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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ιστορικό

Η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τις διεκδικήσιμες και δίκαιες αγορές στον ψηφιακό τομέα (πράξη για τις ψηφιακές 
αγορές) αποτελεί ευπρόσδεκτο βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της σταθερότητας, 
της δικαιοσύνης και της καινοτομίας και της δυνατότητας εισόδου στην αγορά, καθώς και 
των δημόσιων συμφερόντων που υπερβαίνουν παραμέτρους του ανταγωνισμού ή της 
οικονομίας. Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές θεσπίζει ένα σύνολο εκ των προτέρων κανόνων 
και υποχρεώσεων που πρέπει να τηρούν οι πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα δικτύου 
προκειμένου η αγορά να παραμείνει δίκαιη και διεκδικήσιμη. 
Η ψηφιακή αγορά είναι, σε μεγάλο βαθμό, μια αγορά με δεδομένα και, το σημαντικότερο, μια 
αγορά με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων γνωμοδοτεί σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές 
αγορές, έχοντας την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην πρώτη γραμμή 
του θεματολογίου της.

Οι προτάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης

Οι προτάσεις του συντάκτη γνωμοδότησης της LIBE επικεντρώνονται κυρίως στις 
αποκλειστικές και συντρέχουσες αρμοδιότητες της LIBE στην πράξη για τις ψηφιακές 
αγορές, κυρίως σε τμήματα των άρθρων 1, 2, 5, 6, 9, 11 και 13. Σε γενικές γραμμές, ο 
συντάκτης είναι πεπεισμένος ότι το πεδίο εφαρμογής της Πράξης πρέπει να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια και ότι πρέπει να υπογραμμιστεί περαιτέρω η υποχρέωση των ρυθμιστών 
πρόσβασης να προστατεύουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 Ως εκ τούτου, η έκθεση υπογραμμίζει ότι η πράξη για τις ψηφιακές αγορές λειτουργεί 
συμπληρωματικά προς τον ΓΚΠΔ και επισημαίνει την αποκλειστική θέση του ΓΚΠΔ 
στη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 Η έκθεση αποσκοπεί επίσης στην επανεξισορρόπηση της νομικής σαφήνειας του 
κειμένου, ώστε να βελτιωθεί η πρόληψη της καταστρατήγησης του κανονισμού.

 Η έκθεση αποσαφηνίζει περαιτέρω τη διαδικασία κατάρτισης προφίλ στον ορισμό, 
καθώς η κατάρτιση προφίλ αναφέρεται στο άρθρο 13 της Πράξης, αλλά δεν υπάρχει 
ορισμός της κατάρτισης προφίλ στο άρθρο 2.

 Η έκθεση αποσαφηνίζει περαιτέρω τη συγκατάθεση στους ορισμούς, καθώς η 
συγκατάθεση αναφέρεται σε ολόκληρο το κείμενο της Πράξης, αλλά δεν υπάρχει 
ορισμός της συγκατάθεσης στο άρθρο 2. 

 Σύμφωνα με τις συστάσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, η 
έκθεση δίνει έμφαση στη χρήση φιλικών προς τον χρήστη λύσεων για τη διαχείριση 
της συγκατάθεσης.

 Η πρόταση της Πράξης για τις ψηφιακές αγορές ήδη ζητεί την αποτελεσματική 
φορητότητα των δεδομένων που παράγονται από τη δραστηριότητα των χρηστών, 
ενώ ο συντάκτης προχωρεί περαιτέρω στον ακριβή ορισμό του ποιος θα δικαιούται 
να μεταφέρει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και ποια δεδομένα, εάν τα δεδομένα 
προσωπικού ή μη προσωπικού χαρακτήρα θα αποτελούν το αντικείμενο της 
φορητότητας. 

 Στην έκθεση ζητείται επίσης από την Επιτροπή να κοινοποιεί, κατόπιν αιτήματος, την 
υποβληθείσα σε έλεγχο περιγραφή, καθώς και κάθε σχετικό υλικό που συλλέγεται 
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στο πλαίσιο της εποπτείας των ρυθμιστών πρόσβασης, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Προστασίας Δεδομένων. 

 Στο πλαίσιο της πρόσβασης σε δεδομένα, η έκθεση ζητεί επίσης από την Επιτροπή να 
διαβουλεύεται με τις αρχές προστασίας δεδομένων στο πλαίσιο της έρευνας αγοράς, 
πριν από την έκδοση απόφασης. 

 Ο συντάκτης συντομεύει επίσης τις περιόδους μετά τις οποίες αναμένεται η δράση 
της Επιτροπής σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον κανονισμό από την πλευρά 
των ρυθμιστών πρόσβασης. 

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 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
επίσης να συμπληρώνει, χωρίς να θίγει την 
εφαρμογή τους, τους κανόνες που 
απορρέουν από άλλες πράξεις του 
ενωσιακού δικαίου οι οποίες ρυθμίζουν 
ορισμένες πτυχές της παροχής υπηρεσιών 
που καλύπτει ο παρών κανονισμός, και 
ιδίως από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26, τον κανονισμό (ΕΕ) 
xx/xx/ΕΕ [πράξη για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου27, τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου28, την οδηγία (ΕΕ) 
2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου29, την οδηγία (ΕΕ) 
2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου30 και την οδηγία (ΕΕ) 
2010/13 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου31, καθώς και τους 
εθνικούς κανόνες που αποσκοπούν στην 
επιβολή ή, ανάλογα με την περίπτωση, 
στην εφαρμογή της συγκεκριμένης 
ενωσιακής νομοθεσίας.

(11) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
επίσης να συμπληρώνει, χωρίς να θίγει την 
εφαρμογή τους, τους κανόνες που 
απορρέουν από άλλες πράξεις του 
ενωσιακού δικαίου οι οποίες ρυθμίζουν 
ορισμένες πτυχές της παροχής υπηρεσιών 
που καλύπτει ο παρών κανονισμός, και 
ιδίως από τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1150 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου26, τον κανονισμό (ΕΕ) 
xx/xx/ΕΕ [πράξη για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου27, τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου28, την οδηγία 
2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28α, την 
οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29, την 
οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30 και 
την οδηγία (ΕΕ) 2010/13 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31, 
καθώς και τους εθνικούς κανόνες που 
αποσκοπούν στην επιβολή ή, ανάλογα με 
την περίπτωση, στην εφαρμογή της 
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συγκεκριμένης ενωσιακής νομοθεσίας. Ο 
παρών κανονισμός δεν εξειδικεύει ούτε 
αντικαθιστά καμία από τις υποχρεώσεις 
των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας 
βάσει του κανονισμού 2016/679 και της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ.

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

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

27 Κανονισμός (ΕΕ) …/.. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – 
πρόταση σχετικά με την ενιαία αγορά 
ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση 
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

27 Κανονισμός (ΕΕ) …/.. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – 
πρόταση σχετικά με την ενιαία αγορά 
ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση 
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

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

28 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).
28α Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την 
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για 
την προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 
της 31.7.2002, σ. 37).

29 Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά 

29 Οδηγία (ΕΕ) 2019/790 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Απριλίου 2019, για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά 
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δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά 
και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ 
και 2001/29/ΕΚ (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, 
σ. 92).

δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά 
και την τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ 
και 2001/29/ΕΚ (ΕΕ L 130 της 17.5.2019, 
σ. 92).

30 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 
σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/EΚ και 
2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 
35).

30 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 
σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην 
εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των 
οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/EΚ και 
2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1093/2010 και την κατάργηση της οδηγίας 
2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 
35).

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

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

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Η επίτευξη πολύ υψηλού κύκλου 
εργασιών στην Ένωση και η παροχή 
βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας 
τουλάχιστον σε τρία κράτη μέλη συνιστούν 
σοβαρές ενδείξεις ότι ο πάροχος μιας 
βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική 
αγορά. Σοβαρή ένδειξη αποτελεί επίσης η 
πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία ή 
ισοδύναμη πραγματική αγοραία αξία 
παρόχου βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας 
με παρουσία σε τουλάχιστον τρία κράτη 
μέλη . Συνεπώς, ένας πάροχος βασικής 

(17) Η επίτευξη πολύ υψηλού κύκλου 
εργασιών στην Ένωση και η παροχή 
βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας 
τουλάχιστον σε τρία κράτη μέλη συνιστούν 
σοβαρές ενδείξεις ότι ο πάροχος μιας 
βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική 
αγορά. Σοβαρή ένδειξη αποτελεί επίσης η 
πολύ υψηλή χρηματιστηριακή αξία ή 
ισοδύναμη πραγματική αγοραία αξία 
παρόχου βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας 
με παρουσία σε τουλάχιστον τρία κράτη 
μέλη . Συνεπώς, ένας πάροχος βασικής 
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υπηρεσίας πλατφόρμας θα πρέπει να 
θεωρείται ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στην εσωτερική αγορά όταν παρέχει 
βασική υπηρεσία πλατφόρμας σε 
τουλάχιστον τρία κράτη μέλη και όταν είτε 
ο κύκλος εργασιών του ομίλου του εντός 
του ΕΟΧ ισούται ή υπερβαίνει ένα 
συγκεκριμένο υψηλό όριο είτε η 
χρηματιστηριακή αξία του ομίλου ισούται 
ή υπερβαίνει μια συγκεκριμένη υψηλή 
απόλυτη τιμή. Για τους παρόχους βασικών 
υπηρεσιών πλατφόρμας που ανήκουν σε 
μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
επιχειρήσεις, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ως κριτήριο η ισοδύναμη πραγματική 
αγοραία αξία, όταν αυτή υπερβαίνει μια 
συγκεκριμένη υψηλή απόλυτη τιμή. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την 
εξουσία της να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις για την ανάπτυξη αντικειμενικής 
μεθοδολογίας για τον υπολογισμό αυτής 
της τιμής. Ο υψηλός κύκλος εργασιών ενός 
ομίλου εντός του ΕΟΧ σε συνδυασμό με 
το όριο χρηστών των βασικών υπηρεσιών 
πλατφόρμας του στην Ένωση αντανακλά 
σχετικά ισχυρή ικανότητα άντλησης 
οικονομικού οφέλους από αυτούς τους 
χρήστες. Η υψηλή χρηματιστηριακή αξία 
σε σχέση με το ίδιο όριο χρηστών στην 
Ένωση αντανακλά σχετικά σημαντικές 
δυνατότητες άντλησης οικονομικού 
οφέλους από αυτούς τους χρήστες στο 
εγγύς μέλλον. Αυτές οι δυνατότητες 
άντλησης οικονομικού οφέλους με τη 
σειρά τους αντανακλούν καταρχήν τη θέση 
των οικείων επιχειρήσεων ως πύλης. 
Επιπλέον, αμφότεροι οι δείκτες 
αντανακλούν την οικονομική επάρκεια των 
εν λόγω επιχειρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητάς 
τους να αξιοποιούν την πρόσβασή τους σε 
χρηματοπιστωτικές αγορές για να 
ενισχύσουν τη θέση τους. Αυτό μπορεί να 
συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν αυτή η 
αυξημένη δυνατότητα πρόσβασης 
χρησιμοποιείται για την εξαγορά άλλων 
επιχειρήσεων, κάτι που έχει αποδειχθεί ότι 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 
καινοτομία. Η χρηματιστηριακή αξία 

υπηρεσίας πλατφόρμας θα πρέπει να 
θεωρείται ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο 
στην εσωτερική αγορά όταν προσφέρει 
προδραστικά τις υπηρεσίες του σε 
τουλάχιστον τρία κράτη μέλη και όταν είτε 
ο κύκλος εργασιών του ομίλου του εντός 
του ΕΟΧ ισούται ή υπερβαίνει ένα 
συγκεκριμένο υψηλό όριο είτε η 
χρηματιστηριακή αξία του ομίλου ισούται 
ή υπερβαίνει μια συγκεκριμένη υψηλή 
απόλυτη τιμή. Ένας πάροχος θα πρέπει να 
θεωρείται ότι προσφέρει προδραστικά 
την υπηρεσία του σε ένα κράτος μέλος 
εάν, για παράδειγμα, η υπηρεσία 
μεταφράζεται σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες του κράτους μέλους ή εάν ο 
πάροχος αναζητεί ενεργά επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στο εν λόγω κράτος μέλος. Η 
απλή διαθεσιμότητα μιας υπηρεσίας σε 
ένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να 
θεωρείται προδραστική προσφορά μιας 
υπηρεσίας από τον πάροχο. Για τους 
παρόχους βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας 
που ανήκουν σε μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο επιχειρήσεις, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως κριτήριο η ισοδύναμη 
πραγματική αγοραία αξία, όταν αυτή 
υπερβαίνει μια συγκεκριμένη υψηλή 
απόλυτη τιμή. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει την εξουσία της να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την 
ανάπτυξη αντικειμενικής μεθοδολογίας για 
τον υπολογισμό αυτής της τιμής. Ο υψηλός 
κύκλος εργασιών ενός ομίλου εντός του 
ΕΟΧ σε συνδυασμό με το όριο χρηστών 
των βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του 
στην Ένωση αντανακλά σχετικά ισχυρή 
ικανότητα άντλησης οικονομικού οφέλους 
από αυτούς τους χρήστες. Η υψηλή 
χρηματιστηριακή αξία σε σχέση με το ίδιο 
όριο χρηστών στην Ένωση αντανακλά 
σχετικά σημαντικές δυνατότητες άντλησης 
οικονομικού οφέλους από αυτούς τους 
χρήστες στο εγγύς μέλλον. Αυτές οι 
δυνατότητες άντλησης οικονομικού 
οφέλους με τη σειρά τους αντανακλούν 
καταρχήν τη θέση των οικείων 
επιχειρήσεων ως πύλης. Επιπλέον, 
αμφότεροι οι δείκτες αντανακλούν την 
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μπορεί επίσης να αντικατοπτρίζει την 
αναμενόμενη μελλοντική θέση και τον 
αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά των 
οικείων παρόχων, παρά τον ενδεχομένως 
σχετικά χαμηλό τρέχοντα κύκλο εργασιών. 
Η χρηματιστηριακή αξία μπορεί να 
βασίζεται σε ένα επίπεδο που αντανακλά 
τη μέση χρηματιστηριακή αξία των 
μεγαλύτερων εισηγμένων στο 
χρηματιστήριο επιχειρήσεων στην Ένωση 
για κατάλληλη χρονική περίοδο.

οικονομική επάρκεια των εν λόγω 
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνατότητάς τους να αξιοποιούν την 
πρόσβασή τους σε χρηματοπιστωτικές 
αγορές για να ενισχύσουν τη θέση τους. 
Αυτό μπορεί να συμβαίνει, για 
παράδειγμα, όταν αυτή η αυξημένη 
δυνατότητα πρόσβασης χρησιμοποιείται 
για την εξαγορά άλλων επιχειρήσεων, κάτι 
που έχει αποδειχθεί ότι έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στην καινοτομία. Η 
χρηματιστηριακή αξία μπορεί επίσης να 
αντικατοπτρίζει την αναμενόμενη 
μελλοντική θέση και τον αντίκτυπο στην 
εσωτερική αγορά των οικείων παρόχων, 
παρά τον ενδεχομένως σχετικά χαμηλό 
τρέχοντα κύκλο εργασιών. Η 
χρηματιστηριακή αξία μπορεί να βασίζεται 
σε ένα επίπεδο που αντανακλά τη μέση 
χρηματιστηριακή αξία των μεγαλύτερων 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο 
επιχειρήσεων στην Ένωση για κατάλληλη 
χρονική περίοδο.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 56

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(56) Η αξία των επιγραμμικών μηχανών 
αναζήτησης για τους αντίστοιχους 
επιχειρηματικούς χρήστες και τελικούς 
χρήστες αυξάνεται όσο αυξάνεται ο 
συνολικός αριθμός αυτών των χρηστών. Οι 
πάροχοι επιγραμμικών μηχανών 
αναζήτησης συλλέγουν και αποθηκεύουν 
συγκεντρωτικά σύνολα δεδομένων που 
περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
αναζητήσεις των χρηστών και τον τρόπο 
αλληλεπίδρασής τους με τα αποτελέσματα 
που τους εμφανίστηκαν. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών επιγραμμικής μηχανής 
αναζήτησης συλλέγουν αυτά τα δεδομένα 

(56) Η αξία των επιγραμμικών μηχανών 
αναζήτησης για τους αντίστοιχους 
επιχειρηματικούς χρήστες και τελικούς 
χρήστες αυξάνεται όσο αυξάνεται ο 
συνολικός αριθμός αυτών των χρηστών. Οι 
πάροχοι επιγραμμικών μηχανών 
αναζήτησης συλλέγουν και αποθηκεύουν 
συγκεντρωτικά σύνολα δεδομένων που 
περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
αναζητήσεις των χρηστών και τον τρόπο 
αλληλεπίδρασής τους με τα αποτελέσματα 
που τους εμφανίστηκαν. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών επιγραμμικής μηχανής 
αναζήτησης συλλέγουν αυτά τα δεδομένα 
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από αναζητήσεις που πραγματοποιούνται 
στη δική τους υπηρεσία επιγραμμικής 
μηχανής αναζήτησης και, ανάλογα με την 
περίπτωση, από αναζητήσεις που 
πραγματοποιούνται στις πλατφόρμες των 
εμπορικών συνεργατών τους επόμενου 
σταδίου. Η πρόσβαση των ρυθμιστών της 
πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα 
κατάταξης, αναζήτησης, κλικ και 
προβολής αποτελεί σημαντικό φραγμό 
εισόδου και επέκτασης στην αγορά, που 
υπονομεύει τη δυνατότητα διεκδίκησης 
των υπηρεσιών επιγραμμικής μηχανής 
αναζήτησης. Συνεπώς, οι ρυθμιστές της 
πρόσβασης θα πρέπει να υποχρεούνται να 
παρέχουν πρόσβαση, με δίκαιους, 
εύλογους και αμερόληπτους όρους, σε 
αυτά τα δεδομένα κατάταξης, αναζήτησης, 
κλικ και προβολής που αφορούν δωρεάν 
και επί πληρωμή αναζητήσεις και 
παράγονται από καταναλωτές σε 
υπηρεσίες επιγραμμικής μηχανής 
αναζήτησης σε άλλους παρόχους τέτοιων 
υπηρεσιών, ώστε αυτοί οι τρίτοι πάροχοι 
να μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις 
υπηρεσίες τους και να ανταγωνιστούν τις 
σχετικές βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας. 
Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά θα πρέπει 
επίσης να παρέχεται σε τρίτους που έχουν 
συνάψει σύμβαση με πάροχο μηχανής 
αναζήτησης και οι οποίοι ενεργούν ως 
υπεύθυνοι επεξεργασίας αυτών των 
δεδομένων για τη συγκεκριμένη μηχανή 
αναζήτησης. Κατά την παροχή πρόσβασης 
στα δεδομένα αναζήτησής του, ο 
ρυθμιστής της πρόσβασης θα πρέπει να 
διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των τελικών 
χρηστών με κατάλληλα μέσα, χωρίς να 
υποβαθμίζεται σημαντικά η ποιότητα ή η 
χρησιμότητα των δεδομένων.

από αναζητήσεις που πραγματοποιούνται 
στη δική τους υπηρεσία επιγραμμικής 
μηχανής αναζήτησης και, ανάλογα με την 
περίπτωση, από αναζητήσεις που 
πραγματοποιούνται στις πλατφόρμες των 
εμπορικών συνεργατών τους επόμενου 
σταδίου. Η πρόσβαση των ρυθμιστών της 
πρόσβασης σε αυτά τα δεδομένα 
κατάταξης, αναζήτησης, κλικ και 
προβολής αποτελεί σημαντικό φραγμό 
εισόδου και επέκτασης στην αγορά, που 
υπονομεύει τη δυνατότητα διεκδίκησης 
των υπηρεσιών επιγραμμικής μηχανής 
αναζήτησης. Συνεπώς, οι ρυθμιστές της 
πρόσβασης θα πρέπει να υποχρεούνται να 
παρέχουν πρόσβαση, με δίκαιους, 
εύλογους και αμερόληπτους όρους, σε 
αυτά τα δεδομένα κατάταξης, αναζήτησης, 
κλικ και προβολής που αφορούν δωρεάν 
και επί πληρωμή αναζητήσεις και 
παράγονται από καταναλωτές σε 
υπηρεσίες επιγραμμικής μηχανής 
αναζήτησης σε άλλους παρόχους τέτοιων 
υπηρεσιών, ώστε αυτοί οι τρίτοι πάροχοι 
να μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις 
υπηρεσίες τους και να ανταγωνιστούν τις 
σχετικές βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας. 
Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά θα πρέπει 
επίσης να παρέχεται σε τρίτους που έχουν 
συνάψει σύμβαση με πάροχο μηχανής 
αναζήτησης και οι οποίοι ενεργούν ως 
υπεύθυνοι επεξεργασίας αυτών των 
δεδομένων για τη συγκεκριμένη μηχανή 
αναζήτησης. Κατά την παροχή πρόσβασης 
στα δεδομένα αναζήτησής του, ο 
ρυθμιστής της πρόσβασης θα πρέπει να 
διασφαλίζει την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα των τελικών 
χρηστών με κατάλληλα μέσα, χωρίς να 
υποβαθμίζεται σημαντικά η ποιότητα ή η 
χρησιμότητα των δεδομένων. Ο ρυθμιστής 
της πρόσβασης θα πρέπει να είναι σε 
θέση να αποδείξει ότι τα 
ανωνυμοποιημένα δεδομένα αναζήτησης, 
κλικ και προβολής έχουν δοκιμαστεί 
επαρκώς έναντι πιθανών κινδύνων 
επαναταυτοποίησης.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 67

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(67) Εάν, στο πλαίσιο διαδικασίας μη 
συμμόρφωσης ή έρευνας για συστηματική 
μη συμμόρφωση, ο ρυθμιστής της 
πρόσβασης προσφερθεί να αναλάβει 
δεσμεύσεις έναντι της Επιτροπής, η 
τελευταία θα πρέπει να μπορεί να εκδίδει 
απόφαση που να καθιστά τις δεσμεύσεις 
αυτές υποχρεωτικές για τον οικείο 
ρυθμιστή της πρόσβασης, εφόσον θεωρεί 
ότι οι δεσμεύσεις διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού. 
Στην απόφαση αυτή θα πρέπει επίσης να 
προβλέπεται ότι δεν υπάρχουν πλέον λόγοι 
για ανάληψη δράσης από την Επιτροπή.

(67) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν, 
στο πλαίσιο διαδικασίας μη συμμόρφωσης 
ή έρευνας για συστηματική μη 
συμμόρφωση, ο ρυθμιστής της πρόσβασης 
προσφερθεί να αναλάβει δεσμεύσεις έναντι 
της Επιτροπής, η τελευταία θα πρέπει να 
μπορεί να εκδίδει απόφαση που να καθιστά 
τις δεσμεύσεις αυτές υποχρεωτικές για τον 
οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης, εφόσον 
θεωρεί ότι οι δεσμεύσεις διασφαλίζουν την 
αποτελεσματική συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις του παρόντος κανονισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη τις σημαντικές 
οικονομικές επιπτώσεις της μη έκδοσης 
απόφασης μη συμμόρφωσης καθώς και 
την πιθανή ζημία που έχει ήδη προκληθεί 
από τον ρυθμιστή πρόσβασης στην 
αγορά. Στην απόφαση αυτή θα πρέπει 
επίσης να προβλέπεται ότι δεν υπάρχουν 
πλέον λόγοι για ανάληψη δράσης από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Ο παρών κανονισμός 
συμπληρώνει και εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 
ΣΛΕΕ. Δεν θίγει επίσης την εφαρμογή: 
εθνικών κανόνων που απαγορεύουν 
αντιανταγωνιστικές συμφωνίες, αποφάσεις 
ενώσεων επιχειρήσεων, εναρμονισμένες 
πρακτικές και καταχρήσεις δεσπόζουσας 
θέσης· εθνικών κανόνων ανταγωνισμού 
που απαγορεύουν άλλες μορφές 
μονομερούς συμπεριφοράς, στον βαθμό 
που εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που 
δεν είναι ρυθμιστές της πρόσβασης ή 
ισοδυναμούν με επιβολή πρόσθετων 
υποχρεώσεων στους ρυθμιστές της 
πρόσβασης· του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου38 και των 
εθνικών κανόνων σχετικά με τον έλεγχο 
των συγκεντρώσεων· του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/1150 και του κανονισμού 
(ΕΕ) …./.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου39.

6. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την 
εφαρμογή των άρθρων 101 και 102 της 
ΣΛΕΕ. Δεν θίγει επίσης την εφαρμογή: 
εθνικών κανόνων που απαγορεύουν 
αντιανταγωνιστικές συμφωνίες, αποφάσεις 
ενώσεων επιχειρήσεων, εναρμονισμένες 
πρακτικές και καταχρήσεις δεσπόζουσας 
θέσης· εθνικών κανόνων ανταγωνισμού 
που απαγορεύουν άλλες μορφές 
μονομερούς συμπεριφοράς· του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του 
Συμβουλίου38 και των εθνικών κανόνων 
σχετικά με τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων· του κανονισμού 
(ΕΕ) 2019/1150 και του κανονισμού 
(ΕΕ) …./.. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου39.

_________________ _________________
38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, 
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός 
συγκεντρώσεων») (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, 
σ. 1).

38 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, 
για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων («Κοινοτικός κανονισμός 
συγκεντρώσεων») (ΕΕ L 24 της 29.1.2004, 
σ. 1).

39 Κανονισμός (ΕΕ) …/.. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – 
πρόταση σχετικά με την ενιαία αγορά 
ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση 
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

39 Κανονισμός (ΕΕ) …/.. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου – 
πρόταση σχετικά με την ενιαία αγορά 
ψηφιακών υπηρεσιών (πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες) και την τροποποίηση 
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.

Or. en
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι εθνικές αρχές δεν λαμβάνουν 
αποφάσεις που αντιβαίνουν σε απόφαση 
που έχει εκδοθεί από την Επιτροπή βάσει 
του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη συνεργάζονται στενά και 
συντονίζονται όσον αφορά τα μέτρα 
επιβολής που λαμβάνουν.

7. Οι εθνικές αρχές, 
συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
δικαστηρίων, δεν λαμβάνουν αποφάσεις 
που αντιβαίνουν σε απόφαση που έχει 
εκδοθεί από την Επιτροπή βάσει του 
παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη συνεργάζονται στενά και 
συντονίζονται όσον αφορά τα μέτρα 
επιβολής που λαμβάνουν.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) «ενεργός χρήστης»: κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί 
βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας και έχει 
αποθηκεύσει δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα στην πλατφόρμα υπό τη 
μορφή προφίλ αυτού του χρήστη ή σε 
παρόμοια μορφή, σε μακροπρόθεσμη 
βάση·

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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(23α) «κατάρτιση προφίλ»: κάθε μορφή 
αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 4 του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

Or. en

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – εδάφιο 1 – σημείο 23 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) «συγκατάθεση»: η αναφορά των 
επιθυμιών του υποκειμένου των 
δεδομένων όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679·

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) εκμεταλλεύεται βασική υπηρεσία 
πλατφόρμας η οποία ενεργεί ως σημαντική 
πύλη για τη σύνδεση επιχειρηματικών 
χρηστών με τελικούς χρήστες· και

β) εκμεταλλεύεται βασική υπηρεσία 
πλατφόρμας η οποία ενεργεί ως σημαντική 
πύλη για τη σύνδεση επιχειρηματικών 
χρηστών με τόσο ενεργούς όσο και 
τελικούς χρήστες· και

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο ρυθμιστής της πρόσβασης 
υποβάλει τα ανωτέρω επαρκώς 
τεκμηριωμένα επιχειρήματα για να 
αποδείξει ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις 
της παραγράφου 1, η Επιτροπή 
εφαρμόζει την παράγραφο 6 για να 
αξιολογήσει αν πληρούνται τα κριτήρια 
της παραγράφου 1.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δεν συνδυάζει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται 
από αυτές τις βασικές υπηρεσίες 
πλατφόρμας με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από οποιεσδήποτε άλλες 
υπηρεσίες που προσφέρονται από τον 
ρυθμιστή της πρόσβασης ή με δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από υπηρεσίες 
τρίτων και δεν συνδέει τους τελικούς 
χρήστες σε άλλες υπηρεσίες του ρυθμιστή 
της πρόσβασης προκειμένου να συνδυάσει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός 
εάν έχει δοθεί στον τελικό χρήστη η 
συγκεκριμένη επιλογή και έχει ληφθεί η 
συγκατάθεσή του κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

α) δεν συνδυάζει δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται 
από αυτές τις βασικές υπηρεσίες 
πλατφόρμας με δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα από οποιεσδήποτε άλλες 
υπηρεσίες που προσφέρονται από τον 
ρυθμιστή της πρόσβασης ή με δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα από υπηρεσίες 
τρίτων και δεν συνδέει τους τελικούς 
χρήστες σε άλλες υπηρεσίες του ρυθμιστή 
της πρόσβασης προκειμένου να συνδυάσει 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός 
εάν έχει δοθεί στον τελικό χρήστη η 
συγκεκριμένη επιλογή μέσω μιας φιλικής 
προς το χρήστη λύσης για τη διαχείριση 
της συγκατάθεσης και έχει ληφθεί η 
συγκατάθεσή του κατά την έννοια του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679· εναλλακτικά, 
ο ρυθμιστής της πρόσβασης μπορεί να 
βασιστεί στις νομικές βάσεις του άρθρου 
6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, με εξαίρεση τα στοιχεία β) και 
στ) του εν λόγω άρθρου·

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεν εμποδίζει ούτε περιορίζει τη 
δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών 
να απευθύνονται σε οποιαδήποτε αρμόδια 
δημόσια αρχή σχετικά με οποιαδήποτε 
πρακτική ρυθμιστών της πρόσβασης·

δ) δεν εμποδίζει ούτε περιορίζει τη 
δυνατότητα των επιχειρηματικών χρηστών 
να απευθύνονται σε οποιαδήποτε αρμόδια 
δημόσια αρχή, συμπεριλαμβανομένων των 
εθνικών δικαστηρίων, σχετικά με 
οποιαδήποτε πρακτική ρυθμιστών της 
πρόσβασης·

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) δεν απαιτεί από τους 
επιχειρηματικούς χρήστες να 
χρησιμοποιούν, να προσφέρουν ή να 
εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα με 
υπηρεσία ταυτοποίησης του ρυθμιστή της 
πρόσβασης στο πλαίσιο των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους 
επιχειρηματικούς χρήστες μέσω των 
βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του εν 
λόγω ρυθμιστή της πρόσβασης·

ε) δεν απαιτεί από τους 
επιχειρηματικούς χρήστες ή τους τελικούς 
χρήστες να χρησιμοποιούν, να 
προσφέρουν ή να εξασφαλίζουν τη 
διαλειτουργικότητα με υπηρεσία 
ταυτοποίησης του ρυθμιστή της 
πρόσβασης στο πλαίσιο των υπηρεσιών 
που προσφέρονται από τους 
επιχειρηματικούς χρήστες μέσω των 
βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας του εν 
λόγω ρυθμιστή της πρόσβασης·

Or. en

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) παρέχει στους διαφημιζόμενους και 
στους εκδότες στους οποίους παρέχει 
υπηρεσίες διαφήμισης, κατόπιν αιτήματός 
τους, πληροφορίες σχετικά με την τιμή που 
καταβάλλει ο διαφημιζόμενος και ο 
εκδότης, καθώς και το ποσό ή την αμοιβή 
που καταβάλλεται στον εκδότη, για τη 
δημοσίευση συγκεκριμένης διαφήμισης 
και για καθεμία από τις σχετικές υπηρεσίες 
διαφήμισης που παρέχει ο ρυθμιστής της 
πρόσβασης.

ζ) παρέχει στους διαφημιζόμενους και 
στους εκδότες στους οποίους παρέχει 
υπηρεσίες διαφήμισης, κατόπιν αιτήματός 
τους, πληροφορίες σχετικά με την τιμή που 
καταβάλλει ο διαφημιζόμενος και ο 
εκδότης, καθώς και το ποσό ή την αμοιβή 
που καταβάλλεται στον εκδότη, για τη 
δημοσίευση συγκεκριμένης διαφήμισης 
και για καθεμία από τις σχετικές υπηρεσίες 
διαφήμισης που παρέχει ο ρυθμιστής της 
πρόσβασης. Ο ρυθμιστής της πρόσβασης 
εφαρμόζει και επιβάλλει αποτελεσματικά 
μέτρα με τους επιχειρηματικούς εταίρους 
του ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο είναι αποτελεσματικές και 
στην περίπτωση που το τελικό προϊόν 
παρέχεται σε καταναλωτές και 
επιχειρηματικούς χρήστες από τρίτο 
μέρος και ότι το εν λόγω προϊόν 
περιλαμβάνει βασική υπηρεσία 
πλατφόρμας την οποία διαχειρίζεται ο 
ρυθμιστής της πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) δεν εφαρμόζει πιο ευνοϊκή 
μεταχείριση στην κατάταξη των υπηρεσιών 
και των προϊόντων που προσφέρει ο ίδιος ο 
ρυθμιστής της πρόσβασης ή οποιοσδήποτε 
τρίτος που ανήκει στην ίδια επιχείρηση σε 
σύγκριση με παρόμοιες υπηρεσίες ή 
προϊόντα τρίτων και εφαρμόζει δίκαιους 
και αμερόληπτους όρους σε αυτήν την 
κατάταξη·

δ) δεν εφαρμόζει πιο ευνοϊκή 
μεταχείριση στην κατάταξη των υπηρεσιών 
και των προϊόντων που προσφέρει ο ίδιος ο 
ρυθμιστής της πρόσβασης ή οποιοσδήποτε 
τρίτος που ανήκει στην ίδια επιχείρηση σε 
σύγκριση με παρόμοιες υπηρεσίες ή 
προϊόντα τρίτων και εφαρμόζει δίκαιους 
και αμερόληπτους όρους σε αυτήν την 
κατάταξη· Ο ρυθμιστής της πρόσβασης 
αποφεύγει επίσης να ευνοεί πρόσθετες 
υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται 
από τον ρυθμιστή της πρόσβασης ή από 
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τρίτο μέρος που ανήκει στην ίδια 
επιχείρηση σε σύγκριση με παρόμοιες 
υπηρεσίες ή προϊόντα τρίτων, καθώς και 
να εισάγει διακρίσεις εναντίον τρίτων με 
οποιονδήποτε τρόπο με άνιση 
μεταχείριση στις βασικές υπηρεσίες 
πλατφόρμας του ρυθμιστή της 
πρόσβασης σε σχέση με παρόμοιες 
υπηρεσίες που παρέχει ο ρυθμιστής της 
πρόσβασης ή τρίτο μέρος που ανήκει 
στην ίδια επιχείρηση.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) παρέχει αποτελεσματική 
φορητότητα των δεδομένων που 
παράγονται μέσω της δραστηριότητας 
επιχειρηματικού χρήστη ή τελικού χρήστη 
και, πιο συγκεκριμένα, παρέχει εργαλεία 
στους τελικούς χρήστες για τη 
διευκόλυνση της άσκησης του 
δικαιώματος φορητότητας δεδομένων, 
σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής συνεχούς πρόσβασης σε 
πραγματικό χρόνο·

η) παρέχει αποτελεσματική 
φορητότητα των δεδομένων που 
παράγονται μέσω της δραστηριότητας 
επιχειρηματικού χρήστη ή τελικού χρήστη 
και, πιο συγκεκριμένα, παρέχει εργαλεία 
στους τελικούς χρήστες για τη 
διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
φορητότητας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τον 
επιχειρηματικό χρήστη ή τον τελικό 
χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
δημιουργούνται μέσω της 
δραστηριότητάς του ως τελικού χρήστη 
βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής συνεχούς πρόσβασης σε 
πραγματικό χρόνο·

Or. en

Τροπολογία 19
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) παρέχει, χωρίς χρέωση, σε 
επιχειρηματικούς χρήστες ή σε τρίτους που 
έχουν εξουσιοδοτηθεί από επιχειρηματικό 
χρήστη αποτελεσματική, υψηλής 
ποιότητας, συνεχή και σε πραγματικό 
χρόνο πρόσβαση και χρήση 
συγκεντρωτικών ή μη συγκεντρωτικών 
δεδομένων, τα οποία παρέχονται για τη 
χρήση των σχετικών βασικών υπηρεσιών 
πλατφόρμας, ή δημιουργούνται στο 
πλαίσιο αυτής της χρήσης από τους 
επιχειρηματικούς χρήστες και τους 
τελικούς χρήστες που αλληλεπιδρούν με τα 
προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται 
από αυτούς τους επιχειρηματικούς 
χρήστες· όσον αφορά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει 
πρόσβαση και χρήση μόνον όταν αυτά 
συνδέονται άμεσα με τη χρήση από τον 
τελικό χρήστη των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών που προσφέρει ο σχετικός 
επιχειρηματικός χρήστης μέσω της 
σχετικής βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας 
και όταν ο τελικός χρήστης έχει 
συγκατατεθεί στην κοινοχρησία των 
δεδομένων του κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679·

θ) παρέχει, χωρίς χρέωση, σε 
επιχειρηματικούς χρήστες ή σε τρίτους που 
έχουν εξουσιοδοτηθεί από επιχειρηματικό 
χρήστη αποτελεσματική, υψηλής 
ποιότητας, συνεχή και σε πραγματικό 
χρόνο πρόσβαση και χρήση δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία 
παρέχονται για τη χρήση των σχετικών 
βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας, ή 
δημιουργούνται στο πλαίσιο αυτής της 
χρήσης από τους επιχειρηματικούς χρήστες 
και τους τελικούς χρήστες που 
αλληλεπιδρούν με τα προϊόντα ή τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από αυτούς 
τους επιχειρηματικούς χρήστες· παρέχει, 
σε πλήρη συμμόρφωση με τον κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/679, στους επιχειρηματικούς 
χρήστες τη δυνατότητα να λαμβάνουν τη 
συγκατάθεση του υποκειμένου των 
δεδομένων, επιτρέποντας στους 
επιχειρηματικούς χρήστες την πρόσβαση 
και τη χρήση των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα· παρέχει 
πρόσβαση και χρήση μόνον όταν αυτά 
συνδέονται άμεσα με τη χρήση από τον 
τελικό χρήστη των προϊόντων ή των 
υπηρεσιών που προσφέρει ο σχετικός 
επιχειρηματικός χρήστης μέσω της 
σχετικής βασικής υπηρεσίας πλατφόρμας 
και όταν ο τελικός χρήστης έχει 
συγκατατεθεί στην κοινοχρησία των 
δεδομένων του κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679· και 
διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες για την 
παροχή πληροφοριών και την παροχή της 
δυνατότητας συγκατάθεσης είναι όσο το 
δυνατόν πιο φιλικές προς τον χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 20
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο ρυθμιστής της πρόσβασης 
εφαρμόζει και επιβάλλει αποτελεσματικά 
μέτρα με τους επιχειρηματικούς εταίρους 
του ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
παρόν άρθρο είναι αποτελεσματικές και 
στην περίπτωση που το τελικό προϊόν 
παρέχεται σε καταναλωτές και 
επιχειρηματικούς χρήστες από τρίτο 
μέρος και ότι το εν λόγω προϊόν 
περιλαμβάνει βασική υπηρεσία 
πλατφόρμας την οποία διαχειρίζεται ο 
ρυθμιστής της πρόσβασης.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα 
μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει ή έχει 
εφαρμόσει ο ρυθμιστής της πρόσβασης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμόρφωση με τις σχετικές υποχρεώσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 6, μπορεί να 
προσδιορίσει με απόφασή της τα μέτρα 
που πρέπει να εφαρμόσει ο οικείος 
ρυθμιστής της πρόσβασης. Η Επιτροπή 
εκδίδει αυτήν την απόφαση εντός 
έξι μηνών από την κίνηση της διαδικασίας 
σύμφωνα με το άρθρο 18.

2. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα 
μέτρα που σκοπεύει να εφαρμόσει ή έχει 
εφαρμόσει ο ρυθμιστής της πρόσβασης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική 
συμμόρφωση με τις σχετικές υποχρεώσεις 
που ορίζονται στο άρθρο 6, μπορεί να 
προσδιορίσει με απόφασή της τα μέτρα 
που πρέπει να εφαρμόσει ο οικείος 
ρυθμιστής της πρόσβασης. Η Επιτροπή 
εκδίδει αυτήν την απόφαση εντός 
τεσσάρων μηνών από την κίνηση της 
διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 18.

Or. en

Τροπολογία 22
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ενόψει της έκδοσης της απόφασης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή 
κοινοποιεί τα προκαταρκτικά της 
πορίσματα εντός τριών μηνών από την 
κίνηση της διαδικασίας. Στα 
προκαταρκτικά πορίσματα, η Επιτροπή 
επεξηγεί τα μέτρα που εξετάζει να λάβει ή 
που θεωρεί ότι θα πρέπει να λάβει ο 
οικείος πάροχος των βασικών υπηρεσιών 
πλατφόρμας προκειμένου να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τα ζητήματα που 
επισημαίνονται στα προκαταρκτικά 
πορίσματα.

4. Ενόψει της έκδοσης της απόφασης 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, η Επιτροπή 
κοινοποιεί τα προκαταρκτικά της 
πορίσματα εντός δύο μηνών από την 
κίνηση της διαδικασίας. Στα 
προκαταρκτικά πορίσματα, η Επιτροπή 
επεξηγεί τα μέτρα που εξετάζει να λάβει ή 
που θεωρεί ότι θα πρέπει να λάβει ο 
οικείος πάροχος των βασικών υπηρεσιών 
πλατφόρμας προκειμένου να αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά τα ζητήματα που 
επισημαίνονται στα προκαταρκτικά 
πορίσματα.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) υπάρχει ανισορροπία δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες και ο ρυθμιστής 
της πρόσβασης αποκτά πλεονέκτημα από 
τους επιχειρηματικούς χρήστες το οποίο 
είναι δυσανάλογο προς την υπηρεσία που 
παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης στους 
επιχειρηματικούς χρήστες· ή

α) υπάρχει ανισορροπία δικαιωμάτων 
και υποχρεώσεων για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες, τους ενεργούς 
χρήστες ή τους τελικούς χρήστες και ο 
ρυθμιστής της πρόσβασης αποκτά 
πλεονέκτημα από τους επιχειρηματικούς 
χρήστες, τους ενεργούς χρήστες ή τους 
τελικούς χρήστες το οποίο είναι 
δυσανάλογο προς την υπηρεσία που 
παρέχει ο ρυθμιστής της πρόσβασης στους 
επιχειρηματικούς χρήστες, τους ενεργούς 
χρήστες ή τους τελικούς χρήστες· ή

Or. en

Τροπολογία 24
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν απαιτείται η συγκατάθεση του 
χρήστη για τη συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τον παρόντα κανονισμό, ο ρυθμιστής 
της πρόσβασης λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε είτε οι επιχειρηματικοί 
χρήστες να μπορούν να λάβουν απευθείας 
την απαιτούμενη συγκατάθεση για την 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, στις 
περιπτώσεις που απαιτείται βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ, είτε να 
συμμορφώνεται με άλλους τρόπους με 
τους ενωσιακούς κανόνες και τις αρχές 
προστασίας των δεδομένων και της 
ιδιωτικής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της 
παροχής στους επιχειρηματικούς χρήστες 
δεόντως ανωνυμοποιημένων δεδομένων, 
κατά περίπτωση. Ο ρυθμιστής της 
πρόσβασης δεν καθιστά τη λήψη αυτής της 
συγκατάθεσης από τον επιχειρηματικό 
χρήστη περισσότερο επαχθή απ’ ό,τι για 
τις δικές του υπηρεσίες.

2. Εάν απαιτείται η συγκατάθεση του 
χρήστη για τη συλλογή και επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με 
σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης 
με τον παρόντα κανονισμό, ο ρυθμιστής 
της πρόσβασης λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα ώστε είτε οι επιχειρηματικοί 
χρήστες να μπορούν να λάβουν απευθείας 
την απαιτούμενη συγκατάθεση για την 
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων, στις 
περιπτώσεις που απαιτείται βάσει του 
κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της 
οδηγίας 2002/58/ΕΚ, και να 
συμμορφώνεται με άλλους τρόπους με 
τους ενωσιακούς κανόνες και τις αρχές 
προστασίας των δεδομένων και της 
ιδιωτικής ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της 
παροχής στους επιχειρηματικούς χρήστες 
δεόντως ανωνυμοποιημένων δεδομένων, 
κατά περίπτωση. Ο ρυθμιστής της 
πρόσβασης δεν καθιστά τη λήψη αυτής της 
συγκατάθεσης από τον επιχειρηματικό 
χρήστη περισσότερο επαχθή απ’ ό,τι για 
τις δικές του υπηρεσίες.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός έξι μηνών από τον ορισμό του 
σύμφωνα με το άρθρο 3, ο ρυθμιστής της 
πρόσβασης υποβάλλει στην Επιτροπή την 
περιγραφή οποιωνδήποτε τεχνικών 
κατάρτισης προφίλ των καταναλωτών που 
εφαρμόζει στις βασικές υπηρεσίες 
πλατφόρμας του που έχουν προσδιοριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 3, η οποία έχει 

Εντός έξι μηνών από τον ορισμό του 
σύμφωνα με το άρθρο 3, ο ρυθμιστής της 
πρόσβασης υποβάλλει στην Επιτροπή την 
περιγραφή οποιωνδήποτε τεχνικών 
κατάρτισης προφίλ των καταναλωτών που 
εφαρμόζει στις βασικές υπηρεσίες 
πλατφόρμας του που έχουν προσδιοριστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 3, η οποία έχει 
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υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο. Η 
περιγραφή αυτή επικαιροποιείται 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο. Η 
περιγραφή αυτή επικαιροποιείται 
τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Η Επιτροπή 
κοινοποιεί την περιγραφή που έχει 
υποβληθεί σε έλεγχο, καθώς και κάθε 
σχετικό υλικό που συλλέγεται στο πλαίσιο 
της εποπτείας των πυλών που σχετίζονται 
με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, σε κάθε 
αρμόδια εποπτική αρχή που 
εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, 
κατόπιν αιτήματός της.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 –  παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν πρόκειται για επεξεργασία 
δεδομένων, η Επιτροπή διαβουλεύεται με 
τις αρχές προστασίας δεδομένων στο 
πλαίσιο της έρευνάς της πριν από την 
έκδοση απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 
15, 16 και 17.

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά τη διάρκεια έρευνας αγοράς 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
επιδιώκει να κοινοποιεί τα προκαταρκτικά 
της πορίσματα στον οικείο πάροχο των 
βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας εντός 
έξι μηνών από την κίνηση της έρευνας. 

2. Κατά τη διάρκεια έρευνας αγοράς 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, η Επιτροπή 
επιδιώκει να κοινοποιεί τα προκαταρκτικά 
της πορίσματα στον οικείο πάροχο των 
βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας εντός 
τριών μηνών από την κίνηση της έρευνας. 
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Στα προκαταρκτικά της πορίσματα, η 
Επιτροπή εξηγεί κατά πόσον θεωρεί 
προσωρινά ότι ο πάροχος βασικών 
υπηρεσιών πλατφόρμας θα πρέπει να 
οριστεί ως ρυθμιστής της πρόσβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6.

Στα προκαταρκτικά της πορίσματα, η 
Επιτροπή εξηγεί κατά πόσον θεωρεί 
προσωρινά ότι ο πάροχος βασικών 
υπηρεσιών πλατφόρμας θα πρέπει να 
οριστεί ως ρυθμιστής της πρόσβασης 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 6.

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που από την έρευνα 
αγοράς προκύπτει ότι ένας ρυθμιστής της 
πρόσβασης έχει παραβιάσει 
επανειλημμένα τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6 και έχει 
ενισχύσει ή επεκτείνει περαιτέρω τη θέση 
του ως ρυθμιστή της πρόσβασης σε 
σχέση με τα χαρακτηριστικά που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, 
η Επιτροπή μπορεί, με απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 
παράγραφος 4, να επιβάλει στον εν λόγω 
ρυθμιστή της πρόσβασης οποιαδήποτε 
επανορθωτικά μέτρα συμπεριφοράς ή 
διαρθρωτικού χαρακτήρα που είναι 
αναλογικά προς την παράβαση που 
διαπράχθηκε και αναγκαία για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή 
περατώνει την έρευνά της με την έκδοση 
απόφασης εντός δώδεκα μηνών από την 
κίνηση της έρευνας αγοράς.

1. Σε περίπτωση που από την έρευνα 
αγοράς προκύπτει ότι ένας ρυθμιστής της 
πρόσβασης έχει παραβιάσει 
επανειλημμένα τις υποχρεώσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6, η 
Επιτροπή μπορεί, με απόφαση που 
εκδίδεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 32 
παράγραφος 4, να επιβάλει στον εν λόγω 
ρυθμιστή της πρόσβασης οποιαδήποτε 
επανορθωτικά μέτρα συμπεριφοράς ή 
διαρθρωτικού χαρακτήρα που είναι 
αποτελεσματικά και αναγκαία για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό. Η Επιτροπή 
περατώνει την έρευνά της με την έκδοση 
απόφασης εντός δώδεκα μηνών από την 
κίνηση της έρευνας αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ένας ρυθμιστής της πρόσβασης 
θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται 
συστηματικά με τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 όταν η 
Επιτροπή έχει εκδώσει τουλάχιστον 
τρεις αποφάσεις περί μη συμμόρφωσης ή 
περί επιβολής προστίμου σύμφωνα με τα 
άρθρα 25 και 26, αντίστοιχα, κατά του 
ρυθμιστή της πρόσβασης σε σχέση με 
οποιαδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες 
πλατφόρμας του εντός διαστήματος 
πέντε ετών πριν από την έκδοση της 
απόφασης για την κίνηση έρευνας αγοράς 
ενόψει της πιθανής έκδοσης απόφασης 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

3. Ένας ρυθμιστής της πρόσβασης 
θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται 
συστηματικά με τις υποχρεώσεις που 
ορίζονται στα άρθρα 5 και 6 όταν η 
Επιτροπή έχει εκδώσει τουλάχιστον δύο 
αποφάσεις περί μη συμμόρφωσης ή περί 
επιβολής προστίμου σύμφωνα με τα 
άρθρα 25 και 26, αντίστοιχα, κατά του 
ρυθμιστή της πρόσβασης σε σχέση με 
οποιαδήποτε από τις βασικές υπηρεσίες 
πλατφόρμας του εντός διαστήματος 
πέντε ετών πριν από την έκδοση της 
απόφασης για την κίνηση έρευνας αγοράς 
ενόψει της πιθανής έκδοσης απόφασης 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις αιτιάσεις 
της στον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης 
εντός έξι μηνών από την κίνηση της 
έρευνας. Στις αιτιάσεις της, η Επιτροπή 
εξηγεί εάν θεωρεί προκαταρκτικά ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 και ποιο ή ποια 
επανορθωτικά μέτρα θεωρεί 
προκαταρκτικά ότι είναι αναγκαία και 
αναλογικά.

5. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις αιτιάσεις 
της στον οικείο ρυθμιστή της πρόσβασης 
εντός τεσσάρων μηνών από την κίνηση 
της έρευνας. Στις αιτιάσεις της, η Επιτροπή 
εξηγεί εάν θεωρεί προκαταρκτικά ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 και ποιο ή ποια 
επανορθωτικά μέτρα θεωρεί 
προκαταρκτικά ότι είναι αναγκαία και 
αναλογικά.

Or. en

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 17 – εδάφιο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συνοδεύεται από 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για την 
τροποποίηση του άρθρου 5 ή του άρθρου 
6, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.

β) συνοδεύεται από πρόταση για την 
τροποποίηση του άρθρου 5 ή του άρθρου 
6, όπως προβλέπεται στο άρθρο 10.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με το στοιχείο α).

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν, κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 16 ή 25, 
ο οικείος ρυθμιστής της πρόσβασης 
προσφερθεί να αναλάβει δεσμεύσεις για τις 
σχετικές βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας 
ώστε να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα 
άρθρα 5 και 6, η Επιτροπή μπορεί, βάσει 
απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 32 παράγραφος 4, να 
καταστήσει αυτές τις δεσμεύσεις 
υποχρεωτικές για τον συγκεκριμένο 
ρυθμιστή της πρόσβασης και να δηλώσει 
ότι δεν συντρέχουν περαιτέρω λόγοι για 
ανάληψη δράσης.

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν, 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύμφωνα 
με το άρθρο 16 ή 25, ο οικείος ρυθμιστής 
της πρόσβασης προσφερθεί να αναλάβει 
δεσμεύσεις για τις σχετικές βασικές 
υπηρεσίες πλατφόρμας ώστε να 
διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 5 
και 6, η Επιτροπή μπορεί, βάσει απόφασης 
που εκδίδεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 32 παράγραφος 4, να 
καταστήσει αυτές τις δεσμεύσεις 
υποχρεωτικές για τον συγκεκριμένο 
ρυθμιστή της πρόσβασης, λαμβάνοντας 
υπόψη δυνητικά ήδη υφιστάμενες ζημίες 
που έχουν προκληθεί από τον ρυθμιστή 
πρόσβασης σε άλλους συμμετέχοντες 
στην αγορά, και να δηλώσει ότι δεν 
συντρέχουν περαιτέρω λόγοι για ανάληψη 
δράσης.

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Η Επιτροπή περατώνει την έρευνά 
της με την έκδοση απόφασης εντός 
36  μηνών από την έναρξη της έρευνας 
σύμφωνα με το άρθρο 18.

Or. en

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι πληροφορίες που συλλέγονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 12, 13, 19, 20 και 
21 χρησιμοποιούνται μόνο για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

1. Οι πληροφορίες που συλλέγονται 
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 12, 13, 19, 20 και 
21 χρησιμοποιούνται μόνο για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού και 
επιτρέπουν την ανταλλαγή κάθε σχετικής 
πληροφορίας μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχών προστασίας δεδομένων και 
προστασίας των καταναλωτών, για την 
εκπλήρωση των συμπληρωματικών 
ρόλων τους σύμφωνα με την αντίστοιχη 
εντολή και αποστολή δημόσιας 
υπηρεσίας.

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη 
συμβουλευτική επιτροπή για τις ψηφιακές 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη 
συμβουλευτική επιτροπή για τις ψηφιακές 
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αγορές. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.

αγορές. Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011. Η συμβουλευτική 
επιτροπή για τις ψηφιακές αγορές 
απαρτίζεται από εκπροσώπους του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας 
Δεδομένων που έχει συσταθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 68 του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679, καθώς και από εκπροσώπους 
των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών 
που είναι υπεύθυνες για τον ανταγωνισμό, 
τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, τις 
οπτικοακουστικές υπηρεσίες, την 
εκλογική εποπτεία και την προστασία των 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση που τρία ή 
περισσότερα κράτη μέλη ζητήσουν από 
την Επιτροπή να κινήσει έρευνα σύμφωνα 
με το άρθρο 15 διότι θεωρούν ότι 
υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι ένας 
πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας 
θα πρέπει να οριστεί ως ρυθμιστής της 
πρόσβασης, η Επιτροπή εξετάζει, εντός 
τεσσάρων μηνών, εάν συντρέχουν εύλογοι 
λόγοι για την κίνηση έρευνας.

1. Σε περίπτωση που δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη ζητήσουν από 
την Επιτροπή να κινήσει έρευνα σύμφωνα 
με το άρθρο 15 διότι θεωρούν ότι 
υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι ένας 
πάροχος βασικών υπηρεσιών πλατφόρμας 
θα πρέπει να οριστεί ως ρυθμιστής της 
πρόσβασης, η Επιτροπή εξετάζει, εντός 
τεσσάρων μηνών, εάν συντρέχουν εύλογοι 
λόγοι για την κίνηση έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία
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Άρθρο 36a
Υποβολή εκθέσεων

Η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την 
πολιτική ανταγωνισμού περιλαμβάνει 
κεφάλαιο σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en


