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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, αρμόδια επί της ουσίας:

–  να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους οποίους βασίζονται 
πρέπει να σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την ιδιωτική ζωή και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την απαγόρευση των διακρίσεων, 
την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, καθώς και τα δικαιώματα του παιδιού, 
όπως κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση για απαγόρευση των διακρίσεων και για διαφάνεια και εξηγησιμότητα των 
αλγορίθμων, και να θεσπίσει κυρώσεις για την επιβολή των εν λόγω υποχρεώσεων, 
καθώς και τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης και άλλα μέτρα συμμόρφωσης, 
όπως, για παράδειγμα, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση, και η διεξαγωγή 
ανεξάρτητων ελέγχων και ειδικών προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων, 
προκειμένου να υποστηρίξει και να επιβάλει τη συμμόρφωση· πιστεύει ότι θα πρέπει 
να υιοθετηθεί μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, στο πλαίσιο της οποίας θα 
εφαρμόζονται αυστηρότεροι κανόνες για τους αλγορίθμους που μπορούν να 
αποτελέσουν απειλή για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες· υπογραμμίζει 
ότι ο πυρήνας των εννοιών της διαφάνειας και της εξηγησιμότητας των αλγορίθμων 
θα πρέπει να συνίσταται στο ότι οι πληροφορίες που παρέχονται για τον χρήστη 
παρουσιάζονται σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, 
καθώς και να χρησιμοποιούν σαφή και απλή διατύπωση, ιδίως όταν απευθύνονται 
ειδικά σε παιδιά·

2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών καθιστά αναγκαία τη θέσπιση 
ενός ισχυρού διαχρονικού νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής· σημειώνει ότι η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο χρονολογείται από το 2000, ωστόσο, το καθεστώς προστασίας 
των δεδομένων έχει έκτοτε επικαιροποιηθεί σημαντικά· υπενθυμίζει, συνεπώς, ότι 
όλες οι μελλοντικές διατάξεις της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
σέβονται πλήρως το ευρύ πλαίσιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το ευρωπαϊκό 
καθεστώς για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων· τονίζει, 
επομένως, στη συνάρτηση αυτή, ότι όλοι οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών πρέπει να 
τηρούν πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, και 
συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΓΚΠΔ) και την οδηγία (ΕΚ) 2002/58 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες), η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, καθώς και να 
σέβονται την ελευθερία έκφρασης, να μην εισάγουν διακρίσεις και να διασφαλίζουν 
την ασφάλεια και την προστασία των συστημάτων και υπηρεσιών τους·

3. τονίζει ότι η εφαρμογή αποτελεσματικής διατερματικής κρυπτογράφησης δεδομένων 
έχει καίρια σημασία για την εμπιστοσύνη προς το διαδίκτυο και την ασφάλεια σε 
αυτό, αποτρέπει δε αποτελεσματικά τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτων· τονίζει 
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ότι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να εξασφαλίζει ισότιμους όρους 
ανταγωνισμού παρέχοντας επαρκή νομική σαφήνεια όσον αφορά τις έννοιες και τους 
ορισμούς που περιλαμβάνονται στη νομοθεσία και ισχύοντας για όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στην Ένωση, ανεξαρτήτως 
του εάν είναι εγκατεστημένοι εντός ή εκτός της Ένωσης· τονίζει ότι η πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να είναι μακρόπνοη και να εφαρμόζεται στις νέες 
τεχνολογίες που έχουν αντίκτυπο στην ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει ότι στην πράξη 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να διατηρηθεί το δικαίωμα στην ανώνυμη 
χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, όταν η φύση της υπηρεσίας ή η ισχύουσα νομοθεσία δεν 
απαιτεί την ταυτοποίηση ή την εξακρίβωση της ταυτότητας του χρήστη ή του πελάτη·

4. σημειώνει ότι, επειδή οι επιγραμμικές δραστηριότητες μεμονωμένων ατόμων 
καθιστούν δυνατή τη διεξοδική χαρτογράφηση της προσωπικότητάς τους και 
επιτρέπουν τη χειραγώγησή τους, η γενική και αδιάκριτη συλλογή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν δράσεις και αλληλεπιδράσεις χρηστών στο 
διαδίκτυο περιορίζει δυσανάλογα το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή· επιβεβαιώνει ότι οι 
χρήστες έχουν δικαίωμα να μην υπόκεινται σε διάχυτο εντοπισμό όταν χρησιμοποιούν 
ψηφιακές υπηρεσίες· τονίζει ότι, υπό το πνεύμα της νομολογίας για τα μεταδεδομένα 
των επικοινωνιών, οι δημόσιες αρχές θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα συνδρομητή 
και στα μεταδεδομένα ενός χρήστη μόνον για τον σκοπό της διεξαγωγής έρευνας για 
υπόπτους σοβαρών αδικημάτων και εφόσον έχουν λάβει προηγούμενη δικαστική 
άδεια· είναι πεπεισμένο, ωστόσο, ότι οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών δεν πρέπει να 
διατηρούν δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου, εκτός εάν μια ανεξάρτητη 
αρμόδια δημόσια αρχή έχει εκδώσει απευθείας εντολή για στοχευμένη διατήρηση των 
δεδομένων ενός μεμονωμένου χρήστη σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης·

5. επισημαίνει ότι η συλλογή, από ψηφιακές υπηρεσίες κατά το χρόνο εγγραφής για μια 
υπηρεσία, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως, για παράδειγμα, το φύλο, ο 
αριθμός κινητού τηλεφώνου, η ηλεκτρονική διεύθυνση και η ταχυδρομική διεύθυνση, 
οφείλεται συχνά στη χρήση δυνατοτήτων ενιαίας πρόσβασης και, επομένως, είναι 
περιττή· καλεί την Επιτροπή να συστήσει μια δημόσια υπηρεσία ως εναλλακτική λύση 
προς τα ιδιωτικά συστήματα ενιαίας πρόσβασης· υπογραμμίζει ότι η υπηρεσία αυτή 
θα πρέπει να αναπτυχθεί, έτσι ώστε η συλλογή ταυτοποιήσιμων δεδομένων 
πρόσβασης από τον πάροχο υπηρεσιών πρόσβασης να είναι τεχνικά αδύνατη και τα 
δεδομένα που συλλέγονται να είναι τα ελάχιστα δυνατά· καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει για τις ψηφιακές υπηρεσίες την υποχρέωση να προσφέρουν πάντοτε και την 
επιλογή της μη αυτόματης πρόσβασης, η οποία θα ορίζεται ως προεπιλογή· συνιστά 
επίσης στην Επιτροπή να δημιουργήσει μια δημόσια υπηρεσία και συγκεκριμένα ένα 
σύστημα επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών ψηφιακών υπηρεσιών, ιδίως για να 
προστατεύονται οι ανήλικοι· τονίζει ότι καμία από αυτές τις δημόσιες υπηρεσίες δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό χρηστών σε διάφορες τοποθεσίες 
ούτε για εμπορικούς σκοπούς, θα πρέπει δε αμφότερες να είναι ασφαλείς και 
διαφανείς, να επεξεργάζονται μόνο δεδομένα που είναι απαραίτητα για την 
ταυτοποίηση του χρήστη, να μην εφαρμόζονται σε ψηφιακές υπηρεσίες εκτός από 
εκείνες που απαιτούν προσωπική ταυτοποίηση, επαλήθευση ταυτότητας ή 
επαλήθευση ηλικίας, να χρησιμοποιούνται μόνο με θεμιτό σκοπό και επ᾽ ουδενί να 
μην χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό της γενικής πρόσβασης στο διαδίκτυο· 
υπογραμμίζει ότι, για τις περιπτώσεις στις οποίες χρειάζεται ένας ορισμένος τύπος 
επίσημης ταυτοποίησης εκτός διαδικτύου, πρέπει να δημιουργηθεί ένα ισοδύναμο 
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ασφαλές επιγραμμικό σύστημα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης·

6. τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η θέση των χρηστών όσον αφορά την άσκηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στο διαδίκτυο· επισημαίνει ότι οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών πρέπει να σέβονται το δικαίωμα των χρηστών τους για 
φορητότητα των δεδομένων, όπως κατοχυρώνεται στη νομοθεσία της Ένωσης, και να 
διευκολύνουν την άσκησή του· τονίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα 
που θέλουν να διαφυλάξουν τα δικαιώματα τους όσον αφορά την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής έναντι κυρίαρχων πλατφορμών, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται σε πολλαπλές αγορές και συνδέονται με πολλαπλές 
οντότητες· ζητεί, επομένως, από τα κράτη μέλη και τους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών να εφαρμόσουν διαφανείς, εύχρηστους, αποτελεσματικούς, δίκαιους και 
ταχείς μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και επανόρθωσης, ώστε τα μεμονωμένα 
άτομα να μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους βάσει του ΓΚΠΔ και να επιβάλλουν 
την τήρησή τους, οι δε χρήστες να μπορούν να αμφισβητούν την απόσυρση του 
περιεχομένου τους από το διαδίκτυο· ενθαρρύνει τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να δημιουργήσουν ένα ενιαίο σημείο επαφής για όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες στις 
οποίες βασίζονται, μέσω του οποίου οι αιτήσεις των χρηστών θα μπορούν να 
διαβιβάζονται στον σωστό αποδέκτη· σημειώνει επίσης ότι οι καταναλωτές θα πρέπει 
πάντα να ενημερώνονται ρητά για το εάν αλληλεπιδρούν με άνθρωπο ή μηχανή·

7. επισημαίνει ότι τα βιομετρικά δεδομένα θεωρούνται ειδική κατηγορία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε ειδικούς κανόνες επεξεργασίας· σημειώνει 
ότι τα βιομετρικά στοιχεία (μπορούν να) χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο 
για την ταυτοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας μεμονωμένων ατόμων, 
μεταξύ άλλων σε ορισμένους ευαίσθητους τομείς, όπως ο τραπεζικός, και σε βασικές 
υπηρεσίες, όπως η υγειονομική περίθαλψη, γεγονός που, ανεξάρτητα από τα δυνητικά 
πλεονεκτήματα που θα μπορούσε να προσφέρει, και συγκεκριμένα το υψηλότερο 
επίπεδο γνησιότητας σε σύγκριση με τα αλφαριθμητικά χαρακτηριστικά ασφαλείας ή 
τους κωδικούς PIN, όταν η φυσική παρουσία, κατά τη λήψη βασικών υπηρεσιών, 
είναι δύσκολη, συνεπάγεται σημαντικούς κινδύνους και σοβαρές παρεμβάσεις στα 
δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή και στην προστασία των δεδομένων, ιδίως όταν 
απουσιάζει η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων, ενώ επίσης καθιστά δυνατή 
την υποκλοπή ταυτότητας· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να ενσωματώσει στην 
πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες την υποχρέωση των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών 
να αποθηκεύουν βιομετρικά δεδομένα μόνο στην ίδια τη συσκευή, εκτός εάν η 
κεντρική αποθήκευση επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ώστε να παρέχεται πάντοτε 
στους χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών, ως προεπιλογή, μια εναλλακτική δυνατότητα 
έναντι της χρήσης βιομετρικών δεδομένων για τη λειτουργία μιας υπηρεσίας, καθώς 
και την υποχρέωση να ενημερώνουν με σαφήνεια τους πελάτες σχετικά με τους 
κινδύνους που ενέχει η χρήση βιομετρικών δεδομένων· τονίζει ότι δεν πρέπει να 
επιτρέπεται η άρνηση παροχής ψηφιακής υπηρεσίας, όταν ο χρήστης δεν συναινεί στη 
χρήση βιομετρικών δεδομένων·

8. σημειώνει ότι η προσωποποιημένη διαφήμιση, ιδίως η μικρο-στοχευμένη και 
συμπεριφορική διαφήμιση, όπως διεξάγεται από ενδιάμεσους που ασχολούνται με τη 
μέτρηση της αποτελεσματικότητας διαφημίσεων και από πλατφόρμες για προσφορές 
σε πραγματικό χρόνο, καθώς και η αξιολόγηση μεμονωμένων ατόμων, ιδίως 
ανηλίκων, χωρίς τη συναίνεσή τους, ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις, καθώς 
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παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των ατόμων, εγείρουν δε ερωτηματικά σχετικά με τη 
συλλογή και τη χρήση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση 
της διαφήμισης, την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών, ή τον καθορισμό των τιμών, 
και σχετικά με τη δυναμική που διαθέτουν να διαταράσσουν τη λειτουργία των 
δημοκρατικών διαδικασιών και εκλογών· έχει επίγνωση της πρωτοβουλίας των 
επιγραμμικών πλατφορμών για τη θέσπιση διασφαλίσεων, όπως η διαφάνεια και η 
βελτίωση των δυνατοτήτων ελέγχου και επιλογής για τους χρήστες, όπως ορίζεται 
στον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να θεσπίσει αυστηρούς περιορισμούς για τη στοχευμένη διαφήμιση που 
βασίζεται στη συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απαγορεύοντας κατ᾽ 
αρχάς τη διάχυτη συμπεριφορική διαφήμιση, χωρίς ωστόσο να υπονομεύονται οι 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι, σήμερα, η οδηγία για την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες επιτρέπει τη στοχευμένη 
διαφήμιση μόνον εφόσον αυτή υπόκειται σε συναίνεση προαιρετικής συμμετοχής, 
άλλως την καθιστά παράνομη, και καλεί την Επιτροπή να απαγορεύσει τη χρήση 
πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις για την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων·

9. παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές υπηρεσίες συνεργάζονται με τον εκτός 
διαδικτύου κόσμο, για παράδειγμα στους τομείς των μεταφορών και της φιλοξενίας· 
σημειώνει ότι οι τοπικές διοικήσεις και ο δημόσιος τομέας μπορούν να επωφεληθούν 
από δεδομένα ορισμένων ειδών ψηφιακών υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν, για 
παράδειγμα, τις πολιτικές αστικού σχεδιασμού τους· υπενθυμίζει ότι η συλλογή, η 
χρήση και η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων ανάμεσα 
στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, υπόκεινται στις διατάξεις του ΓΚΠΔ· καλεί, 
συνεπώς, την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η πρότασή της για την πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες να είναι συμβατή με αυτόν τον σκοπό·

10. ζητεί να ενισχυθεί η συνεργασία όσον αφορά τη ρυθμιστική εποπτεία των ψηφιακών 
υπηρεσιών και καλεί, επομένως, την Επιτροπή να εκπονήσει ένα σύστημα για την 
εποπτεία της εφαρμογής της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες και των ψηφιακών 
υπηρεσιών, μέσω της συνεργασίας μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών εποπτικών 
φορέων, καθώς και μέσω ετήσιων ανεξάρτητων εξωτερικών ελέγχων που θα 
εστιάζουν στους αλγορίθμους των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών, στις εσωτερικές 
πολιτικές και στην ορθή λειτουργία των εσωτερικών ελέγχων και ισορροπιών, 
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το δίκαιο της Ένωσης και, σε κάθε περίπτωση, τα 
θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών των υπηρεσιών, και συνεκτιμώντας επίσης τη 
θεμελιώδη σημασία που έχουν η μη διακριτική μεταχείριση και η ελευθερία έκφρασης 
και πληροφόρησης σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, καθώς και να αναθέσει 
σε οργανισμούς της ΕΕ και σε εθνικές εποπτικές αρχές το καθήκον να εποπτεύουν την 
εφαρμογή της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες·

11. σημειώνει με ανησυχία ότι οι εποπτικές αρχές στα κράτη μέλη βρίσκονται υπό πίεση 
λόγω των αυξανόμενων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους όσον αφορά την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και λόγω της έλλειψης 
επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας να συνεισφέρουν στους 
πόρους των εποπτικών αρχών·

12. σημειώνει ότι, για την ανάλυση ή πρόβλεψη προσωπικών προτιμήσεων, 
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ενδιαφερόντων ή συμπεριφορών, οι ψηφιακές υπηρεσίες χρησιμοποιούν προηγμένους 
αλγόριθμους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη διάδοση και την ταξινόμηση του 
περιεχομένου που εμφανίζεται στους χρήστες των υπηρεσιών τους· τονίζει ότι ο 
τρόπος με τον οποίο αυτοί οι αλγόριθμοι λειτουργούν και ταξινομούν το 
εμφανιζόμενο υλικό δεν είναι ορατός ούτε εξηγείται στους χρήστες, στερεί δε από 
αυτούς την επιλογή και τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να επιτρέπει τη δημιουργία 
θαλάμων αντήχησης και να οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις ψηφιακές 
υπηρεσίες· καλεί την Επιτροπή, στην πρότασή της για μια πράξη για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες, να υποχρεώσει τις ψηφιακές υπηρεσίες να προσφέρουν τη δυνατότητα 
παρουσίασης μη επεξεργασμένου περιεχομένου, να παρέχει στους χρήστες 
μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το περιεχόμενο κατατάσσεται 
σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων επιλογών κατάταξης άλλων από τις συνήθειές τους 
ως προς την κατανάλωση περιεχομένου, καθώς και πλήρους εξαίρεσης από κάθε 
είδους επιμέλεια περιεχομένου·· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να αναπτύξει ένα 
σύστημα δέουσας επιμέλειας που θα καθιστά τις ψηφιακές υπηρεσίες υπεύθυνες και 
υπόλογες για την επιμέλεια περιεχομένου και το οποίο θα πρέπει να καθορίζεται σε 
λεπτομερείς τομεακές κατευθυντήριες γραμμές, να διασφαλίσει δε διαφάνεια όσον 
αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές υπηρεσίες επιμελούνται το περιεχόμενο·

13. τονίζει ότι, σύμφωνα με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που 
θεσπίστηκε από τον ΓΚΠΔ, η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να απαιτεί 
από τους μεσάζοντες ψηφιακών υπηρεσιών να καθιστούν δυνατή, στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό, την ανώνυμη χρήση των υπηρεσιών τους και την πληρωμή για αυτές, 
όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και δεν περιορίζεται από ειδική νομοθεσία, καθώς η 
ανωνυμία ουσιαστικά αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, την κλοπή 
ταυτότητας και άλλες μορφές κατάχρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που 
συλλέγονται μέσω του διαδικτύου· επισημαίνει ότι μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες 
η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αποκαλύπτουν την ταυτότητά 
τους, οι φορείς εκμετάλλευσης βασικών αγορών θα μπορούσαν να υποχρεωθούν να 
επαληθεύουν την ταυτότητά τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το δικαίωμα στην 
ανώνυμη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να διατηρηθεί·

14. τονίζει ότι υπάρχουν ακόμα ορισμένες διαφορές μεταξύ του διαδικτυακού και του μη 
διαδικτυακού κόσμου, για παράδειγμα όσον αφορά την ανωνυμία και την απουσία 
διοικούσας οντότητας, καθώς και μεταξύ των ισορροπιών ισχύος και των τεχνικών 
ικανοτήτων· υπογραμμίζει ότι, λόγω της φύσης του ψηφιακού οικοσυστήματος, το 
παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο μπορεί να διαδοθεί εύκολα και, επομένως, ο 
αρνητικός του αντίκτυπος μπορεί να ενισχυθεί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα· 
επισημαίνει ότι το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο μπορεί να υπονομεύσει την 
εμπιστοσύνη στις ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και να έχει σοβαρές και μακροχρόνιες 
επιπτώσεις στην ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων· θεωρεί ότι είναι 
σημαντικό να επισημανθεί ότι το περιεχόμενο που θεωρείται παράνομο εκτός 
διαδικτύου θα πρέπει να θεωρείται παράνομο και στο διαδίκτυο· 

15. είναι της άποψης ότι, στο πλαίσιο αυτό, τα μέτρα που θα περιλαμβάνει η πράξη για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να αφορούν το παράνομο περιεχόμενο, μόνο όπως 
αυτό ορίζεται στο δίκαιο της Ένωσης και στις εθνικές έννομες τάξεις, και δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνει νομικά ασαφείς και απροσδιόριστους όρους, όπως, για 
παράδειγμα, το «βλαβερό περιεχόμενο», δεδομένου ότι η στόχευση τέτοιου 



PE650.375v02-00 8/12 AD\1210467EL.docx

EL

περιεχομένου θα μπορούσε να υπονομεύσει σοβαρά τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως 
την ελευθερία της έκφρασης·

16. τονίζει ότι η επιβολή της νομοθεσίας, η λήψη αποφάσεων σχετικά με τη νομιμότητα 
επιγραμμικών δραστηριοτήτων και περιεχομένου, καθώς και η έκδοση εντολών προς 
παρόχους υπηρεσιών για απομάκρυνση παράνομου περιεχομένου ή για αποκλεισμό 
της πρόσβασης σε αυτό, θα πρέπει να αποτελούν αρμοδιότητα ανεξάρτητων αρμόδιων 
δημόσιων αρχών· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι οι επίσημες 
αποφάσεις των ανεξάρτητων αρμόδιων δημόσιων αρχών για αφαίρεση περιεχομένου 
ή αποκλεισμό της πρόσβασης σε αυτό από θα είναι ακριβείς και τεκμηριωμένες και θα 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα· 

17. ζητεί να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των ανεξάρτητων αρμόδιων δημόσιων αρχών 
και των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχεία και 
ορθή ροή πληροφοριών, καθώς και η ορθή και έγκαιρη αφαίρεση παράνομου 
περιεχομένου ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτό, οι οποίες παραγγέλθηκαν 
από ανεξάρτητες αρμόδιες αρχές, και να διασφαλιστεί η επιτυχής διερεύνηση και 
δίωξη πιθανών ποινικών αδικημάτων·

18. επαναλαμβάνει ότι οι πάροχοι περιεχομένου πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένδικα 
μέσα, ώστε να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής· καλεί, 
επομένως, την Επιτροπή να θεσπίσει κανόνες σχετικά με διαφανείς μηχανισμούς 
κοινοποίησης και δράσης, οι οποίοι θα προβλέπουν επαρκείς διασφαλίσεις, έναν 
διαφανή, αποτελεσματικό, δίκαιο και ταχύ μηχανισμό υποβολής καταγγελιών, καθώς 
και δυνατότητες άσκησης πραγματικής προσφυγής κατά της αφαίρεσης περιεχομένου· 

19. τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, προκειμένου να προστατευθεί η ελευθερία της 
έκφρασης, να αποφευχθούν οι συγκρούσεις νόμων, να αποτραπεί ο αδικαιολόγητος 
και αναποτελεσματικός γεωγραφικός αποκλεισμός και να επιδιωχθεί μια 
εναρμονισμένη ψηφιακή ενιαία αγορά, οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας δεν θα 
πρέπει να υποχρεούνται να εφαρμόζουν εθνικούς περιορισμούς στην ελευθερία 
έκφρασης σε άλλο κράτος μέλος ούτε να αφαιρούν ή να αποκλείουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που είναι νόμιμες στη χώρα εγκατάστασής τους· 

20. σημειώνει με ανησυχία τον αυξανόμενο κατακερματισμό των εθνικών νομοθεσιών 
σχετικά με την καταπολέμηση του παράνομου περιεχομένου ή του περιεχομένου που 
μπορεί να θεωρηθεί βλαβερό· τονίζει, επομένως, ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει τη σημασία του διαλόγου 
αυτού, ιδίως όσον αφορά τους διαφορετικούς ορισμούς του παράνομου περιεχομένου 
στις εθνικές νομοθεσίες·

21. καλεί τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίοι με δική τους πρωτοβουλία 
αποσύρουν περιεχόμενο από το διαδίκτυο, να το πράττουν κατά τρόπο επιμελή, 
αναλογικό και χωρίς διακρίσεις, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των χρηστών, και να συνεκτιμήσουν τη θεμελιώδη σημασία της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης σε μια ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, 
προκειμένου να αποφευχθεί η αφαίρεση περιεχομένου που δεν είναι παράνομο· 
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να επιβληθούν υποχρεώσεις διαφάνειας στους 
διαδικτυακούς μεσάζοντες όσον αφορά τα κριτήρια για τη λήψη απόφασης σχετικά με 
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την αφαίρεση περιεχομένου ή τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε περιεχόμενο, και 
σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή των απαραίτητων εγγυήσεων και να αποφευχθούν οι διακρίσεις και οι 
περιττές αφαιρέσεις ή φραγές· καλεί περαιτέρω τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ταυτοποίηση και επισήμανση του 
περιεχομένου που μεταφορτώνεται από αυτοματοποιημένους λογαριασμούς στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης·

22. σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι σήμερα τα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν είναι σε 
θέση να διακρίνουν το παράνομο από το νόμιμο περιεχόμενο σε ένα δεδομένο 
πλαίσιο, υπογραμμίζει δε ότι κάθε τέτοιο εργαλείο θα πρέπει να υπόκειται σε 
ανθρώπινη εποπτεία και σε απαιτήσεις πλήρους διαφάνειας όσον αφορά τον 
σχεδιασμό και τις επιδόσεις· υπογραμμίζει ότι η επανεξέταση αυτόματων εκθέσεων 
από παρόχους υπηρεσιών, το προσωπικό ή τους αναδόχους τους δεν επιλύει το 
πρόβλημα, καθώς οι υπάλληλοι των ιδιωτικών εταιρειών δεν διαθέτουν την 
ανεξαρτησία, την κατάρτιση και τη λογοδοσία των δημόσιων αρχών· τονίζει, 
επομένως, ότι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να απαγορεύει ρητά την 
υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας ή άλλων τεχνικών μεσαζόντων να 
χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα εργαλεία για τον έλεγχο περιεχομένου· ζητεί από 
τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών που θέλουν με δική τους πρωτοβουλία να 
περιορίσουν ορισμένο νόμιμο περιεχόμενο των χρηστών τους να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο να το επισημαίνουν αντί να το αποσύρουν από το διαδίκτυο·

23. τονίζει ότι οι δημόσιες αρχές δεν θα πρέπει να επιβάλουν στους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών, ούτε de jure ούτε de facto, όπως για παράδειγμα μέσω εκ των προτέρων 
μέτρων, τη γενική υποχρέωση να παρακολουθούν τις πληροφορίες που διαβιβάζουν ή 
αποθηκεύουν ούτε τη γενική υποχρέωση να αναζητούν, συντονίζουν ή φιλτράρουν 
ενεργά περιεχόμενο που υποδεικνύει παράνομη δραστηριότητα· είναι επίσης 
πεπεισμένο ότι δεν θα πρέπει να απαιτείται από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να αποτρέπουν τη μεταφόρτωση παράνομου περιεχομένου· προτείνει, ως εκ τούτου, 
όπου αυτό είναι τεχνολογικά εφικτό, βάσει επαρκώς τεκμηριωμένων εντολών που 
εκδίδονται από ανεξάρτητες αρμόδιες δημόσιες αρχές, και λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη το συγκεκριμένο πλαίσιο του περιεχομένου, να απαιτείται από τους παρόχους 
ψηφιακών υπηρεσιών να εκτελούν περιοδικές αναζητήσεις για συγκεκριμένα τμήματα 
περιεχομένου τα οποία έχουν ήδη κριθεί παράνομα από δικαστήριο, υπό την 
προϋπόθεση ότι η παρακολούθηση και η αναζήτηση των πληροφοριών που αποτελούν 
αντικείμενο τέτοιας διαταγής περιορίζονται σε πληροφορίες που μεταφέρουν μήνυμα 
το περιεχόμενο του οποίου παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο σε σύγκριση με το 
περιεχόμενο που οδήγησε στη διαπίστωση του παράνομου χαρακτήρα, και οι οποίες 
περιέχουν τα στοιχεία που προσδιορίζονται στη διαταγή, τα οποία, σύμφωνα με την 
απόφαση του Δικαστηρίου της 3ης Οκτωβρίου 2019 στην υπόθεση C-18/181, είναι 
πανομοιότυπα ή τέτοιας φύσης ώστε ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας να μην 
χρειάζεται να διενεργήσει ανεξάρτητη αξιολόγηση του εν λόγω περιεχομένου·

24. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής στους παρόχους υπηρεσιών 

1 Απόφαση του Δικαστηρίου, της 3ης Οκτωβρίου 2019, Eva Glawischnig-Pieszek κατά 
Facebook Ireland Limited, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:18. ECLI:EU:C:2019:821.
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φιλοξενίας της υποχρέωσης να αναφέρουν στην αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου το 
παράνομο περιεχόμενο που συνιστά σοβαρό αδίκημα, αμέσως μόλις λάβουν γνώση 
αυτού· καλεί επίσης την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους παρόχους υπηρεσιών 
φιλοξενίας να θεσπίσουν διαφανείς μηχανισμούς κοινοποίησης για τους χρήστες, 
προκειμένου οι σχετικές αρχές να ενημερώνονται για δυνητικά παράνομο 
περιεχόμενο· ζητεί επίσης από τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την προσβασιμότητα και 
την αποτελεσματικότητα των συστημάτων τους δικαιοσύνης και επιβολής του νόμου 
σε σχέση με τη διαπίστωση του παράνομου χαρακτήρα επιγραμμικού περιεχομένου 
και σε σχέση με την επίλυση διαφορών όσον αφορά τη διαγραφή περιεχομένου ή τον 
αποκλεισμό της πρόσβασης σε αυτό·

25. τονίζει ότι, προκειμένου να αξιοποιηθούν εποικοδομητικά οι κανόνες της οδηγίας για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο και να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, η ισχύουσα 
νομοθεσία, αντί να επιβάλλει ένα γενικό καθήκον μέριμνας, θα πρέπει να είναι 
αναλογική και να καθορίζει κατά τρόπο σαφή τα καθήκοντα των παρόχων ψηφιακών 
υπηρεσιών· επισημαίνει ότι ορισμένα καθήκοντα μπορούν να εξειδικευθούν 
περαιτέρω από την τομεακή νομοθεσία· 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·

26. πιστεύει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών υποδομών, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και 
άλλες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που αναφορτώνει ή 
καταφορτώνει ένας χρήστης με δική του πρωτοβουλία· πιστεύει ότι οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν άμεση σχέση με τον χρήστη και έχουν την 
ικανότητα να απομακρύνουν συγκεκριμένα τμήματα του περιεχομένου των χρηστών, 
θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι μόνο εάν δεν ανταποκρίνονται ταχέως σε 
επαρκώς τεκμηριωμένες εντολές αφαίρεσης που εκδίδονται από ανεξάρτητες αρμόδιες 
δημόσιες αρχές, ή σε περίπτωση που διαθέτουν πραγματική γνώση παράνομου 
περιεχομένου ή δραστηριοτήτων.
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