθέσεως ή εξ 
αμελείας:

2. Το συμβούλιο μπορεί με απόφασή 
του να επιβάλει στην οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ή σε άλλο 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 1 πρόστιμα που δεν 
υπερβαίνουν το 4 % του συνολικού κύκλου 
εργασιών κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος, όταν εκ προθέσεως ή εξ 
αμελείας:

Or. en

Τροπολογία 880
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν διορθώνουν εντός της 
προθεσμίας που θέτει η Επιτροπή 
ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές 
πληροφορίες που δόθηκαν από μέλη του 
προσωπικού ή αδυνατούν ή αρνούνται να 
παράσχουν πλήρεις πληροφορίες·

β) δεν διορθώνουν εντός της 
προθεσμίας που θέτει το συμβούλιο 
ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές 
πληροφορίες που δόθηκαν από μέλη του 
προσωπικού ή αδυνατούν ή αρνούνται να 
παράσχουν πλήρεις πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 881
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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3. Πριν από την έκδοση της απόφασης 
δυνάμει της παραγράφου 2, η Επιτροπή 
κοινοποιεί στην οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ή σε άλλο 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 1 τα προκαταρκτικά της 
πορίσματα.

3. Πριν από την έκδοση της απόφασης 
δυνάμει της παραγράφου 2, το συμβούλιο 
κοινοποιεί στην οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ή σε άλλο 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 1 τα προκαταρκτικά της 
πορίσματα.

Or. en

Τροπολογία 882
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 59 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τον καθορισμό του ποσού του 
προστίμου, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και 
την επανάληψη της παράβασης και, για τα 
πρόστιμα που επιβάλλονται δυνάμει της 
παραγράφου 2, την καθυστέρηση που 
προκλήθηκε στη διαδικασία.

4. Κατά τον καθορισμό του ποσού του 
προστίμου, το συμβούλιο λαμβάνει υπόψη 
τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και 
την επανάληψη της παράβασης και, για τα 
πρόστιμα που επιβάλλονται δυνάμει της 
παραγράφου 2, την καθυστέρηση που 
προκλήθηκε στη διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 883
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δύναται με απόφασή 
της να επιβάλλει στην οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ή σε άλλο 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 1, κατά περίπτωση, 
περιοδικές χρηματικές ποινές που δεν 
υπερβαίνουν το 5 % του μέσου ημερήσιου 
κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος ανά ημέρα, 

1. Το συμβούλιο δύναται με απόφασή 
του να επιβάλλει στην οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ή σε άλλο 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 1, κατά περίπτωση, 
περιοδικές χρηματικές ποινές που δεν 
υπερβαίνουν το 5 % του μέσου ημερήσιου 
κύκλου εργασιών κατά το προηγούμενο 
οικονομικό έτος ανά ημέρα, 
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υπολογιζόμενες από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην απόφασή της, προκειμένου 
να τα αναγκάσει:

υπολογιζόμενες από την ημερομηνία που 
ορίζεται στην απόφασή του, προκειμένου 
να τα αναγκάσει:

Or. en

Τροπολογία 884
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να συμμορφωθούν με τις 
δεσμεύσεις που έχουν καταστεί νομικά 
υποχρεωτικές με απόφαση 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 56 
παράγραφος 1·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 885
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εξουσίες που ανατίθενται στην 
Επιτροπή δυνάμει των άρθρων 59 και 60 
υπόκεινται σε πενταετή προθεσμία 
παραγραφής.

1. Οι εξουσίες που ανατίθενται στο 
συμβούλιο δυνάμει των άρθρων 59 και 60 
υπόκεινται σε πενταετή προθεσμία 
παραγραφής.

Or. en

Τροπολογία 886
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η προθεσμία αρχίζει να ισχύει από 
την ημέρα διάπραξης της παράβασης. 
Ωστόσο, στην περίπτωση διαρκούς ή 
επαναλαμβανόμενης παράβασης, η 
προθεσμία αρχίζει να ισχύει από την ημέρα 
παύσης της παράβασης.

2. Η προθεσμία αρχίζει να ισχύει από 
την ημέρα κατά την οποία λαμβάνονται οι 
αποφάσεις. Ωστόσο, στην περίπτωση 
διαρκούς ή επαναλαμβανόμενης 
παράβασης, η προθεσμία αρχίζει να ισχύει 
από την ημέρα παύσης της παράβασης.

Or. en

Τροπολογία 887
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η περίοδος παραγραφής που ισχύει 
για την επιβολή προστίμων ή περιοδικών 
χρηματικών ποινών διακόπτεται από κάθε 
δράση της Επιτροπής ή του συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών η οποία αποβλέπει 
στη διερεύνηση της παράβασης ή σε 
διαδικασία επί παραβάσει. Ως δράσεις που 
διακόπτουν την περίοδο παραγραφής 
θεωρούνται ειδικότερα οι ακόλουθες:

3. Η περίοδος παραγραφής που ισχύει 
για την επιβολή προστίμων ή περιοδικών 
χρηματικών ποινών διακόπτεται από κάθε 
δράση του συμβουλίου ή του συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών η οποία αποβλέπει 
στη διερεύνηση της παράβασης ή σε 
διαδικασία επί παραβάσει. Ως δράσεις που 
διακόπτουν την περίοδο παραγραφής 
θεωρούνται ειδικότερα οι ακόλουθες:

Or. en

Τροπολογία 888
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αιτήματα παροχής πληροφοριών 
από την Επιτροπή ή συντονιστή 
ψηφιακών υπηρεσιών·

α) αιτήματα παροχής πληροφοριών 
από το συμβούλιο ή συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 889
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) κίνηση διαδικασίας από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 51 
παράγραφος 2.

γ) κίνηση διαδικασίας από το 
συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 51 
παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 890
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Έπειτα από κάθε διακοπή, η 
προθεσμία αρχίζει να ισχύει εκ νέου. 
Ωστόσο, η περίοδος παραγραφής της 
επιβολής προστίμων ή περιοδικών 
χρηματικών ποινών λήγει το αργότερο την 
ημέρα παρέλευσης προθεσμίας ίσης με το 
διπλάσιο της προθεσμίας παραγραφής, υπό 
την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή δεν έχει 
επιβάλει πρόστιμο ή περιοδική χρηματική 
ποινή. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 
κατά χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο 
αναστολής της περιόδου παραγραφής κατά 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.

4. Έπειτα από κάθε διακοπή, η 
προθεσμία αρχίζει να ισχύει εκ νέου. 
Ωστόσο, η περίοδος παραγραφής της 
επιβολής προστίμων ή περιοδικών 
χρηματικών ποινών λήγει το αργότερο την 
ημέρα παρέλευσης προθεσμίας ίσης με το 
διπλάσιο της προθεσμίας παραγραφής, υπό 
την προϋπόθεση ότι το συμβούλιο δεν έχει 
επιβάλει πρόστιμο ή περιοδική χρηματική 
ποινή. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται 
κατά χρονικό διάστημα ίσο με τον χρόνο 
αναστολής της περιόδου παραγραφής κατά 
τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5.

Or. en

Τροπολογία 891
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η περίοδος παραγραφής που ισχύει 
για την επιβολή προστίμων ή περιοδικών 
χρηματικών ποινών αναστέλλεται για όσο 
διάστημα η απόφαση της Επιτροπής 
αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούς 
διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Η περίοδος παραγραφής που ισχύει 
για την επιβολή προστίμων ή περιοδικών 
χρηματικών ποινών αναστέλλεται για όσο 
διάστημα η απόφαση του συμβουλίου 
αποτελεί αντικείμενο εκκρεμούς 
διαδικασίας ενώπιον του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 892
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η εξουσία της Επιτροπής να 
εκτελεί τις αποφάσεις που εκδίδονται 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 59 και 60 
υπόκειται σε πενταετή προθεσμία 
παραγραφής.

1. Η εξουσία του συμβουλίου να 
εκτελεί τις αποφάσεις που εκδίδονται 
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 59 και 60 
υπόκειται σε πενταετή προθεσμία 
παραγραφής.

Or. en

Τροπολογία 893
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 62 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) με κάθε δράση της Επιτροπής ή 
κράτους μέλους, που ενεργεί κατόπιν 
αιτήματος της Επιτροπής, η οποία 
αποβλέπει να εκτελέσει αναγκαστική 
είσπραξη του προστίμου ή της περιοδικής 
χρηματικής ποινής.

β) με κάθε δράση του συμβουλίου ή 
κράτους μέλους, που ενεργεί κατόπιν 
αιτήματος του συμβουλίου, η οποία 
αποβλέπει να εκτελέσει αναγκαστική 
είσπραξη του προστίμου ή της περιοδικής 
χρηματικής ποινής.

Or. en
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Τροπολογία 894
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από την έκδοση απόφασης 
σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1, 
το άρθρο 59 ή το άρθρο 60, η Επιτροπή 
παρέχει στην οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ή σε άλλο 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 1 τη δυνατότητα ακρόασης 
σχετικά με:

1. Πριν από την έκδοση απόφασης 
σύμφωνα με το άρθρο 58 παράγραφος 1, 
το άρθρο 59 ή το άρθρο 60, το συμβούλιο 
παρέχει στην οικεία πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ή σε άλλο 
πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 52 
παράγραφος 1 τη δυνατότητα ακρόασης 
σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 895
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα προκαταρκτικά πορίσματα της 
Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
αιτιάσεων της Επιτροπής· και

α) τα προκαταρκτικά πορίσματα του 
συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
αιτιάσεων της Επιτροπής· και

Or. en

Τροπολογία 896
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 1– στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μέτρα που ενδεχομένως προτίθεται 
να λάβει η Επιτροπή ενόψει των 
προκαταρκτικών πορισμάτων που 

β) μέτρα που ενδεχομένως προτίθεται 
να λάβει το συμβούλιο ενόψει των 
προκαταρκτικών πορισμάτων που 
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αναφέρονται στο στοιχείο α). αναφέρονται στο στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 897
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα ή άλλο πρόσωπο που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους σχετικά με τα προκαταρκτικά 
πορίσματα της Επιτροπής εντός εύλογης 
προθεσμίας που ορίζει η Επιτροπή στα 
προκαταρκτικά της πορίσματα, ελάχιστης 
διάρκειας 14 ημερών.

2. Η οικεία πολύ μεγάλη επιγραμμική 
πλατφόρμα ή άλλο πρόσωπο που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις 
τους σχετικά με τα προκαταρκτικά 
πορίσματα του συμβουλίου Επιτροπής 
εντός εύλογης προθεσμίας που ορίζει το 
συμβούλιο στα προκαταρκτικά της 
πορίσματα, ελάχιστης διάρκειας 14 
ημερών.

Or. en

Τροπολογία 898
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεμελιώνει τις 
αποφάσεις της μόνον στις αντιρρήσεις για 
τις οποίες δόθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη 
η δυνατότητα να διατυπώσουν τις 
παρατηρήσεις τους.

3. Το συμβούλιο θεμελιώνει τις 
αποφάσεις του μόνον στις αντιρρήσεις για 
τις οποίες δόθηκε στα ενδιαφερόμενα μέρη 
η δυνατότητα να διατυπώσουν τις 
παρατηρήσεις τους.

Or. en

Τροπολογία 899
Clare Daly
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας 
διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα 
υπεράσπισης των ενδιαφερόμενων μερών. 
Έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση 
στον φάκελο της Επιτροπής υπό τους 
όρους της γνωστοποίησης στοιχείων 
κατόπιν διαπραγμάτευσης, με την 
επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος της 
οικείας πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας ή άλλου προσώπου που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
για την προστασία των επιχειρηματικών 
τους απορρήτων. Το δικαίωμα πρόσβασης 
στον φάκελο δεν καλύπτει τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 
εσωτερικά έγγραφα της Επιτροπής ή των 
αρχών των κρατών μελών. Ειδικότερα, το 
δικαίωμα πρόσβασης δεν καλύπτει την 
αλληλογραφία μεταξύ της Επιτροπής και 
των εν λόγω αρχών. Καμία διάταξη της 
παρούσας παραγράφου δεν εμποδίζει την 
Επιτροπή να γνωστοποιεί και να 
χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί μια 
παράβαση.

4. Κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας 
διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα 
υπεράσπισης των ενδιαφερόμενων μερών. 
Έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση 
στον φάκελο του συμβουλίου υπό τους 
όρους της γνωστοποίησης στοιχείων 
κατόπιν διαπραγμάτευσης, με την 
επιφύλαξη του έννομου συμφέροντος της 
οικείας πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας ή άλλου προσώπου που 
αναφέρεται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 
για την προστασία των επιχειρηματικών 
τους απορρήτων. Το δικαίωμα πρόσβασης 
στον φάκελο δεν καλύπτει τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες και τα 
εσωτερικά έγγραφα του συμβουλίου ή των 
αρχών των κρατών μελών. Ειδικότερα, το 
δικαίωμα πρόσβασης δεν καλύπτει την 
αλληλογραφία μεταξύ του συμβουλίου και 
των εν λόγω αρχών. Καμία διάταξη της 
παρούσας παραγράφου δεν εμποδίζει το 
συμβούλιο να γνωστοποιεί και να 
χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που 
απαιτούνται για να αποδειχθεί μια 
παράβαση.

Or. en

Τροπολογία 900
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 63 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Με την επιφύλαξη της ανταλλαγής 
και της χρήσης πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 
και στο άρθρο 52 παράγραφος 5, η 
Επιτροπή, το συμβούλιο, οι αρχές των 

6. Με την επιφύλαξη της ανταλλαγής 
και της χρήσης πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 
και στο άρθρο 52 παράγραφος 5, το 
συμβούλιο, οι αρχές των κρατών μελών 
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κρατών μελών και οι αντίστοιχοι 
υπάλληλοί τους, τα μέλη του λοιπού 
προσωπικού τους και άλλα πρόσωπα που 
εργάζονται υπό την επίβλεψή τους, καθώς 
και κάθε άλλο εμπλεκόμενο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων 
των ελεγκτών και των εμπειρογνωμόνων 
που διορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 57 
παράγραφος 2, δεν γνωστοποιούν 
πληροφορίες που αποκτώνται ή 
ανταλλάσσονται από τα πρόσωπα αυτά 
σύμφωνα με το παρόν τμήμα και διέπονται 
από την υποχρέωση τήρησης 
επαγγελματικού απορρήτου.

και οι αντίστοιχοι υπάλληλοί τους, τα μέλη 
του λοιπού προσωπικού τους και άλλα 
πρόσωπα που εργάζονται υπό την 
επίβλεψή τους, καθώς και κάθε άλλο 
εμπλεκόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 
συμπεριλαμβανομένων των ελεγκτών και 
των εμπειρογνωμόνων που διορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2, 
δεν γνωστοποιούν πληροφορίες που 
αποκτώνται ή ανταλλάσσονται από τα 
πρόσωπα αυτά σύμφωνα με το παρόν 
τμήμα και διέπονται από την υποχρέωση 
τήρησης επαγγελματικού απορρήτου.

Or. en

Τροπολογία 901
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 64 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις 
αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 1, το άρθρο 
56 παράγραφος 1 και τα άρθρα 58, 59 και 
60. Στη δημοσίευση αυτή αναφέρονται τα 
ονόματα των μερών και τα ουσιώδη 
στοιχεία της απόφασης, 
περιλαμβανομένων των κυρώσεων που 
επιβάλλονται.

1. Το συμβούλιο δημοσιεύει τις 
αποφάσεις τις οποίες λαμβάνει σύμφωνα 
με το άρθρο 55 παράγραφος 1, το άρθρο 
56 παράγραφος 1 και τα άρθρα 58, 59 και 
60. Στη δημοσίευση αυτή αναφέρονται τα 
ονόματα των μερών και τα ουσιώδη 
στοιχεία της απόφασης, 
περιλαμβανομένων των κυρώσεων που 
επιβάλλονται.

Or. en

Τροπολογία 902
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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1. Όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι 
εξουσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο για 
την παύση παράβασης του παρόντος 
κανονισμού, η παράβαση συνεχίζεται και 
προκαλεί σοβαρές επιβλαβείς συνέπειες οι 
οποίες δεν μπορούν να αποφευχθούν μέσω 
της άσκησης άλλων εξουσιών που είναι 
διαθέσιμες βάσει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου, η Επιτροπή μπορεί να 
ζητήσει από τον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης της 
οικείας πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας να αναλάβει δράση σύμφωνα 
με το άρθρο 41 παράγραφος 3.

1. Όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι 
εξουσίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο για 
την παύση παράβασης του παρόντος 
κανονισμού, η παράβαση συνεχίζεται και 
προκαλεί σοβαρές επιβλαβείς συνέπειες οι 
οποίες δεν μπορούν να αποφευχθούν μέσω 
της άσκησης άλλων εξουσιών που είναι 
διαθέσιμες βάσει του ενωσιακού ή του 
εθνικού δικαίου, το συμβούλιο μπορεί να 
ζητήσει από τον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών της χώρας εγκατάστασης της 
οικείας πολύ μεγάλης επιγραμμικής 
πλατφόρμας να αναλάβει δράση σύμφωνα 
με το άρθρο 41 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 903
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πριν από την υποβολή του εν λόγω 
αιτήματος στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών, η Επιτροπή καλεί τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν 
γραπτές παρατηρήσεις εντός προθεσμίας 
τουλάχιστον δύο εβδομάδων, 
περιγράφοντας τα μέτρα που προτίθεται να 
ζητήσει και προσδιορίζοντας τον 
σκοπούμενο αποδέκτη ή αποδέκτες αυτών.

Πριν από την υποβολή του εν λόγω 
αιτήματος στον συντονιστή ψηφιακών 
υπηρεσιών, το συμβούλιο καλεί τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν 
γραπτές παρατηρήσεις εντός προθεσμίας 
τουλάχιστον δύο εβδομάδων, 
περιγράφοντας τα μέτρα που προτίθεται να 
ζητήσει και προσδιορίζοντας τον 
σκοπούμενο αποδέκτη ή αποδέκτες αυτών.

Or. en

Τροπολογία 904
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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2. Όταν απαιτείται για τη συνεπή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή, ενεργώντας με δική της 
πρωτοβουλία, δύναται να υποβάλει 
γραπτές παρατηρήσεις στην αρμόδια 
δικαστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
41 παράγραφος 3. Με την άδεια της εν 
λόγω δικαστικής αρχής μπορεί επίσης να 
υποβάλει προφορικές παρατηρήσεις.

2. Όταν απαιτείται για τη συνεπή 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το 
συμβούλιο, ενεργώντας με δική της 
πρωτοβουλία, δύναται να υποβάλει 
γραπτές παρατηρήσεις στην αρμόδια 
δικαστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 
41 παράγραφος 3. Με την άδεια της εν 
λόγω δικαστικής αρχής μπορεί επίσης να 
υποβάλει προφορικές παρατηρήσεις.

Or. en

Τροπολογία 905
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 65 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό της προετοιμασίας των 
παρατηρήσεών της και μόνο, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητήσει από την εν λόγω 
δικαστική αρχή να διαβιβάσει ή να 
μεριμνήσει για τη διαβίβαση τυχόν 
εγγράφων που είναι αναγκαία για την 
αξιολόγηση της υπόθεσης.

Για τον σκοπό της προετοιμασίας των 
παρατηρήσεών της και μόνο, το συμβούλιο 
μπορεί να ζητήσει από την εν λόγω 
δικαστική αρχή να διαβιβάσει ή να 
μεριμνήσει για τη διαβίβαση τυχόν 
εγγράφων που είναι αναγκαία για την 
αξιολόγηση της υπόθεσης.

Or. en

Τροπολογία 906
Clare Daly

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 66 διαγράφεται
Εκτελεστικές πράξεις σε σχέση με την 

παρέμβαση της Επιτροπής
1. Όσον αφορά την παρέμβαση της 
Επιτροπής που καλύπτεται από το παρόν 
τμήμα, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει 
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εκτελεστικές πράξεις σχετικά με τις 
πρακτικές ρυθμίσεις:
α) της διαδικασίας σύμφωνα με τα άρθρα 
54 και 57·
β) των ακροάσεων που προβλέπονται στο 
άρθρο 63·
γ) της γνωστοποίησης στοιχείων κατόπιν 
διαπραγμάτευσης που προβλέπεται στο 
άρθρο 63.
2. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 
70. Η Επιτροπή, πριν λάβει οποιαδήποτε 
μέτρο δυνάμει της παραγράφου 1, 
δημοσιεύει σχέδιο του μέτρου και καλεί 
όλους τους ενδιαφερομένους να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός 
προθεσμίας που ορίζεται στο σχέδιο και η 
οποία είναι ελάχιστης διάρκειας ενός 
μήνα.

Or. en

Τροπολογία 907
Sylvie Guillaume

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 66 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 66α
Ανεξάρτητη συμβολή στη διακυβέρνηση 

και στη συζήτηση για τις νέες προκλήσεις
Για να καθορίζονται τακτικά νέες αρχές 
και υποχρεώσεις από ένα ανεξάρτητο 
ενδιαφερόμενο μέρος, το Φόρουμ για την 
Πληροφόρηση και τη Δημοκρατία, 
όργανο εφαρμογής της Διεθνούς 
Σύμπραξης για την Πληροφόρηση και τη 
Δημοκρατία που υπογράφεται από 21 
κράτη μέλη, συμβάλλει στην ευρωπαϊκή 
διακυβέρνηση σε θέματα που εμπίπτουν 
στον παρόντα κανονισμό, ώστε να 
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μπορεί, για παράδειγμα, να εργαστεί 
επάνω σε αναδυόμενα ζητήματα.
α) Στο Φόρουμ έχει ανατεθεί ο ρόλος μιας 
μόνιμης ομάδας εμπειρογνωμόνων
β) Στο Φόρουμ έχει ανατεθεί ένας 
μόνιμος ρόλος δεξαμενής σκέψης όσον 
αφορά την υλοποίηση της πράξης για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, της πράξης για τις 
ψηφιακές αγορές και του Ευρωπαϊκού 
Σχεδίου Δράσης για τη Δημοκρατία για 
τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των 
δημοκρατιών και για την προσαρμογή 
της απάντησής τους στις νέες προκλήσεις 
που συνδέονται με την 
παραπληροφόρηση και τη βιωσιμότητα 
των μέσων ενημέρωσης.
γ) Καθώς το Φόρουμ είναι επίσης 
υπεύθυνο για τη διενέργεια αξιολογήσεων 
του χώρου των πληροφοριών, αποτελεί το 
αρμόδιο όργανο για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας των πλατφορμών και της 
δυνατότητας ελέγχου των αλγορίθμων. 
Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνο για την 
οργάνωση της πρόσβασης σε δεδομένα 
για ερευνητές και για οποιοδήποτε 
εξειδικευμένο άτομο, αποφεύγοντας την 
πλήρη γνωστοποίηση και διασφαλίζοντας 
την εμπιστευτικότητα των δεδομένων και 
τον σεβασμό του βιομηχανικού και 
εμπορικού απορρήτου όταν αυτό είναι 
θεμιτό.

Or. fr

Τροπολογία 908
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το αργότερο πέντε έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
και στη συνέχεια ανά πενταετία, η 
Επιτροπή αξιολογεί τον παρόντα 

1. Το αργότερο τρία έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή 
αξιολογεί τον παρόντα κανονισμό και 
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κανονισμό και υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή.

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή.

Με βάση τα πορίσματα και λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη τη γνώμη του 
συμβουλίου, η έκθεση αυτή συνοδεύεται, 
κατά περίπτωση, από πρόταση 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 909
Patryk Jaki, Joachim Stanisław Brudziński, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 73 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το αργότερο τρία έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή, έπειτα από 
διαβούλευση με το συμβούλιο, διενεργεί 
αξιολόγηση της λειτουργίας του 
συμβουλίου και την υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 
και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή, λαμβάνοντας 
υπόψη τα πρώτα έτη εφαρμογής του 
κανονισμού. Με βάση τα πορίσματα και 
λαμβανομένης ιδιαιτέρως υπόψη της 
γνώμης του συμβουλίου, η έκθεση αυτή 
συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 
πρόταση τροποποίησης του παρόντος 
κανονισμού όσον αφορά τη δομή του 
συμβουλίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 910
Tomas Tobé

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 74 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εφαρμόζεται από τις [ημερομηνία - 
τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος του].

2. Εφαρμόζεται από τις [ημερομηνία - 
δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος 
του].

Or. en


