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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να θεσπίσει εναρμονισμένη προσέγγιση για την 
αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους διαμεσολαβητές, προκειμένου 
να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της εσωτερικής αγοράς· τονίζει ότι τα μέτρα που 
σχετίζονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να είναι προσεκτικά ισορροπημένα 
και να λαμβάνουν υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
και καλεί την Επιτροπή να αποφεύγει τις «εξαγωγές» εθνικών κανονισμών και, 
αντ’ αυτών, να προτείνει τις πλέον αποδοτικές και αποτελεσματικές λύσεις για την 
εσωτερική αγορά στο σύνολό της·

2. δηλώνει ότι οι διατάξεις περί περιορισμένης ευθύνης, όπως ορίζονται στην οδηγία για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο1, πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν στον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες, ιδίως για να προστατευθεί η ελευθερία της έκφρασης και η 
ελευθερία παροχής υπηρεσιών· υπογραμμίζει τη σημασία αυτών των μέσων προστασίας 
για την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών ΜΜΕ·

3. αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ και οι μεγάλοι συντελεστές έχουν διαφορετικές ικανότητες 
όσον αφορά τον έλεγχο του περιεχομένου· προειδοποιεί ότι η υπερβολική επιβάρυνση 
των επιχειρήσεων με δυσανάλογες νέες υποχρεώσεις θα μπορούσε να παρεμποδίσει 
περαιτέρω την ανάπτυξη των ΜΜΕ και να καταστήσει απαραίτητη την προσφυγή σε 
εργαλεία αυτόματου φιλτραρίσματος, τα οποία ενδέχεται να οδηγούν συχνά στην 
αφαίρεση νόμιμου περιεχομένου·

4. σημειώνει τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των ψηφιακών υπηρεσιών και ζητεί την 
αποφυγή μιας ενιαίας προσέγγισης·

5. υπενθυμίζει το γεγονός ότι το περιεχόμενο που συνιστά παραπληροφόρηση και το 
επιβλαβές περιεχόμενο δεν είναι πάντα παράνομα· ζητεί, ως εκ τούτου, την καθιέρωση 
μιας σαφώς καθορισμένης διαδικασίας κοινοποίησης και απόσυρσης· τάσσεται υπέρ 
ενός εντατικού διαλόγου μεταξύ των αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων με στόχο 
την εμβάθυνση της προσέγγισης μη δεσμευτικού δικαίου με βάση τις ορθές πρακτικές, 
όπως ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕ για την Παραπληροφόρηση, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί περαιτέρω η παραπληροφόρηση·

6. ζητεί τη θέσπιση μέσων αντίκρουσης των κοινοποιήσεων, που θα επιτρέπουν στους 
ιδιοκτήτες περιεχομένου να υπερασπίζονται επαρκώς και εγκαίρως τα δικαιώματά τους 
σε περίπτωση που τους κοινοποιηθεί απόσυρση περιεχομένου· υπογραμμίζει ότι το να 
ανατίθεται η αρμοδιότητα καθορισμού των ορίων της ελευθερίας του λόγου σε 
ιδιωτικές εταιρείες είναι απαράδεκτο και δημιουργεί κινδύνους τόσο για τους πολίτες 
όσο και για τις επιχειρήσεις, ενώ ούτε οι μεν ούτε οι δε διαθέτουν τα κατάλληλα 

1 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες 
νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
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προσόντα για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων.


