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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι 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 προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την απαγόρευση των 
διακρίσεων και την ελευθερία λόγου και πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνονται στις 
Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εφαρμόσει την υποχρέωση διαφάνειας και 
δυνατότητας εξήγησης των αλγορίθμων, τη δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης, 
καθώς και άλλα μέτρα, όπως είναι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι και οι ειδικές 
προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για την υποστήριξη και την επιβολή της 
συμμόρφωσης·

2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί ισχυρή νομοθεσία για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και εύλογο καθήκον μέριμνας για τη διασφάλιση 
της ψηφιακής αξιοπρέπειας· τονίζει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτό, ότι όλες οι 
ψηφιακές υπηρεσίες 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)1 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)2, υπό αναθεώρηση επί του παρόντος, όπως και να 
σέβονται την ελευθερία έκφρασης·

3. συνιστά στην Επιτροπή να εργαστεί για την εναρμόνιση των εθνικών συστημάτων 
σύνδεσης για προσωπική αναγνώριση με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου ενωσιακού 
συστήματος σύνδεσης, προκειμένου να διασφαλιστούν η προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και η εξακρίβωση της ηλικίας, ιδίως για τα παιδιά·

4. επισημαίνει ότι τα βιομετρικά δεδομένα θεωρούνται ειδική κατηγορία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα με συγκεκριμένους κανόνες επεξεργασίας· σημειώνει ότι τα 
βιομετρικά στοιχεία (μπορούν να) χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση και την 
επαλήθευση της ταυτότητας ατόμων, γεγονός που συνεπάγεται σημαντικούς 
κινδύνους και παρεμβάσεις όσον αφορά το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και στην 
προστασία των δεδομένων, ενώ επίσης καθιστά δυνατή την υποκλοπή ταυτότητας· 
καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει στην πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες την 

1 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).

2 Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 
2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την 
προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).
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υποχρέωση να παρέχεται πάντοτε στους χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών εναλλακτική 
δυνατότητα έναντι της χρήσης βιομετρικών δεδομένων για τη λειτουργία μιας 
υπηρεσίας, καθώς και την υποχρέωση σαφούς ενημέρωσης των πελατών σχετικά με 
τους κινδύνους της χρήσης βιομετρικών δεδομένων· τονίζει ότι δεν επιτρέπεται η 
άρνηση παροχής ψηφιακής υπηρεσίας, όταν ο χρήστης αρνείται να χρησιμοποιήσει 
βιομετρικά δεδομένα·

5. σημειώνει τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις των μικρο-στοχευμένων διαφημίσεων και 
της αξιολόγησης των ατόμων, ιδίως για τους ανηλίκους και άλλες ευάλωτες ομάδες, 
λόγω του ότι παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των ατόμων και εγείρουν ερωτηματικά 
σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη 
στόχευση των εν λόγω διαφημίσεων, την προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον 
καθορισμό των τιμών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει περιορισμό των 
μικρο-στοχευμένων διαφημίσεων, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες, καθώς και 
απαγόρευση της χρήσης πρακτικών που εισάγουν διακρίσεις για την παροχή 
υπηρεσιών ή προϊόντων.


