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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και τα σχετικά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα ζητήματα
(2020/2022(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), ιδίως το άρθρο 2,

– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ιδίως 
τα άρθρα 16 και 114,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ιδίως το άρθρο 6, το άρθρο 7, το άρθρο 8, το άρθρο 11, το άρθρο 13, το άρθρο 22 και το 
άρθρο 24,

– έχοντας υπόψη την 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»)1,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (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»)2,

– έχοντας υπόψη την 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 της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες»)3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας, 
με την οποία καταργείται η απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου4,

– έχοντας υπόψη την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο στις 3 Οκτωβρίου 2019 στην 
υπόθεση C-18/185,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

1 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
2 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.
3 ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
4 ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.
5 Απόφαση του Δικαστηρίου, με ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2019, Eva Glawischnig-Pieszek κατά Facebook 
Ireland Limited, C-18/18, ECLI:EU:C:2019:821.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A9-
0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα είδη των ψηφιακών υπηρεσιών και οι ρόλοι των παρόχων 
ψηφιακών υπηρεσιών έχουν αλλάξει ριζικά μετά την έκδοση της οδηγίας σχετικά με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο πριν από 20 έτη·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες προστασίας των δεδομένων που ισχύουν για όλους 
τους παρόχους που προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες στο έδαφος της ΕΕ 
επικαιροποιήθηκαν και εναρμονίστηκαν πρόσφατα, σε ολόκληρη την ΕΕ, με τον γενικό 
κανονισμό για την προστασία των δεδομένων·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποσότητα του περιεχομένου που δημιουργούν οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένου του επιβλαβούς και παράνομου περιεχομένου, που διανέμεται 
μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ή τηλεματικών πλατφορμών έχει αυξηθεί 
εκθετικά·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας μικρός αριθμός κυρίως μη Ευρωπαίων παρόχων 
υπηρεσιών έχουν σημαντική ισχύ στην αγορά και ασκούν επιρροή στα δικαιώματα και 
τις ελευθερίες των ατόμων, των κοινωνιών μας και των δημοκρατιών μας·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική προσέγγιση για την αντιμετώπιση του επιβλαβούς 
και παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου στην ΕΕ έχει επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο 
στην εθελοντική συνεργασία, αλλά ότι όλο και περισσότερα κράτη μέλη θεσπίζουν 
εθνική νομοθεσία για την αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες μορφές επιβλαβούς περιεχομένου μπορεί να είναι 
νόμιμες αλλά επιζήμιες για την κοινωνία ή τη δημοκρατία, με παραδείγματα όπως η 
αδιαφανής πολιτική διαφήμιση και η παραπληροφόρηση σχετικά με τις αιτίες και τα 
διορθωτικά μέτρα COVID-19·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αμιγώς αυτορρυθμιζόμενη προσέγγιση των πλατφορμών 
δεν παρέχει επαρκή διαφάνεια στις δημόσιες αρχές, την κοινωνία των πολιτών και τους 
χρήστες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πλατφόρμες αντιμετωπίζουν το 
παράνομο και επιβλαβές περιεχόμενο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω προσέγγιση 
δεν εγγυάται τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρυθμιστική εποπτεία και η επίβλεψη των πλατφορμών 
στερούνται οριζόντιου συντονισμού μεταξύ των διαφόρων εποπτικών φορέων σε 
ολόκληρη την ΕΕ·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία ομοιόμορφων και διαφανών κανόνων για τις 
δικονομικές εγγυήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ αποτελεί βασικό εμπόδιο για τα πρόσωπα 
που θίγονται από το παράνομο διαδικτυακό περιεχόμενο και τους παρόχους 
περιεχομένου που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη αξιόπιστων δημόσιων δεδομένων σχετικά με τη 
διάδοση και την αφαίρεση του παράνομου και επιβλαβούς διαδικτυακού περιεχομένου 
δημιουργεί έλλειμμα λογοδοσίας·
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ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών στο διαδίκτυο 
διαμορφώνεται από τις τεχνολογικές εξελίξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τεράστιος 
όγκος υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο 
επιφέρει σοβαρές προκλήσεις για τις προσπάθειες εντοπισμού, διερεύνησης και, 
κυρίως, ταυτοποίησης των θυμάτων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΔΕΕ), οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να προσφύγουν σε 
αυτοματοποιημένα εργαλεία και τεχνολογίες αναζήτησης, προκειμένου να εκτιμήσουν 
εάν το περιεχόμενο είναι ισοδύναμο με περιεχόμενο που είχε προηγουμένως κριθεί 
παράνομο και, ως εκ τούτου, πρέπει να αφαιρεθεί κατόπιν εντολής από ένα κράτος 
μέλος·

1. τονίζει ότι το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο πρέπει να αντιμετωπίζεται με την 
ίδια αυστηρότητα όπως το παράνομο περιεχόμενο εκτός διαδικτύου·

2. πιστεύει στα σαφή οικονομικά οφέλη μιας λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς για 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· τονίζει τη σημαντική υποχρέωση διασφάλισης ενός 
δίκαιου ψηφιακού οικοσυστήματος, στο πλαίσιο του οποίου θα γίνονται σεβαστά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και η προστασία των δεδομένων· ζητεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
παρέμβασης βάσει των αρχών της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

3. θεωρεί αναγκαία την ταχεία και συνεπή εξάλειψη του παράνομου περιεχομένου, 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα και οι παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι εθελοντικοί κώδικες δεοντολογίας αντιμετωπίζουν μόνο 
μερικώς το ζήτημα·

4. υπενθυμίζει ότι το παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο δεν πρέπει απλώς να 
αφαιρείται από τις τηλεματικές πλατφόρμες αλλά και να παρακολουθείται η σχετική 
συνέχεια από τις αρχές επιβολής του νόμου και το δικαστικό σώμα· θεωρεί, εν 
προκειμένω, ότι ένα βασικό ζήτημα σε ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι οι ανεπίλυτες 
υποθέσεις αλλά μάλλον οι υποθέσεις που δεν έχουν καν ανοίξει· ζητεί να αρθούν τα 
εμπόδια στην υποβολή καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές· είναι πεπεισμένο ότι, 
δεδομένης της διασυνοριακής φύσεως του διαδικτύου και της ταχείας διάδοσης 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών και των αρμόδιων εθνικών αρχών·

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η παράνομη φύση ορισμένων τύπων περιεχομένου 
μπορεί να αποδειχθεί εύκολα, η απόφαση είναι πιο δύσκολη για άλλους τύπους 
περιεχομένου, καθώς απαιτεί τη θεώρησή τους στο συγκεκριμένο πλαίσιο· προειδοποιεί 
ότι ορισμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν είναι αρκετά εξελιγμένα ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττούς 
περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης·

6. υπογραμμίζει ότι μια συγκεκριμένη πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί παράνομη σε ένα 
κράτος μέλος αλλά καλύπτεται από το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης σε ένα άλλο·

7. πιστεύει ακράδαντα ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις ψηφιακές 
υπηρεσίες θα πρέπει να επικαιροποιηθεί με σκοπό την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που θέτουν οι νέες τεχνολογίες και τη διασφάλιση της νομικής σαφήνειας και του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να 
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βασιστεί στα σταθερά θεμέλια της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας και να 
συμμορφώνεται πλήρως με αυτήν, ιδίως τον γενικό κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων και την οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες·

8. θεωρεί απαραίτητη την ευρύτερη δυνατή εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις 
εξαιρέσεις από την ευθύνη και τον έλεγχο περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να 
διασφαλιστούν ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και οι ελευθερίες των 
χρηστών σε ολόκληρη την ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι 
πρόσφατες εθνικές νομοθεσίες για την αντιμετώπιση της ρητορικής του μίσους και της 
παραπληροφόρησης οδηγούν σε ρυθμιστικό κατακερματισμό·

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα διατηρούν την 
ψηφιακή ενιαία αγορά ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας από τους παρόχους 
ψηφιακών υπηρεσιών να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, συνεκτικές, διαφανείς και 
δίκαιες διαδικασίες και δικονομικές εγγυήσεις, ώστε το παράνομο περιεχόμενο να 
αφαιρείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες· πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό πρέπει να 
εναρμονιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

10. στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι οι τηλεματικές πλατφόρμες που φιλοξενούν ενεργά ή 
ελέγχουν περιεχόμενο πρέπει να φέρουν περισσότερη, αλλά πάντα αναλογική, ευθύνη 
για τις υποδομές που παρέχουν και το περιεχόμενό τους· τονίζει ότι αυτό πρέπει να 
επιτευχθεί χωρίς να καταφύγουμε σε απαιτήσεις γενικής παρακολούθησης·

11. επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους μηχανισμούς 
κοινοποίησης και δράσης, καθώς και απαιτήσεις να λαμβάνουν οι πλατφόρμες 
προληπτικά μέτρα που να είναι ανάλογα με την εμβέλειά τους και τις επιχειρησιακές 
τους ικανότητες, προκειμένου να αντιμετωπίζουν την εμφάνιση παράνομου 
περιεχομένου στις υπηρεσίες τους· υποστηρίζει μια ισορροπημένη δεοντολογική 
προσέγγιση και μια σαφή αλυσίδα ευθύνης, για να αποφευχθούν άσκοποι ρυθμιστικοί 
φόρτοι στις πλατφόρμες, καθώς και περιττοί και δυσανάλογοι περιορισμοί στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης·

12. τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν οι ενδεδειγμένες διασφαλίσεις και υποχρεώσεις 
δέουσας διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας και της επαλήθευσης από 
άνθρωπο, πέραν των διαδικασιών προσφυγής, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
αποφάσεις αφαίρεσης ή αποκλεισμού είναι ακριβείς, τεκμηριωμένες και σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
δικαστικής προσφυγής, ώστε να είναι εφικτή η άσκηση του δικαιώματος πραγματικής 
προσφυγής·

13. υποστηρίζει την περιορισμένη ευθύνη για το περιεχόμενο και την αρχή της χώρας 
προέλευσης, αλλά θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισμός των αιτήσεων 
αφαίρεσης μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι οι εντολές αυτές πρέπει να 
υπόκεινται σε νομικές εγγυήσεις, προκειμένου να αποτρέπεται η κατάχρηση και να 
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι πρέπει να 
επιβάλλονται κυρώσεις στους παρόχους υπηρεσιών που δεν συμμορφώνονται με τις 
νόμιμες εντολές·

14. πιστεύει ότι οι όροι των υπηρεσιών των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να 
είναι σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός που ορισμένοι 
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όροι παροχής υπηρεσιών από πλατφόρμες περιεχομένου δεν επιτρέπουν τη χρήση μη 
προσωπικών λογαριασμών στις αρχές επιβολής του νόμου, γεγονός που συνιστά απειλή 
τόσο για τις πιθανές έρευνες όσο και για την προσωπική ασφάλεια·

15. υπογραμμίζει ότι ορισμένα είδη νόμιμου αλλά επιβλαβούς περιεχομένου πρέπει επίσης 
να αντιμετωπιστούν, για να διασφαλιστεί ένα δίκαιο ψηφιακό οικοσύστημα· αναμένει 
ότι οι κατευθυντήριες γραμμές θα περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας 
σχετικά με τον έλεγχο περιεχομένου ή τις πρακτικές πολιτικής διαφήμισης, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η αφαίρεση και ο αποκλεισμός επιβλαβούς περιεχομένου θα 
περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο·

16. θεωρεί ότι για τη χάραξη πολιτικής που βασίζεται στη λογοδοσία και την τεκμηρίωση 
απαιτούνται αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με την ύπαρξη και την αφαίρεση παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου·

17. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να επιβληθεί στις πλατφόρμες υποχρέωση τακτής υποβολής 
εκθέσεων, ανάλογη με την εμβέλειά τους και την επιχειρησιακή τους ικανότητα·

18. ζητεί, επιπλέον, την υποχρέωση τακτικής υποβολής εκθέσεων από τις εθνικές αρχές·

19. εκφράζει την ανησυχία του για τον κατακερματισμό της δημόσιας εποπτείας και 
επίβλεψης των πλατφορμών και για τη συχνή έλλειψη των οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων που χρειάζονται οι εποπτικοί φορείς για τη δέουσα εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους· ζητεί αυξημένη συνεργασία όσον αφορά τη ρυθμιστική εποπτεία των 
ψηφιακών υπηρεσιών·

20. στηρίζει τη συγκρότηση ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα που θα εποπτεύει 
αποτελεσματικά τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις· πιστεύει ότι θα πρέπει να 
επιβάλλει δικονομικές εγγυήσεις και διαφάνεια και να παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη 
καθοδήγηση σε σχέση με πλαίσια στα οποία τυχόν νόμιμο περιεχόμενο πρέπει να 
θεωρηθεί επιβλαβές·

21. θεωρεί ότι οι εκθέσεις διαφάνειας που καταρτίζονται από τις πλατφόρμες και τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να κοινοποιούνται στον εν λόγω ενωσιακό φορέα, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι επιφορτισμένος με τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων που θα 
παρέχουν δομημένη ανάλυση της αφαίρεσης και του αποκλεισμού παράνομου 
περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ·

22. τονίζει ότι ο εν λόγω φορέας της ΕΕ δεν θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο αυτού που 
ελέγχει περιεχόμενο αλλά ότι θα πρέπει να αναλύει, κατόπιν καταγγελίας ή με δική του 
πρωτοβουλία, εάν και με ποιον τρόπο οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών ενισχύουν το 
παράνομο περιεχόμενο· ζητεί να έχει η εν λόγω ρυθμιστική αρχή την εξουσία να 
επιβάλλει αναλογικά πρόστιμα ή άλλες σωφρονιστικές κυρώσεις όταν οι πλατφόρμες 
δεν παρέχουν εγκαίρως επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες ή τους 
αλγορίθμους τους·

23. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να ενισχυθεί η θέση των χρηστών για την άσκηση 
των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων μέσω εύκολα 
προσβάσιμων διαδικασιών υποβολής καταγγελιών, ένδικων μέσων, εκπαιδευτικών 
μέτρων και ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας των δεδομένων·
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24. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο αντίκτυπος των ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινή μας ζωή και η ποσότητα 
περιεχομένου παραγόμενου από χρήστες έχουν αυξηθεί δραστικά από την έκδοση της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο πριν από 20 χρόνια. Μολονότι το εν λόγω μέτρο 
αποτέλεσε θεμέλιο για την ανάπτυξη των ψηφιακών υπηρεσιών στο σύνολο της Ένωσης, η 
σημερινή κυριαρχία του παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου και η έλλειψη ουσιαστικής 
διαφάνειας στον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζουν οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών 
καταδεικνύει ότι απαιτείται μεταρρύθμιση.

Η επιλογή της εθελοντικής συνεργασίας και της αυτορρύθμισης έχει διερευνηθεί με ορισμένη 
επιτυχία, αλλά έχει αποδειχθεί ανεπαρκής από μόνη της, πράγμα που καταφαίνεται από τον 
αυξανόμενο αριθμό των κρατών μελών που θεσπίζουν εθνική νομοθεσία για την 
αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου με την αιτιολογία ότι το υφιστάμενο πλαίσιο δεν 
αντιμετωπίζει επαρκώς με τις ανησυχίες της κοινωνίας.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να υποβάλει έναν νέο νόμο 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες (ΝΨΥ). Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να συμβάλει στον 
εντοπισμό των στοιχείων που πρέπει να συμπεριληφθούν στον ΝΨΥ από τη σκοπιά των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας των δεδομένων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής θεωρεί ότι ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
της προστασίας των δεδομένων μάς υποχρεώνει να αντιμετωπίσουμε το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο με την ίδια αυστηρότητα όπως και το περιεχόμενο εκτός 
διαδικτύου, χωρίς δυσανάλογους περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης. Αυτό το δικαίωμα 
στην ελευθερία έκφρασης μπορεί να καλύπτει συγκεκριμένο περιεχόμενο σε ένα κράτος 
μέλος αλλά όχι σε ένα άλλο και, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτεί προσδιορισμό του εκάστοτε 
πλαισίου. Η ευθύνη αυτή συνεπάγεται αναπόφευκτα ότι η ερμηνεία του νόμου δεν θα πρέπει 
να ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρείες. Υπογραμμίζεται ότι δεν είναι εφικτό να συζητούν οι 
δημόσιες αρχές κάθε επιμέρους στοιχείο περιεχόμενο. Επ’ αυτού πρέπει να βρεθεί μια λογική 
προσέγγιση από κοινού ρύθμισης.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι ο ΝΨΥ πρέπει να βασίζεται πλήρως στην ισχύουσα νομοθεσία της 
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων του ΓΚΠΔ και της οδηγίας για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, και να τη σέβεται πλήρως· Όσον αφορά τις διατάξεις 
που προβλέπει σήμερα η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο εισηγητής συνιστά να 
διατηρηθούν η απαγόρευση μιας γενικής υποχρέωσης παρακολούθησης, η περιορισμένη 
ευθύνη για το περιεχόμενο και η ρήτρα για την εσωτερική αγορά, προκειμένου να 
αποφευχθούν η υπερσυμμόρφωση και ο περιττός κανονιστικός φόρτος. Για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του παράνομου περιεχομένου, θα πρέπει να προβλεφθούν 
για τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών νομικές υποχρεώσεις σχετικά με την ουσιαστική 
διαφάνεια, τις εναρμονισμένες διαδικασίες και τις διαδικαστικές εγγυήσεις, τη λογοδοσία για 
τον έλεγχο του περιεχομένου, καθώς και προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της 
εμφάνισης παράνομου περιεχομένου στις υπηρεσίες τους. Θα πρέπει να συσταθεί ένας 
ανεξάρτητος φορέας της Ένωσης για να ασκεί εποπτεία σχετικά με τις διαδικαστικές 
προσπάθειες των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών, να αναλύει αν οι ίδιοι ή οι αλγόριθμοι που 
χρησιμοποιούν ενισχύουν παράνομο περιεχόμενο, να επιβάλλει αναλογικές κυρώσεις, όταν 
είναι αναγκαίο, και να εκδίδει διαρθρωμένη ανάλυση της αφαίρεσης παράνομου 
περιεχομένου σε ενωσιακό επίπεδο.



PE650.509v01-00 10/10 PR\1203404EL.docx

EL

Δεν αρκεί να αφαιρείται το παράνομο περιεχόμενο από το διαδίκτυο· πρέπει επίσης να 
παρακολουθείται η σχετική συνέχεια από τις αρχές επιβολής του νόμου και το δικαστικό 
σώμα· Ο εισηγητής ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, βελτιωμένη συνεργασία μεταξύ των παρόχων 
ψηφιακών υπηρεσιών και των αρμόδιων αρχών σε ολόκληρη την Ένωση.


