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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Οι υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών και ιδίως οι ενδιάμεσες υπηρεσίες έχουν 
καταστεί βασικό μέρος της καθημερινότητας των πολιτών της Ένωσης και της οικονομίας 
της Ένωσης. Είκοσι έτη μετά τη θέσπιση του ισχύοντος νομικού πλαισίου που εφαρμόζεται 
στις εν λόγω υπηρεσίες και προβλέπεται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, νέα και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και υπηρεσίες, όπως τα επιγραμμικά 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι επιγραμμικές αγορές, παρέχουν στους επιχειρηματικούς 
χρήστες και στους καταναλωτές τη δυνατότητα να μεταδίδουν και να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες και να συναλλάσσονται με καινοτόμους τρόπους. Ωστόσο, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός και η αυξημένη χρήση αυτών των υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει επίσης 
νέους κινδύνους και προκλήσεις, τόσο για τους μεμονωμένους χρήστες όσο και για την 
κοινωνία στο σύνολό της.

Μετά από τρία ψηφίσματα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή παρουσίασε την 
πρότασή της σχετικά με πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες τον Δεκέμβριο του 2020. Η 
πρόταση αποσκοπεί στη διασφάλιση εναρμονισμένων όρων για την ανάπτυξη καινοτόμων 
διασυνοριακών υπηρεσιών στην Ένωση.

Προτάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης

Οι τροποποιήσεις που προτείνονται στο παρόν σχέδιο γνωμοδότησης εστιάζουν στην 
καλύτερη προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στην αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στην ψηφιακή εποχή, σύμφωνα με την αρμοδιότητα της επιτροπής μας. Οι 
περισσότερες προτάσεις εφαρμόζουν εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις που έχουν ήδη 
υποστηριχθεί στην επιτροπή ή στην Ολομέλεια, όπως αναφέρεται στην παρεχόμενη 
αιτιολόγηση.

Οι βασικές προτάσεις είναι οι εξής:

• Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να προβλέπει το δικαίωμα ανώνυμης 
χρήσης και πληρωμής ψηφιακών υπηρεσιών, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, 
σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και προκειμένου να 
αποτρέπεται η άνευ αδείας κοινολόγηση, η κλοπή ταυτότητας και άλλες μορφές 
κατάχρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη χρήση ψηφιακών 
υπηρεσιών περιορίζεται σε ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή της 
υπηρεσίας και για την τιμολόγηση των χρηστών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη το 
γεγονός ότι οι διαδικτυακές δραστηριότητες ενός ατόμου παρέχουν βαθιά γνώση της 
(παρελθούσας και μελλοντικής) συμπεριφοράς του και καθιστούν δυνατή τη 
χειραγώγησή του.

• Η συμπεριφορική διαφήμιση θα πρέπει να καταργηθεί σταδιακά, ώστε να 
προστατεύονται οι χρήστες και να διασφαλίζεται η ύπαρξη των παραδοσιακών μέσων 
ενημέρωσης, θα πρέπει δε να αντικατασταθεί, για παράδειγμα, από τη συγκείμενη 
διαφήμιση.
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• Στο πνεύμα της νομολογίας σχετικά με τα μεταδεδομένα επικοινωνιών, οι δημόσιες 
αρχές θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αρχεία προσωπικών επιγραμμικών 
δραστηριοτήτων μόνο για να διερευνώνται ύποπτοι για σοβαρά εγκλήματα ή να 
προλαμβάνονται σοβαρές απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας και με προηγούμενη 
δικαστική άδεια.

• Το παράνομο περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρείται από τη θέση όπου φιλοξενείται και 
οι ενδιάμεσοι απλής μετάδοσης δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να αποκλείουν την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο.

• Για την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας των μέσων 
ενημέρωσης, η απόφαση σχετικά με τη νομιμότητα του περιεχομένου θα πρέπει να 
εναπόκειται σε ανεξάρτητο δικαστικό σώμα, και όχι στις διοικητικές αρχές.

• Τα αυτοματοποιημένα εργαλεία για τον έλεγχο περιεχομένου και τα φίλτρα 
περιεχομένου δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για προληπτικό έλεγχο ή χωρίς επανεξέταση από άνθρωπο. Οι 
αλγόριθμοι δεν μπορούν να εντοπίσουν αξιόπιστα παράνομο περιεχόμενο και, επί του 
παρόντος, οδηγούν συστηματικά στην κατάργηση νόμιμου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου των μέσων ενημέρωσης.

• Δεν θα πρέπει να υποχρεούνται οι ενδιάμεσοι να αφαιρούν πληροφορίες που είναι 
νόμιμες στο κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένοι (η χώρα καταγωγής τους). 
Ωστόσο, οι διασυνοριακές εντολές είναι αποδεκτές όταν οι συνέπειές τους 
περιορίζονται στο έδαφος του κράτους μέλους έκδοσης.

• Οι πάροχοι δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να επιβάλλουν κυρώσεις στους χρήστες 
για την παροχή παράνομου περιεχομένου με την κατάργηση της πλατφόρμας που 
χρησιμοποιούν (deplatforming), δεδομένου ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν εξασφαλίζει 
τη λήψη απόφασης από δικαστήριο και παρακάμπτει τις νομικά καθορισμένες 
κυρώσεις.

• Θα πρέπει να εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς για την αντιμετώπιση των εμπόρων που 
προωθούν ή προσφέρουν παράνομα προϊόντα ή υπηρεσίες στην Ένωση.

• Το παράνομο περιεχόμενο θα πρέπει ακόμη να αντιμετωπιστεί αναθέτοντας στις 
δημόσιες αρχές την εξουσία να επιβάλλουν ειδικά μέτρα στις πλατφόρμες, αντί να 
χρησιμοποιούν μηχανισμούς «αυτορρύθμισης» και «συρρύθμισης», οι οποίοι 
διαφεύγουν του δημοκρατικού και του δικαστικού ελέγχου.

• Η διασπορά, με βάση αλγόριθμο, προβληματικού περιεχομένου θα πρέπει να 
περιορίζεται παρέχοντας στους χρήστες έλεγχο επί των αλγορίθμων, με 
προτεραιότητα στις πληροφορίες που τους παρουσιάζονται (συστήματα συστάσεων).

• Προκειμένου να ξεπεραστεί το φαινόμενο εγκλωβισμού των χρηστών σε κλειστές 
πλατφόρμες και να διασφαλιστεί ο ανταγωνισμός (μεταξύ άλλων όσον αφορά την 
προστασία και την ασφάλεια των δεδομένων), οι χρήστες πολύ μεγάλων πλατφορμών 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με άλλες πλατφόρμες μέσω 
ανοικτών διεπαφών, και αντιστρόφως (διαλειτουργικότητα).
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• Η διατερματική κρυπτογράφηση δεν θα πρέπει να περιορίζεται, δεδομένου ότι είναι 
απαραίτητη για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 το 
δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, το 
δικαίωμα στην προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το 
δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης και την επιχειρηματική 
ελευθερία, και το δικαίωμα στην 
απαγόρευση των διακρίσεων.

Or. en

Τροπολογία 2

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 



PA\1232458EL.docx 7/97 PE692.898v02-00

EL

«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 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 παραπέμπουν με 
παράνομο τρόπο σε 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. en

Αιτιολόγηση

Για να προστατευθεί η ελευθερία έκφρασης, είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί η έννοια της 
παρανομίας «με αναφορά [...] σε μια δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης 
προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών» στο άρθρο 2 στοιχείο ζ). Η αναφορά σε παράνομη 
δραστηριότητα δεν είναι αδιακρίτως παράνομη (π.χ. για σκοπούς κάλυψης από τα μέσα 
ενημέρωσης ή στο πλαίσιο ακαδημαϊκής συζήτησης σχετικά με την παράνομη πώληση 
προϊόντων), αλλά μόνο όταν η νομοθεσία απαγορεύει την εν λόγω αναφορά (π.χ. νομοθεσία για 
τους καταναλωτές ή τον ανταγωνισμό η οποία απαγορεύει την προσφορά προς πώληση μη 
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ασφαλών προϊόντων).

Τροπολογία 3

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. 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 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 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 
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.
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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).

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

Αιτιολόγηση

The language on closed user groups needs aligning with the Regulation on Terrorist Con-tent 
Online (recital 14) where the legislator decided on different language from the one originally 
proposed by the Commission.On the other hand, the language in that Regulation on 
communications services needs modifying in the present context. While the Regulation on 
Terrorist Content Online only applies to information that is disseminated to the public, this is 
not the case with the Digital Services Act. Interpersonal communication services such as 
Whatsapp are an area where the applicability of the liability exceptions becomes relevant. 
Recital 10 of the EECC acknowledges that certain services may fall both under the Electronic 
Communications Code (EECC) and be information society services. Thus, it is possible that 
certain services are regulated under the EECC and that liability exemptions apply under the 
DSA.

Τροπολογία 4

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 

(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 
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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.

παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να 
εξαρτώνται από ασαφείς έννοιες όπως ο 
«ενεργός», «ουδέτερος» ή «παθητικός» 
ρόλος των παρόχων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 25 της γνωμοδότησης της LIBE (PE650.375v02), το νομικό 
καθεστώς που διέπει την ευθύνη των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών δεν θα πρέπει να 
εξαρτάται από ασαφείς έννοιες όπως «ενεργός» ή «παθητικός» ρόλος των παρόχων· Η σχετική 
νομολογία έχει οδηγήσει σε ανασφάλεια δικαίου, μεταξύ άλλων λόγω αντικρουόμενων 
αποφάσεων από δικαστήρια διαφόρων βαθμίδων όσον αφορά τον «ενεργό» ή «παθητικό» ρόλο 
του ίδιου είδους υπηρεσίας (βλ. επίσης εκτίμηση αντικτύπου, σ. 105). Οι διατάξεις περί 
ασφαλούς λιμένα εφαρμόζονται όταν οι πάροχοι δεν έχουν ούτε γνώση ούτε έλεγχο. Δεν 
εισάγονται πρόσθετα κριτήρια στις αιτιολογικές σκέψεις ή στη νομολογία.

Τροπολογία 5

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 

(22) Προκειμένου να επωφελείται από 
τις απαλλαγές από την ευθύνη για 
υπηρεσίες φιλοξενίας, ο πάροχος θα 
πρέπει, αφότου αντιληφθεί ότι το 
περιεχόμενο είναι παράνομο, 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 
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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.

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

Αιτιολόγηση

Για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η «πραγματική γνώση» πρέπει να οριστεί 
σύμφωνα με τη σχετική νομολογία ως γνώση του παράνομου χαρακτήρα των πληροφοριών και 
όχι μόνο της ύπαρξή τους (ΔΕΕ, απόφαση της 23ης Μαρτίου 2010, C-236/08 έως C-238/08, 
Google France και Google κατά Vuitton, ECLI:EU:C:2010:159, σκέψη 109). Η διευκρίνιση 
αυτή αποτρέπει το ενδεχόμενο να αφαιρούν οι πάροχοι νόμιμο περιεχόμενο ώστε να αποφύγουν 
τους κινδύνους ευθύνης.

Τροπολογία 6

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 

διαγράφεται
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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

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση για τη διαγραφή του άρθρου 6.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Οι πάροχοι ενδιάμεσων υπηρεσιών 
δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να 
χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα 
εργαλεία για τον έλεγχο περιεχομένου, 
διότι τα εργαλεία αυτά δεν είναι σε θέση 
να κατανοήσουν αποτελεσματικά τα 
συμφραζόμενα και το νόημα της 
ανθρώπινης επικοινωνίας, όπως 
απαιτείται για να διαπιστωθεί αν το 
αξιολογούμενο περιεχόμενο παραβιάζει τη 
νομοθεσία ή τους όρους παροχής 
υπηρεσιών. Η επανεξέταση, από 
άνθρωπο, των αυτοματοποιημένων 
εκθέσεων που εκδίδουν οι πάροχοι 
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υπηρεσιών ή οι ανάδοχοί τους δεν επιλύει 
πλήρως το πρόβλημα αυτό, ιδίως εάν 
ανατίθεται στο προσωπικό ιδιωτικών 
επιχειρήσεων οι οποίοι δεν διαθέτουν 
επαρκή ανεξαρτησία, προσόντα και 
λογοδοσία.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30α) Προκειμένου να αποφευχθούν 
αντικρουόμενες ερμηνείες του τι συνιστά 
παράνομο περιεχόμενο και να 
διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης 
σε πληροφορίες οι οποίες είναι νόμιμες 
στο κράτος μέλος όπου είναι 
εγκατεστημένος ο πάροχος, οι εντολές για 
δράση κατά παράνομου περιεχομένου θα 
πρέπει καταρχήν να εκδίδονται από τις 
δικαστικές αρχές του κράτους μέλους 
όπου βρίσκεται η κύρια εγκατάσταση του 
παρόχου ή, εάν ο πάροχος δεν είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση, του 
νόμιμου εκπροσώπου του. Οι δικαστικές 
αρχές άλλων κρατών μελών θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν εντολές 
των οποίων η ισχύς περιορίζεται στο 
έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους. Θα 
πρέπει να εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς 
για την αντιμετώπιση παράνομων 
εμπορικών προσφορών αγαθών και 
υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31
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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 
υπόψη τους σχετικούς κανόνες του 
ενωσιακού ή διεθνούς δικαίου και τη 
διεθνή αβροφροσύνη.

(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 
υπόψη τους σχετικούς κανόνες του 
ενωσιακού ή διεθνούς δικαίου και τη 
διεθνή αβροφροσύνη. Δεδομένου ότι οι 
ενδιάμεσοι δεν θα πρέπει να 
υποχρεούνται να αφαιρούν πληροφορίες 
που είναι νόμιμες στη χώρα καταγωγής 
τους, οι αρχές της Ένωσης θα πρέπει να 
μπορούν να διατάσσουν τη φραγή 
περιεχομένου, το οποίο δημοσιεύεται 
νόμιμα εκτός της Ένωσης, αποκλειστικά 
στα εδάφη της Ένωσης όταν 
παραβιάζεται η ενωσιακή νομοθεσία και 
στο έδαφος του κράτους μέλους έκδοσης 
όταν παραβιάζεται το εθνικό δίκαιο.

Or. en

Τροπολογία 10
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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 
με την παροχή πληροφοριών.

(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 
μη προσωπικού χαρακτήρα 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 
με την παροχή πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 11

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 

(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 
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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 
εντολές.

παρατίθενται στο άρθρο 3 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ, μόνο εάν τηρούνται οι 
προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου. 
Δεδομένου ότι οι εντολές για την παροχή 
πληροφοριών αφορούν συγκεκριμένα 
πληροφοριακά στοιχεία, 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 εντολές.

Or. en

Τροπολογία 12

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 

(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, 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 
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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.

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 13

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 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

Αιτιολόγηση

Κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον κανονισμό για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο 
διαδίκτυο, συμφωνήθηκε ότι η διαδικασία των «παραπομπών» δεν θα πρέπει να αποτελεί μέρος 
αυτού. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και όσον αφορά την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Τροπολογία 14

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 

(47) Η αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών 
των επιγραμμικών πλατφορμών, με 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 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 
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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 χρήσης 
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.

επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
αναστέλλουν προσωρινά τις σχετικές 
δραστηριότητές τους όσον αφορά το 
πρόσωπο που επιδεικνύει καταχρηστική 
συμπεριφορά. 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 αθέμιτης χρήσης 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

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 48
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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 
αρχών επιβολής του νόμου.

(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 επικείμενου 
σοβαρού ποινικού αδικήματος 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 τις πληροφορίες που ήγειραν 
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 

44 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
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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).

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 16

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 
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 του 
παράνομου περιεχομένου, καθώς δεν 
υπάρχουν εναλλακτικά και λιγότερο 
περιοριστικά μέτρα που θα μπορούσαν να 
επιτύχουν αποτελεσματικά το ίδιο 
αποτέλεσμα.

Or. en

Τροπολογία 17
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55α) Δεδομένης της κλίμακας και της 
ταχύτητας που απαιτούνται για την 
αποτελεσματική αφαίρεση παράνομου 
περιεχομένου, τα αναλογικά ειδικά μέτρα 
αποτελούν βασικό στοιχείο για την 
αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο διαδίκτυο. Για να 
μειωθεί η προσβασιμότητα του 
παράνομου περιεχομένου στις υπηρεσίες 
τους, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να αξιολογούν 
κατά πόσο είναι σκόπιμο να ληφθούν 
ειδικά μέτρα, ανάλογα με τους κινδύνους 
και το επίπεδο έκθεσης σε παράνομο 
περιεχόμενο. Συνεπώς, οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
καθορίσουν τα κατάλληλα, στοχευμένα, 
αποτελεσματικά και αναλογικά ειδικά 
μέτρα που θα πρέπει να θέσουν σε 
εφαρμογή. Τα εν λόγω ειδικά μέτρα 
μπορεί να περιλαμβάνουν την τακτική 
υποβολή εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές, 
την αύξηση των ανθρώπινων πόρων που 
ασχολούνται με μέτρα για την προστασία 
των υπηρεσιών από τη δημόσια διάδοση 
παράνομου περιεχομένου, και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55β) Κατά την εφαρμογή ειδικών 
μέτρων, οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες θα πρέπει να διασφαλίζουν 
ότι προστατεύεται το δικαίωμα των 
χρηστών στην ελευθερία έκφρασης, 
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μεταξύ άλλων και στην ελευθερία λήψης 
και μετάδοσης πληροφοριών και ιδεών σε 
μια ανοιχτή και δημοκρατική κοινωνία. 
Πέρα από κάθε απαίτηση που 
προβλέπεται στη νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να 
ενεργούν με τη δέουσα επιμέλεια και να 
εφαρμόζουν διασφαλίσεις για την 
αποφυγή κάθε ακούσιας και εσφαλμένης 
απόφασης η οποία οδηγεί σε αφαίρεση 
περιεχομένου που δεν είναι παράνομο.

Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 55 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55γ) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
οι πολύ μεγάλες επιγραμμικές 
πλατφόρμες που εκτίθενται σε παράνομο 
περιεχόμενο λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα 
για την πρόληψη της κατάχρησης των 
υπηρεσιών τους, ο αρμόδιος συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να ζητεί 
από πλατφόρμες που έχουν λάβει 
σημαντικό αριθμό οριστικών εντολών 
αφαίρεσης να υποβάλουν έκθεση σχετικά 
με τα ειδικά μέτρα που έχουν λάβει. Η 
πλατφόρμα θα πρέπει να υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τα συγκεκριμένα 
μέτρα που εφαρμόζονται, ώστε να μπορεί 
ο αρμόδιος συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών να αποφασίζει κατά πόσον τα 
μέτρα είναι αναγκαία, αποτελεσματικά 
και αναλογικά και εάν υφίστανται 
κατάλληλες διασφαλίσεις. Για την 
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, 
της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας των μέτρων, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών θα 
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πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις σχετικές 
παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένου του 
πλήθους των εντολών αφαίρεσης που 
απευθύνονται στην πλατφόρμα, του 
μεγέθους και της οικονομικής της 
ικανότητας, και του αντικτύπου των 
υπηρεσιών της στη διάδοση παράνομου 
περιεχομένου (για παράδειγμα, 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των 
χρηστών στην Ένωση), καθώς και τις 
διασφαλίσεις που υφίστανται για την 
προστασία του δικαιώματος των 
χρηστών στην ελευθερία της έκφρασης, 
μεταξύ άλλων και στην ελευθερία λήψης 
και μετάδοσης πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 20

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 
συνεπειών τις οποίες μπορούν να 
προκαλέσουν. Βάσει του παρόντος 
κανονισμού, οι πολύ μεγάλες 
επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει, 

διαγράφεται



PE692.898v02-00 26/97 PA\1232458EL.docx

EL

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 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 57

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 
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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.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 58
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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 
πληροί τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας 
του παρόντος κανονισμού και να είναι 
αποτελεσματικό και κατάλληλο για τον 

διαγράφεται



PA\1232458EL.docx 29/97 PE692.898v02-00

EL

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 23

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 
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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.

Or. en

Τροπολογία 24

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 
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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.

Or. en

Τροπολογία 25

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 

(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 
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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 
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.

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 
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 26

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 

(64) Για τη δέουσα επίβλεψη της 
συμμόρφωσης των πολύ μεγάλων 
επιγραμμικών πλατφορμών με τις 
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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 
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.

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 της 
διάδοσης παράνομου περιεχομένου 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.
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Or. en

Τροπολογία 27

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 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

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 68

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(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 
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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 29
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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 30

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 

διαγράφεται



PA\1232458EL.docx 37/97 PE692.898v02-00

EL

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 
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 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Ο παρών κανονισμός δεν 
εφαρμόζεται σε θέματα σχετικά με τις 
υπηρεσίες της κοινωνίας των 
πληροφοριών, οι οποίες καλύπτονται ήδη 
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από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΕΕΠΔ συνιστά να ευθυγραμμιστεί η διατύπωση της πρότασης με την τρέχουσα διατύπωση του 
άρθρου 1 παράγραφος 5 στοιχείο β) της οδηγίας 2000/31/ΕΚ και να διευκρινιστεί ότι η 
πρόταση δεν εφαρμόζεται σε θέματα που αφορούν την ευθύνη των υπευθύνων επεξεργασίας και 
των εκτελούντων την επεξεργασία σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των 
δεδομένων.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Ψηφιακή ιδιωτικότητα

1. 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.
2. 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, 
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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.
3. Ο πάροχος υπηρεσίας της 
κοινωνίας των πληροφοριών έχει το 
δικαίωμα να παρέχει και να υποστηρίζει 
διατερματικές υπηρεσίες 
κρυπτογράφησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Paragraph 1: According to resolution 2020/2019(INL), par. 18, in line with the principle of 
data minimisation and in order to prevent unauthorised disclosure (such as a recent data 
breach affecting 500 million users), identity theft and other forms of abuse of personal data, 
the Digital Services Act should provide for the right to use and pay for digital services 
anonymously wherever technically possible (see also resolution 2020/2018(INL), par. 37, and 
LIBE opinion PE650.375v02, par. 3). This addresses, for example, the Facebook data breach 
which exposed unnecessarily collected private phone numbers, locations etc. of up to 500 
mio. users to criminals. Paragraph 2: According to resolutions 2020/2022(INI), par. 9, and 
2020/2019(INL), par. 26, the online activities of an individual allow for deep insights into 
their (past and future) behaviour and make it possible to manipulate them. Users shall 
therefore be given a right not to be subject to pervasive tracking when using digital services, 
except where strictly necessary to provide the service and to bill the users (JURI opinion 
PE652.326v02, par. 4). This excludes i.e. behavioral advertising, as requested by LIBE 
(opinion PE650.375v02, par. 8) and suggested by the EDPS. Merely requiring user consent 
for behavioral advertising would not effectively protect privacy and would fail to create a 
level playing field with traditional media some of which are existentially threatened due to the 
loss of advertising revenue to online services that offer targeted advertising. The sentence on 
data retention is based on 2020/2022(INI), paragraph 31. Paragraph 3: According to 
resolution 2020/2018(INL), par. 26, applying effective end-to-end encryption to data is 
essential for trust in and security on the Internet, and effectively prevents unauthorised third 
party access, including to personal data.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 16 της έκθεσης 2020/2022 (INI), το παράνομο περιεχόμενο θα 
πρέπει να αφαιρείται από τη θέση όπου φιλοξενείται και ότι οι ενδιάμεσοι απλής μετάδοσης δεν 
θα πρέπει να υποχρεούνται να αποκλείουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο (ομοίως παράγραφος 
49 του ψηφίσματος 2020/2018(INL)). Η φραγή της πρόσβασης μπορεί εύκολα να παρακαμφθεί 
(π.χ. με την αλλαγή διακομιστών DNS) και συχνά οδηγεί σε υπερβολική φραγή και σε 
παράπλευρη καταστολή του νόμιμου λόγου που φιλοξενείται στον ίδιο δικτυακό τόπο, από τον 
ίδιο πάροχο ή μέσω του ίδιου δικτύου (διεύθυνση IP).

Τροπολογία 34

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

Αιτιολόγηση

To safeguard freedom of expression, the final decision on the legality of content shall rest 
with the independent judiciary (resolution 2020/2019(INL), par. 5). Suppressing online 
speech interferes with fundamental rights and requires a balancing of interests which is typi-
cally entrusted to independent courts. Administrative authorities are controlled by the gov-
ernment whereas the judiciary is shielded against politically motivated interference. This 
corresponds to recommendations i.e. in the Joint Declaration on International Mechanisms 
for Promoting Freedom of Expression of the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion 
and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media and the OAS Special 
Rapporteur on Freedom of Expression.
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Τροπολογία 35

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

Αιτιολόγηση

To safeguard freedom of expression, the final decision on the legality of content shall rest 
with the independent judiciary (resolution 2020/2019(INL), par. 5). Suppressing online 
speech interferes with fundamental rights and requires a balancing of interests which is typi-
cally entrusted to independent courts. Administrative authorities are controlled by the gov-
ernment whereas the judiciary is shielded against politically motivated interference. This 
corresponds to recommendations i.e. in the Joint Declaration on International Mechanisms 
for Promoting Freedom of Expression of the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion 
and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media and the OAS Special 
Rapporteur on Freedom of Expression.

Τροπολογία 36

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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

According to resolutions 2020/2018(INL), par. 56, and 2020/2019(INL), par. 5, the 
responsibility for enforcing the law must rest with public authorities. This protects freedom of 
expression for example due to the independence and training of public officials and their 
obligation to respect fundamental rights. Private providers and their contractors lack the 
independence, qualification and accountability of public officials and shall not be encouraged 
to take law enforcement in their own hands. The "good samaritan"-type provision is also 
unnecessary in Union law and without practical effect because nothing in Articles 3-5 states 
that providers are liable solely due to their own initiative. For instance, courts have not 
considered that the use of YouTube's Content ID led to YouTube playing an active role in the 
provision of its users' content. Where case-law on the 'active' or 'passive' role of providers 
has resulted in legal uncertainty, it did not relate to compliance measures and is better 
addressed by the amendment to recital 18 proposed above.

Τροπολογία 37

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 ή ενεργητικής 
αναζήτησης γεγονότων ή 
αυτοματοποιημένου ελέγχου περιεχομένου

Or. en

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

According to resolutions 2020/2022(INI), par. 13, and 2020/2018(INL), par. 45, service 
providers shall not be obliged to use automated tools in content moderation because 
automated content moderation tools are incapable of effectively understanding the subtlety of 
context and meaning in human communication, which is necessary to determine whether 
assessed content violates the law or terms of service. Human review of automated reports by 
service providers or their contractors does not fully solve this problem, especially if it is 
outsourced to private staff that lack sufficient independence, qualification and accountability 
(resolution 2020/2022(INI), par. 12). The responsibility for deciding on the legality of 
information shall rest with public authorities and not private entities.According to LIBE 
opinion PE650.375v02, par. 22, an explicit exclusion of such obligations is needed to clarify 
that nothing in the law shall be interpreted to require the use of such tools or to allow 
authorities to impose them. The provision is in line with Article 4 (8) of the recently adopted 
Regulation on Terrorist Content Online. According to Article 1 of the proposal this provision 
is without prejudice to Article 17 of the Copyright Directive which explicitly mandates the use 
of automated tools. The compliance of this obligation with fundamental rights is currently 
subject to judicial review.

Τροπολογία 39

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 

1. Κατόπιν παραλαβής, μέσω 
ασφαλούς διαύλου επικοινωνιών, 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 
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εντολών, προσδιορίζοντας το ληφθέν 
μέτρο και τη στιγμή κατά την οποία 
ελήφθη.

εντολής, προσδιορίζοντας το ληφθέν 
μέτρο. 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

Αιτιολόγηση

To safeguard freedom of expression, the final decision on the legality of content shall rest 
with the independent judiciary (resolution 2020/2019(INL), par. 5). Suppressing online 
speech interferes with fundamental rights and requires a balancing of interests which is 
typically entrusted to independent courts. Administrative authorities are controlled by the 
government whereas the judiciary is shielded against politically motivated interference. This 
corresponds to recommendations i.e. in the Joint Declaration on International Mechanisms 
for Promoting Freedom of Expression of the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion 
and Expression, the OSCE Representative on Freedom of the Media and the OAS Special 
Rapporteur on Freedom of Expression. Due to the reduced risk to freedom of expression in 
the case of commercial offers it would appear acceptable to allow for administrative orders to 
act against unlawful offers.

Τροπολογία 40

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 τους 
μηχανισμούς προσφυγής που διατίθενται 
στον πάροχο της υπηρεσίας και στον 
αποδέκτη της υπηρεσίας που παρείχε το 
περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

According to resolution 2020/2022(INI), par. 15, in order to protect freedom of speech, to 
avoid conflicts of laws, to avert unjustified and ineffective geoblocking and to aim for a 
harmonised digital single market, hosting service providers should not be required to remove 
or disable access to information that is legal in the Member State that they are established in, 
or where their designated legal representative resides or is established ("what is legal offline 
is also legal online", see also resolution 2020/2018(INL), par. 55). In line with the 1st reading 
position on the Regulation on Terrorist Content Online, cross-border removal orders are 
acceptable where their effect is limited to the territory of the issuing Member State.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
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

Αιτιολόγηση

Resolution 2020/2022(INI), par. 15, maintains that hosting service providers shall not be 
required to remove or disable access to information that is legal in their country of origin 
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(likewise resolution 2020/2018(INL), par. 55). This also means that EU authorities can or-der 
the blocking of content legally published outside the Union only with effect for its own 
territory (e.g. content legally published in the U.S.). This avoids that third countries will 
themselves start ordering EU providers to remove content legally published in the Union. 
This is in line with the Terrorist Content Online regulation requiring providers to "disable 
access to terrorist content in all Member States".

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το στοιχείο δ) δεν εφαρμόζεται όταν οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες διατάσσονται 
να ενεργήσουν κατά εμπόρων 
εγκατεστημένων στο ίδιο κράτος μέλος με 
την αρχή έκδοσης, οι οποίοι προωθούν ή 
προσφέρουν παράνομα προϊόντα ή 
υπηρεσίες στην Ένωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω των περιορισμένων επιπτώσεων στην ελευθερία έκφρασης, είναι αποδεκτό να 
επιτρέπονται οι διασυνοριακές παραγγελίες όσον αφορά εμπορικές προσφορές.

Τροπολογία 44

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 

3. Ο συντονιστής ψηφιακών 
υπηρεσιών από το κράτος μέλος της 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.
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με το άρθρο 67.

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 291 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκού τεχνικού προτύπου 
για ασφαλείς διαύλους επικοινωνιών. Οι 
εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 70.

Or. en

Τροπολογία 46

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, μέσω 
ασφαλούς διαύλου επικοινωνιών, 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 
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εντολής μέσω ασφαλούς διαύλου 
επικοινωνιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

According to resolution 2020/2018(INL), par. 25, resolution 2020/2019(INL), par. 19, and 
LIBE opinion PE650.375v02, par. 4, the online activities of individuals allow for deep 
insights into their personality, so that in the spirit of the case-law on communications 
metadata, public authorities shall be given access to a user’s subscriber data and metadata 
only to investigate suspects of serious crimes with prior judicial authorisation. To explain: 
The fact that a person uses a certain digital service can be very revealing regarding their 
private life, religion, health or sexuality. The disclosure of such information can result in 
harassment or blackmailing. Also identifying an anonymous account can expose a 
whistleblower and result in serious harm. The access to information for criminal proceedings 
will soon be subject to the e-evidence regulation (proposed par. 4). In the spirit of the case-
law on communications data, serious threats to public security could also justify accessing 
this sensitive information, but not less pressing purposes.

Τροπολογία 47

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 48

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αα) η διαταγή ζητεί πληροφορίες 
σχετικά με ύποπτο ή υπόπτους για 
σοβαρή απειλή κατά της δημόσιας 
ασφάλειας·
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Or. en

Τροπολογία 49

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·

– παρουσίαση των λόγων που 
τεκμηριώνουν τον σκοπό για τον οποίο 
ζητούνται οι πληροφορίες, όπου 
προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους 
είναι αναγκαίο και αναλογικό το μέτρο, 
λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο του 
μέτρου στα θεμελιώδη δικαιώματα του 
συγκεκριμένου αποδέκτη της υπηρεσίας 
του οποίου ζητούνται τα δεδομένα, 
καθώς και τη σοβαρότητα του 
αδικήματος·

Or. en

Τροπολογία 50

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– μοναδικό αναγνωριστικό των 
αποδεκτών για τους οποίους ζητούνται 
πληροφορίες·

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2
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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 52

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 νόμιμα για τους σκοπούς της 
παροχής της υπηρεσίας και οι οποίες 
εμπίπτουν στον έλεγχό του·

Or. en

Τροπολογία 53

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
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Τροπολογία 54

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.

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 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο πάροχος ενημερώνει, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τον 
αποδέκτη του οποίου τα δεδομένα 
ζητούνται. 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 μέτρου στα θεμελιώδη 
δικαιώματα του προσώπου του οποίου τα 
δεδομένα ζητούνται, μπορεί να ζητήσει 
από τον πάροχο να καθυστερήσει την 
ενημέρωση του αποδέκτη. Το εν λόγω 
αίτημα αιτιολογείται δεόντως, 
προσδιορίζει τη διάρκεια της 
υποχρέωσης τήρησης απορρήτου, και 
υπόκειται σε περιοδική επανεξέταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη θέση μας σχετικά με τον κανονισμό για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά 
στοιχεία (2018/0108(COD)).
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Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται, 
τηρουμένων των αναλογιών, στις 
αρμόδιες διοικητικές αρχές που 
διατάσσουν τις επιγραμμικές πλατφόρμες 
να παράσχουν τις πληροφορίες που 
απαριθμούνται στο άρθρο 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αποτελεσματική διερεύνηση των εμπορικών δραστηριοτήτων, φαίνεται 
δικαιολογημένη η εφαρμογή χαλαρότερων διασφαλίσεων.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4γ. 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 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4δ. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές 
πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 291 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για τη 
θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού συστήματος 
ανταλλαγής πληροφοριών με ασφαλείς 
διαύλους για τον χειρισμό των 
εγκεκριμένων διασυνοριακών 
επικοινωνιών, της επαλήθευσης της 
ταυτότητας, και της διαβίβασης των 
εντολών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 και, κατά περίπτωση, των 
ζητούμενων δεδομένων μεταξύ της 
αρμόδιας δικαστικής αρχής και του 
παρόχου. Οι εκτελεστικές αυτές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία του άρθρου 
70.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τη θέση μας σχετικά με την πρόταση για τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία 
(2018/0108(COD)).

Τροπολογία 59

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, συνεκτικό, 
προβλέψιμο, επιμελή, μη αυθαίρετο και 
αναλογικό τρόπο, που δεν εισάγει 
διακρίσεις, 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 
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της υπηρεσίας, όπως κατοχυρώνονται στον 
Χάρτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. παράγραφο 32 της έκθεσης 2020/2022(INI). Οι περαιτέρω απαιτήσεις διευκρινίζουν τι 
σημαίνει ο όρος «δίκαιος». Ο όρος «μη αυθαίρετος» ορίζεται στη νομολογία.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
παρόχων υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
μπορούν να αποκλείουν νομικές 
πληροφορίες από τις εν λόγω υπηρεσίες ή 
να περιορίζουν με άλλο τρόπο την 
πρόσβαση σε νομικές πληροφορίες ή την 
πρόσβαση και άλλα δικαιώματα όσων τις 
ανταλλάσσουν, μόνον εφόσον αυτό 
δικαιολογείται αντικειμενικά και για 
σαφώς καθορισμένους λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

According to report 2020/2022(INI), par. 33-34, removals of content should be in line with 
human rights standards and the blocking of legal content on the basis of terms and conditions 
shall be limited to the absolute minimum. In order to give practical effect to the fundamental 
right to freedom of expression, providers shall not be allowed to arbitrarily suppress legal 
content or act against those sharing it (e.g. by "de-platforming" them). The free exchange of 
opinions and information is essential to our society. Acting against legal content can be 
justified where content is incompatible with the purpose of the service or where it has 
significant negative effects.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)



PA\1232458EL.docx 55/97 PE692.898v02-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
παρόχων ενδιάμεσων υπηρεσιών 
σέβονται τις βασικές αρχές των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως 
κατοχυρώνονται στον Χάρτη και στο 
διεθνές δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 34 του ψηφίσματος 2020/2019(INL), οι όροι και οι προϋποθέσεις 
που επιβάλλονται από τους ενδιάμεσους στους χρήστες των υπηρεσιών τους πρέπει να 
υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο ως προς τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· οι όροι που περιορίζουν αδικαιολόγητα τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, 
όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην ελευθερία έκφρασης, δεν πρέπει να είναι 
δεσμευτικοί.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Οι όροι που δεν συμμορφώνονται 
με το παρόν άρθρο δεν είναι δεσμευτικοί 
για τους αποδέκτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες, οι απαγορευμένοι 
όροι δεν δεσμεύουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Έτσι διασφαλίζεται ότι αποφασίζει η 
δικαστική αρχή όσον αφορά την ερμηνεία και τη νομιμότητα των όρων στο πλαίσιο συμβατικών 
διαφορών. Σύμφωνα με την οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες, οι 
απαγορευμένοι όροι δεν δεσμεύουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Έτσι διασφαλίζεται ότι 
αποφασίζει η δικαστική αρχή όσον αφορά την ερμηνεία και τη συμμόρφωση στο πλαίσιο 
συμβατικών διαφορών.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
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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, και την 
ικανότητα των αποδεκτών να παρέχουν 
πληροφορίες, ανά είδος λόγου και βάσης 
για τη λήψη των μέτρων αυτών, καθώς και 
τα μέτρα που ελήφθησαν για την 
πιστοποίηση των ελεγκτών περιεχομένου 
και για να διασφαλιστεί ότι δεν 
επηρεάζεται το μη παραβατικό 
περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 64

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

Αιτιολόγηση

Για να διευκολυνθεί η αναφορά και αφαίρεση παράνομου περιεχομένου, οι κοινοποιούντες δεν 
υποχρεούνται να αποκαλύπτουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η ανωνυμία καθιστά 
δυνατή, για παράδειγμα, την υποβολή ειδοποιήσεων από πρόσωπα με γνώσεις εκ των έσω, τα 
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οποία φοβούνται τις αρνητικές συνέπειες εάν αποκαλυφθεί η ταυτότητά τους. Η υποχρεωτική 
ταυτοποίηση θα ήταν επίσης αναποτελεσματική, διότι δεν παρέχεται επαλήθευση των 
πληροφοριών ταυτότητας.

Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) σε περίπτωση που κοινοποιείται 
εικαζόμενη παραβίαση δικαιώματος 
διανοητικής ιδιοκτησίας, αποδεικτικά 
στοιχεία ότι η οντότητα που υποβάλλει 
την ειδοποίηση είναι ο κάτοχος του 
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας 
που εικάζεται ότι παραβιάζεται, ή 
εξουσιοδοτείται να ενεργεί εξ ονόματος 
του εν λόγω δικαιούχου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, άλλα πρόσωπα πέρα από τον δικαιούχο 
και τους εκπροσώπους τους αδυνατούν συνήθως να γνωρίζουν αξιόπιστα και να ειδοποιούν ότι 
το πρόσωπο που παρέσχε τις πληροφορίες δεν είναι ο δικαιούχος και δεν κατέχει άδεια.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το πρόσωπο ή η οντότητα μπορεί 
προαιρετικά να παρέχει το όνομά του/της 
και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου του/της, στοιχεία τα οποία 
δεν κοινοποιούνται στον πάροχο 
περιεχομένου, παρά μόνο σε περίπτωση 
εικαζόμενης παραβίασης των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η ταυτότητα του κοινοποιούντος 
γνωστοποιείται κατ’ εξαίρεση, ώστε ο εκδότης να είναι σε θέση να εξακριβώσει εάν είναι 
δικαιούχος ή εκπρόσωπος (βλ. στοιχείο γ) ανωτέρω).

Τροπολογία 67

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

Or. en

Αιτιολόγηση

The deletion is to protect freedom of expression. A technical intermediary has actual 
knowledge of illegal content only if they are aware both of the content and its illegal nature. A 
complete notice triggers awareness of content once it is read (not instantly), but the provider 
will often not know whether the reported content is illegal or not. Parliament has stressed that 
it is for the judiciary to decide on the legality of content, not on private commercial entities 
(resolution 2020/2019(INL), par. 5). This is confirmed by CJEU case-law according to which 
precise and substantiated notices only represent a factor of which the court must take account 
when determining whether the provider was actually aware of facts or circumstances on the 
basis of which a diligent economic operator should have identified the illegality (Judgement 
of 12 July 2011, L'Oréal, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, par. 122).

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Μόλις παραλάβει την ειδοποίηση, 
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ο πάροχος υπηρεσιών ειδοποιεί τον 
πάροχο πληροφοριών, χρησιμοποιώντας 
τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 και του 
παρέχει τη δυνατότητα να απαντήσει 
προτού λάβει απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση δικαιώματος απάντησης στην ειδοποίηση αντιστοιχεί στην παράγραφο 29 του 
ψηφίσματος 2020/2022(INI) και στο άρθρο 10 του παραρτήματος του ψηφίσματος 
2019/2020(INL) (βλ. επίσης την παράγραφο 53 του ψηφίσματος 2020/2018(INL)). Συμβάλλει 
στην αποφυγή της αφαίρεσης νόμιμου περιεχομένου λόγω έλλειψης πληροφοριών.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες 
παραμένουν προσβάσιμες ωσότου ληφθεί 
σχετική απόφαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντιστοιχεί στο άρθρο 14 του παραρτήματος του ψηφίσματος 2020/2019(INL). Η «προσωρινή» 
αφαίρεση περιεχομένου έχει συχνά τις ίδιες επιπτώσεις όπως η μόνιμη αφαίρεση, καθώς το 
περιεχόμενο έχει συχνά σημασία μόνο τη στιγμή της ανάρτησής του.

Τροπολογία 70

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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό αντικατοπτρίζει το άρθρο 11 του παραρτήματος της έκθεσης 2020/2019(INL)). Αυτή τη 
στιγμή, τα αυτοματοποιημένα εργαλεία αδυνατούν να διαφοροποιήσουν το παράνομο 
περιεχόμενο από το νόμιμο σε δεδομένο πλαίσιο και, επομένως, ελλείψει επανεξέτασης από 
άνθρωπο, οδηγούν συστηματικά σε υπερβολική φραγή νόμιμου περιεχομένου.

Τροπολογία 71

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 
υποβάλλον πρόσωπο ή στην υποβάλλουσα 
οντότητα, καθώς και στον πάροχο των 
πληροφοριών, 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.

Or. en

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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 την 
εν λόγω χρήση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έννοια «μη αυθαίρετος» ορίζεται στη νομολογία. Αυτό αντικατοπτρίζει το άρθρο 11 του 
παραρτήματος της έκθεσης 2020/2019(INL)). Αυτή τη στιγμή, τα αυτοματοποιημένα εργαλεία 
αδυνατούν να διαφοροποιήσουν το παράνομο περιεχόμενο από το νόμιμο σε δεδομένο πλαίσιο 
και, επομένως, ελλείψει επανεξέτασης από άνθρωπο, οδηγούν συστηματικά σε υπερβολική 
φραγή νόμιμου περιεχομένου.

Τροπολογία 73

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 

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 απόσυρση 
των εν λόγω πληροφοριών ή την 
απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτές, 
ενημερώνει τον αποδέκτη και, εφόσον ο 
κοινοποιών έχει παράσχει στοιχεία 
επικοινωνίας, τον κοινοποιούντα, το 
αργότερο κατά τη χρονική στιγμή της 
απόσυρσης ή της απενεργοποίησης της 
πρόσβασης, σχετικά με την απόφαση και 
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και συγκεκριμένη αιτιολόγηση της 
απόφασης αυτής.

παρέχει σαφή και συγκεκριμένη 
αιτιολόγηση της απόφασης αυτής.

Or. en

Τροπολογία 74

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 χρησιμοποιούνται 
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

Αιτιολόγηση

Ο ΕΕΠΔ συνιστά να τροποποιηθεί το άρθρο 15 παράγραφος 2 της πρότασης ώστε να δηλώνεται 
με σαφήνεια ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τα 
αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και τον προσδιορισμό 
παράνομου περιεχομένου, ανεξάρτητα από το αν η επακόλουθη απόφαση συνεπάγεται τη χρήση 
αυτοματοποιημένων μέσων ή όχι.

Τροπολογία 75

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 
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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, 
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

Αιτιολόγηση

Paragraph 1: This reflects par. 12 of resolution 2020/2019(INL): "mechanisms voluntarily 
employed by platforms must not lead to ex-ante control measures based on automated tools or 
up-load-filtering of content". Automated tools are currently unable to differentiate illegal 
content from content that is legal in a given context and therefore routinely result in 
overblocking legal content. Human review of automated reports by service providers or their 
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contractors does fully not solve this problem, especially if it is outsourced to private staff that 
lack sufficient independence, qualification and accountability (resolution 2020/2022(INI), 
par. 12). Ex-ante control means that content is subject to monitoring algorithms even before it 
is published. To protect freedom of expression this form of prior censorship on the basis of 
error-prone algorithms shall be prohibited, in line with Article 28b (4) of the Audiovisual 
Media Services Directive 2018/1808/EU. According to Article 1 this provision is without 
prejudice to Article 17 of the Copyright Directive which is currently subject to judicial 
review. The provision does not apply to filtering automated content submissions such as 
spam. Where automated tools are otherwise used for content moderation (i.e. for flagging), 
the provider shall ensure that there is no automated decision-making and that non-infringing 
content is unaffected. Paragraph 2: See report 2020/2022(INI), par. 32. The further 
requirements specify what is meant by "fair". The EDPS recommends extending the 
requirement of Article 12(2) to all forms of content moderation, regardless of whether such 
moderation takes place pursuant to the terms and conditions of the provider or any other 
basis (EDPS opinion, par. 51).

Τροπολογία 76

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 
και οι νομιμοποιούμενοι φορείς που 
ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 4 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου29α, 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:

_________________
29α Οδηγία (ΕΕ) 2020/1828 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2020, 
σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές 
για την προστασία των συλλογικών 
συμφερόντων των καταναλωτών και για 
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την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ 
(ΕΕ L 409 της 4.12.2020, σ. 1). 

Or. en

Αιτιολόγηση

According to resolution 2020/2019(INL), par. 11, Parliament takes the view that in order to 
protect anonymous publications and the general interest, not only the user who upload-ed the 
content that is the subject of a dispute but also a third party, such as an ombudsperson, with a 
legitimate interest in acting should be able to challenge content moderation decisions. In 
many cases the accessibility of information is in the public interest, for example regarding 
information disclosed by whistleblowers. For various reasons the in-formation provider may 
not be able or willing to contest platform decisions (e.g. where they published the information 
anonymously or without providing contact details to be notified of removals). Entities that are 
qualified for collective action should also have the right to file complaints. The last part of the 
first sentence is deleted for the following reason: Where freedom of expression is restricted in 
the absence of infringing content (possibly without any reason), it shall be possible to file a 
complaint all the more.

Τροπολογία 77

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 και απενεργοποίησης ή 
περιορισμού της πρόσβασης 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 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
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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 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 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

Οι αποδέκτες της υπηρεσίας στους οποίους 
απευθύνονται οι αποφάσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 
και οι νομιμοποιούμενοι φορείς που 
ορίζονται στο άρθρο 3 σημείο 4 της 
οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 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 
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της διαφοράς και δεσμεύονται από την 
απόφαση που λαμβάνει το όργανο.

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

Αιτιολόγηση

As provided in resolution 2020/2019(INL), Annex, Article 16 (1). According to resolution 
2020/2019(INL), par. 11, Parliament takes the view that in order to protect anonymous 
publications and the general interest, not only the user who upload-ed the content that is the 
subject of a dispute but also a third party, such as an ombudsperson, with a legitimate interest 
in acting should be able to challenge content moderation decisions. In many cases the 
accessibility of information is in the public interest, for example regarding information 
disclosed by whistleblowers. For various reasons the in-formation provider may not be able 
or willing to contest platform decisions (e.g. where they published the information 
anonymously or without providing contact details to be notified of removals). Entities that are 
qualified for collective action should also have the right to file complaints.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) απαρτίζεται από νομικούς 
εμπειρογνώμονες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του παραρτήματος του ψηφίσματος 
2020/2019(INL).

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 5. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
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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.

διαθέτει πληροφορίες που υποδηλώνουν 
ότι μια αξιόπιστη πηγή επισήμανσης 
παράνομου περιεχομένου υπέβαλε 
σημαντικό αριθμό ανεπαρκώς ακριβών ή 
μη αρκούντως τεκμηριωμένων 
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

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου, δικαιολογείται να δίνεται 
προτεραιότητα σε αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου μόνο εάν 
επισημαίνουν παράνομο περιεχόμενο. Όταν μια αξιόπιστη πηγή επισήμανσης παράνομου 
περιεχομένου κοινοποιεί συστηματικά νομικό περιεχόμενο, θα πρέπει να χάνει το καθεστώς της 
ακόμη και αν οι ειδοποιήσεις είναι τυπικά ορθές.

Τροπολογία 82

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

Αιτιολόγηση

According to resolution 2020/2022(INI), par. 11, the ultimate responsibility for enforcing the 
law and deciding on the legality of online activities shall rest with independent competent 
authorities. The consequences of providing illegal content, including sanctions, are regulated 
in criminal and civil law and typically determined by the judiciary. Compelling private 
providers to sanction users for posting "manifestly" illegal content by "de-platforming" them 
fails to ensure a decision by the judiciary, and would introduce a new type of sanction with 
vastly different severity depending on the user: De-platforming can existentially threaten 
prominent users that make a living on online platforms. In other cases it is ineffective because 
a user will simply create another account. All in all the sanctions foreseen in criminal and 
civil law and applied by the judiciary are much better suited to address illegal content than 
corporate "de-platforming". Proportionate sanctions shall be applied to violations of the law 
rather than mandatory exclusion of individuals from digital services (JURI opinion 
PE652.326v02, par. 12).

Τροπολογία 83

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 στη 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 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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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 85

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 86

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 

1. Όταν μια επιγραμμική πλατφόρμα 
αντιληφθεί τυχόν πληροφορίες που 
εγείρουν υπόνοια επικείμενου σοβαρού 
ποινικού αδικήματος το οποίο 
συνεπάγεται απειλή για τη ζωή προσώπων, 
ενημερώνει αμέσως τις αρχές επιβολής του 
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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.

νόμου ή τις δικαστικές αρχές του οικείου 
κράτους μέλους ή των οικείων κρατών 
μελών σχετικά με την υπόνοιά της και 
παρέχει τις πληροφορίες που ήγειραν την 
υπόνοια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ευθυγραμμίζεται με τον 
πρόσφατα εκδοθέντα κανονισμό για το τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο (άρθρο 14 
παράγραφος 5). Η υποχρέωση αναφοράς απειλών που σημειώθηκαν πριν από χρόνια δεν 
φαίνεται δικαιολογημένη. Όπως συνέστησε ο ΕΕΠΔ (παράγραφος 61 της γνώμης), καθορίζεται 
σαφώς ποιες πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται. Είναι σκόπιμο να διατηρηθούν στο 
ελάχιστο οι απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις λόγω 
περίπλοκων εσωτερικών ερευνών. Η αρμόδια αρχή είναι η πλέον κατάλληλη για να ζητήσει 
συγκεκριμένες πρόσθετες πληροφορίες, όπου χρειάζεται.

Τροπολογία 87

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 ο φερόμενος ως 
δράστης, ή το κράτος μέλος στο οποίο 
διαμένει ή βρίσκεται το θύμα του 
εικαζόμενου αδικήματος.

Or. en

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
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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) αντίγραφο του εγγράφου 
ταυτοποίησης του εμπόρου, όπου είναι 
αναγράφονται το όνομα, ό,τι πληροφορίες 
σχετικά με τη διεύθυνση περιλαμβάνονται 
στο έγγραφο, η εκδίδουσα αρχή και η 
ημερομηνία ισχύος, ή κάθε άλλη 
ηλεκτρονική ταυτοποίηση, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου50·

_________________ _________________
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.

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

Αιτιολόγηση

Υπό το φως των συχνών παραβιάσεων δεδομένων και προκειμένου να αποτρέπεται η υποκλοπή 
ταυτότητας, δεν είναι απαραίτητο να αποκαλύπτονται πληροφορίες όπως η φωτογραφία, η 
ημερομηνία γέννησης ή η υπογραφή. Η επιγραμμική πλατφόρμα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τις πληροφορίες αυτές για να επαληθεύσει τα στοιχεία ταυτότητας που υποχρεούται να παράσχει 
ο έμπορος.

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η επιγραμμική πλατφόρμα 
αποθηκεύει τις πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2 με ασφαλή τρόπο για τη διάρκεια 
της συμβατικής της σχέσης με τον οικείο 
έμπορο. Στη συνέχεια διαγράφει τις 
πληροφορίες.

4. Η επιγραμμική πλατφόρμα 
αποθηκεύει τις πληροφορίες που 
λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
1 και 2 με ασφαλή τρόπο για τη διάρκεια 
της συμβατικής της σχέσης με τον οικείο 
έμπορο. Στη συνέχεια διαγράφει τις 
πληροφορίες. Οι πληροφορίες που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 
β) διαγράφονται μόλις συγκριθούν με τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
στοιχείο α) της εν λόγω παραγράφου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπό το φως των συχνών παραβιάσεων δεδομένων και προκειμένου να αποτρέπεται η υποκλοπή 
ταυτότητας, τα έγγραφα ταυτότητας δεν πρέπει να φυλάσσονται μετά τη χρήση τους για την 
επαλήθευση των παρεχόμενων πληροφοριών.

Τροπολογία 90

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 υποβολής 
προδήλως αβάσιμων ειδοποιήσεων και 
υποβολής προδήλως αβάσιμων 
καταγγελιών·

Or. en

Τροπολογία 91

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 
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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 
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
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Αιτιολόγηση

The provision is deleted to protect freedom of expression. The Parliament's intention is for 
independent public authorities to be in charge of tackling illegal content, and for providers to 
use a notice and action procedure. Mandating large platforms to periodically conduct a risk 
assessment and to mitigate risks would run counter the very idea of the liability exceptions 
and responsibility of public authorities by creating the impression that technical 
intermediaries are responsible for the actions of their users and should privately take law 
enforcement into their own hands. Parliament has also stressed that the Digital Services Act 
should address illegal content only and not "harmful content" as targeting legal content could 
put the freedom of expression at serious risk (i.e. annex to resolution 2020/2019(INL) as well 
as LIBE opinion PE650.375v02, par. 15), whereas the proposed Article 26 would go far 
beyond illegal content where mere vaguely described allegedly "negative effects" are 
concerned. The provisions on the "inauthentic use" of services run counter to the Parliament's 
intention of safeguarding the right to use digital services anonymously. In line with the 
Parliament's first reading position on Terrorist Content Online (resolution of 17 April 2019, 
2018/0331(COD)) I propose to allow the competent Digital Services Coordinators to impose 
specific measures on very large platforms, subject to judicial review (Article 27).

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιορισμός των κινδύνων Ειδικά μέτρα

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο (ψήφισμα της 17ης Απριλίου 2019, 2018/0331(COD)), προτείνω να 
έχουν τη δυνατότητα οι αρμόδιοι συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών να επιβάλλουν ειδικά μέτρα 
σε πολύ μεγάλες πλατφόρμες, με την επιφύλαξη δικαστικού ελέγχου (άρθρο 27). Η επιβολή 
ειδικών μέτρων είναι αποτελεσματικότερη από τον αυτοέλεγχο.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – 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 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:

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 94

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 αφαίρεση ή απενεργοποίηση 
της πρόσβασης σε παράνομο περιεχόμενο 
του οποίου έχει γνώση η πλατφόρμα·

Or. en

Τροπολογία 95

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 96
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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 97

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 98

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
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Τροπολογία 99

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 100

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 

3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους 
συντονιστές ψηφιακών υπηρεσιών, μπορεί 
να εκδίδει γενικές συστάσεις για την 
εφαρμογή της παραγράφου 1, 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 
Επιτροπή οργανώνει δημόσιες 
διαβουλεύσεις.
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γραμμών, η Επιτροπή οργανώνει δημόσιες 
διαβουλεύσεις.

Or. en

Τροπολογία 101

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 
αφαίρεσης, ο αρμόδιος συντονιστής 
ψηφιακών υπηρεσιών μπορεί να 
υποχρεώσει την πλατφόρμα να εφαρμόσει 
αναγκαία, αναλογικά και αποτελεσματικά 
πρόσθετα ειδικά μέτρα. Ο αρμόδιος 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών δεν 
επιβάλλει γενική υποχρέωση 
παρακολούθησης ούτε τη χρήση 
αυτοματοποιημένων εργαλείων. Στο 
αίτημα λαμβάνονται υπόψη, ειδικότερα, η 
τεχνική εφικτότητα των μέτρων, το 
μέγεθος και η οικονομική ικανότητα της 
πλατφόρμας και οι επιπτώσεις που έχουν 
τα εν λόγω μέτρα στα θεμελιώδη 
δικαιώματα των χρηστών, και δη στο 
δικαίωμα της ελευθερίας έκφρασης, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας 
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 
αίτημα.
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Or. en

Τροπολογία 102

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 
γραπτώς και περιλαμβάνει τουλάχιστον 
τις ακόλουθες πληροφορίες:
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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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

The provision is deleted to protect fundamental rights. Assigning compliance assessment to 
private entities chosen and paid by providers poses a risk to fundamental rights as only public 
authorities are bound by fundamental rights, sufficiently independent and their actions are 
subject to judicial review. Privatised auditing may result in pressure to take excessive "due 
diligence" measures. Likewise "soft law" instruments such as "codes of conduct" and "crisis 
protocols" pose a risk to fundamental rights because, unlike legislation, they are not subject 
to democratic scrutiny, they are not bound by fundamental rights and their compliance with 
fundamental rights is not subject to judicial review. They may, for example, also target legal 
content whereas Parliament has stressed that the Digital Services Act should address illegal 
content only and not "harmful content" as targeting legal content could put the freedom of 
expression at serious risk (i.e. resolution 2020/2019(INL), par. 28, as well as LIBE opinion 
PE650.375v02, par. 15).

Τροπολογία 103

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, 
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 
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
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Τροπολογία 104

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 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. Επεξεργάζονται τις 
πληροφορίες αυτές αποκλειστικά για να 
παρέχουν συστάσεις στον αποδέκτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

The algorithm-driven spreading and amplification of legal but potentially problematic content 
needs to be contained by giving users more control over content proposed to them. Users of 
very large platforms shall have a right to see their timeline and other content 
recommendations in chronological order only (resolutions 2020/2022(INI), par. 35, and 
2020/2018(INL), recital X) and also be provided with an API that allows them to have content 
curated by software or services of their choice, where this is technically possible (resolution 
2020/2019(INL), par. 28). The latter option ensures competition and user choice between 
recommender systems, allowing users to better protect themselves against information they do 
not wish to see. The DSA should promote the creation of an innovative and competitive EU 
market of recommender systems where different providers can compete on the merits of how 
useful their systems are to users rather than to the platforms.

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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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 προς το δημόσιο 
συμφέρον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΕΕΠΔ συνιστά να εξετάσουν οι συννομοθέτες τρόπους ώστε να διευκολύνεται η έρευνα προς 
το δημόσιο συμφέρον γενικότερα (γνώμη ΕΕΠΔ, παράγραφος 83). Είναι αποδεκτό να 
αποκλείονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για εσωτερική χρήση (βλ. κατωτέρω).

Τροπολογία 106

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. 
Τα δεδομένα στα οποία παρέχεται 
πρόσβαση περιλαμβάνουν δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον 
είναι νομίμως προσβάσιμα στο κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τους σκοπούς της επιβολής της νομοθεσίας και της έρευνας, δεν απαιτείται πρόσβαση σε 
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δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία επιθυμεί ο χρήστης να είναι διαθέσιμα στην 
πλατφόρμα αποκλειστικά για εσωτερική χρήση (π.χ. προσωπικός αριθμός τηλεφώνου, προφίλ 
περιήγησης στο διαδίκτυο για συστήματα συστάσεων, και άλλα μεταδεδομένα). Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που είναι νομίμως προσβάσιμα στο κοινό περιλαμβάνουν δημόσια 
δεδομένα προφίλ.

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Μόλις ολοκληρώσουν την έρευνά 
τους, οι διαπιστευμένοι ερευνητές στους 
οποίους έχει χορηγηθεί πρόσβαση σε 
δεδομένα δημοσιεύουν τα πορίσματά 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση εξασφαλίζει ότι η πρόσβαση στα δεδομένα είναι προς το δημόσιο συμφέρον.

Τροπολογία 108

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 109

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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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:

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:

Or. en

Τροπολογία 110

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 111

Πρόταση κανονισμού
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 112
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) την έκθεση ελέγχου που 
προβλέπεται στο άρθρο 28 παράγραφος 
3·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) την έκθεση εκτέλεσης του ελέγχου 
που προβλέπεται στο άρθρο 28 
παράγραφος 4.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 114

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. 
Για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 



PE692.898v02-00 88/97 PA\1232458EL.docx

EL

πλατφορμών απαιτείται η εν επιγνώσει 
συναίνεση των αποδεκτών που 
ανταλλάσσουν πληροφορίες. Οι 
επιγραμμικές πλατφόρμες δεν 
επεξεργάζονται πληροφορίες που 
λαμβάνονται με σκοπό την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ πλατφορμών για 
άλλους σκοπούς. 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. Οι 
εκτελεστικές αυτές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία του άρθρου 70.

Or. en

Αιτιολόγηση

The EDPS recommends to consider introducing minimum interoperability requirements for 
very large online platforms (EDPS opinion, par. 84-85). The concentration of power with a 
few large social media platforms means users have limited choice, particularly on issues of 
privacy, accessibility, and free expression. Some very large online platforms have been 
criticised for years for privacy breaches and violations of data protection law, for security 
flaws, error-prone upload-filtering and consumer-hostile terms and conditions. Yet many 
users do not have a real choice to switch to privacy-friendly and secure alternative platforms 
because they are locked in to the dominant platforms to be able to receive essential messages 
related to their work, education etc. When new platforms become popular this only creates a 
new lock-in situation. In order to overcome the lock-in effect of closed platforms and to 
ensure competition (including on data protection and security) and consumer choice, users of 
very large platforms shall be given the ability to access cross-platform interaction via open 
interfaces (interconnectivity). Parliament has advocated ensuring appropriate levels of 
interoperability for systemic operators (resolution 2020/2018(INL), par. 81) and called for a 
requirement for platforms with significant market power to provide an application 
programming interface, through which third-party platforms and their users can interoperate 
with the main functionalities and users of the platform (Annex to resolution 2020/2019(INL)). 
Among the main functionalities can be the ability to request information from certain 
accounts (subscriptions), to share provided content and react to it. The interoperability 
obligation does not prevent platforms from offering additional and new functions to their 
users.
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Τροπολογία 115

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 116

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 
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 
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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. 
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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα μέσα μη δεσμευτικού δικαίου, όπως οι κώδικες δεοντολογίας και τα πρωτόκολλα 
διαχείρισης κρίσεων, θέτουν σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα διότι, σε αντίθεση με τη 
νομοθεσία, ούτε τα ίδια ούτε η συμμόρφωσή τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα υπόκεινται σε 
δημοκρατικό έλεγχο. Θα πρέπει να εξαρτάται από τον νομοθέτη η απόφαση σχετικά με την 
ανάγκη υπέρβασης των υφιστάμενων νομικών υποχρεώσεων. Επιπλέον, δεν είναι αναγκαίο να 
αντιμετωπιστούν τα εθελοντικά μέσα στη νομοθεσία, καθώς τίποτα δεν εμποδίζει τέτοιες 
πρωτοβουλίες.

Τροπολογία 117

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 
διαφήμιση, σύμφωνα με το ενωσιακό και 
το εθνικό δίκαιο, ιδίως σε σχέση με τον 
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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 118

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

[...] διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την εξουσία να ζητούν από αυτούς α) την εξουσία να ζητούν από αυτούς 
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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·

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 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 120

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 121

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά την κοινοποίηση της 
απόφασης που αναφέρεται στην 

2. Κατά την κοινοποίηση της 
απόφασης που αναφέρεται στην 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι κώδικες δεοντολογίας στερούνται δημοκρατικού ελέγχου και δεν υπόκεινται σε νομικό 
έλεγχο όσον αφορά τη συμμόρφωσή τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 50 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

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 

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 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 
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τεσσάρων μηνών από την απόφαση που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Όταν 
ζητείται ο προαναφερόμενος πρόσθετος 
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.

τεσσάρων μηνών από την απόφαση που 
αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. Όταν 
ζητείται ο προαναφερόμενος έλεγχος, ο 
συντονιστής ψηφιακών υπηρεσιών μπορεί 
να ορίσει συγκεκριμένο ελεγκτικό φορέα 
για τη διενέργεια του ελέγχου, με δαπάνες 
της οικείας πλατφόρμας. Ο ορισθείς 
οργανισμός ελέγχου είναι ανεξάρτητος 
από την οικεία πολύ μεγάλη διαδικτυακή 
πλατφόρμα, διαθέτει αποδεδειγμένη 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της 
διαχείρισης κινδύνων, τεχνική επάρκεια 
και ικανότητες, και διαθέτει 
αποδεδειγμένη αντικειμενικότητα και 
επαγγελματική δεοντολογία, η οποία 
βασίζεται ιδίως στην τήρηση κωδίκων 
πρακτικής ή κατάλληλων προτύπων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επακόλουθη αλλαγή λόγω της προτεινόμενης διαγραφής του άρθρου 28.

Τροπολογία 123

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 

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 
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50 παράγραφος 3, να παράσχουν τις εν 
λόγω πληροφορίες εντός εύλογης 
προθεσμίας.

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 124

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Εάν, κατά τη διάρκεια διαδικασίας 
βάσει του παρόντος τμήματος, η πολύ 
μεγάλη επιγραμμική πλατφόρμα 
προσφερθεί να αναλάβει νόμιμες 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η Επιτροπή καθιστά υποχρεωτικές μόνο τις 
νόμιμες δεσμεύσεις.

Τροπολογία 125

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 56 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε περίπτωση που η πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ενεργήσει 
αντίθετα προς τις δεσμεύσεις της· ή

β) σε περίπτωση που η πολύ μεγάλη 
επιγραμμική πλατφόρμα ενεργήσει 
αντίθετα προς τις νόμιμες δεσμεύσεις της· 



PA\1232458EL.docx 97/97 PE692.898v02-00

EL

ή

Or. en


