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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ EΚΘΕΣΗ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 
"ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙ ΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ" 
  

Εισαγωγή 

Η διαδικασία διαβούλευσης για την ευρωπαϊκή οικονομία δεδομένων, ένας ευρύς διάλογος μεταξύ των 
ενδιαφερόμενων παραγόντων, ξεκίνησε με την υιοθέτηση της ανακοίνωσης σχετικά με την οικοδόμηση 
μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων (COM(2017)9) και του συνοδευτικού εγγράφου εργασίας των 
υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2017)2). Η πρωτοβουλία έχει ως στόχο να ενισχύσει την καλύτερη δυνατή 
χρήση των ψηφιακών δεδομένων προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Ασχολείται με τα εμπόδια 
που παρακωλύουν την ανάπτυξη μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς με ελεύθερη ροή δεδομένων και τα 
νομικά θέματα που συνδέονται με την πρόσβαση και τη μεταφορά δεδομένων, τη φορητότητα των 
δεδομένων και την ευθύνη κυρίως για τα ψηφιακά δεδομένα μη προσωπικού χαρακτήρα που παράγονται 
από μηχανές. 

Η κύρια δράση ήταν η διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε από τις 10 Ιανουαρίου 
έως τις 26 Απριλίου 2017. Κάλυψε τα διάφορα τμήματα της ανακοίνωσης1. 

Το παράρτημα αποτελεί μια λεπτομερέστερη, ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων2 και των εγγράφων 
θέσης που ελήφθησαν. Μια συνοπτική έκθεση της διαβούλευσης αυτής, στην οποία παρουσιάζονται οι 
αναδυόμενες τάσεις, έχει ήδη δημοσιευθεί. 

Έχουν επίσης διεξαχθεί διάφορες οριζόντιες και ανά τομέα ημερίδες, είτε για συγκεκριμένη ομάδα 
ενδιαφερόμενων μερών είτε για ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Αυτή η συνοπτική έκθεση συνοψίζει τον διάλογο μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. 

 

Δημόσια διαβούλευση μέσω διαδικτύου   

Τα ενδιαφερόμενα μέρη στα οποία απευθυνόταν ήταν επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και όλων των 
κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστών και των χρηστών συνδεδεμένων συσκευών, των 
φορέων εκμετάλλευσης και των χρηστών των διαδικτυακών πλατφορμών, μεσαζόντων πληροφοριών και 
επιχειρήσεων που εμπορεύονται προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με δεδομένα. Δημόσιες αρχές, μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, ερευνητές/ερευνητικοί οργανισμοί και καταναλωτές κλήθηκαν επίσης να 
συνεισφέρουν. Η διαδικτυακή έρευνα συγκέντρωσε συνολικά 380 απαντήσεις, εκ των οποίων 332 από 
επιχειρήσεις/οργανώσεις, 6 από αυτοαπασχολούμενους ιδιώτες και 42 από πολίτες. Οι περισσότερες 
απαντήσεις προήλθαν από ιδιωτικούς οργανισμούς. 

Επιπλέον ελήφθησαν περίπου 18 μεμονωμένες απαντήσεις (δηλαδή δεν συνοδεύονται από απαντήσεις στο 
ερωτηματολόγιο) και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Οι συντάκτες τους εκπροσωπούν εθνικές αρχές, 
επιχειρήσεις, εθνικές ή ευρωπαϊκές ενώσεις επιχειρήσεων, ενώσεις ασφαλιστών και εκπροσώπους 
δικηγόρων στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Τα περισσότερα από τα έγγραφα ασχολούνται με την αντιμετώπιση των 

                                                           
1
 Πραγματοποιήθηκε παράλληλα μια δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη συνολική αξιολόγηση της εφαρμογής της 

οδηγίας περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων (85/374/ΕΟΚ). 
2
 https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-free-flow-data-and-emerging-issues-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/summary-report-public-consultation-building-european-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/126895
https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/European-Data-Economy-Consultation
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διαφόρων τμημάτων της διαβούλευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσβαση σε δεδομένα και της 
μεταφορά τους. 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής Στρατηγικής διοργάνωσε επίσης μια δημόσια ακρόαση με θέμα την 
ευρωπαϊκή οικονομία δεδομένων. 
 

Ημερίδες 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πραγματοποιήσει σειρά ημερίδων για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
προκλήσεων σχετικά με την οικονομία δεδομένων. Ορισμένες ήταν γενικές ενώ άλλες είχαν στόχο μια 
συγκεκριμένη κατηγορία ενδιαφερομένων μερών ή ένα συγκεκριμένο τομέα (περισσότερες πληροφορίες). 
Τα συμπεράσματά τους λαμβάνονται υπόψη στην παρούσα έκθεση, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων της 
διαδικτυακής διαβούλευσης. Οι ημερίδες και οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με τη διαδικασία 
διαβούλευσης είναι οι εξής: 
 
Μη εξειδικευμένες ανά τομέα ημερίδες 

 Ημερίδα για την εναλλαγή παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 18/5/17, περισσότερες 
πληροφορίες 

 Ημερίδα με εκπροσώπους των κρατών μελών σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν για την 
οικονομία των δεδομένων, 31/5/17, περισσότερες πληροφορίες 

 Ανταλλαγή δεδομένων και πρόσβαση σε αυτά: ο πραγματικός αντίκτυπος στα επιχειρηματικά 
μοντέλα των ΜΜΕ και των νεοσύστατων επιχειρήσεων, 29/5/17, περισσότερες πληροφορίες 

 Η πρόσβαση σε δεδομένα και μεταφορά αυτών με επίκεντρο τις διεπαφές προγράμματος 
εφαρμογής (API) και πλατφόρμες βιομηχανικών δεδομένων, 8/6/17, περισσότερες πληροφορίες 

 Εργαστήριο για την οικονομία των δεδομένων, ψηφιακή συνέλευση, 15-16/6/17, περισσότερες 
πληροφορίες 

 Πρόσβαση σε εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα δημόσιου συμφέροντος για δημόσιους φορείς, 
26/6/17. Περισσότερες πληροφορίες 

 Ευθύνη στον τομέα των αυτόνομων συστημάτων, της προηγμένης ρομποτικής και των συστημάτων 
στο διαδίκτυο των αντικειμένων, 13/7/17, περισσότερες πληροφορίες 

 
Ημερίδες ανά τομέα 

 Ημερίδα της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την γεωργία σχετικά με την ανταλλαγή 
δεδομένων, 4-5/4/17, περισσότερες πληροφορίες 

 Ζητήματα που σχετίζονται με δεδομένα στον μηχανολογικό τομέα (6/4/17), τα ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα (25/4/17), τις υπηρεσίες των επιχειρήσεων (4/5/17), τον τομέα της 
αυτοκινητοβιομηχανίας — Gear2030 (10/5/17), την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και ποτών 
(1/6/17), περισσότερες πληροφορίες 

 Ημερίδα για το μετασχηματιστικό αντίκτυπο που έχει η πρόσβαση και η επαναχρησιμοποίηση 
δεδομένων για τις έξυπνες βιομηχανίες, 6/6/17.Περισσότερες πληροφορίες 

 
 

Επόμενα βήματα 

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή, τον Μάιο του 2017,σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της 
εφαρμογής της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, είχε εξαγγείλει ότι: 
 

 θα καταρτίσει, έως το φθινόπωρο του 2017, κατόπιν εκτίμησης επιπτώσεων, νομοθετική πρόταση 
σχετικά με το ενωσιακό πλαίσιο συνεργασίας για την ελεύθερη ροή δεδομένων που θα λαμβάνει 
υπόψη την αρχή της ελεύθερης ροής δεδομένων στην ΕΕ, την αρχή της μεταφοράς δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της αλλαγής επιχειρηματικών 

https://ec.europa.eu/epsc/events/hearing-building-european-data-economy_en
https://ec.europa.eu/epsc/events/hearing-building-european-data-economy_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-building-european-data-economy
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-31/smart_20160032_switching_cloud_providers_workshop_report_1_0_2A5750C7-07F3-12CC-B9CE7321F99A10F5_46189.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-31/smart_20160032_switching_cloud_providers_workshop_report_1_0_2A5750C7-07F3-12CC-B9CE7321F99A10F5_46189.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-30/report_-_member_states_workshop_final_2C9697FE-A599-1097-2E5E358CC6DC990A_46122.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/webinar-data-access-and-data-sharing-real-impact-smes-and-start-ups-business-models
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/126895
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-28/data_economy_ws_report_1A1E8516-DE2A-B8C4-54C4F7CA98621166_45938.pdf
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-28/data_economy_ws_report_1A1E8516-DE2A-B8C4-54C4F7CA98621166_45938.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-access-public-bodies-privately-held-data-public-interest
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-liability-area-autonomous-systems-and-advanced-robots-and-internet-things-systems
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/event/eip-agri-workshop-data-sharing
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=9197
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/workshop-transformative-effect-access-and-re-use-data-smart-industries
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υπηρεσιών, όπως οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, καθώς και την αρχή της διαθεσιμότητας 
ορισμένων δεδομένων για λόγους κανονιστικού ελέγχου σε περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα 
αποθηκεύονται σε άλλο κράτος μέλος· 

 την άνοιξη του 2018, βάσει αξιολόγησης της ισχύουσας νομοθεσίας και κατόπιν εκτίμησης 
επιπτώσεων, θα προετοιμάσει πρωτοβουλία σχετικά με την προσβασιμότητα και την 
επαναχρησιμοποίηση των δημόσιων και των δημόσια χρηματοδοτούμενων δεδομένων και θα 
διερευνήσει περαιτέρω το ζήτημα των δεδομένων τα οποία κατέχουν ιδιώτες και τα οποία είναι 
δημοσίου συμφέροντος· 

 επίσης, θα αναλύσει περαιτέρω κατά πόσον θα πρέπει να καθορίσει αρχές για τον προσδιορισμό 
του ποιος είναι υπεύθυνος σε περιπτώσεις ζημίας που οφείλεται σε προϊόντα υψηλής έντασης 
δεδομένων· 

 θα συνεχίσει να αξιολογεί την ανάγκη ανάληψης δράσης σχετικά με τα νέα ζητήματα που τίθενται 
στον τομέα των δεδομένων, όπως αυτά προσδιορίστηκαν στην ανακοίνωση του Ιανουαρίου 2017 
για τα δεδομένα, όπως τα δικαιώματα πρόσβασης δεδομένων. 

 
Η διαδικασία διαβούλευσης για την οικονομία δεδομένων επιβεβαίωσε τη συνάφεια και τη σημασία του 
συνόλου των μέτρων που προβλέπεται από την Επιτροπή. 
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Αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης 

 Γεωγραφικός περιορισμός των δεδομένων για σκοπούς αποθήκευσης 
ή/και επεξεργασίας (ελεύθερη ροή δεδομένων) 

Η διαδικασία διαβούλευσης έχει αποδειχθεί χρήσιμη για το έργο της Επιτροπής σχετικά με τον γεωγραφικό 
περιορισμό και την ελεύθερη ροή δεδομένων. Τα αποτελέσματα εύκολα πληρούν τα κριτήρια 
χρηστικότητας όσον αφορά τον αριθμό και την ποικιλία των συμμετεχόντων και την ποιότητα των 
απαντήσεών τους. Δεδομένου ότι το 88% των 380 ερωτηθέντων συνδέεται με επιχειρήσεις ή οργανώσεις 
που έχουν συμφωνήσει για τη δημοσίευση των στοιχείων τους, κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθούν 
οικονομικές αναλύσεις για συγκεκριμένους τομείς. Σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του διαρθρωμένου 
διαλόγου με τα κράτη μέλη μπορεί να σχηματιστεί μια ισορροπημένη άποψη. 
 
Ορισμένες πτυχές των μέτρων γεωγραφικού περιορισμού δεδομένων μπορούν να προσδιοριστούν 
ποσοτικά χάρη στα αποτελέσματα της διαβούλευσης. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες γνωρίζουν 
την ύπαρξη συγκεκριμένων γεωγραφικών περιορισμών των δεδομένων. Οι περισσότεροι τόνισαν ότι οι 
οργανώσεις τους υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους εν λόγω περιορισμούς. 
 
Υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις επιπτώσεις των απαιτήσεων 
γεωγραφικού περιορισμού δεδομένων· πολύ λίγοι θεωρούν πως δεν υφίσταται μια τέτοια επίπτωση. Για 
όλες τις πιθανές κατηγορίες επιπτώσεων που υποβλήθηκαν σε έλεγχο, οι περισσότεροι από τους 
ερωτηθέντες απάντησαν ότι υπήρχαν σημαντικές  επιπτώσεις, και ακολουθούσαν εκείνοι που θεωρούσαν 
ότι υπήρχαν μέτριες επιπτώσεις. Λίγοι απάντησαν ότι υπήρχαν περιορισμένες επιπτώσεις. Όσον αφορά τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οι κυριότερες επιπτώσεις του γεωγραφικού περιορισμού των δεδομένων 
διαπιστώνονται στις δαπάνες, στην κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας και στην είσοδο σε νέες 
αγορές. Τα είδη δαπανών είναι ως επί το πλείστον διοικητικά ή προκύπτουν από την επικάλυψη των πόρων 
σε διάφορες χώρες της ΕΕ.Η μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων τονίζουν την επαναλαμβανόμενη φύση 
των δαπανών αυτών, ενώ ορισμένοι αναφέρουν ότι έχουν ιδιαιτέρως δυσμενείς συνέπειες για τις 
νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ. Αυτό ισχύει κυρίως για την επικάλυψη των πόρων. Οι νεοσύστατες 
επιχειρήσεις και οι ΜΜΕ δεν θα είναι σε θέση να ανταγωνίζονται τους καταξιωμένους φορείς σε ό,τι αφορά 
το αυξημένο κόστος. 
 
Περισσότερο από το ήμισυ των ερωτηθέντων πιστεύει πως θα πρέπει να καταργηθούν οι γεωγραφικοί 
περιορισμοί των δεδομένων. Οι περισσότερες ΜΜΕ συμφωνούν, ενώ μια πολύ μικρή μειοψηφία 
υποστηρίζει το αντίθετο. Όταν τους ζητήθηκε να αιτιολογήσουν τους περιορισμούς στον εντοπισμό, οι 
ερωτηθέντες αναφέρουν τη δημόσια ασφάλεια, την επιβολή του νόμου, τις ανησυχίες σχετικά με 
εμπιστευτικά δεδομένα και την ανάγκη ελέγχου των υπεργολάβων τους (π.χ. υπεργολάβοι που παρέχουν 
υπηρεσίες επεξεργασίας/αποθήκευσης δεδομένων). 
 
Τα ενδιαφερόμενα μέρη επισήμαναν διάφορα οφέλη από την κατάργηση των υφισταμένων γεωγραφικών 
περιορισμών των δεδομένων. Πρώτον, και σύμφωνα με τα παραπάνω, υπέδειξαν μειώσεις κόστους, 
ειδικότερα πιο ευνοϊκούς όρους για τις ΜΜΕ και τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην Ευρώπη. Υποστηρίζουν επίσης ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας θα διορθώσει τις υφιστάμενες 
στρεβλώσεις της αγοράς (π.χ. τις μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές σε διάφορες χώρες της ΕΕ). Ένα άλλο 
πλεονέκτημα της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων θα είναι η βελτίωση της ασφάλειας των 
δεδομένων, καθώς οι πάροχοι μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας υπολογιστικού νέφους θα μπορούσαν να 
πραγματοποιήσουν άμεσες ενημερώσεις για την ασφάλεια που θα ωφελούσαν τους καταναλωτές, 
ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκονται. Τέλος, οι ερωτηθέντες πιστεύουν ότι, εξαλείφοντας τον 
γεωγραφικό περιορισμό των δεδομένων, η ΕΕ θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα στη διεθνή κοινότητα, 
ενθαρρύνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο. 
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Η διαβούλευση επέτρεψε επίσης την καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης  όσον αφορά τα δεδομένα των 
διασυνοριακών δραστηριοτήτων. Λίγο περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες ήδη αποθηκεύουν και/ή 
επεξεργάζονται δεδομένα σε διάφορες τοποθεσίες σε ολόκληρη την ΕΕ. Μια τομεακή ανάλυση 
καταδεικνύει ότι η διασυνοριακή επεξεργασία και αποθήκευση δεδομένων είναι πολύ υψηλότερη στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και χαμηλότερη στον δημόσιο τομέα, ενώ τα αριθμητικά στοιχεία για τις 
εταιρείες Τεχνολογίας Πληροφοριών και τις κατασκευές είναι παρόμοια με τον συνολικό μέσο όρο. Σε 
απάντηση στο ερώτημα γιατί οι ερωτηθέντες επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομένα σε πολλές χώρες 
της ΕΕ, η συνηθέστερη απάντηση είναι «για γενικούς λειτουργικούς λόγους». Ορισμένοι πελάτες, κυρίως 
των υπηρεσιών Τεχνολογίας Προϊόντων, όπως το υπολογιστικό νέφος, απαιτούν την αποθήκευση και 
επεξεργασία των δεδομένων τους σε τοπικό επίπεδο. Οι κυριότεροι λόγοι για το γεγονός αυτό είναι η 
αβεβαιότητα σχετικά με τη νομιμότητα της αποθήκευσης δεδομένων στο εξωτερικό, η αντίληψη σχετικά με 
τους γεωγραφικούς περιορισμούς των δεδομένων ή η έλλειψη εξοικείωσης με τους ισχύοντες κανόνες της 
ΕΕ. 
 
Όσον αφορά τα πλέον κατάλληλα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για την αντιμετώπιση των 
γεωγραφικών περιορισμών των δεδομένων, πρώτη στις προτιμήσεις ήρθε η σύνταξη νομοθετικής πράξης 
και ακολουθεί η καθοδήγηση σχετικά με την αποθήκευση/επεξεργασία δεδομένων εντός της ΕΕ και η 
μεγαλύτερη διαφάνεια στους περιορισμούς. Οι άλλες επιλογές ήταν πολύ λιγότερο δημοφιλείς. Ένας 
αριθμός των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ήταν σκόπιμο να συνδυαστεί μια νομοθετική πράξη με ένα 
καθεστώς διαφάνειας για τους υφιστάμενους γεωγραφικούς περιορισμούς των δεδομένων. 
 
Εκτός από τη διαδικτυακή διαβούλευση, η Επιτροπή πραγματοποίησε τρεις διαρθρωμένους διαλόγους με 
τις χώρες της ΕΕ για να συζητηθούν οι τρέχουσες απαιτήσεις γεωγραφικού περιορισμού των δεδομένων και 
οι λόγοι ύπαρξής τους καθώς και ζητήματα που μπορεί να χρειάζεται να αντιμετωπιστούν πριν από την 
εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης ροής των δεδομένων αρχή (όπως η ασφάλεια των δεδομένων και η 
διαθεσιμότητα των δεδομένων για κανονιστικούς σκοπούς). Επίσης πραγματοποιήθηκαν διμερείς 
συναντήσεις με διάφορες χώρες της ΕΕ. Οι διαρθρωμένοι διάλογοι κατέδειξαν γενική συναίνεση σχετικά με 
την ανάγκη για την ελεύθερη ροή δεδομένων στο εσωτερικό της ΕΕ προκειμένου η Ευρώπη να μετατραπεί 
σε οικονομία δεδομένων. Ο πρώτος τέτοιος διάλογος επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό των βασικών 
οφελών και των προκλήσεων της κινητικότητας δεδομένων εντός της ΕΕ. 

 
Τα βασικά οφέλη και οι ευκαιρίες που εντοπίστηκαν ήταν τα ακόλουθα: 
 Οικονομική ανάπτυξη· 
 Υψηλότερο επίπεδο του ανταγωνισμού και της καινοτομίας στην ΕΕ· 
 Βελτίωση της «διασυνοριακής» χρήσης των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα· 
 Προαγωγή και διευκόλυνση της νομικής σαφήνειας στην ΕΕ. 

 
Οι βασικές προκλήσεις και απειλές ήταν οι ακόλουθες:  

 Έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης· 
 Νομική αβεβαιότητα που επικρατεί σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες. 

 
Αυτά τα ευρήματα προσομοιάζουν με τα συμπεράσματα της διαδικτυακής δημόσιας διαβούλευσης όπου 
επίσης αναφέρθηκαν οι προκλήσεις της νομικής αβεβαιότητας και της έλλειψης εμπιστοσύνης. 

Η δεύτερη συζήτηση ήταν μια ευκαιρία για να συζητηθούν τα ισχύοντα νομικά πλαίσια της ΕΕ για ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων και για την περαιτέρω εξειδίκευση των υφιστάμενων μέτρων γεωγραφικού 
περιορισμού των δεδομένων. Γενικά, οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι ήταν δύσκολο να διερευνήσουν όλα 
τα υφιστάμενα νομικά μέσα. Ορισμένοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι οι γεωγραφικοί περιορισμοί των 
δεδομένων που ισχύουν στη χώρα τους παρουσιάζουν έλλειψη νομικής σαφήνειας και δεν έχουν ξεκάθαρο 
σκοπό, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον έλεγχο της αναλογικότητας. Αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό ότι η 
νομική αβεβαιότητα αποτελεί βασικό στοιχείο προβληματικών γεωγραφικών περιορισμών των δεδομένων. 
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Από τα 112 έγγραφα θέσης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, το σύνολο σχεδόν 
όσων αναφέρονταν  στους γεωγραφικούς περιορισμούς των δεδομένων, κάλεσαν την Επιτροπή να 
προτείνει ένα κανονισμό που θα κατοχυρώνει νομικά την ελεύθερη ροή των δεδομένων, καταργώντας έτσι 
τη νομική αβεβαιότητα. 
 

Πρόσβαση και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της διαβούλευσης με προηγούμενα στοιχεία3, φαίνεται πως οι εταιρείες 
έχουν προχωρήσει σε περαιτέρω ανταλλαγή δεδομένων. Περισσότερο από το ήμισυ των ερωτηθέντων 
δηλώνουν κάποια μορφή εξάρτησης σχετικά με δεδομένα που παράγονται από άλλους. Τα τρία τέταρτα 
των ερωτηθέντων μοιράζονται τα στοιχεία τους σε κάποιο βαθμό. Οι περισσότεροι διαβιβάζουν τα 
δεδομένα μόνον εντός του ίδιου οικονομικού ομίλου ή σε υπεργολάβο. Σχεδόν το ένα τρίτο ανταλλάσσει 
δεδομένα γενικότερα, είτε με βάση τη σχετικά ελεύθερη επαναχρησιμοποίηση ή έναντι καταβολής τέλους. 

Όταν ερωτήθηκαν σχετικά με τα εμπόδια στην ανταλλαγή δεδομένων, λίγο περισσότερο από το ήμισυ των 
ερωτηθέντων δεν ανέφεραν δυσκολίες στην απόκτηση δεδομένων από άλλες επιχειρήσεις. Ωστόσο, σχεδόν 
το ήμισυ των εταιρειών που χρησιμοποιούν δεδομένα δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα όσον 
αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα άλλων. Το ένα τρίτο περίπου των ερωτηθέντων θεωρεί ότι ούτε η 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού ούτε η νομοθεσία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες ή τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές καλύπτει πλήρως τα προβλήματα αυτά. Φαίνεται να υπάρχει έντονη ανησυχία σχετικά 
με τη δίκαιη πρόσβαση σε πόρους δεδομένων στην αγορά εξυπηρέτησης μετά την πώληση αυτοκινήτων. Οι 
μεγάλες επιχειρήσεις, ωστόσο, θεωρούν ότι η νομοθεσία περί ανταγωνισμού αντιμετωπίζει επαρκώς τα 
προβλήματα κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. 

Οι κάτοχοι δεδομένων θεωρούν ότι οι επενδύσεις τους στη συλλογή δεδομένων (ικανότητες) 
προστατεύονται επαρκώς, ιδίως μέσω της οδηγίας για τη βάση δεδομένων και της οδηγίας για την 
προστασία του εμπορικού απόρρητου χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες ρυθμίσεις. 

Στην ερώτηση σχετικά με τη θέση τους για τη μελλοντική ανάπτυξη της οικονομίας των δεδομένων, σχεδόν 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη συμφώνησαν με τον στόχο της Επιτροπής να καταστούν  διαθέσιμα 
περισσότερα δεδομένα για επαναχρησιμοποίηση. 

Ωστόσο, οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι επισημαίνουν ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά 
οποιαδήποτε μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν από την Επιτροπή ώστε  να είναι διαθέσιμα για 
επαναχρησιμοποίηση περισσότερα δεδομένα. 

Ισχυρίζονται ότι οι αξιακές αλυσίδες δεδομένων και τα επιχειρηματικά μοντέλα με βάση δεδομένα είναι 
εξαιρετικά ετερογενή, γεγονός που καθιστά δύσκολο τον σχεδιασμό ενιαίων λύσεων για όλα τα 
προβλήματα. Την άποψη αυτή συμμερίζονται σε μεγάλο βαθμό και τα κράτη μέλη που είχαν συμμετάσχει  
σε ημερίδα εργασίας σχετικά με το θέμα αυτό. Σχεδόν όλες οι εταιρείες ή οι επιχειρηματικές οργανώσεις 
πιστεύουν ότι η ελευθερία σύναψης συμβάσεων θα πρέπει να υπερισχύει. Αυτό θα συνέβαλλε ώστε να 
προσαρμοστούν οι επιμέρους λύσεις σε συγκεκριμένες ανάγκες ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Οι 
συμβάσεις θα πρέπει να βασίζονται στην εμπιστοσύνη, πράγμα που είναι απαραίτητο κατά την ανταλλαγή 
δεδομένων. Μια πτυχή της οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι η διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο τα δεδομένα θα αποθηκεύονται, θα υφίστανται επεξεργασία και για ποιον σκοπό θα 
χρησιμοποιηθούν. Οι κάτοχοι δεδομένων πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι εταίροι τους σέβονται τη 
νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και τηρούν τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. 
Τέλος, οι επιχειρήσεις πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι επενδύσεις στις ικανότητες συλλογής δεδομένων 
(ιδίως όσα διαθέτουν αισθητήρες, συνδεδεμένα με το διαδίκτυο των αντικειμένων μηχανήματα, εργαλεία ή 
συσκευές) μπορούν να αποσβεσθούν και πρέπει να προστατεύουν τις εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες. 

                                                           
3
 Βλ. έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2017)2) που συνοδεύει την ανακοίνωση με τίτλο 

«Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων», COM(2017)9, σ. 14. 
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Πολλοί ενδιαφερόμενα μέρη ανέφεραν κατά τις συνεδριάσεις και τις ημερίδες πως το καίριο ζήτημα στην 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) δεν έχει να κάνει τόσο με το ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των 
δεδομένων αλλά τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένη η πρόσβαση. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής 
Στρατηγικής, σε σχετικό έγγραφό του, καθώς και πανεπιστημιακοί τάχθηκαν ανοιχτά υπέρ αυτής της 
άποψης. Αμφότεροι υποστήριξαν ότι υπήρχε μια επιλογή πολιτικής που πρέπει να γίνει μεταξύ της 
δημιουργίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας για δεδομένα και της προώθησης της περαιτέρω διεύρυνσης της 
πρόσβασης σε δεδομένα. 

Η ιδέα ενός δικαιώματος επεξεργασίας δεδομένων από μηχανήματα με αισθητήρες, εργαλεία ή συσκευές, 
αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό όταν ανατίθεται είτε αποκλειστικά στον κατασκευαστή πρωτότυπου 
εξοπλισμού (ΚΠΕ) ή στον χρήστη μιας μηχανής , εργαλείου ή συσκευής με αισθητήρα. Ορισμένα από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη πιστεύουν ότι δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί ο δεδηλωμένος σκοπός της 
διευκόλυνσης της εμπορευσιμότητας των δεδομένων, ενισχύοντας το νομικό τους καθεστώς. Η εν λόγω 
δυνητική μελλοντική πορεία θα μπορούσε, αντιθέτως, να ενισχύσει τον de facto έλεγχο του κατόχου στην 
πρόσβαση σε δεδομένα, να δημιουργήσει νομική αβεβαιότητα όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή και, ως 
εκ τούτου, να δημιουργηθεί πρόσθετο νομικό κόστος συναλλαγής. Από την άλλη πλευρά, η ιδέα ενός 
δικαιώματος εκμετάλλευσης δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ του κατασκευαστή πρωτότυπου 
εξοπλισμού (ΚΠΕ) και του χρήστη μια μηχανής , εργαλείου ή συσκευής με αισθητήρα, είχε σχετικά ευνοϊκή 
απήχηση. Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ στηρίζουν μια τέτοια λύση. 

Σε γενικές γραμμές, οι ερωτηθέντες είδαν θετικά την επιβολή υποχρέωσης στους κατόχους δεδομένων για 
έκδοση άδειας εκμετάλλευσης  ορισμένων δεδομένων υπό δίκαιους, εύλογους και χωρίς διακρίσεις όρους. 
Από την άλλη πλευρά, το ένα τρίτο των ερωτηθέντων — ιδίως εταιρείες που διαθέτουν δεδομένα- 
εξέφρασαν έντονες ανησυχίες σχετικά με αυτή τη λύση. 

Η «τεχνική λύση», ήτοι η ενθάρρυνση της χρήσης διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογής (API) είχε την 
μεγαλύτερη απήχηση. Ωστόσο, όπως επισήμανε μεγάλος αριθμός ερωτηθέντων, οι API αποτελούν μόνο ένα 
όχημα για την ανταλλαγή δεδομένων και χρησιμοποιούνται μόνο όταν οι εταιρείες που διαθέτουν 
δεδομένα έχουν ήδη αποφασίσει να τα μοιραστούν. 

Περίπου το ήμισυ των ερωτηθέντων (οριακά πάνω ή κάτω από το 50%) υποστήριξε τις άλλες προτεινόμενες 
λύσεις που απαριθμούνται στο διαδικτυακό ερωτηματολόγιο (καθοδήγηση σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ, 
προκαθορισμένοι κανόνες συμβάσεων σε συνδυασμό με συνιστώμενες τυποποιημένες ρήτρες της 
συμβάσεως). Στην ημερίδα που επικεντρώθηκε στις ΜΜΕ, εκφράστηκε μερική στήριξη σε ήπια μέτρα, όπως 
οι τυποποιημένοι όροι σε συμβάσεις προκειμένου να διατηρηθεί χαμηλότερο το κόστος συναλλαγών για 
τους μικρότερους συμμετέχοντες. Στην ημερίδα σχετικά με την οικονομία των δεδομένων στην Ψηφιακή 
Συνέλευση 2017, αρκετοί στήριξαν και την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για την πρόσβαση και την ανταλλαγή δεδομένων. Οι εν λόγω λύσεις αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό από 
ορισμένους από τους ερωτηθέντες, καθώς για κάποιους δεν είναι αρκετά αποτελεσματικές ενώ για άλλους 
είναι υπερβολικές. Συγκεκριμένα, οι μισοί τάχθηκαν υπέρ της θέσπισης προκαθορισμένων αλλά μη 
υποχρεωτικών κανόνων για τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) μαζί με ένα μηχανισμό ελέγχου 
καταχρηστικών πρακτικών και οι άλλοι μισοί κατά. 

Όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί σε κάθε τομέα, οι συμμετέχοντες στην Ψηφιακή συνέλευση και 
στην ημερίδα για τις ΜΜΕ υποστήριξαν την ιδέα να δημιουργηθούν περιβάλλοντα δοκιμών. 

Η έκκληση για παρέμβαση στην αγορά ήταν εντονότερη σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε επί του οχήματος 
δεδομένα και δεδομένα που προκύπτουν από ένα περιβάλλον έξυπνης γεωργίας: 

- Όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα εντός του οχήματος, οι θέσεις των ενδιαφερόμενων 
μερών ήταν αρκετά έντονες. Οι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού παραθέτουν τους λόγους για τους 
οποίους τρίτοι πρέπει να υποχρεούνται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μέσω εξωτερικού εξυπηρετητή 
και όχι απευθείας από το όχημα. Οι κυριότεροι έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Τα 
ενδιαφερόμενα μέρη από την αγορά εξυπηρέτησης μετά την πώληση (που περιλαμβάνει αλλά δεν 
περιορίζεται στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση οχημάτων) εξέφρασαν ιδιαίτερες ανησυχίες για τη 
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διατήρηση της βιωσιμότητας των σημερινών επιχειρηματικών μοντέλων και για τις ευκαιρίες ανάπτυξης 
εντελώς νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Στις ημερίδες που ασχολήθηκαν με τις ΜΜΕ και την έξυπνη 
βιομηχανία, ο τομέας αυτός υποστήριξε σθεναρά τη ρυθμιστική παρέμβαση. 

- Στον γεωργικό τομέα, το 77% των συμμετεχόντων σε ημερίδα που διοργάνωσε η γεωργική 
Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ-AGRI) θεώρησε ότι παραγωγός των δεδομένων (ο αγρότης, η 
εταιρεία τροφίμων, κλπ.) θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να καθορίζει ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα 
που παράγονται. 

Οι επιχειρήσεις του τομέα παροχής υπηρεσιών επισκευής φοβούνται την διάσπαση λόγω της 
εμπορευματοποίησης βιομηχανικών και οικιακών συσκευών που ενεργοποιούνται από το διαδικτύου των 
αντικειμένων. Κατά την άποψή τους, οι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού μπορεί να μπουν στον 
πειρασμό να αναπροσαρμόσουν τις συμφωνίες παροχής υπηρεσιών επισκευής ως αποτέλεσμα της 
μεγαλύτερης γνώσης των αναγκών των πελατών που προκύπτουν από τα δεδομένα ανατροφοδότησης από 
τις εν λόγω συσκευές. 

Η ιδέα του να επιτραπεί η πρόσβαση σε δεδομένα που τηρούνται από εταιρείες για δημόσιες αρχές, για 
λόγους δημοσίας τάξεως, αντιμετωπίστηκε επίσης σχετικά θετικά, ιδίως όσον αφορά την 
επαναχρησιμοποίηση, για σαφώς καθορισμένους λόγους (πρόληψη κινδύνων για τη δημόσια υγεία, 
πρόσβαση των στατιστικών υπηρεσιών ή δημόσια χρηματοδοτούμενη επιστημονική έρευνα). Ένα τρίτο των 
ερωτηθέντων, ωστόσο, διαφωνεί εντελώς. Πολλές εταιρείες ισχυρίστηκαν ότι αυτή η πρόσβαση στα 
δεδομένα θα πρέπει να αποζημιώνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις επενδύσεις στη συλλογή δεδομένων ή την 
προσαρμογή που θα ήταν απαραίτητη ώστε τα δεδομένα αυτά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις 
δημόσιες αρχές (π.χ. την μετατροπή των δεδομένων σε κατάλληλη μορφή , την ανωνυμοποίηση των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή εμπιστευτικών εμπορικών πληροφοριών). 

 

Ευθύνη 

Αυτό το τμήμα συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις προκλήσεις που παρουσιάζει η εξωσυμβατική και 
συμβατική ευθύνη στο πλαίσιο των προϊόντων και των υπηρεσιών του διαδικτύου των αντικειμένων (ΔτΑ), 
των αυτόνομων συστημάτων και της προηγμένης ρομποτικής. Παρόλο που χρησιμοποιήθηκαν πολλά 
εργαλεία (μελέτες, ημερίδες, διαδικτυακές δημόσιες διαβουλεύσεις) περαιτέρω διαβουλεύσεις κρίνονται 
απαραίτητες. 

Αν και υπάρχει συγκρατημένος ενθουσιασμός για την αλλαγή του ισχύοντος καθεστώτος ευθύνης, μερικοί 
από τους άμεσα ενδιαφερόμενους, κυρίως από την πλευρά του καταναλωτή, θεωρούν πως μια 
αναθεώρηση θα είναι ευεργετική και αναγκαία. 

Η συντριπτική πλειονότητα των παραγωγών που συμμετείχαν στη διαβούλευση δεν αντιμετώπισαν κάποιο 
ιδιαίτερο πρόβλημα, ούτε είχαν δυσκολίες σε ό,τι αφορά την ευθύνη για προϊόντα και υπηρεσίες του ΔτΑ, 
αυτόνομα συστήματα και προηγμένη ρομποτική. Πολύ λίγοι αντιμετώπισαν προβλήματα με την κατάταξη 
των προϊόντων και των υπηρεσιών του διαδικτύου των αντικειμένων, των αυτόνομων συστημάτων και της 
προηγμένης ρομποτικής ως προϊόντων ή υπηρεσιών, ή εν γένει σημαντικά προβλήματα στον εν λόγω 
τομέα. 

Ένας πολύ μικρός αριθμός των καταναλωτών που συμμετείχαν υπέστησαν ζημία. Τα κύρια θέματα που 
αναφέρονται στα έγγραφα θέσης που αποστέλλονται από καταναλωτικές οργανώσεις και δικηγορικά 
γραφεία είναι οι δυσκολίες, που αντιμετωπίζει ο καταναλωτής, να αποδείξει ότι το προϊόν είναι 
ελαττωματικό με αιτιώδη συνάφεια μεταξύ ελαττώματος και ζημίας, και αναγκάζεται να εφαρμόσει ένα 
στενό ορισμό της ζημίας. Τα έγγραφα αυτά τονίζουν επίσης το πρόβλημα της αποδείξεως ότι το λογισμικό 
δεν παρέχει στον καταναλωτή την ασφάλεια που δικαιούται να αναμένει. 
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Σε ό,τι αφορά τα είδη της ζημίας που δεν καλύπτει η ισχύουσα οδηγία περί ευθύνης λόγω ελαττωματικών 
προϊόντων, πολύ λίγοι ερωτηθέντες ανέφεραν τις "ζημίες λόγω χαμένης ευκαιρίας" ή τις "καθαρά 
οικονομικές ζημίες". Λόγω του περιορισμένου αριθμού απαντήσεων, δεν υπήρχαν σαφή στοιχεία σχετικά 
με το σύνηθες ποσό της ζημίας. 

Γενικά, φαίνεται να είναι πολύ σπάνιες οι ζημίες στο πλαίσιο των προϊόντων και υπηρεσιών του ΔτΑ , των 
αυτόνομων συστημάτων και της προηγμένης ρομποτικής. Αυτό μπορεί να συμβαίνει διότι τα προϊόντα και 
οι υπηρεσίες του ΔτΑ είναι νέα για τους καταναλωτές και έχουν χαμηλή διείσδυση στην αγορά. 

Δεδομένης της περιορισμένης εμπειρίας των ερωτηθέντων με πραγματικές περιπτώσεις ζημίας στα 
προϊόντα και υπηρεσίες του ΔτΑ, τα αυτόνομα συστήματα και την προηγμένη ρομποτική, δεν υπάρχει 
σαφής εικόνα του ποιος πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος όταν τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες 
αποδειχθούν ανεπαρκή. Ίσος αριθμός ερωτηθέντων υποστηρίζει την κοινή ευθύνη όλων των μερών που 
συμβάλλουν σε ένα προϊόν, την ατομική ευθύνη κάθε παραγωγού ή την ευθύνη του τελικού 
παραγωγού/συναρμολογητή του συστήματος. 

Ορισμένες ενώσεις καταναλωτών δήλωσαν ότι, εφόσον είναι εξαιρετικά δύσκολο για τους τελικούς πελάτες 
να εντοπίσουν το ελαττωματικό τμήμα μιας έξυπνης συσκευής, θα πρέπει αυτές να μπορούν να 
απευθύνουν αξιώσεις αποζημίωσης στους τελικούς παραγωγούς. Ορισμένοι από τους ερωτηθέντες 
ζήτησαν νέα συστήματα διαχείρισης κινδύνου ώστε να μεγιστοποιηθούν τα συνολικά οφέλη για την 
κοινωνία και να ελαχιστοποιηθεί το συνολικό κόστος.   

Οι γνώμες σχετικά με το προτιμώμενο καθεστώς ευθύνης διίστανται. Ορισμένοι από τους ερωτηθέντες 
ανέφεραν ότι η ευθύνη για προϊόντα και υπηρεσίες του ΔτΑ, τα αυτόνομα συστήματα και την προηγμένη 
ρομποτική, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί επαρκώς μέσω συμβάσεων, ενώ ο ίδιος αριθμός ερωτηθέντων 
εξέφρασε την αντίθετη άποψη. Πολύ περισσότεροι θεωρούν πως οι συμβατικές λύσεις αντιμετωπίζουν το 
ζήτημα τουλάχιστον εν μέρει. Από τα 50 έγγραφα θέσης στα οποία συζητήθηκε η ευθύνη, τα 32 ανέφεραν 
ότι το σημερινό πλαίσιο ευθύνης επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των νέων τεχνολογιών, 
όπως το διαδίκτυο των αντικειμένων και τα αυτόνομα συστήματα. Οκτώ ζήτησαν επανεξέταση του 
ισχύοντος πλαισίου και στα υπόλοιπα εξετάζεται το ζήτημα της ευθύνης χωρίς να συμπεραίνεται ότι ήταν 
αναγκαία η επανεξέταση. 

Υποβλήθηκαν πορίσματα και από άλλες ημερίδες και μελέτες: 

 Είναι πιο δύσκολο (και έχει ίσως μικρότερη σημασία) να χαραχτεί μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ 
υπηρεσιών και προϊόντων όταν αναφερόμαστε σε τεχνολογίες όπως το διαδίκτυο των 
αντικειμένων, τα αυτόνομα συστήματα και η προηγμένη ρομποτική. Για τον λόγο αυτό είναι 
δύσκολο να ερμηνευθεί και να εφαρμοσθεί η νομοθεσία, ιδίως δεδομένου ότι υπάρχει νομοθεσία 
της ΕΕ σχετικά με την ευθύνη για τα προϊόντα αλλά όχι για τις υπηρεσίες. Για παράδειγμα, δεν είναι 
σαφές σε ποιο βαθμό τα ψηφιακά δεδομένα ή το λογισμικό (που διακρίνονται από το υλικό 
υπόθεμα ) μπορούν να θεωρηθούν ως «προϊόν» σε ολόκληρη την ΕΕ, ή πώς θα πρέπει να 
αξιολογούνται οι σύνθετες προσφορές που αποτελούνται και από προϊόν και από λογισμικό, 
ενδεχομένως, από διαφορετικούς κατασκευαστές. 

 Ένα άλλο ζήτημα σχετίζεται με τις έννοιες των ελαττωμάτων και την ασφάλεια των προϊόντων, 
έννοιες που παραδοσιακά συνδέονται με τις προσδοκίες του χρήστη σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. 
όσο μεγαλύτερη προσπάθεια γίνεται για να διασφαλιστεί η ασφάλεια, τόσο μειώνεται το 
ενδεχόμενο χαμηλών επιδόσεων ή εμφάνισης λειτουργικών προβλημάτων που ενδέχεται να 
προκύψουν κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Πώς πρέπει να αξιολογηθεί αυτό στην 
περίπτωση των αυτόνομων συστημάτων και της προηγμένης ρομποτικής, όταν ένα προϊόν (ή μια 
υπηρεσία που σχετίζονται με ένα προϊόν) αρχίζει να συμπεριφέρεται με απρόβλεπτο, δυνητικά 
επικίνδυνο τρόπο; Σήμερα, το ζήτημα της ασφάλειας περιλαμβάνει επίσης τον μεταβαλλόμενο 
ρόλο των χρηστών των προϊόντων και υπηρεσιών, που συμβάλουν στη διατήρηση και την ανάπτυξη 
συστημάτων με μέσα όπως η αναβάθμιση του λογισμικού ή «κατάρτιση» σε προϊόντα και 
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εφαρμογές. Η οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό ασχολείται με τις προκλήσεις στην καινοτομία σε ό,τι 
αφορά τη διασυνδεσιμότητα και τη διαλειτουργικότητα των προϊόντων ή των συστημάτων. 

 Όταν πρόκειται για σύνθετες, πολύπλοκες τεχνολογίες που συνδυάζουν προϊόντα και υπηρεσίες, 
μπορεί να είναι δύσκολο να καταλογιστεί η ευθύνη σε περίπτωση ζημίας (δηλαδή να αποδειχθεί η 
ύπαρξη ελαττώματος και η σύνδεση μεταξύ ζημίας και ελαττώματος). Στην ρομποτική και το 
διαδίκτυο των αντικειμένων, η πολυπλοκότητα αυτή μπορεί να υπονομεύσει την προστασία των 
καταναλωτών. 

 Πρέπει επίσης να αναγνωριστεί ότι υπάρχει συμπληρωματική νομοθεσία που άπτεται ζητημάτων 
ευθύνης σε ένα συγκεκριμένο οικοσύστημα, όπως οι νόμοι για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή οι 
κανόνες κυκλοφορίας οχημάτων χωρίς οδηγό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κατακερματισμό των 
προσεγγίσεων όσον αφορά την ευθύνη στις χώρες της ΕΕ. 

 

Τα αποτελέσματα της τομεακής δέσμευσης όλων των ενδιαφερόμενων μερών της αυτοκινητοβιομηχανίας, 
των υπηρεσιών, των επιχειρήσεων της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και ποτών, των μηχανικών 
συσκευών και στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων έδειξαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των 
ενδιαφερομένων μερών (39 από τις 40 ενώσεις που συμμετέχουν, καθώς και 6 από τις 9 επιχειρήσεις) 
θεωρεί πως επαρκεί το σημερινό πλαίσιο ευθύνης για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων τεχνολογιών 
όπως τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του διαδικτύου των αντικειμένων (ΔτΑ), τα αυτόνομα συστήματα και η 
προηγμένη ρομποτική. 

Ενώ αναγνωρίζεται η σημασία των ζητημάτων ευθύνης,  παρατηρείται άνιση πρόοδος στις επιμέρους χώρες 
της ΕΕ. Κύριο μήνυμα ήταν ότι κάθε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω και να 
εξετασθεί προσεκτικά προτού προβλεφθεί οποιαδήποτε αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. 
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην περαιτέρω ανάλυση της κατάστασης, όπως επίσης και στη στήριξη 
καινοτόμων επιχειρήσεων που έχουν ήδη συναντήσει τα εν λόγω εμπόδια όπως η νομική αβεβαιότητα, 
ορισμένες φορές μέσω νομικής καθοδήγησης και νομικής διευκρίνισης. Επιπλέον, ορισμένες χώρες της ΕΕ 
έχουν ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί πέρα από τα περιχαρακώματα των πολιτικών ανά 
τομέα — όπως συνέβη με τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα — και να εξετάσει το ζήτημα της ευθύνης ως 
οριζόντιο ζήτημα. 

 

Φορητότητα των μη προσωπικών δεδομένων, διαλειτουργικότητα, 
πρότυπα 

Φορητότητα  
Περίπου το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στη διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση 
δήλωσαν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να μεταφέρουν 
δεδομένα. Περίπου το ένα τρίτο των ερωτηθέντων ισχυρίζονται ότι αντιμετώπισαν δυσκολίες με τη 
μεταφορά δεδομένων. Ωστόσο, με βάση τις απαντήσεις των ΜΜΕ, το σκηνικό αλλάζει. Οι περισσότεροι 
ερωτηθέντες από τις ΜΜΕ, οι οποίοι σκόπευαν να αλλάξουν παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, 
ανέφεραν πως αντιμετώπισαν δυσκολίες. Οι περισσότεροι ανέφεραν την επιλογή μεταφοράς μη 
προσωπικών δεδομένων ως σημαντικό παράγοντα. Γενικά, οι ερωτηθέντες κάθε κατηγορίας συμφωνούν 
ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να διευκολυνθεί η φορητότητα των δεδομένων μη προσωπικού 
χαρακτήρα. Προβλέπουν ότι αυτό θα αποτελέσει ζήτημα στο μέλλον. 
 
Πολλοί ερωτηθέντες, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από βιομηχανικούς τομείς όπως οι 
μεταφορές, η ενέργεια και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, βλέπουν θετικά την πιθανότητα η Επιτροπή να 
θεσπίσει  δικαιώματα βασιζόμενα σε αρχές για τη φορητότητα των δεδομένων στο πλαίσιο της αλλαγής 
παρόχου υπολογιστικού νέφους. Οι ερωτηθέντες από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και από την 
πανεπιστημιακή κοινότητα ήταν συγκρατημένα αισιόδοξοι. Ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία 
και η Εσθονία, έχουν δείξει ενδιαφέρον για τη θέσπιση νομικών δικαιωμάτων φορητότητας. 
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Οι ενδιαφερόμενοι από την κοινότητα του υπολογιστικού νέφους εξέφρασαν τις απόψεις τους σε ημερίδα 
σχετικά με την αλλαγή παρόχων υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Οι βασικές τεχνικές προκλήσεις που 
αναφέρθηκαν ήταν η έλλειψη τυποποίησης για την εφαρμογή της φορητότητας, οι προκλήσεις στη μορφή 
των δεδομένων , οι δυσκολίες στον εντοπισμό/εξαγωγή δεδομένων και μεταδεδομένων και ο εκτιμώμενος 
χρόνος που χρειάζεται για την απόκτηση και τη μεταφορά αυτών. Τα κύρια νομικά εμπόδια που 
αναφέρθηκαν ήταν η προστασία των δεδομένων, η έλλειψη σχεδίων εγκατάλειψης και η διάρκεια 
διατήρησης των δεδομένων. Οι οικονομικές πτυχές αφορούν επίσης τους χρήστες του νέφους, που συχνά 
επιβαρύνονται όλο το κόστος αλλαγής παρόχου υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Οι συμμετέχοντες ήταν 
σε γενικές γραμμές θετικοί ως προς τη θέσπιση ενός ενωσιακού νομικού δικαιώματος. Επιπλέον, ανέφεραν 
τη δυνατότητα θέσπισης κώδικα δεοντολογίας ανά τομέα και τη συνεργασία ώστε να διασφαλιστεί η 
διαφάνεια των API. 
 
Σχετικά με τη θέσπιση των γενικών (δηλαδή που δεν αφορούν ειδικά το υπολογιστικό νέφος), δικαιωμάτων 
φορητότητας, πολλοί προτείνουν να παρατηρηθεί πώς εφαρμόζεται στην πράξη το δικαίωμα που 
θεσπίσθηκε με το άρθρο 20 του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων .Πολλοί από τους 
ερωτηθέντες αναφέρθηκαν στη δυσκολία διαχωρισμού μη προσωπικών δεδομένων από τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτό το γενικό δικαίωμα, πολλοί από τους ερωτηθέντες από μεγάλες εταιρείες 
και οργανισμούς, θεωρούν πως η εφαρμογή της φορητότητας των δεδομένων είναι προτιμότερο να 
ανατεθεί σε συμβατικές ή τεχνικές λύσεις, σε πρότυπα που έχουν καθοριστεί ανά τομέα καθώς και στην 
ανάπτυξη των δεξιοτήτων για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ΜΜΕ. 
 
Πολλοί από τους ερωτηθέντες επικεντρώθηκαν στις πτυχές της φορητότητας των δεδομένων που έχουν να 
κάνουν με την ανταλλαγή μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή αν και η ανακοίνωση σχετικά με την 
οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων επικεντρώνεται κυρίως στις πτυχές επιχείρησης προς 
επιχείρηση. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης γύρω από τα ζητήματα της 
φορητότητας που είναι η σχέση καταναλωτή-δεδομένων. 
 
Επιπλέον, η στάση απέναντι στη φορητότητα των δεδομένων, μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τομέα. 
Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα του Απριλίου 2017 για τη γεωργία ισχυρίστηκαν πως η φορητότητα των 
δεδομένων θα πρέπει να αποτελεί βασικό και δωρεάν στοιχείο σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, παρέχοντας 
έτσι τη δυνατότητα στους παραγωγούς να μεταφέρουν τα δεδομένα τους σε ανταγωνιστικές ή 
διαφορετικές πλατφόρμες. 
 
 

Διαλειτουργικότητα και πρότυπα  
Η διαλειτουργικότητα αποτελεί πιεστικό πρόβλημα για πολλούς από τους συμμετέχοντες στη διαδικτυακή 
δημόσια διαβούλευση και υπάρχει συναίνεση σχετικά με την ανάγκη για πρότυπα διαλειτουργικότητας. 
 
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες που χρησιμοποιούν υπολογιστικό νέφος προτιμούν λύσεις που συνάδουν με 
τα πρότυπα και σε γενικές γραμμές επίσης ανοικτά πρότυπα. Δόθηκαν πολυάριθμα παραδείγματα των 
προτύπων που σχετίζονται με το υπολογιστικό νέφος, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων σχετικά με την 
πρόσβαση, της μορφής των δεδομένων, της προστασίας των δεδομένων, της ασφάλειας στο υπολογιστικό 
νέφος και των API.Οι κύριοι λόγοι για τους οποίους ζητήθηκαν λύσεις που να συνάδουν με τα πρότυπα 
είναι η ασφάλεια και η προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. 
 
Μεταξύ των τεχνικών μέτρων ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε δεδομένα και στην αναζήτηση, δόθηκε 
προτεραιότητα σε κοινά σχέδια μεταδεδομένων. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες προτιμούν τη βελτίωση των 
υφιστάμενων προτύπων, παρά τον καθορισμό νέων, αλλά πολλοί επίσης επιθυμούν επίσης συστάσεις για 
την εφαρμογή των προτεραιοτήτων τους. Σε ό,τι αφορά τις νομικές πράξεις, οι περισσότεροι από τους 
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ερωτηθέντες επιλέγουν τις κατευθυντήριες γραμμές και ακολουθεί η νομοθεσία της ΕΕ και οι δράσεις 
στήριξης. 
 
Κρίνοντας από τα σχόλια στο ερωτηματολόγιο και από τα έγγραφα θέσεων που ελήφθησαν, πολλοί 
πιστεύουν ότι πρέπει να εναπόκειται στη βιομηχανία να αναπτύξει πρότυπα, ή ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξετάσει το υφιστάμενο έργο σχετικά με πρότυπα (οριζόντια και τομεακά) πριν από τη λήψη οιωνδήποτε 
περαιτέρω μέτρων. Πολλοί από τους ερωτηθέντες προτιμούν τεχνικές λύσεις σε θέματα οικονομίας 
δεδομένων και όχι νομικές ή πολιτικές λύσεις. Τα αποτελέσματα από τη δέσμευση των ενδιαφερομένων 
μερών ανά τομέα  επιβεβαιώνει την προτίμηση αυτή.    
 

 
 


