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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα ζητήματα αστικού και εμπορικού δικαίου, και 
επιβολής του αστικού και του διοικητικού δικαίου, έχουν επίσης ιδιαίτερη σημασία για 
τις αμιγώς καταναλωτικές σχέσεις, καθώς και για την ανταγωνιστικότητα και τον 
ανταγωνισμό στο διαδίκτυο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες που κατοχυρώνονται στην οδηγία 2000/31/ΕΚ για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») έχουν διαδραματίσει 
ουσιαστικό ρόλο στην προώθηση των ψηφιακών υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και 
έχουν καίρια σημασία για τη διασφάλιση ενός καινοτόμου επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος· λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
θα πρέπει να είναι η επικαιροποίηση των κανόνων αστικού και εμπορικού δικαίου που 
διέπουν την ευθύνη των επιγραμμικών πλατφορμών και των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας να παρέχουν ασφάλεια και προστασία στις εταιρείες, τους χρήστες και την 
κοινωνία συνολικά, μέσω της θέσπισης σαφών υποχρεώσεων στις οποίες θα υπόκεινται 
οι επιγραμμικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των αγορών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πολλά παράνομα 
προϊόντα και πολλές παράνομες υπηρεσίες προσφέρονται επιγραμμικά, και ότι, 
επομένως, είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα στο πλαίσιο της πράξης για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η οποία θα παρέχει ένα 
αποτελεσματικό και ισορροπημένο νομικό πλαίσιο, θα πρέπει αποσκοπεί να 
διασφαλίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη χρήση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, ισχυροποιώντας παράλληλα τη θέση των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων 
και ΜΜΕ στην αγορά·

1. τονίζει ότι, όπου αυτό είναι τεχνικώς και νομικώς εφικτό και εύλογο, θα πρέπει να 
απαιτείται από τους μεσάζοντες να επιτρέπουν την ανώνυμη χρήση και πληρωμή των 
υπηρεσιών τους, καθώς η ανωνυμία ουσιαστικά αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη 
δημοσιοποίηση δεδομένων, την κλοπή ταυτότητας και άλλες μορφές αθέμιτης χρήσης 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του διαδικτύου· σημειώνει 
ότι, στις περιπτώσεις όπου η ενωσιακή νομοθεσία απαιτεί από τους εμπόρους να 
αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, οι πάροχοι που κατέχουν δεσπόζουσα ή συστημική 
θέση στην αγορά θα μπορούσαν να υποχρεωθούν να επαληθεύουν την ταυτότητα των 
εμπόρων· προτείνει να εξεταστούν και να αναπτυχθούν νέες τεχνολογικές λύσεις τόσο 
για την ταυτοποίηση όσο και για την ανωνυμία των χρηστών· επιβεβαιώνει ότι, όταν οι 
πλατφόρμες ταυτοποιούν χρήστες, δεν μπορούν να γνωστοποιούν την ταυτότητά τους, 
εάν δεν έχουν λάβει τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεση τους ή εάν δεν υπέχουν 
σχετική νομική υποχρέωση γνωστοποίησης·

2. [επισημαίνει ότι] η επικείμενη νομοθετική πρόταση σχετικά με την πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να σέβεται πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών 
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Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους ενωσιακούς κανόνες για την 
προστασία των καταναλωτών και της ασφάλειας, της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό οι βασικές 
αρχές της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, και συγκεκριμένα η αρχή της χώρας 
προέλευσης, η ρήτρα περιορισμένης ευθύνης και η απαγόρευση της γενικής 
υποχρέωσης παρακολούθησης, να εξακολουθήσουν να ισχύουν στο πλαίσιο της πράξης 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες· τονίζει ότι, για την προστασία της ελευθερίας του λόγου, 
την αποφυγή συγκρούσεων νόμων, και αδικαιολόγητων και αναποτελεσματικών 
γεωγραφικών αποκλεισμών, καθώς και για την επιδίωξη της εναρμονισμένης ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς, δεν θα απαιτείται από τους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας να 
αφαιρούν πληροφορίες που είναι νόμιμες στη χώρα προέλευσής τους ή να 
απενεργοποιούν την πρόσβαση σε αυτές·

3. τονίζει ότι είναι σημαντικό να θεσπιστεί ένα σαφές, ενιαίο και επικαιροποιημένο 
ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα περιέχει, μεταξύ άλλων, σαφείς ορισμούς· επισημαίνει 
ότι είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια των κυρίαρχων ή συστημικών πλατφορμών και 
να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά τους·

4. σημειώνει ότι, δεδομένου ότι οι επιγραμμικές δραστηριότητες μεμονωμένων ατόμων 
καθιστούν δυνατή τη διεξοδική χαρτογράφηση της προσωπικότητάς τους και 
επιτρέπουν τη χειραγώγησή τους, ιδίως από κυρίαρχες ή συστημικές πλατφόρμες και 
κοινωνικά δίκτυα, η συλλογή και η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά 
με τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να περιορίζονται σε ό, τι είναι αυστηρά 
αναγκαίο για την παροχή και τιμολόγηση της υπηρεσίας τονίζει ότι είναι αναγκαίο να 
επιβληθεί η νομοθεσία για τον περιορισμό της συλλογής δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από πλατφόρμες φιλοξενίας περιεχομένου, με βάση, μεταξύ άλλων, τις 
αλληλεπιδράσεις των χρηστών με περιεχόμενο που φιλοξενείται σε πλατφόρμες 
φιλοξενίας περιεχομένου, με σκοπό την κατάρτιση στοχευμένων διαφημιστικών 
προφίλ· ζητεί οι πλατφόρμες φιλοξενίας περιεχομένου να χρησιμοποιούν στοχευμένες 
διαφημίσεις με βάση την προηγούμενη αλληλεπίδραση του χρήστη με περιεχόμενο 
στην ίδια πλατφόρμα φιλοξενίας περιεχομένου ή σε ιστότοπους τρίτων μερών, μόνον 
εφόσον έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη, σύμφωνα με τον 
ΓΚΠΔ και την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες· επιβεβαιώνει ότι οι δημόσιες αρχές θα έχουν πρόσβαση στα 
μεταδεδομένα ενός χρήστη μόνον για τον σκοπό της διεξαγωγής έρευνας για υπόπτους 
σοβαρών αδικημάτων και εφόσον έχουν λάβει προηγούμενη δικαστική άδεια·

5. εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με το γεγονός ότι οι υπηρεσίες ενιαίας 
πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των χρηστών σε 
διάφορες πλατφόρμες· συνιστά να απαιτείται από τους παρόχους που υποστηρίζουν μια 
υπηρεσία ενιαίας πρόσβασης και κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην αγορά να 
υποστηρίζουν επίσης τουλάχιστον ένα ανοικτό και ομοσπονδοποιημένο σύστημα 
ελέγχου ταυτότητας που θα βασίζεται σε ένα κοινόχρηστο πλαίσιο·

6. επισημαίνει ότι, προκειμένου να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και να 
εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν θα 
χρησιμοποιεί τη νομικά απροσδιόριστη έννοια του «βλαβερού περιεχομένου», αλλά θα 
αφορά τη δημοσίευση παράνομου περιεχομένου, τηρώντας την αρχή σύμφωνα με την 
οποία «ό,τι είναι παράνομο εκτός διαδικτύου είναι παράνομο και στο διαδίκτυο»· 



AD\1212373EL.docx 5/10 PE652.326v02-00

EL

σημειώνει ότι τα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν μπορούν να διακρίνουν το παράνομο 
από το νόμιμο περιεχόμενο σε ένα δεδομένο πλαίσιο· σημειώνει περαιτέρω ότι, με την 
ανθρώπινη επανεξέταση των αυτοματοποιημένων εκθέσεων από τους παρόχους 
υπηρεσιών, το προσωπικό τους ή τους αναδόχους τους, δεν μπορεί, επομένως, να 
βελτιωθεί η λειτουργία των τεχνολογιών αναγνώρισης περιεχομένου· τονίζει, συνεπώς, 
ότι, με την επιφύλαξη του άρθρου 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να αποκλείει ρητά 
οποιαδήποτε υποχρέωση χρήσης αυτοματοποιημένων εργαλείων για τον έλεγχο 
περιεχομένου («content moderation»)και να ρυθμίζει την εθελοντική χρήση τους, θα 
πρέπει δε επίσης να μην επιβάλλει μηχανισμούς κοινοποίησης και οριστικής 
απομάκρυνσης («notice-and-stay-down»)· εμμένει στην άποψη ότι οι διαδικασίες 
ελέγχου περιεχομένου που εφαρμόζονται από παρόχους υπηρεσιών δεν θα πρέπει να 
οδηγούν σε μέτρα εκ των προτέρων ελέγχου που βασίζονται σε αυτοματοποιημένα 
εργαλεία ή στο φιλτράρισμα του περιεχομένου κατά την αναφόρτωση· υπογραμμίζει ότι 
οι υπεύθυνοι ελέγχου περιεχομένου θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση και 
επαρκή ψυχολογική υποστήριξη· τονίζει ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν μια 
απόφαση για τον έλεγχο περιεχομένου ελήφθη από άνθρωπο ή αλγόριθμο και, στη 
δεύτερη περίπτωση, κατά πόσο έχει πραγματοποιηθεί επανεξέταση από άνθρωπο· 
τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η διαφάνεια στην επανεξέταση και διαχείριση 
περιεχομένου από πλατφόρμες φιλοξενίας περιεχομένου και, επομένως, προτείνει να 
θεσπιστεί ένας μηχανισμός επανεξέτασης για τις πλατφόρμες φιλοξενίας περιεχομένου 
με δεσπόζουσα ή συστημική θέση, προκειμένου να αξιολογούνται οι κίνδυνοι των 
πολιτικών τους για τη διαχείριση περιεχομένου·

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό να ανατεθεί σε υφιστάμενο ή νέο ευρωπαϊκό όργανο ή 
οργανισμό το καθήκον να συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε 
διασυνοριακά ζητήματα, καθώς και το έργο του δικτύου ανεξάρτητων εθνικών φορέων 
επιβολής·

8. υπογραμμίζει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται από τους μεσάζοντες 
στους χρήστες των υπηρεσιών τους υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο ως προς την 
αμεροληψία και τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα θεμελιωδών δικαιωμάτων·

9. τονίζει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθούν εποικοδομητικά οι κανόνες της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, η ισχύουσα 
νομοθεσία θα πρέπει, αντί να επιβάλλει ένα γενικό καθήκον μέριμνας, να καθορίζει 
κατά τρόπο εξαντλητικό και σαφή τα καθήκοντα των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών· 
υπογραμμίζει ότι το νομικό καθεστώς που διέπει την ευθύνη των παρόχων ψηφιακών 
υπηρεσιών δεν θα πρέπει να εξαρτάται από ασαφείς έννοιες όπως «ενεργός» ή 
«παθητικός» ρόλος των παρόχων·

10. τονίζει ότι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
τη νομιμότητα επιγραμμικών δραστηριοτήτων και την ανάθεση εντολής σε παρόχους 
υπηρεσιών φιλοξενίας να αφαιρέσουν ή να απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε 
παράνομο περιεχόμενο, ακόμη και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδίως για την 
προστασία των χρηστών, το συντομότερο δυνατό και αφού ενημερωθούν ο πάροχος και 
τα εμπλεκόμενα μέρη, θα πρέπει να είναι πάντα ανεξάρτητες δικαστικές αρχές, οι 
οποίες λαμβάνουν την τελική απόφαση· προειδοποιεί, επομένως, κατά των διατάξεων 
που ενθαρρύνουν τη λήψη εθελοντικών μέτρων από πλατφόρμες· υπογραμμίζει ότι η 
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πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και να προστατεύει τα αστικής φύσεως δικαιώματα των 
χρηστών, καθώς και να διασφαλίζει τον πλήρη σεβασμό των εγγυήσεων και μέσων 
έννομης προστασίας που προβλέπονται για όλα τα μέτρα που εφαρμόζονται από 
πλατφόρμες και παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών· θεωρεί ότι ένας πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας, από τη στιγμή που θα λάβει πραγματική γνώση της ύπαρξης παράνομου 
περιεχομένου και του παράνομου χαρακτήρα του, μέσω νόμιμης κοινοποίησης, θα 
πρέπει να υπόκειται σε υποχρεώσεις αφαίρεσης περιεχομένου, μπορεί δε να θεωρηθεί 
υπεύθυνος για την αξιολόγηση του κοινοποιηθέντος περιεχομένου, ιδίως όσον αφορά 
τις υπηρεσίες «επιγραμμικής αγοράς»· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
να επιβληθεί στους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας με κυρίαρχη ή συστημική θέση 
στην αγορά η υποχρέωση να αναφέρουν στην αρμόδια αρχή επιβολής της νομοθεσίας 
τη διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων, αμέσως μόλις λάβουν πραγματική γνώση της 
διάπραξης τέτοιου εγκλήματος·

11. υπογραμμίζει ότι το παράνομο περιεχόμενο θα πρέπει να αποσύρεται από εκεί όπου 
φιλοξενείται και ότι δεν απαιτείται από τους παρόχους πρόσβασης να αποκλείουν την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο·

12. τονίζει ότι, όταν παραβιάζεται η νομοθεσία, θα πρέπει να επιβάλλονται αναλογικές 
κυρώσεις, οι οποίες, ωστόσο, δεν θα περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό μεμονωμένων 
ατόμων από ψηφιακές υπηρεσίες·

13. επισημαίνει ότι η διάδοση νόμιμου αλλά δυνητικά βλαβερού περιεχομένου, όπως, για 
παράδειγμα, η παραπληροφόρηση και η ρητορική μίσους στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, θα πρέπει να περιοριστεί μέσω της παροχής στους χρήστες της δυνατότητας 
να ελέγχουν το περιεχόμενο που τους προτείνεται· τονίζει ότι η εκ των προτέρων και 
πλήρως ενημερωμένη συγκατάθεση του χρήστη θα πρέπει να αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιμέλεια περιεχομένου με βάση την παρακολούθηση των 
ενεργειών των χρηστών, και ότι στους χρήστες που αρνούνται να δώσουν τη 
συγκατάθεσή τους θα πρέπει να παρέχονται άλλες δίκαιες και εύλογες δυνατότητες 
πρόσβασης στην υπηρεσία· προτείνει οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων να έχουν το 
δικαίωμα να βλέπουν το χρονολόγιό τους με χρονολογική σειρά, με ή χωρίς επιμέλεια 
περιεχομένου («content curation»)· προτείνει οι πλατφόρμες που θεωρούνται 
δεσπόζουσες ή συστημικές να παρέχουν στους χρήστες μια διεπαφή προγραμματισμού 
εφαρμογών (Application Programming Interface – API) η οποία θα τους επιτρέπει να 
επιμελούνται περιεχόμενο με λογισμικό ή υπηρεσίες της επιλογής τους, όπου αυτό είναι 
τεχνικώς εφικτό· υπογραμμίζει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
μεγαλύτερη διαφάνεια στις αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων, 
διασφαλίζοντας ότι οι αλγόριθμοι δεν είναι μεροληπτικοί, καθώς και ότι οι διαδικασίες 
λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο ενός αλγοριθμικού συστήματος πρέπει πάντα να 
παραμένουν κατανοητές και όσο το δυνατόν πιο διαφανείς· εμμένει στην άποψη ότι η 
πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να απαγορεύει τις πρακτικές ελέγχου 
περιεχομένου που εισάγουν διακρίσεις·

14. τονίζει ότι, προκειμένου να ξεπεραστεί η περιχαράκωση σε κεντρικά δίκτυα και να 
διασφαλιστούν ο ανταγωνισμός και η δυνατότητα των καταναλωτών να επιλέγουν, θα 
πρέπει να δοθεί στους χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υπηρεσιών αποστολής 
μηνυμάτων με δεσπόζουσα θέση η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν μεταξύ πλατφορμών 



AD\1212373EL.docx 7/10 PE652.326v02-00

EL

μέσω ανοικτών διεπαφών (διασυνδεσιμότητα). καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει την 
επιβολή ενός ιδιόκτητου και κλειστού οικοσυστήματος για τη χρήση ψηφιακών 
προϊόντων και υπηρεσιών σε διαφορετικά περιβάλλοντα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 
γνήσια και υψηλού επιπέδου διαλειτουργικότητα, στο πλαίσιο της οποίας τα εν λόγω 
προϊόντα και οι εν λόγω υπηρεσίες θα παρέχονται σε ανοικτή μορφή που θα επιτρέπει 
την εξαγωγή τους σε οποιοδήποτε ψηφιακό περιβάλλον·

15. τονίζει ότι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να προβλέπει ειδικούς και 
λεπτομερείς κανόνες, οι οποίοι, για παράδειγμα, θα αποσαφηνίζουν τις διατάξεις για τις 
πλατφόρμες και τις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης· φρονεί ότι πρέπει να 
καθοριστούν οι προϋποθέσεις όσον αφορά την εγκυρότητα και την παρακολούθηση 
των κοινοποιήσεων περιεχομένου· φρονεί επίσης ότι η πρόληψη και η επιβολή 
κυρώσεων για καταχρήσεις, οι οποίες συνίστανται κυρίως στην κατ’ επανάληψη 
υποβολή εσφαλμένων ή καταχρηστικών κοινοποιήσεων περιεχομένου, θα πρέπει να 
βασίζoνται στην υφιστάμενη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

τονίζει επιπλέον ότι, όσον αφορά τις υπηρεσίες, και ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο των 
μέσων ενημέρωσης, είναι αναγκαίο να περιοριστεί η ευθύνη των πλατφορμών, οι 
οποίες υπόκεινται ήδη σε συντακτικό έλεγχο από έναν πάροχο περιεχομένου που 
υπόκειται επίσης σε λεπτομερή ρύθμιση και σε ανεξάρτητη και αποτελεσματική 
εποπτεία από μια αναγνωρισμένη, ανεξάρτητη αρμόδια αρχή, μέσω ενός συστήματος 
κοινοποίησης και δράσης το οποίο σέβεται τις αρχές που κατοχυρώνονται στην οδηγία 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο· θεωρεί ότι οι μικρότεροι εμπορικοί και μη εμπορικοί 
πάροχοι δεν πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις· τονίζει ότι κάθε νέο νομικό 
πλαίσιο στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών πρέπει να είναι διαχειρίσιμο για τις 
ευρωπαϊκές ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων, και θα πρέπει, 
επομένως, να περιλαμβάνει αναλογικές υποχρεώσεις και σαφείς διασφαλίσεις για όλους 
τους τομείς· τονίζει ότι, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, οι κανόνες της πράξης για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να αποτρέπουν τους φορείς εκμετάλλευσης 
πλατφορμών από το να μεταβάλλουν περιεχόμενο υπό τον συντακτικό έλεγχο ενός 
παρόχου περιεχομένου· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι, σε περίπτωση που 
χρειάζεται να αφαιρεθεί οποιοδήποτε περιεχόμενο μέσων ενημέρωσης, αυτό θα μπορεί 
να γίνει μόνο βάσει δικαστικής απόφασης· οι πάροχοι περιεχομένου ακούγονται προτού 
απενεργοποιήσουν την πρόσβαση σε περιεχόμενο, εκτός εάν αυτό θα εμπόδιζε ή θα 
έθετε σε κίνδυνο τυχόν διεξαγόμενη ποινική έρευνα· φρονεί ότι θα πρέπει να 
θεσπιστούν κατάλληλοι μηχανισμοί άσκησης προσφυγής, τόσο ενώπιον φορέων 
επίλυσης διαφορών όσο και ενώπιον δικαστικών αρχών, και ότι οι σχετικές προθεσμίες 
θα πρέπει να είναι εύλογες· είναι της άποψης ότι οι εμπορικοί πάροχοι φιλοξενίας που 
θεωρούνται δεσπόζοντες ή συστημικοί θα πρέπει να παρέχουν έναν δημόσιο και 
ανώνυμα προσβάσιμο μηχανισμό για την αναφορά περιεχομένου το οποίο δημοσιεύεται 
στις πλατφόρμες τους και εικάζεται ότι είναι παράνομο· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν πρέπει να υπονομεύει τους κανόνες της οδηγίας 
για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ούτε να τους καθιστά παρωχημένους· 
τονίζει ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα μη προσωπικά 
δεδομένα που παράγονται από το περιεχόμενό τους σε πλατφόρμες ή σχετίζονται με 
αυτό, υπό τους όρους που προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία και αφού διενεργηθεί 
κατάλληλη εκτίμηση επιπτώσεων·

16. συνιστά ένθερμα οι πλατφόρμες που λειτουργούν ως επιγραμμικές αγορές να παρέχουν 



PE652.326v02-00 8/10 AD\1212373EL.docx

EL

στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν τη 
σειρά και την κατάταξη των προϊόντων που παρουσιάζονται στους χρήστες ως 
αποτέλεσμα των ερωτημάτων αναζήτησής τους, ιδίως εάν το αποτέλεσμα ενός 
ερωτήματος αναζήτησης έχει επηρεαστεί από τυχόν αμοιβή που καταβάλλεται από τον 
προμηθευτή, ή σε περιπτώσεις όπου ο διαχειριστής πλατφόρμας ενεργεί ως 
προμηθευτής για ορισμένα από τα προϊόντα που εμφανίζονται ως αποτέλεσμα του 
ερωτήματος αναζήτησης·

17. τονίζει ότι είναι σημαντικό να διευρυνθεί το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της πράξης για 
τις ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να καλύπτει επίσης τις δραστηριότητες των παρόχων 
ψηφιακών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι σε τρίτες χώρες, εφόσον προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους στην Ένωση· πιστεύει ότι οι μεσάζοντες, όταν είναι εγκατεστημένοι 
σε τρίτη χώρα, θα πρέπει να ορίζουν έναν νόμιμο εκπρόσωπο ο οποίος θα είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση και μπορεί να λογοδοτεί για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες 
που προσφέρουν·

18. επισημαίνει ότι οι πλατφόρμες που παρέχουν ένα σύστημα φήμης για τους προμηθευτές 
αγαθών ή υπηρεσιών πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον 
προκύπτουν οι εν λόγω βαθμολογίες φήμης· συνιστά, στο πλαίσιο αυτό, οι 
αξιολογήσεις που τροφοδοτούν τα εν λόγω συστήματα φήμης να βασίζονται σε 
πραγματικές εμπειρίες και να προέρχονται από συμβαλλόμενο στη συναλλαγή μέρος· 
τονίζει ότι καμία αξιολόγηση δεν θα πρέπει να δημοσιεύεται, εάν ο συντάκτης της έχει 
αποκομίσει κάποιο όφελος από την παροχή συγκεκριμένης θετικής ή αρνητικής 
αξιολόγησης·

19. επισημαίνει ότι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στους χρήστες με αναπηρίες και να εγγυάται την πρόσβασή τους σε ψηφιακές 
υπηρεσίες· η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει τους παρόχους υπηρεσιών να 
αναπτύξουν τεχνικά εργαλεία τα οποία θα επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες που 
ζουν στην Ένωση να χρησιμοποιούν σωστά τις διαδικτυακές υπηρεσίες και να 
επωφελούνται από αυτές·

20. συνιστά οι πλατφόρμες που παρέχουν ένα σύστημα φήμης για τους προμηθευτές 
αγαθών ή υπηρεσιών να επιτρέπουν τη μεταφορά των υφιστάμενων αξιολογήσεων στο 
σύστημα φήμης άλλης πλατφόρμας κατόπιν αιτήματος του προμηθευτή, καθώς και με 
τη λήξη της σύμβασης πλατφόρμας – προμηθευτή· τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει 
να ενημερώνονται για την προέλευση των αξιολογήσεων που μεταφέρθηκαν 
ενδεχομένως από άλλη πλατφόρμα.
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