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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες: βελτίωση της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς
(2020/2018(INL))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο 
«Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» (COM(2020)0067),

– έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο ορισθείς Επίτροπος, ο Thierry Breton, 
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Νοεμβρίου 2019,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 47 και 54 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της 
Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο επηρεάζει την καθημερινή ζωή των 
ανθρώπων, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην Ένωση, και όταν λειτουργεί 
υπό δίκαιους και ρυθμιζόμενους ισότιμους όρους ανταγωνισμού, μπορεί να συμβάλει 
θετικά στην απελευθέρωση του δυναμικού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και να προσφέρει στους νεοεισερχόμενους, και 
ιδίως τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, νέες ευκαιρίες στην αγορά για 
βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου2 («η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») αποτελεί ένα από τα πλέον 
επιτυχημένα νομοθετήματα της Ένωσης και έχει διαμορφώσει την ψηφιακή ενιαία 
αγορά όπως την γνωρίζουμε σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο εγκρίθηκε πριν από 20 έτη και πλέον δεν αντικατοπτρίζει 
επαρκώς τον ταχύ μετασχηματισμό και την επέκταση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε 
όλες τις μορφές του, με την πληθώρα των διάφορων υπηρεσιών, παρόχων και 

1 ΕΕ C 50 E της 21.2.2012, σ. 1.
2 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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προκλήσεων που αναδύονται·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τις διευκρινίσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η ανάγκη υπέρβασης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου καταδεικνύεται 
σαφώς από την κατακερματισμένη προσέγγιση των κρατών μελών όσον αφορά την 
αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου στο Διαδίκτυο, από την έλλειψη επιβολής 
και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, και από την αδυναμία του υφιστάμενου 
νομικού πλαισίου να προωθήσει την αποτελεσματική είσοδο στην αγορά και την 
ευημερία των καταναλωτών·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που θέτει η 
πανδημία του COVID-19 καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και τις δυνατότητές του ως κινητήριας δύναμης για την 
ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ταυτόχρονα, η 
πανδημία έχει επίσης εκθέσει σοβαρές ελλείψεις στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, οι 
οποίες απαιτούν την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών που εντοπίστηκαν και την πρόληψή τους στο μέλλον·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, της 19ης Φεβρουαρίου 2020, με τίτλο «Διαμόρφωση του ψηφιακού 
μέλλοντος της Ευρώπης», η Επιτροπή δεσμεύτηκε να εγκρίνει, ως μέρος της δέσμης 
μέτρων του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, νέους και αναθεωρημένους κανόνες για 
τις διαδικτυακές πλατφόρμες και τους παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών· να ενισχύσει 
την εποπτεία των πολιτικών σχετικά με το περιεχόμενο των πλατφορμών στην ΕΕ· και 
να εξετάσει εκ των προτέρων κανόνες για να διασφαλίσει ότι οι μεγάλες πλατφόρμες με 
σημαντικά αποτελέσματα δικτύωσης, που ενεργούν ως «φύλακες», παραμένουν δίκαιες 
και ανταγωνιστικές για τους φορείς καινοτομίας, τις επιχειρήσεις και τους 
νεοεισερχόμενους στην αγορά· 

Γενικές αρχές

1. χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για δέσμη μέτρων για νόμο 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες και, βάσει του άρθρου 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καλεί την Επιτροπή να υποβάλει αυτή τη δέσμη 
βάσει των σχετικών άρθρων των Συνθηκών, σύμφωνα με τις συστάσεις που 
παρατίθενται στο παράρτημα·

2. αναγνωρίζει τη σημασία του νομικού πλαισίου που καθορίζει η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο στην ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ένωση και 
ειδικότερα η ρήτρα της για την εσωτερική αγορά, μέσω της οποίας θεσπίστηκε ο 
έλεγχος της χώρας καταγωγής και η υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας·

3. θεωρεί ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι βασικές αρχές της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, όπως η ρήτρα για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία εγκατάστασης και η 
απαγόρευση επιβολής γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης· υπογραμμίζει ότι η αρχή 
«ό,τι είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και 
οι αρχές της προστασίας των καταναλωτών και της ασφάλειας των χρηστών, θα πρέπει 
επίσης να καταστούν κατευθυντήριες αρχές του μελλοντικού κανονιστικού πλαισίου·
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4. τονίζει ότι ένα διαχρονικό και ολοκληρωμένο σε επίπεδο ΕΕ πλαίσιο και ο θεμιτός 
ανταγωνισμός είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της ανάπτυξης των 
ευρωπαϊκών πλατφορμών μικρής κλίμακας, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
(ΜΜΕ) και των νεοφυών επιχειρήσεων, για την αποτροπή του κατακερματισμού της 
αγοράς και για την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις, που θα τους επιτρέψουν να επωφελούνται περισσότερο από την αγορά 
ψηφιακών υπηρεσιών και να είναι πιο ανταγωνιστικές στην παγκόσμια σκηνή· 

5. είναι της άποψης ότι απαιτούνται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά 
μεταξύ της οικονομίας πλατφορμών και της «παραδοσιακής», μη διαδικτυακής 
οικονομίας, έχοντας σαν βάση τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη (καταναλωτές και επιχειρήσεις)· θεωρεί ότι η κοινωνική 
προστασία και τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, ιδίως των εργαζομένων σε 
πλατφόρμες ή στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
κατάλληλα σε ένα ειδικό μέσο που θα συνοδεύει το μελλοντικό κανονιστικό πλαίσιο·

6. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στις δημόσιες 
αξίες της Ένωσης για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, θα πρέπει να 
προωθεί τη δημιουργία ενός πλούσιου και ποικιλόμορφου διαδικτυακού 
οικοσυστήματος με ευρύ φάσμα διαδικτυακών υπηρεσιών, ευνοϊκό ψηφιακό 
περιβάλλον και ασφάλεια δικαίου για την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

7. θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες παρέχει την ευκαιρία στην Ένωση να 
διαμορφώσει τις κεντρικές πτυχές της ψηφιακής οικονομίας όχι μόνο σε ενωσιακό 
επίπεδο, αλλά και ως πρότυπο για τον υπόλοιπο κόσμο·

Θεμελιώδη δικαιώματα 

8. σημειώνει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, και ιδίως οι 
διαδικτυακές πλατφόρμες και οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης - λόγω της ευρείας 
ικανότητάς τους να προσεγγίζουν και να επηρεάζουν το ευρύτερο κοινό, τη 
συμπεριφορά, τις απόψεις και τις πρακτικές - φέρουν σημαντική κοινωνική ευθύνη 
όσον αφορά την προστασία των χρηστών και της κοινωνίας γενικότερα και την 
παρεμπόδιση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης των υπηρεσιών τους· 

9. υπενθυμίζει ότι τα πρόσφατα σκάνδαλα σχετικά με τη συλλογή και την πώληση 
δεδομένων, την Cambridge Analytica, τις ψευδείς ειδήσεις, την πολιτική διαφήμιση και 
χειραγώγηση, καθώς και μια σειρά άλλων διαδικτυακών δεινών (από τη ρητορική 
μίσους έως τη διάδοση περιεχομένου που σχετίζεται με την τρομοκρατία) κατέδειξαν 
την ανάγκη να επανεξεταστούν οι υφιστάμενοι κανόνες και να ενισχυθούν τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· 

10. τονίζει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να επιτυγχάνει τη σωστή 
ισορροπία μεταξύ των ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και αρχών που ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Διαφάνεια και προστασία των καταναλωτών
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11. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-19 κατέδειξε πόσο ευάλωτοι είναι οι καταναλωτές 
της ΕΕ σε παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές από ανέντιμους εμπόρους που πωλούν 
παραποιημένα ή παράνομα προϊόντα στο Διαδίκτυο, που δεν συμμορφώνονται με τους 
κανόνες ασφάλειας της Ένωσης ή επιβάλλουν αδικαιολόγητες και καταχρηστικές 
αυξήσεις των τιμών ή άλλες αθέμιτες συνθήκες στους καταναλωτές·

12. τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό επιδεινώνεται από το γεγονός ότι συχνά δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί η ταυτότητα των εταιρειών αυτών· 

13. θεωρεί ότι οι ισχύουσες απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης που ορίζονται στην 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο σχετικά με τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας και τους επιχειρηματικούς τους πελάτες, καθώς και οι ελάχιστες 
απαιτήσεις πληροφοριών για τις εμπορικές επικοινωνίες, θα πρέπει να ενισχυθούν 
σημαντικά·

14. καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από τους παρόχους υπηρεσιών να επαληθεύουν τις 
πληροφορίες και την ταυτότητα των επιχειρηματικών εταίρων με τους οποίους έχουν 
συμβατική εμπορική σχέση και να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που παρέχουν 
είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες·

15. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει εκτελεστές υποχρεώσεις για τους παρόχους 
διαδικτυακών υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στην αύξηση της διαφάνειας και της 
ενημέρωσης· θεωρεί ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα πρέπει να επιβάλλονται με 
κατάλληλες, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις·

16. τονίζει ότι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις, όπως ορίζονται στην οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»)3 σχετικά με τη 
διαφάνεια των εμπορικών επικοινωνιών και την ψηφιακή διαφήμιση θα πρέπει να 
ενισχυθούν· επισημαίνει ότι οι πιεστικές ανησυχίες για την προστασία των 
καταναλωτών σχετικά με την κατάρτιση προφίλ, τη στόχευση και την εξατομικευμένη 
τιμολόγηση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με υποχρεώσεις περί διαφάνειας και με 
τις επιλογές των καταναλωτών μόνο·

Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ)

17. πιστεύει ότι, ενώ οι καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, που επί του παρόντος 
διέπονται από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, έχουν τεράστιες δυνατότητες να 
αποφέρουν οφέλη για τους καταναλωτές και τους παρόχους υπηρεσιών, ο νέος νόμος 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που 
θέτουν όσον αφορά τη διασφάλιση της μη εισαγωγής διακρίσεων, της διαφάνειας και 
της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων, καθώς και της ευθύνης· επισημαίνει την ανάγκη 
παρακολούθησης των αλγορίθμων και αξιολόγησης των συναφών κινδύνων, την 
ανάγκη χρήσης υψηλής ποιότητας και αμερόληπτων συνόλων δεδομένων, καθώς και 

3 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για 
την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 
2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22).



PR\1203712EL.docx 7/23 PE648.474v02-00

EL

την ανάγκη παροχής βοήθειας σε άτομα που αποκτούν πρόσβαση σε ποικίλο 
περιεχόμενο, απόψεις, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

18. θεωρεί ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και τα δικαιώματά 
τους θα πρέπει να διασφαλίζονται αποτελεσματικά όταν αλληλεπιδρούν με συστήματα 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και άλλες καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες ή 
εφαρμογές· πιστεύει ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ζητούν 
ελέγχους και διορθώσεις ενδεχόμενων λαθών που προκύπτουν από αυτοματοποιημένες 
αποφάσεις, καθώς και να ζητούν αποκατάσταση για οποιαδήποτε ζημία σχετίζεται με 
τη χρήση συστημάτων αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων· 

Αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου 

19. τονίζει ότι η ύπαρξη και η εξάπλωση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου αποτελεί 
σοβαρή απειλή που υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο ψηφιακό περιβάλλον 
και επίσης ζημιώνει την οικονομική ανάπτυξη υγιών οικοσυστημάτων πλατφόρμας 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά και παρεμποδίζει σοβαρά την ανάπτυξη νόμιμων αγορών 
ψηφιακών υπηρεσιών·

20. σημειώνει ότι δεν υπάρχει ενιαία λύση για όλους τους τύπους παράνομου και 
επιβλαβούς περιεχομένου και τις περιπτώσεις παραπληροφόρησης στο Διαδίκτυο· 
πιστεύει, ωστόσο, ότι μια πιο ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ενωσιακό επίπεδο, που 
θα λαμβάνει υπόψη τα διάφορα είδη περιεχομένου, θα καταστήσει αποτελεσματικότερη 
την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου·

21. θεωρεί ότι οι εθελοντικές δράσεις και η αυτορρύθμιση των διαδικτυακών πλατφορμών 
σε ολόκληρη την Ευρώπη έχουν αποφέρει ορισμένα οφέλη, αλλά απαιτούνται πρόσθετα 
μέτρα για να εξασφαλιστεί ο ταχύς εντοπισμός και η αφαίρεση του παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου·

22. καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες διαφορές και τον 
κατακερματισμό των εθνικών κανόνων στα κράτη μέλη και να προτείνει συγκεκριμένα 
νομοθετικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου ενός μηχανισμού αναγγελίας και δράσης, 
που θα μπορεί να παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να κοινοποιούν στους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες την ύπαρξη δυνητικά παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου ή συμπεριφοράς· είναι της γνώμης ότι τα μέτρα αυτά θα εξασφαλίσουν 
υψηλό επίπεδο προστασίας των χρηστών και των καταναλωτών και παράλληλα θα 
προωθήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη διαδικτυακή οικονομία·

23. τονίζει ότι η διατήρηση των διασφαλίσεων από το καθεστώς νομικής ευθύνης για τους 
μεσάζοντες φιλοξενίας σε σχέση με το περιεχόμενο που αναφορτώνεται από τους 
χρήστες και η γενική απαγόρευση παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 15 της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο εξακολουθούν να ισχύουν και πρέπει να 
διατηρηθούν·

Διαδικτυακές αγορές

24. σημειώνει ότι, ενώ οι διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως οι διαδικτυακές αγορές, έχουν 
ωφελήσει τόσο τους εμπόρους λιανικής πώλησης όσο και τους καταναλωτές μέσω της 
βελτίωσης των επιλογών και της μείωσης των τιμών, παράλληλα έχουν επιτρέψει στους 
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πωλητές, ιδίως από τρίτες χώρες, να προσφέρουν προϊόντα που συχνά δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ένωσης για την ασφάλεια των προϊόντων και δεν 
εγγυώνται επαρκώς τα δικαιώματα των καταναλωτών· 

25. τονίζει ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι οι καταναλωτές της Ένωσης εκτίθενται σε 
παράνομα και μη ασφαλή προϊόντα, που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες, καθώς 
και σε άλλους κινδύνους για την ασφάλεια· 

26. καλεί την Επιτροπή να διορθώσει το υφιστάμενο νομικό κενό, το οποίο επιτρέπει στους 
προμηθευτές που είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ένωσης να πωλούν προϊόντα μέσω 
Διαδικτύου σε Ευρωπαίους καταναλωτές που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες της 
Ένωσης για την ασφάλεια και την προστασία των καταναλωτών, χωρίς να υπόκεινται 
σε κυρώσεις ή να είναι υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους και χωρίς να αφήνουν στους 
καταναλωτές κανένα νομικό μέσο για την επιβολή των δικαιωμάτων τους ή την 
αποζημίωση από τυχόν ζημίες· 

Εκ των προτέρων ρύθμιση συστημικών πλατφορμών 

27. σημειώνει ότι, σήμερα, ορισμένες αγορές χαρακτηρίζονται από μεγάλες πλατφόρμες με 
σημαντικά αποτελέσματα δικτύωσης που μπορούν να λειτουργούν ως de facto 
«διαδικτυακοί φύλακες» της ψηφιακής οικονομίας· 

28. θεωρεί ότι με τη μείωση των φραγμών στην είσοδο στην αγορά και με τη ρύθμιση των 
μεγάλων πλατφορμών, ένα μέσο εσωτερικής αγοράς που επιβάλλει εκ των προτέρων 
ρυθμιστικά διορθωτικά μέτρα σε αυτές τις μεγάλες πλατφόρμες έχει τη δυνατότητα να 
ανοίξει τις αγορές σε νεοεισερχόμενους, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ και των 
νεοφυών επιχειρήσεων, προωθώντας έτσι την επιλογή των καταναλωτών και την 
καινοτομία πέραν των όσων μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της επιβολής της 
νομοθεσίας περί ανταγωνισμού· 

Εποπτεία, συνεργασία και επιβολή 

29. πιστεύει ότι, λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα των ψηφιακών υπηρεσιών, η 
αποτελεσματική εποπτεία και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι καίριας 
σημασίας για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες· 

30. θεωρεί ότι θα πρέπει να συσταθεί μια κεντρική ρυθμιστική αρχή, η οποία θα πρέπει να 
είναι υπεύθυνη για την εποπτεία και τη συμμόρφωση με τον νόμο για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και να διαθέτει συμπληρωματικές εξουσίες για την αντιμετώπιση των 
διασυνοριακών ζητημάτων· θεωρεί επίσης ότι θα πρέπει να της ανατεθούν εξουσίες 
έρευνας και επιβολής· 

31. είναι της άποψης ότι η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να δίνει προτεραιότητα στη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση πολύπλοκων 
διασυνοριακών ζητημάτων, σε στενή συνεργασία με ένα δίκτυο ανεξάρτητων εθνικών 
φορέων επιβολής (ΕΦΕ)· 

32. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να εκσυγχρονίσει τις ισχύουσες διατάξεις για την 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών και τις ενέργειες των δικαστηρίων, ώστε να 
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καταστεί δυνατή η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας και η έννομη προστασία 
των καταναλωτών· 

Τελικές πτυχές

33. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα καθώς και τις 
επισυναπτόμενες λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, καθώς και στα 
κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ: 
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της εσωτερικής 
αγοράς με τη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ψηφιακών υπηρεσιών, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ασφάλειας των χρηστών στο Διαδίκτυο·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να εγγυάται ότι οι οικονομικές δραστηριότητες 
εντός και εκτός Διαδικτύου αντιμετωπίζονται ισότιμα και με ισότιμους όρους ανταγωνισμού, 
γεγονός που αντικατοπτρίζει πλήρως την αρχή ότι «ό,τι είναι παράνομο εκτός Διαδικτύου 
είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο»·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχει ασφάλεια δικαίου και διαφάνεια 
στους καταναλωτές και στους οικονομικούς φορείς, ιδίως τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να σέβεται το ευρύ πλαίσιο των θεμελιωδών 
ευρωπαϊκών δικαιωμάτων των χρηστών και των καταναλωτών, όπως η προστασία της 
ιδιωτικότητας, η απαγόρευση των διακρίσεων, η αξιοπρέπεια, η δικαιοσύνη και η ελευθερία 
του λόγου· 

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να βασίζεται στους κανόνες που ισχύουν επί 
του παρόντος για τις διαδικτυακές πλατφόρμες, και συγκεκριμένα την οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και τον κανονισμό για τις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις1.

Η δέσμη για τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 μια συνολική αναθεώρηση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία θα 
περιλαμβάνει:

 ένα αναθεωρημένο πλαίσιο με σαφείς υποχρεώσεις διαφάνειας και 
πληροφόρησης σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια· 

 σαφείς και λεπτομερείς διαδικασίες και μέτρα σχετικά με την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου ενός 
εναρμονισμένου νομικά δεσμευτικού ευρωπαϊκού μηχανισμού κοινοποίησης 
και ανάληψης δράσης· 

 αποτελεσματική εποπτεία, συνεργασία και κυρώσεις·
 ένα νομικό μέσο της εσωτερικής αγοράς για την επιβολή εκ των προτέρων υποχρεώσεων 

σε μεγάλες πλατφόρμες με ρόλο «φύλακα» στο ψηφιακό οικοσύστημα, το οποίο θα 
συμπληρώνεται από αποτελεσματικό θεσμικό μηχανισμό επιβολής.

II. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1 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 
διαδικτυακών υπηρεσιών μεσολάβησης (ΕΕ L 186 της 11.7.2019, σ. 57).
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Για λόγους ασφάλειας δικαίου, ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να διευκρινίζει 
ποιες ψηφιακές υπηρεσίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Η νέα νομική πράξη θα 
πρέπει να ακολουθεί τον οριζόντιο χαρακτήρα της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και να 
εφαρμόζεται όχι μόνο στις διαδικτυακές πλατφόρμες, αλλά σε όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, 
οι οποίες δεν καλύπτονται από ειδική νομοθεσία· 

το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του μελλοντικού νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επεκταθεί ώστε να καλύπτει επίσης τις δραστηριότητες εταιρειών και παρόχων υπηρεσιών 
που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, όταν προσφέρουν υπηρεσίες ή αγαθά σε 
καταναλωτές ή χρήστες στην Ένωση·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να διατηρήσει την παρέκκλιση που 
προβλέπεται στο παράρτημα της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και, ειδικότερα, την 
παρέκκλιση των συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν καταναλωτικές συμβάσεις·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να διατηρεί τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη 
να ορίζουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και να επιδιώκουν 
θεμιτούς στόχους δημόσιου συμφέροντος σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ· 

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να καθορίζει συνεκτικά τον τρόπο με τον οποίο 
οι διατάξεις του αλληλεπιδρούν με άλλες νομικές πράξεις, με στόχο τη διευκόλυνση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το νομικό καθεστώς 
που ισχύει για τις επαγγελματικές και μη υπηρεσίες σε όλους τους τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μεταφορών 
και τα βραχυπρόθεσμα μισθώματα, όπου απαιτείται αποσαφήνιση· 

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να διευκρινίζει συνεκτικά τον τρόπο με 
τον οποίο οι διατάξεις του αλληλεπιδρούν με τους πρόσφατα εκδοθέντες κανόνες για τον 
γεωγραφικό αποκλεισμό, την ασφάλεια των προϊόντων και την προστασία των καταναλωτών, 
μεταξύ άλλων·

ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
κανόνων που ορίζονται σε άλλα μέσα, όπως ο γενικός κανονισμός για την προστασία 
δεδομένων2 («ΓΚΠΔ»), η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας3 και η οδηγία 
για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας4.

III. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στους ορισμούς του, ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει: 

2 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).

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

4 Οδηγία 2010/13/EE 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).
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 να διευκρινίζει σε ποιο βαθμό οι «νέες ψηφιακές υπηρεσίες», όπως τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, οι υπηρεσίες συνεργατικής οικονομίας, οι μηχανές αναζήτησης, τα σημεία 
ασύρματης πρόσβασης, η διαδικτυακές διαφημίσεις, οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, 
τα δίκτυα παράδοσης περιεχομένου και οι υπηρεσίες ονομάτων τομέα εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες· 

 να διευκρινίζει τη φύση των μεσαζόντων που φιλοξενούν του περιεχόμενο (κείμενο, 
εικόνες, βίντεο ή ακουστικό περιεχόμενο), αφενός, και των εμπορικών διαδικτυακών 
αγορών (που πωλούν υλικά αγαθά), αφετέρου· 

 να κάνει σαφή διάκριση μεταξύ εμπορικών δραστηριοτήτων και περιεχομένου ή 
συναλλαγών που παρέχονται έναντι αμοιβής, που καλύπτουν επίσης τις πρακτικές 
διαφήμισης και προώθησης, αφενός, και τις μη εμπορικές δραστηριότητες και το 
περιεχόμενο, αφετέρου·  

 να αποσαφηνίζει τι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ορισμού του «παράνομου 
περιεχομένου», καθιστώντας σαφές ότι η παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για την 
προστασία των καταναλωτών, την ασφάλεια των προϊόντων ή την προσφορά ή την 
πώληση τροφίμων ή προϊόντων καπνού και παραποιημένων φαρμάκων εμπίπτει επίσης 
στον ορισμό του παράνομου περιεχομένου· 

 να ορίζει έναν «συστημικό φορέα» με τη θέσπιση ενός συνόλου σαφών οικονομικών 
δεικτών που θα επιτρέπουν στις ρυθμιστικές αρχές να εντοπίζουν τις πλατφόρμες που 
έχουν ρόλο «φύλακα» και διαδραματίζουν συστημικό ρόλο στη διαδικτυακή οικονομία· οι 
δείκτες αυτοί θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το κατά πόσον η επιχείρηση 
δραστηριοποιείται σε σημαντικό βαθμό σε πολύπλευρες αγορές, το μέγεθος του δικτύου 
της (αριθμός χρηστών), την οικονομική της ισχύ, την πρόσβαση σε δεδομένα, την κάθετη 
ολοκλήρωση, τη σημασία της δραστηριότητάς της για την πρόσβαση τρίτων μερών στον 
εφοδιασμό και τις αγορές κ.λπ. 

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να εισαγάγει σαφείς υποχρεώσεις διαφάνειας 
και πληροφόρησης σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια· οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν παρεκκλίσεις ή νέες εξαιρέσεις στο ισχύον καθεστώς ευθύνης και τη 
δευτερεύουσα ευθύνη που ορίζονται στα άρθρα 12, 13 και 14 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο και θα πρέπει να καλύπτουν τις ακόλουθες πτυχές: 

1. Γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης 

Οι αναθεωρημένες διατάξεις θα πρέπει να ενισχύσουν τις γενικές απαιτήσεις πληροφόρησης 
με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 θα πρέπει να ενισχυθούν οι απαιτήσεις ενημέρωσης του άρθρου 5 της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και να εισαχθεί η αρχή της πληροφόρησης σχετικά με τους 
επιχειρηματικούς πελάτες («Know Your Business Customer»)· οι πάροχοι υπηρεσιών θα 
πρέπει να επαληθεύουν την ταυτότητα των επιχειρηματικών τους εταίρων, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού μητρώου της εταιρείας τους ή οποιουδήποτε 
αντίστοιχου μέσου αναγνώρισης, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον είναι αναγκαίο, της 
εξακρίβωσης της εθνικής ταυτότητας του τελικού πραγματικού δικαιούχου τους· οι 
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πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες, και οι πάροχοι 
υπηρεσιών δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους όταν η 
ταυτότητα του επιχειρηματικού πελάτη τους είναι ψευδής, παραπλανητική ή κατ’ άλλον 
τρόπο μη έγκυρη· 

 το μέτρο αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και θα 
πρέπει να ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων των χρηστών βάσει του ΓΚΠΔ, 
καθώς και του δικαιώματος στην ανωνυμία στο Διαδίκτυο ή στον να μην είναι 
ταυτοποιημένος ένας χρήστης· οι νέες γενικές απαιτήσεις πληροφόρησης θα πρέπει να 
επανεξετάσουν και να ενισχύσουν περαιτέρω τα άρθρα 5 και 10 της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, προκειμένου τα μέτρα αυτά να ευθυγραμμιστούν με τις απαιτήσεις 
πληροφόρησης που θεσπίστηκαν στην πρόσφατα εγκριθείσα νομοθεσία, και ιδίως την 
οδηγία για τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων5, την οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και τον κανονισμό για τις επιχειρήσεις.

2. Δίκαιοι συμβατικοί όροι και γενικές προϋποθέσεις 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να απαιτεί από τους παρόχους υπηρεσιών να 
υιοθετούν δίκαιους και διαφανείς συμβατικούς όρους και γενικές προϋποθέσεις σύμφωνα 
τουλάχιστον με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 να αναφέρουν ρητά στους συμβατικούς όρους και τις γενικές προϋποθέσεις τους ότι οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν αποθηκεύουν παράνομο περιεχόμενο· 

 να αναφέρουν ρητά στους συμβατικούς όρους και τις γενικές προϋποθέσεις τι θα 
νοείται ως παράνομο περιεχόμενο σύμφωνα με το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο που 
ισχύει για την(τις) υπηρεσία(-ες) που παρέχεται(-ονται)· 

 να ορίζουν σαφείς και αδιαμφισβήτητους συμβατικούς όρους και γενικές προϋποθέσεις 
σε απλή και κατανοητή γλώσσα·

 να διασφαλίζουν ότι οι συμβατικοί όροι και οι γενικές προϋποθέσεις συμμορφώνονται 
με αυτές και με όλες τις απαιτήσεις πληροφόρησης που θεσπίζονται από το δίκαιο της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για τις καταχρηστικές ρήτρες των 
συμβάσεων, της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών και του ΓΚΠΔ·

 να προσδιορίζουν με σαφήνεια και ακρίβεια στους συμβατικούς όρους και τις γενικές 
προϋποθέσεις τις ακριβείς παραμέτρους των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης τους 
και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή ή τη συμπεριφορά των 
χρηστών τους, καθώς και τους λόγους και τη σημασία των εν λόγω παραμέτρων, σε 
αντίθεση με άλλες παραμέτρους.

3. Απαιτήσεις διαφάνειας για τις εμπορικές επικοινωνίες

5 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των 
συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία (ΕΕ) 
2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/EΚ, 2005/29/EΚ και 
2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και 
τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 328 της 
18.12.2019, σ. 7).
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 Οι αναθεωρημένες διατάξεις θα πρέπει να ενισχύσουν τις ισχύουσες απαιτήσεις 
διαφάνειας όσον αφορά τις εμπορικές ανακοινώσεις, θεσπίζοντας τις αρχές της 
διαφάνειας διά του σχεδιασμού και της διαφάνειας από προεπιλογή· 

 με βάση το άρθρο 6 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα νέα μέτρα θα πρέπει να 
δημιουργήσουν ένα νέο πλαίσιο για τις σχέσεις μεταξύ πλατφορμών και καταναλωτών 
σχετικά με τις διατάξεις για τη διαφάνεια όσον αφορά τη διαφήμιση, την ψηφιακή 
ώθηση και την προτιμησιακή μεταχείριση· οι αμειβόμενες διαφημίσεις ή η αμειβόμενη 
τοποθέτηση σε κατάταξη αποτελεσμάτων αναζήτησης θα πρέπει να προσδιορίζονται 
κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και κατανοητό· 

 οι απαιτήσεις διαφάνειας θα πρέπει να περιλαμβάνουν την υποχρέωση γνωστοποίησης 
του ποιος πληρώνει για τη διαφήμιση, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων 
πληρωμών ή οποιωνδήποτε άλλων συνεισφορών που λαμβάνονται από τους παρόχους 
υπηρεσιών· οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν και για τις πλατφόρμες, ακόμη 
και αν είναι εγκατεστημένες σε τρίτες χώρες· οι καταναλωτές και οι δημόσιες αρχές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ταυτοποιούν τους υπεύθυνους σε περίπτωση, για 
παράδειγμα, ψευδούς ή παραπλανητικής διαφήμισης·

 το άρθρο 7 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να αναθεωρηθεί 
προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές από μη ζητηθείσες εμπορικές 
επικοινωνίες μέσω Διαδικτύου.

4. Τεχνητή νοημοσύνη και εκμάθηση μηχανής 

Οι αναθεωρημένες διατάξεις θα πρέπει:

 να θεσπίσουν ολοκληρωμένους κανόνες σχετικά με την απαγόρευση των διακρίσεων, 
τη διαφάνεια, την εποπτεία και την αξιολόγηση κινδύνου των αλγορίθμων για τις 
καθοδηγούμενες από την ΤΝ υπηρεσίες, προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών·

 να θεσπίσουν σαφείς μηχανισμούς λογοδοσίας, ευθύνης και έννομης προστασίας για 
την αντιμετώπιση πιθανών βλαβών που προκύπτουν από τη χρήση εφαρμογών ΤΝ και 
εργαλείων μηχανικής μάθησης·

 να θεσπίσουν τις αρχές της ασφάλειας και της προστασίας της ιδιωτικότητας από 
προεπιλογή·

5. Κυρώσεις 

Η συμμόρφωση των διατάξεων περί δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να ενισχυθεί με 
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
επιβολής προστίμων. 

V. ΜΕΤΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχει σαφήνεια και καθοδήγηση σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο οι διαδικτυακοί μεσάζοντες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν το 
παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο. Οι αναθεωρημένοι κανόνες της οδηγίας για το 
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ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει:

 να διευκρινίσουν ότι οποιαδήποτε κατάργηση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης σε 
παράνομο περιεχόμενο δεν θα πρέπει να θίγει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα 
έννομα συμφέροντα των χρηστών και των καταναλωτών· 

 να ενισχύσουν τον κεντρικό ρόλο των διαδικτυακών μεσαζόντων στη διευκόλυνση 
του δημόσιου διαλόγου και την ελεύθερη διάδοση των γεγονότων, των απόψεων και 
των ιδεών·

 να διατηρήσουν την υποκείμενη νομική αρχή ότι οι διαδικτυακοί μεσάζοντες δεν θα 
πρέπει να φέρουν άμεση ευθύνη για τις πράξεις των χρηστών τους και ότι οι 
διαδικτυακοί μεσάζοντες μπορούν να συνεχίσουν να εποπτεύουν νόμιμο περιεχόμενο 
υπό δίκαιους και διαφανείς όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, υπό την 
προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις·

 να καθιερώσουν νέα διαφάνεια και ανεξάρτητη εποπτεία των διαδικασιών και 
εργαλείων επόπτευσης του περιεχομένου σχετικά με την αφαίρεση παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου· τα εν λόγω συστήματα και οι διαδικασίες θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμα για έλεγχο και δοκιμές από ανεξάρτητες αρχές. 

1. Ένας μηχανισμός κοινοποίησης και ανάληψης δράσης 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να θεσπίσει έναν εναρμονισμένο και νομικά 
εκτελεστό μηχανισμό κοινοποίησης και ανάληψης δράσης που θα βασίζεται σε ένα σύνολο 
σαφών διαδικασιών και ακριβή χρονοδιαγράμματα για κάθε στάδιο της διαδικασίας 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης. Ο μηχανισμός κοινοποίησης και ανάληψης δράσης θα 
πρέπει:

 να έχει εφαρμογή στο παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο ή συμπεριφορά· 
 να ταξινομεί διάφορα είδη παρόχων, τομέων ή/και παράνομου περιεχομένου· 
 να δημιουργεί εύκολα προσβάσιμες, αξιόπιστες και φιλικές προς τον χρήστη 

διαδικασίες·
 να επιτρέπει στους χρήστες να κοινοποιούν εύκολα δυνητικά παράνομο διαδικτυακό 

περιεχόμενο ή συμπεριφορά σε διαδικτυακούς μεσάζοντες με ηλεκτρονικά μέσα· 
 να αποσαφηνίζει με κατανοητό τρόπο υφιστάμενες έννοιες και διαδικασίες όπως 

«ταχεία δράση», «πραγματική γνώση και ευαισθητοποίηση», «στοχευμένες δράσεις», 
«μορφές κοινοποιήσεων» και «εγκυρότητα των κοινοποιήσεων»· 

 να εγγυάται ότι οι κοινοποιήσεις δεν θα ενεργοποιούν αυτομάτως νομική ευθύνη ούτε 
θα πρέπει να επιβάλλουν οποιαδήποτε απαίτηση αφαίρεσης συγκεκριμένων τμημάτων 
του περιεχομένου ή αξιολόγησης της νομιμότητας· 

 να καθορίζει τις απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται ότι οι 
κοινοποιήσεις είναι καλής ποιότητας, ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχεία αφαίρεση 
παράνομου περιεχομένου· η απαίτηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και 
τα στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου της κοινοποίησης, τον σύνδεσμο (URL) προς 
το φερόμενο ως παράνομο περιεχόμενο, τον δηλωθέντα λόγο του αιτήματος που θα 
περιλαμβάνει εξήγηση του λόγου για τον οποίο ο πάροχος της κοινοποίησης θεωρεί 
το περιεχόμενο παράνομο και, εφόσον απαιτείται, ανάλογα με το είδος του 
περιεχομένου, συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για το αίτημα· 

 να επιτρέπει την υποβολή ανώνυμων καταγγελιών· 
 να εξετάζει, όταν μια καταγγελία δεν είναι ανώνυμη, μια δήλωση καλής πίστης ότι οι 

παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς· 
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 να θεσπίζει διασφαλίσεις για την πρόληψη της καταχρηστικής συμπεριφοράς εκ 
μέρους των χρηστών οι οποίοι, συστηματικά, κατ’ επανάληψη και κακόβουλα, 
υποβάλλουν παράνομες ή καταχρηστικές κοινοποιήσεις·

 να δημιουργεί υποχρέωση για τους διαδικτυακούς μεσάζοντες να επαληθεύουν το 
κοινοποιηθέν περιεχόμενο και να απαντούν στον πάροχο της κοινοποίησης και αυτόν 
που αναφόρτωσε το περιεχόμενο με αιτιολογημένη απόφαση· 

 να προβλέπει ένδικα μέσα για την προσβολή της απόφασης μέσω αντι-κοινοποίησης, 
μεταξύ άλλων και εάν το περιεχόμενο έχει αφαιρεθεί μέσω αυτοματοποιημένων 
λύσεων, εκτός εάν μια τέτοια αντι-κοινοποίηση έρχεται σε σύγκρουση με διεξαγόμενη 
έρευνα από τις αρχές επιβολής του νόμου. 

2. Εξωδικαστική επίλυση διαφορών που συνδέεται με τους μηχανισμούς 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης 

 Η απόφαση που λαμβάνεται από τον διαδικτυακό μεσάζοντα για το κατά πόσον 
πρέπει να ενεργήσει σχετικά με την επισήμανση περιεχομένου ως παράνομου θα 
πρέπει να περιλαμβάνει σαφή αιτιολόγηση των δράσεων που αναλαμβάνονται σχετικά 
με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ο πάροχος της κοινοποίησης, εφόσον 
αναγνωρίζεται, θα πρέπει να λαμβάνει επιβεβαίωση παραλαβής και ανακοίνωση στην 
οποία θα αναφέρεται η συνέχεια που δόθηκε στην κοινοποίηση.

 Οι πάροχοι του περιεχομένου που επισημαίνεται ως παράνομο θα πρέπει να 
ενημερώνονται αμέσως για την κοινοποίηση και, κατά περίπτωση, για τους λόγους 
και τις αποφάσεις που λαμβάνονται για την αφαίρεση ή την απενεργοποίηση της 
πρόσβασης στο περιεχόμενο· όλα τα μέρη θα πρέπει να ενημερώνονται δεόντως για 
όλες τις υπάρχουσες διαθέσιμες νομικές επιλογές και τους μηχανισμούς για την 
αμφισβήτηση αυτής της απόφασης·

 όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν την 
απόφαση μέσω αντι-κοινοποίησης και να προσφύγουν σε εξωδικαστικό μηχανισμό 
επίλυσης διαφορών· για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι κανόνες του 
άρθρου 17 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

 Εάν με τα ένδικα μέσα και την αντι-κοινοποίηση διαπιστωθεί ότι η κοινοποιούμενη 
δραστηριότητα ή πληροφορία δεν είναι παράνομη, ο διαδικτυακός μεσάζων θα πρέπει 
να επαναφέρει το περιεχόμενο που αφαιρέθηκε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή 
να επιτρέψει την εκ νέου αναφόρτωσή του από τον χρήστη, με την επιφύλαξη των 
όρων χρήσης της πλατφόρμας.

 Οι εξωδικαστικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση 
να θίγουν τα δικαιώματα των εμπλεκομένων μερών να κινούν νομικές διαδικασίες. 

3. Διαφάνεια του μηχανισμού κοινοποίησης και ανάληψης δράσης 

Οι μηχανισμοί κοινοποίησης και ανάληψης δράσης θα πρέπει να είναι διαφανείς και 
διαθέσιμοι σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος· για τον σκοπό αυτό, οι διαδικτυακοί μεσάζοντες 
θα πρέπει να υποχρεούνται να δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις με πληροφορίες σχετικά με:

 τον αριθμό όλων των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν βάσει του συστήματος 
κοινοποίησης και ανάληψης δράσης και τα σχετικά είδη περιεχομένου·

 το είδος των φορέων που εξέδωσαν τις κοινοποιήσεις (ιδιώτες, οργανισμοί, εταιρείες, 
αξιόπιστες πηγές επισήμανσης παράνομου περιεχομένου κ.λπ.) και τον συνολικό 
αριθμό των κοινοποιήσεών τους·
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 πληροφορίες σχετικά με τη φύση του παράνομου χαρακτήρα του περιεχομένου ή του 
τύπου της παράβασης για την οποία αφαιρέθηκε·

 τον αριθμό των προσβαλλόμενων αποφάσεων που ελήφθησαν από τους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν·

 την περιγραφή του μοντέλου επόπτευσης του περιεχομένου που εφαρμόζεται από τον 
μεσάζοντα υποδοχής, καθώς και κάθε αλγοριθμική διαδικασία λήψης αποφάσεων που 
επηρεάζει τη διαδικασία επόπτευσης του περιεχομένου.

4. Διατάξεις ασφαλούς λιμένα στο άρθρο 12, 13 και 14 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να προστατεύει και να τηρεί τις ισχύουσες 
περιορισμένες απαλλαγές από τη δευτερεύουσα ευθύνη για τους παρόχους υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας (διαδικτυακοί μεσάζοντες) που προβλέπεται στο άρθρο 12, 13 
και 14 της τρέχουσας οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

5. Ενεργητικοί και παθητικοί πάροχοι φιλοξενίας

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να αντιμετωπίζει την έλλειψη ασφάλειας 
δικαίου όσον αφορά την έννοια των ενεργητικών και των παθητικών παρόχων φιλοξενίας. Τα 
αναθεωρημένα μέτρα θα πρέπει να διευκρινίζουν εάν οι παρεμβάσεις από τους παρόχους 
φιλοξενίας που ασκούν καθήκοντα επιμέλειας και έναν συγκεκριμένο «βαθμό ελέγχου επί 
των δεδομένων» μέσω της επισήμανσης, της οργάνωσης, της προώθησης, της 
βελτιστοποίησης, της παρουσίασης ή με άλλο τρόπο του περιορισμού συγκεκριμένου 
περιεχομένου για κερδοσκοπικούς σκοπούς και που ισοδυναμεί με την έγκριση του 
περιεχομένου τρίτου μέρους ως δικού του (όπως κρίνεται από τους μέσους χρήστες ή τους 
καταναλωτές) θα πρέπει να οδηγήσουν σε απώλεια των διατάξεων ασφαλούς λιμένα λόγω 
της ενεργητικής τους φύσης. 

6. Απαγόρευση γενικής παρακολούθησης - άρθρο 15 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να διατηρήσει την απαγόρευση της γενικής 
υποχρέωσης παρακολούθησης σύμφωνα με το άρθρο 15 της τρέχουσας οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι διαδικτυακοί μεσάζοντες δεν θα πρέπει να υπόκεινται στις γενικές 
υποχρεώσεις παρακολούθησης.

VI. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να προτείνει ειδικούς κανόνες για τις 
διαδικτυακές αγορές όσον αφορά τη διαδικτυακή πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στους 
καταναλωτές. 

Οι νέοι αυτοί κανόνες θα πρέπει:

 να καλύπτουν όλες τις οντότητες που προσφέρουν υπηρεσίες ή/και προϊόντα σε 
καταναλωτές στην Ένωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης που βρίσκονται 
εκτός της Ένωσης· 

 να διακρίνουν τις διαδικτυακές αγορές από άλλους τύπους παρόχων υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων άλλων βοηθητικών δραστηριοτήτων μεσολάβησης στο 
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πλαίσιο της ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας· εάν μία από τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από μια εταιρεία πληροί τα κριτήρια που είναι αναγκαία για να θεωρηθεί 
ως αγορά, οι κανόνες θα πρέπει να εφαρμόζονται πλήρως στο συγκεκριμένο τμήμα 
της επιχείρησης, ανεξάρτητα από την εσωτερική οργάνωση της εν λόγω εταιρείας·

• να διασφαλίζουν ότι οι διαδικτυακές αγορές καθιστούν σαφές σε ποια χώρα 
παρέχονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες, ανεξάρτητα από το αν παρέχονται από την εν 
λόγω αγορά, από ένα τρίτο μέρος ή από έναν πωλητή που είναι εγκατεστημένος εντός 
ή εκτός της Ένωσης·

• να διασφαλίζουν ότι οι διαδικτυακές αγορές αφαιρούν κάθε παραπλανητική 
πληροφορία που παρέχεται από τον προμηθευτή ή από τους πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένων των παραπλανητικών εγγυήσεων και δηλώσεων του 
προμηθευτή· 

 μόλις τα προϊόντα χαρακτηριστούν μη ασφαλή από τα συστήματα ταχείας 
προειδοποίησης της Ένωσης ή από τις αρχές προστασίας των καταναλωτών, θα 
πρέπει να είναι υποχρεωτική η αφαίρεση προϊόντων από την αγορά εντός 24 ωρών·

 να υποχρεώνουν τις διαδικτυακές αγορές να ενημερώνουν τους καταναλωτές για 
τυχόν ζητήματα ασφάλειας και για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται για την 
αποτελεσματική εκτέλεση των ανακλήσεων· 

 να καλύπτουν την ευθύνη για τις διαδικτυακές αγορές όταν οι πλατφόρμες έχουν 
κυρίαρχη επιρροή στους προμηθευτές και τα ουσιώδη στοιχεία των οικονομικών 
συναλλαγών, όπως είναι τα μέσα πληρωμής, οι τιμές, οι προκαθορισμένοι όροι και 
προϋποθέσεις, ή η συμπεριφορά που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πώλησης 
αγαθών σε καταναλωτή στην ευρωπαϊκή αγορά, και δεν υπάρχει κατασκευαστής, 
εισαγωγέας ή διανομέας εγκατεστημένος στην Ένωση που να μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνος· 

 να καλύπτουν την ευθύνη για τις διαδικτυακές αγορές εάν η διαδικτυακή αγορά δεν 
ενημερώσει τον καταναλωτή ότι ένα τρίτο μέρος είναι ο πραγματικός προμηθευτής 
των αγαθών ή των υπηρεσιών, ώστε να καταστεί έτσι η αγορά υπεύθυνη βάσει 
σύμβασης έναντι του καταναλωτή· θα πρέπει επίσης να εξετάζεται η ευθύνη σε 
περίπτωση που η αγορά παρέχει παραπλανητικές πληροφορίες, εγγυήσεις ή 
δηλώσεις· 

• να διερευνήσουν τη δυνατότητα επέκταση της δέσμευσης ορισμένων λιανοπωλητών 
ηλεκτρονικού εμπορίου και της Επιτροπής για την ταχύτερη αφαίρεση των 
επικίνδυνων προϊόντων από την πώληση στο πλαίσιο του καθεστώτος εθελοντικής 
δέσμευσης με την ονομασία «Δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων» και να 
αναφέρον ποιες από τις δεσμεύσεις αυτές θα μπορούσαν να καταστούν υποχρεωτικές.

VII. ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να διατυπώσει μια πρόταση προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι ο συστημικός ρόλος των συγκεκριμένων διαδικτυακών πλατφορμών δεν θα 
θέτει σε κίνδυνο την εσωτερική αγορά με τον αθέμιτο αποκλεισμό των καινοτόμων 
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νεοεισερχόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. 

Για τον σκοπό αυτό, ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει ιδίως:

 να θεσπίσει εκ των προτέρων μηχανισμό για την πρόληψη (αντί της απλής 
αποκατάστασης) της αθέμιτης συμπεριφοράς από «συστημικές πλατφόρμες» στον 
ψηφιακό κόσμο, με βάση τον κανονισμό για τις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις· ο 
μηχανισμός αυτός θα πρέπει να επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές να επιβάλλουν 
διορθωτικά μέτρα στις εν λόγω εταιρείες προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις αστοχίες 
της αγοράς, χωρίς να διαπιστώνεται παραβίαση των ρυθμιστικών κανόνων·

 να εξουσιοδοτήσει τις ρυθμιστικές αρχές να εκδίδουν εντολές που απαγορεύουν στις 
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί ως «συστημικές πλατφόρμες», τις 
ακόλουθες πρακτικές, μεταξύ άλλων: να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των υπηρεσιών 
μεσολάβησης· να καταστούν δυσχερέστερη τη χρήση των δεδομένων για την είσοδο 
τρίτων μερών στην αγορά· να εφαρμόζουν πρακτικές που αποσκοπούν στη παγίδευση 
των καταναλωτών· οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
αποδεικνύουν ότι η εν λόγω συμπεριφορά είναι δικαιολογημένη, ωστόσο θα πρέπει να 
φέρουν το βάρος της απόδειξης για τον σκοπό αυτό· 

 να διευκρινίσει ότι θα πρέπει να επιβληθούν ορισμένα διορθωτικά μέτρα σε όλες τις 
«συστημικές πλατφόρμες» χωρίς να απαιτείται η λήψη απόφασης από ρυθμιστική 
αρχή, όπως η απαγόρευση να επιδίδονται οι «συστημικές πλατφόρμες» σε πρακτικές 
αυτοπροτίμησης ή σε οποιαδήποτε πρακτική που αποσκοπεί να καταστήσει 
δυσχερέστερη για τους καταναλωτές την αλλαγή προμηθευτή ή άλλες μορφές 
διακρίσεων που αποκλείουν ή θέτουν σε μειονεκτική θέση άλλες επιχειρήσεις· 

 να εξουσιοδοτεί τις ρυθμιστικές αρχές να εγκρίνουν προσωρινά μέτρα και να 
επιβάλλουν πρόστιμα σε «συστημικές πλατφόρμες» που δεν τηρούν τις διάφορες 
ρυθμιστικές υποχρεώσεις που τους επιβάλλονται·

 να διασφαλίζει ότι θα τηρούνται τα δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι αρχές του 
ΓΚΠΔ – συμπεριλαμβανομένης της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του 
περιορισμού των σκοπών, της προστασίας των δεδομένων διά του σχεδιασμό και από 
προεπιλογή, και των νομικών λόγων της επεξεργασίας·

 να επιβάλει υψηλά επίπεδα μέτρων διαλειτουργικότητας που απαιτούν από τις 
«συστημικές πλατφόρμες» να ανταλλάσσουν κατάλληλα εργαλεία, δεδομένα, 
εμπειρογνωμοσύνη και πόρους που χρησιμοποιούνται προκειμένου να περιοριστούν 
οι κίνδυνοι της παγίδευσης των χρηστών και των καταναλωτών και η τεχνητή 
δέσμευση των χρηστών σε μία συστημική πλατφόρμα χωρίς δυνατότητα ή κίνητρα για 
την αλλαγή μεταξύ ψηφιακών πλατφορμών ή διαδικτυακών οικοσυστημάτων. Στο 
πλαίσιο των εν λόγω μέτρων, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει τις διάφορες 
τεχνολογίες και τα ανοικτά πρότυπα και πρωτόκολλα, συμπεριλαμβανομένης της 
πιθανότητας μιας μηχανικής διεπαφής (διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογής) που 
επιτρέπει στους χρήστες ανταγωνιστικών πλατφορμών να βρίσκονται στη συστημική 
πλατφόρμα και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με αυτήν. 

VIII. ΕΠΟΠΤΕΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να ενισχύσει τη ρήτρα της εσωτερικής αγοράς 



PE648.474v02-00 20/23 PR\1203712EL.docx

EL

ως τον ακρογωνιαίο λίθο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, συμπληρώνοντάς την με ένα νέο 
μηχανισμό συνεργασίας που αποσκοπεί στη βελτίωση της συνεργασίας και της αμοιβαίας 
συνδρομής μεταξύ των κρατών μελών, ιδίως μεταξύ της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο 
πάροχος υπηρεσιών και της χώρας στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες. 

Η εποπτεία και η επιβολή του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να βελτιωθούν με 
τη δημιουργία κεντρικής ρυθμιστικής αρχής, η οποία θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για την 
επίβλεψη της συμμόρφωσης με τον εν λόγω νόμο και τη βελτίωση της εξωτερικής 
παρακολούθησης, επαλήθευσης των δραστηριοτήτων της πλατφόρμας και της καλύτερης 
επιβολής της. 

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών για την αντιμετώπιση πολύπλοκων διασυνοριακών ζητημάτων· για τον σκοπό 
αυτό, θα πρέπει να συνεργάζεται με το δίκτυο των ανεξάρτητων εθνικών φορέων επιβολής 
και να διαθέτει λεπτομερείς και εκτενείς εξουσίες επιβολής για την ανάληψη πρωτοβουλιών 
και ερευνών για διασυνοριακά συστημικά ζητήματα.

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να συντονίζει το έργο των διαφόρων αρχών που 
ασχολούνται με το παράνομο περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, να επιβάλλει τη συμμόρφωση, 
πρόστιμα και να είναι σε θέση να διενεργεί ελέγχους των μεσαζόντων και των πλατφορμών. 

Η κεντρική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει να υποβάλλει εκθέσεις στα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και να διατηρεί έναν «πίνακα αποτελεσμάτων των πλατφορμών» με πληροφορίες 
σχετικές με τις επιδόσεις των διαδικτυακών πλατφορμών.

Ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει επίσης να εισαγάγει νέα στοιχεία για την 
επιβολή στο άρθρο 16 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο όσον αφορά την 
αυτορρύθμιση. 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ο ουσιώδης ρόλος της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
στην ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη. Από την έκδοσή της το 2000, η 
οδηγία έχει καταστεί ο ακρογωνιαίος λίθος της ψηφιακής ενιαίας αγοράς που, με την 
αυξανόμενη ψηφιοποίηση της οικονομίας και της κοινωνίας, θα πρέπει τώρα να στηρίξει 
ολόκληρο το έργο της εσωτερικής αγοράς. 

Ωστόσο, 20 χρόνια αργότερα έχουν εμφανιστεί νέες οικονομικές ευκαιρίες και προκλήσεις. 
Έχουν εγκριθεί νέοι κανόνες σχετικά με την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας των 
πληροφοριών για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αβεβαιοτήτων και προκλήσεων. 
Επίσης, πολλές νέες ψηφιακές υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί πέραν του υφιστάμενου νομικού 
πλαισίου της ΕΕ παρά τις απόπειρες του Δικαστηρίου να καλύψει ορισμένα από τα 
υφιστάμενα νομικά κενά.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της Επιτροπής να παρουσιάσει νέα δέσμη μέτρων για τον νόμο 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η παρούσα έκθεση έχει ως στόχο να παράσχει ενδείξεις στην 
επιτροπή IMCO του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταρρύθμιση της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και τις ειδικές συστάσεις σχετικά με τα σημαντικά στοιχεία 
της εν λόγω μεταρρύθμισης και το πιθανό πεδίο εφαρμογής και περιεχόμενο του μελλοντικού 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες που ανακοίνωσε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, του 
Φεβρουαρίου 2020, για την ψηφιακή στρατηγική.

Ο εισηγητής ως εκ τούτου προσπάθησε να διαβουλευτεί με τους ενδιαφερόμενους φορείς με 
όσο το δυνατόν ευρύτερο και διαφανέστερο τρόπο προκειμένου να διασφαλίσει ότι η έκθεση 
αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα και περιορίζει περιττές ανεπιθύμητες συνέπειες.

Ο εισηγητής συνιστά να διατηρηθούν οι θεμελιώδεις αρχές του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου 
υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία που να δικαιολογούν την αλλαγή τους, όπως η ρήτρα για την 
εσωτερική αγορά και η απαλλαγή από την ευθύνη για παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο 
υπέρ ορισμένων πλατφορμών και υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Ωστόσο, δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των διαδικτυακών πλατφορμών και ως 
αποτέλεσμα της ανταλλαγής απόψεων με εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους φορείς, ο 
εισηγητής σημειώνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των καταναλωτών 
και να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι κατακερματισμού της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Βάσει της αξιολόγησης από τον εισηγητή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο 
εισηγητής προτείνει ορισμένες βελτιώσεις στην οδηγία και συγκεκριμένες προτάσεις για τις 
μελλοντικές διατάξεις στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι συστάσεις παρουσιάζονται 
σε μια σειρά βασικών τομέων. 

Γενικές αρχές
Ο εισηγητής προτείνει να χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση για την εκπόνηση του νόμου για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες βάσει των κανόνων που ισχύουν επί του παρόντος για τις διαδικτυακές 
πλατφόρμες, και συγκεκριμένα την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον κανονισμό για 
τις πλατφόρμες και τις επιχειρήσεις.
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Είναι επίσης της γνώμης ότι οι βασικές αρχές της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως 
η ρήτρα για την εσωτερική αγορά, η ελευθερία εγκατάστασης και η απαγόρευση επιβολής 
γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης, πρέπει να συμπληρωθούν με τις αρχές του «ό,τι είναι 
παράνομο εκτός Διαδικτύου είναι παράνομο και στο Διαδίκτυο», καθώς και της προστασίας 
των καταναλωτών και της ασφάλειας των χρηστών.

Πεδίο εφαρμογής 
Ο εισηγητής προτείνει ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες να καλύπτει όλες τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και να μην επικεντρώνεται μόνο στις διαδικτυακές πλατφόρμες. Θα πρέπει επίσης 
να καλύπτει τις εταιρείες που δεν είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ, αλλά παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους στους καταναλωτές της ΕΕ.

Ορισμοί 
Οι ορισμοί, οι οποίοι καθορίζουν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, αποδείχθηκε ότι αντέχουν στον χρόνο και έχουν εφαρμογή σε διάφορα ψηφιακά 
επιχειρηματικά μοντέλα. Ωστόσο, απαιτείται ένας βαθμός σαφήνειας όσον αφορά τις νέες 
ψηφιακές υπηρεσίες και ο εισηγητής προτείνει να αποσαφηνιστούν οι υφιστάμενοι ορισμοί 
της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο και, όπου χρειάζεται, να εισαχθούν νέα στοιχεία για 
να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά.

Υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας 
Ο εισηγητής προτείνει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να εισαγάγει σαφείς 
υποχρεώσεις διαφάνειας και πληροφόρησης σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια. Τα νέα στοιχεία 
θα πρέπει να βελτιώνουν τις γενικές απαιτήσεις πληροφόρησης, να εισάγουν δίκαιους 
συμβατικούς όρους και γενικές προϋποθέσεις και να ενισχύουν τις απαιτήσεις 
διαφάνειας για τις εμπορικές επικοινωνίες. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ενισχυθούν με 
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις.

Τεχνητή νοημοσύνη
Ο εισηγητής θεωρεί ότι τα ζητήματα που σχετίζονται με τις καθοδηγούμενες από την ΤΝ 
υπηρεσίες, όπως η διαφάνεια, η λογοδοσία, η αξιολόγηση του κινδύνου και η ευθύνη, θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται δεόντως στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, προκειμένου να 
διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου 
Ο εισηγητής πιστεύει ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχει σαφήνεια 
και καθοδήγηση όσον αφορά την αντιμετώπιση του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου. 

Δεδομένης της επιτυχίας της, η λογική των ασφαλών λιμένων ευθύνης για τις ψηφιακές 
πλατφόρμες που καλύπτονται επί του παρόντος από την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
(άρθρα 12-14: απλή μετάδοση, προσωρινή αποθήκευση και φιλοξενία), καθώς και το άρθρο 
15, θα πρέπει να διατηρηθούν. Για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των κανόνων, θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί στον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες ένα πλήρες πλαίσιο για τη 
διαδικασία κοινοποίησης και ανάληψης δράσης με λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με την 
ανταλλαγή κοινοποιήσεων και την αξιολόγησή τους. 

Ο εισηγητής υποστήριξε την προσέγγιση αυτή και ανέπτυξε λεπτομερείς συστάσεις σχετικά 
με τα ακριβή δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα για 
κάθε στάδιο της διαδικασίας κοινοποίησης και ανάληψης δράσης. 



PR\1203712EL.docx 23/23 PE648.474v02-00

EL

Ο εισηγητής πιστεύει επίσης ότι μια πιο ευθυγραμμισμένη προσέγγιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
που λαμβάνει υπόψη τα διάφορα είδη περιεχομένου, θα καταστήσει αποτελεσματικότερη την 
καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου και, για τον σκοπό αυτό, προτείνει επίσης στην 
Επιτροπή να αποσαφηνίσει την αποκλίνουσα εφαρμογή και το κριτήριο των ενεργητικών και 
των παθητικών παρόχων φιλοξενίας.
 
Τέλος, ο εισηγητής πιστεύει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να προστατεύονται 
αποτελεσματικότερα με την εισαγωγή διαφόρων διασφαλίσεων κατά της συχνής 
υπεραφαίρεσης νόμιμου περιεχομένου, όπως είναι η διαφάνεια όσον αφορά τις αφαιρέσεις 
περιεχομένου, η επεξεργασία τους, τα σφάλματα, οι παράγοντες και οι κοινοποιήσεις και η 
εισαγωγή της δυνατότητας υιοθέτησης ενός μηχανισμού εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 
για την επίλυση των καταγγελιών των θιγόμενων χρηστών. 

Διαδικτυακές αγορές
Ο εισηγητής πιστεύει ότι μπορούν να γίνουν αρκετές βελτιώσεις στη δέσμη μέτρων για τον 
νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες όσον αφορά τις διαδικτυακές αγορές, οι οποίες μπορούν να 
διευκολύνουν την πώληση και διανομή παράνομων και μη ασφαλών προϊόντων που δεν 
συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων και δεν εγγυώνται 
επαρκώς τα δικαιώματα των καταναλωτών. 

Εκ των προτέρων ρύθμιση συστημικών πλατφορμών 
Ο εισηγητής θεωρεί ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να διατυπώσει μια 
πρόταση στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο συστημικός ρόλος των συγκεκριμένων διαδικτυακών 
πλατφορμών δεν θα θέτει σε κίνδυνο την εσωτερική αγορά με τον αθέμιτο αποκλεισμό των 
καινοτόμων παραγόντων που εισέρχονται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. Οι 
μεγάλες πλατφόρμες με σημαντικά αποτελέσματα δικτύωσης, οι οποίες είναι σε θέση να 
λειτουργούν ως de factoν «φύλακες», θα πρέπει να έχουν ειδικές αρμοδιότητες.

Εποπτεία και συνεργασία
Ο εισηγητής πιστεύει ότι, δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα των ψηφιακών 
υπηρεσιών, η αποτελεσματική εποπτεία και συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών είναι 
ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής του νέου νομικού πλαισίου και, 
για τον σκοπό αυτό, προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού φορέα και ενός δικτύου 
φορέων επιβολής (ΔΦΕ). 
Η προσέγγιση αυτή απαιτεί, αφενός, την εναρμόνιση των βασικών κανόνων που αποσκοπούν 
στην προστασία των χρηστών και, αφετέρου, τη συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή 
μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών που είναι αρμόδιες για την επιβολή των 
κανόνων.


