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Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να «τιθασεύσει»
τις μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες
και να προστατεύσει τις συναλλαγές σε αυτές
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και σε εξαιρετικές περιπτώσεις προσωρινή αναστολή της παροχής υπηρεσιών. Οι
‘πολύ μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες’
υπόκεινται στην άμεση και αποκλειστική
εποπτεία και ρύθμιση της Επιτροπής συνεπικουρούμενης από το συμβουλευτικού
χαρακτήρα προτεινόμενο προς σύσταση
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών
(“EBDS”). Για τις λοιπές πλατφόρμες που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της DSA,
αρμόδιες θα είναι οι σχετικές εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών-μελών
αναφορικά με τις υπηρεσίες που είναι
εγκατεστημένες στην επικράτειά τους σε
συνεργασία με το EBDS.
Η DMA περιλαμβάνει κανόνες για
πλατφόρμες που παρέχουν υπηρεσίες που
τις καθιστούν “gatekeepers” σύμφωνα με
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή») δημοσίευσε στις 15.12.2020 τις προτάσεις κανονισμών για τις ψηφιακές
υπηρεσίες, Digital Services Act (“DSA”)
και τις ψηφιακές αγορές, Digital Markets
Act (“DMA”), αντίστοιχα. Σκοπός τους
είναι η καλύτερη προστασία των online
χρηστών/καταναλωτών από τον κίνδυνο διάδοσης ή χρήσης παράνομου περιεχομένου,
αγαθών και υπηρεσιών, η μετάβαση σε πιο
δίκαιες, διαφανείς και ανοιχτές ψηφιακές αγορές, καθώς και η αντιμετώπιση
της έλλειψης ανταγωνισμού στις ψηφιακές
αγορές εξαιτίας κυρίως των πολύ μεγάλων
ηλεκτρονικών πλατφορμών που δρουν ως
“gatekeepers” και εμποδίζουν την είσοδο
νέων ανταγωνιστών στην εκάστοτε ψηφιακή αγορά.
Η DSA θέτει κανόνες για την ευθύνη των
ψηφιακών πλατφορμών για το περιεχόμενο,
τα αγαθά και τις διαφημίσεις που περιλαμβάνουν. Η πρόταση αφορά στις πλατφόρμες που προσφέρουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, στους παρόχους υπηρεσιών hosting
και στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που
‘συνδέουν’ τους πωλητές με τους καταναλωτές. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται
διαφέρουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά,
το μέγεθος και τον κοινωνικό αντίκτυπο
της πλατφόρμας ή του παρόχου, ενώ μόνο
οι ‘πολύ μεγάλες ηλεκτρονικές πλατφόρμες’, δηλαδή όσες χρησιμοποιούνται από
περισσότερο από το 10% των καταναλωτών
της ΕΕ, υπόκεινται στο πλήρες πεδίο ρυθμίσεων της DSA.
Οι βασικές κατηγορίες υποχρεώσεων
που εισάγονται είναι εκείνες που αφορούν στον εντοπισμό και αντιμετώπιση
του παράνομου περιεχομένου, αγαθών και
υπηρεσιών, στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις διαφημίσεις, καθώς και στο
due diligence σχετικά με τους συμβαλλόμενους πωλητές ορισμένων πλατφορμών.
Τυχόν παραβάσεις των κανόνων μπορούν
να επιφέρουν πρόστιμα έως 6% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών των παραβατών

αντικειμενικά-ποσοτικά κριτήρια, όπως
ετήσιος κύκλος εργασιών στον ΕΟΧ για
τα προηγούμενα 3 έτη τουλάχιστον €6.5
δισ., μέση κεφαλαιοποίηση €65 δισ. και
παροχή «υπηρεσιών κύριας πλατφόρμας» σε
τουλάχιστον 3 κράτη-μέλη. Οι «υπηρεσίες
κύριας πλατφόρμας», δηλαδή υπηρεσίες που
έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική
αγορά και μέσω του οικοσυστήματος της
πλατφόρμας συνδέουν επιχειρήσεις με τελικούς χρήστες, περιγράφονται αναλυτικά
και πρέπει να αφορούν σε 45 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς τελικούς χρήστες
και περισσότερους από 10,000 ετήσιους
ενεργούς επιχειρηματικούς χρήστες. Τα
κριτήρια αυτά δεν είναι απόλυτα και οι
επιχειρήσεις μπορούν να ανταποδείξουν
ότι, παρότι πληρούν τα ποσοτικά κριτήρια,
δεν είναι “gatekeepers”. Αντιστοίχως, η
Επιτροπή μπορεί να καθορίσει μία «υπηρεσία κύριας πλατφόρμας» ως “gatekeeper”,
παρότι υπολείπεται του ποσοτικού, εάν η
σχετική υπηρεσία αναμένεται να αποκτήσει
σημαντική θέση στην ψηφιακή αγορά.
Η DMA περιλαμβάνει έναν κατάλογο exante υποχρεώσεων για τους “gatekeepers”
και ορίζει 7 per se απαγορευμένες πρακτικές και 11 πρακτικές που μπορεί
να είναι προβληματικές για τον ανταγωνισμό και απαιτούν περαιτέρω έλεγχο. Αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου
συμμόρφωσης και επιβολής των κανόνων
της DΜA διατηρεί η Επιτροπή, έχοντας
ευρείες εξουσίες και δυνατότητα επιβολής προστίμων έως 10% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών των παραβατών. ■
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