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Ο∆ΗΓΙΑ 2000/   /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας,

ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά

("Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο")

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, το

άρθρο 55 και το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 30, 5.2.1999, σ. 4 και ΕΕ C
2 ΕΕ C 169, 16.6.1999, σ. 36.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Μαΐου 1999 (ΕΕ C 279, 1.10.1999, σ. 389),

κοινή θέση του Συµβουλίου της             (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της               (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στη δηµιουργία ολοένα στενότερων δεσµών µεταξύ των

ευρωπαϊκών κρατών και λαών και στην εξασφάλιση της οικονοµικής και κοινωνικής

προόδου· σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά

αποτελεί έναν χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα µέσα στον οποίο διασφαλίζεται η ελεύθερη

κυκλοφορία των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών καθώς και η ελευθερία εγκατάστασης· η

ανάπτυξη των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στο χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα

είναι ζωτικής σηµασίας µέσο για την κατάργηση των φραγµών που χωρίζουν τους

ευρωπαϊκούς λαούς·

(2) η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας

προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην Κοινότητα, ιδίως στις µικροµεσαίες

επιχειρήσεις, θα διευκολύνει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων καθώς και τις

επενδύσεις στην καινοτοµία, και µπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής

βιοµηχανίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο καθένας θα έχει πρόσβαση στο Internet·

(3) το κοινοτικό δίκαιο και τα χαρακτηριστικά της κοινοτικής έννοµης τάξης αποτελούν στοιχείο

ζωτικής σηµασίας που θα επιτρέψει στους ευρωπαίους πολίτες και επιχειρηµατίες να

εκµεταλλευτούν πλήρως, ανεξαρτήτως των συνόρων, τις ευκαιρίες που προσφέρει το

ηλεκτρονικό εµπόριο· εποµένως, η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει υψηλό

επίπεδο ολοκλήρωσης της νοµοθεσίας σε κοινοτικό επίπεδο, προκειµένου να εγκαθιδρύσει

έναν πραγµατικό χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της

πληροφορίας·
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(4) είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι το ηλεκτρονικό εµπόριο θα µπορέσει να επωφεληθεί

πλήρως από την εσωτερική αγορά, και ότι εποµένως, όπως και στην περίπτωση της οδηγίας

89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισµό ορισµένων

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την

άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων 1, θα επιτευχθεί υψηλό επίπεδο κοινοτικής

ολοκλήρωσης·

(5) η ανάπτυξη των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στην Κοινότητα παρακωλύεται

από ορισµένα νοµικά εµπόδια στην καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς τα οποία

καθιστούν λιγότερο ελκυστική την άσκηση της ελευθερίας της εγκατάστασης και της

ελεύθερης παροχής υπηρεσιών· τα εν λόγω εµπόδια απορρέουν από τις αποκλίσεις των

νοµοθεσιών καθώς και από την έλλειψη ασφάλειας δικαίου ως προς το ποιοί εθνικοί κανόνες

ισχύουν για τις υπηρεσίες αυτές· ενόψει της απουσίας συντονισµού και προσαρµογής των

νοµοθεσιών στους συγκεκριµένους τοµείς, µπορεί να δικαιολογείται η ύπαρξη των εµποδίων

αυτών υπό το πρίσµα της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων· δεν

υπάρχει ασφάλεια δικαίου όσον αφορά την έκταση στην οποία τα κράτη µέλη µπορούν να

ασκούν έλεγχο σε υπηρεσίες που προέρχονται από άλλα κράτη µέλη·

(6) µε βάση τους κοινοτικούς στόχους των άρθρων 43 και 49 της Συνθήκης και του παράγωγου

κοινοτικού δικαίου, τα εµπόδια αυτά θα πρέπει να καταργηθούν µε το συντονισµό ορισµένων

εθνικών νοµοθεσιών και µε την αποσαφήνιση ορισµένων νοµικών εννοιών σε κοινοτικό

επίπεδο, στο βαθµό που χρειάζεται για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· η

παρούσα οδηγία πραγµατεύεται µόνο ορισµένα ειδικά ζητήµατα που δηµιουργούν

προβλήµατα για την εσωτερική αγορά και, ως εκ τούτου, είναι απολύτως συνεπής µε την

αρχή της επικουρικότητας όπως αυτή διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης·

                                                
1 ΕΕ L 298, 17.10.1989, σ. 23. Οδηγία που τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/36/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 202, 30.7.1997, σ. 60).
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(7) προκειµένου να εξασφαλιστούν η ασφάλεια δικαίου και η εµπιστοσύνη του καταναλωτή, η

παρούσα οδηγία πρέπει να καθορίζει ένα σαφές γενικό πλαίσιο που να καλύπτει ορισµένες

νοµικές πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου στην εσωτερική αγορά·

(8) στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η δηµιουργία νοµικού πλαισίου που θα εξασφαλίζει την

ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας µεταξύ κρατών µελών

και όχι η εναρµόνιση του ποινικού δικαίου αυτού καθ'εαυτού·

(9) η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας µπορεί σε πολλές

περιπτώσεις να αντικατοπτρίζει στο κοινοτικό δίκαιο, κατά τρόπο συγκεκριµένο, µια

γενικότερη αρχή, ήτοι την ελευθερία έκφρασης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 10,

παράγραφος 1 της Σύµβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των

θεµελιωδών ελευθεριών, την οποία έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη µέλη· για το λόγο αυτό,

οι οδηγίες που καλύπτουν την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας πρέπει να

εξασφαλίζουν ότι µπορεί κανείς να επιδίδεται στην εν λόγω δραστηριότητα ελεύθερα βάσει

του ως άνω άρθρου, µε µόνη επιφύλαξη τους περιορισµούς που ορίζει η παράγραφος 2 του εν

λόγω άρθρου και το άρθρο 46, παράγραφος 1 της Συνθήκης· η παρούσα οδηγία δεν έχει

σκοπό να θίξει τους εθνικούς θεµελιώδεις κανόνες και αρχές που αφορούν την ελευθερία της

έκφρασης·

(10) σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, τα µέτρα που προβλέπει η παρούσα οδηγία

περιορίζονται στο ελάχιστο αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου της οµαλής λειτουργίας

της εσωτερικής αγοράς· εφόσον είναι απαραίτητη µια παρέµβαση σε κοινοτικό επίπεδο και

προκειµένου να εξασφαλιστεί ένας χώρος ο οποίος θα είναι πράγµατι χωρίς εσωτερικά

σύνορα για το ηλεκτρονικό εµπόριο, η οδηγία οφείλει να εξασφαλίζει την υψηλού επιπέδου

προστασία των στόχων γενικού συµφέροντος, ιδίως την προστασία των ανηλίκων και της

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την προστασία του καταναλωτή και την προστασία της δηµόσιας

υγείας· σύµφωνα µε το άρθρο 152 της Συνθήκης, η προστασία της δηµόσιας υγείας είναι

ουσιαστική συνιστώσα των άλλων πολιτικών της Κοινότητας·
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(11) η παρούσα οδηγία δεν θίγει το επίπεδο προστασίας, ιδίως της δηµόσιας υγείας και των
συµφερόντων του καταναλωτή, όπως θεσπίζεται σε κοινοτικές πράξεις· µεταξύ άλλων, η
οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά µε τις καταχρηστικές
ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές 1 και η οδηγία 97/7/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία
των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις 2, αποτελούν ουσιώδες στοιχείο για την
προστασία του καταναλωτή στις συµβατικές σχέσεις· οι οδηγίες αυτές εφαρµόζονται εξ
ολοκλήρου και στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας· το αυτό κοινοτικό κεκτηµένο,
που εφαρµόζεται εξ ολοκλήρου στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, περιλαµβάνει
επίσης την οδηγία 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Σεπτεµβρίου 1984 για την
παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήµιση 3, την οδηγία 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
22ας ∆εκεµβρίου 1986, για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών µελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη 4, την οδηγία 93/22/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά µε τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των
κινητών αξιών 5, την οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα
οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις 6, την οδηγία 98/6/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, περί της
προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιµών των προϊόντων που
προσφέρονται στους καταναλωτές 7, την οδηγία 92/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 29ης
Ιουνίου 1992, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων 8, την οδηγία 94/47/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 1994, περί της
προστασίας των αγοραστών ως προς ορισµένες πλευρές των συµβάσεων που αφορούν την
απόκτηση δικαιώµατος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης 9, την
οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998,

                                                
1 ΕΕ L 95, 21.4.1993, σ. 29.
2 ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19.
3 ΕΕ L 250, 19.9.1984, σ. 17. Οδηγία που τροποποιήθηκε µε την οδηγία 97/55/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 290, 23.10.1997, σ. 18).
4 EE L 42, 12.2.1987, σ. 48. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 98/7/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 101, 1.4.1998, σ. 17).
5 ΕΕ L 141, 11.6.1993, σ. 27. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 97/9/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (EE L 84, 26.3.1997, σ. 22).
6 ΕΕ L 158, 23.6.1990, σ. 59.
7 ΕΕ L 80, 18.3.1998, σ. 27.
8 ΕΕ L 228, 11.8.1992, σ. 24.
9 ΕΕ L 280, 29.10.1994, σ. 83.
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περί των αγωγών παραλείψεως στον τοµέα της προστασίας των συµφερόντων

καταναλωτών 1, την οδηγία 85/374/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την

προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών

σε θέµατα ευθύνης λόγω ελαττωµατικών προϊόντων 2, την οδηγία 1999/44/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε ορισµένες

πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών 3, την οδηγία 2000/.../ΕΚ,

της        , για την εξ αποστάσεως εµπορία καταναλωτικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών 4

και την οδηγία 92/28/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, για τη διαφήµιση των

φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπους 5· η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την

οδηγία 98/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Ιουλίου 1998,

για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών

µελών όσον αφορά τη διαφήµιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού 6, η οποία

εκδόθηκε στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, ή οδηγίες σχετικά µε την προστασία της

δηµόσιας υγείας· η παρούσα οδηγία συµπληρώνει τις απαιτήσεις πληροφόρησης που

προβλέπουν οι ανωτέρω οδηγίες και κυρίως η οδηγία 97/7/ΕΚ·

(12) είναι απαραίτητο να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας ορισµένες

δραστηριότητες, λαµβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στους τοµείς αυτούς

δεν µπορεί, στο παρόν στάδιο, να εξασφαλιστεί βάσει της Συνθήκης ή του παράγωγου

κοινοτικού δικαίου· ο αποκλεισµός αυτός ισχύει µε την επιφύλαξη της εφαρµογής

νοµοθετικών µέσων τα οποία ενδέχεται να αποδειχθούν απαραίτητα για την καλή λειτουργία

της εσωτερικής αγοράς· η φορολογία, ιδίως ο φόρος προστιθέµενης αξίας, που επιβάλλεται

σε µεγάλο αριθµό υπηρεσιών οι οποίες περιλαµβάνονται στην παρούσα οδηγία, πρέπει να

αποκλείεται από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας·

                                                
1 ΕΕ L 166, 11.6.1998, σ. 51. Οδηγία που τροποποιήθηκε µε την οδηγία 1999/44/ΕΚ (ΕΕ

L 171, 7.7.1999, σ. 12).
2 ΕΕ L 210, 7.8.1985, σ. 29. Οδηγία που τροποποιήθηκε µε την οδηγία 1999/34/ΕΚ (ΕΕ L 141,

4.6.1999, σ. 20).
3 ΕΕ L 171, 7.7.1999, σ. 12
4 EE L ...
5 ΕΕ L 113, 30.4.1992, σ. 13.
6 ΕΕ L 213, 30.7.1998, σ. 9.
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(13) η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί στον καθορισµό κανόνων σχετικά µε φορολογικές

υποχρεώσεις ούτε προδικάζει την κατάρτιση κοινοτικών πράξεων σχετικά µε τις φορολογικές

πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου·

(14) η προστασία προσώπων σχετικά µε την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

ρυθµίζεται αποκλειστικά από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι

της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των

δεδοµένων αυτών 1 και από την οδηγία 97/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, περί επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού

χαρακτήρα και προστασίας της ιδιωτικής ζωής στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα 2, που ισχύουν

εξ ολοκλήρου για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας· οι εν λόγω οδηγίες

θεσπίζουν ήδη ένα κοινοτικό νοµικό πλαίσιο στον τοµέα των δεδοµένων προσωπικού

χαρακτήρα και εποµένως το θέµα δεν χρειάζεται να καλυφθεί στην παρούσα οδηγία

προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως η ελεύθερη

κυκλοφορία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα µεταξύ κρατών µελών· η εκτέλεση και

εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να γίνεται τηρουµένων πλήρως των αρχών περί

προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως όσον αφορά τη µη ζητηθείσα εµπορική

επικοινωνία και την ευθύνη µεσαζόντων· η παρούσα οδηγία δεν µπορεί να εµποδίζει την

ανώνυµη χρήση ανοικτών δικτύων όπως είναι το Ιντερνέτ·

(15) η εµπιστευτικότητα των επικοινωνιών διασφαλίζεται από το άρθρο 5 της οδηγίας 97/66/ΕΚ·

βάσει της οδηγίας αυτής τα κράτη µέλη οφείλουν να απαγορεύουν κάθε µορφή υποκλοπής ή

παρακολούθησης των εν λόγω επικοινωνιών από τρίτα άτοµα εκτός του αποστολέα και του

αποδέκτη τους, εκτός αν υπάρχει σχετική νόµιµη άδεια·

                                                
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31.
2 ΕΕ L 24, 30.1.1998, σ. 1.
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(16) η εξαίρεση των τυχερών παιγνιδίων από το πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας καλύπτει

µόνο τα τυχερά παιγνίδια, τα λαχεία και τα στοιχήµατα στα οποία ο παίκτης στοιχηµατίζει

νοµισµατική αξία· δεν καλύπτει τους διαφηµιστικούς διαγωνισµούς ή παιχνίδια, που

αποσκοπούν στην πώληση αγαθών ή υπηρεσιών και όπου οι πληρωµές, όταν προκύπτουν,

χρησιµεύουν µόνο για την απόκτηση των διαφηµιζόµενων αγαθών ή υπηρεσιών·

(17) ο ορισµός των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας υπάρχει ήδη στο κοινοτικό δίκαιο,

και συγκεκριµένα στην οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης

στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών 1 και στην οδηγία 98/84/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 1998, για τη νοµική

προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό

όρους 2· ο εν λόγω ορισµός καλύπτει κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται εξ αποστάσεως

έναντι αµοιβής, µέσω εξοπλισµών ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συµπεριλαµβανοµένης της

ψηφιακής συµπίεσης) και αποθήκευσης δεδοµένων και κατόπιν ατοµικού αιτήµατος του

αποδέκτη της υπηρεσίας· οι υπηρεσίες που αναφέρονται στον ενδεικτικό κατάλογο του

Παραρτήµατος V της οδηγίας 98/34/ΕΚ και οι οποίες δεν συνεπάγονται την επεξεργασία και

αποθήκευση δεδοµένων, δεν καλύπτονται από αυτόν τον ορισµό·

                                                
1 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία που τροποποιήθηκε µε την οδηγία 98/48/ΕΚ (ΕΕ L 217,

5.8.1998, σ. 18).
2 ΕΕ L 320, 28.11.1998, σ. 54.
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(18) οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας καλύπτουν µεγάλο φάσµα οικονοµικών

δραστηριοτήτων σε απευθείας σύνδεση (on-line) οι οποίες µπορούν να συνίστανται,

συγκεκριµένα, στην πώληση εµπορευµάτων σε απευθείας σύνδεση ενώ δεν καλύπτονται

δραστηριότητες όπως η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών off-line· οι υπηρεσίες της

κοινωνίας της πληροφορίας δεν περιορίζονται µόνο σε υπηρεσίες επιτρέπουσες τη σύναψη

συµβάσεων σε απευθείας σύνδεση αλλά επίσης, εφόσον συνιστούν οικονοµικές

δραστηριότητες, εκτείνονται και σε υπηρεσίες που δεν αµείβονται από τον αποδέκτη τους,

όπως είναι η παροχή πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση ή εµπορικές επικοινωνίες, ή οι

υπηρεσίες αναζήτησης, πρόσβασης και ανάκτησης δεδοµένων· οι υπηρεσίες της κοινωνίας

της πληροφορίας καλύπτουν επίσης τη διαβίβαση πληροφοριών µέσω ενός δικτύου

επικοινωνίας, µε την παροχή πρόσβασης σε δίκτυο επικοινωνίας ή µε την καταχώριση

πληροφοριών τις οποίες παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας· η τηλεοπτική µετάδοση κατά

την έννοια της οδηγίας 89/552/ΕΚ και η ραδιοφωνική µετάδοση δεν αποτελούν υπηρεσίες

της κοινωνίας της πληροφορίας διότι δεν παρέχονται κατόπιν ατοµικού αιτήµατος· αντιθέτως

οι υπηρεσίες που διαβιβάζονται από σηµείο σε σηµείο, όπως η µαγνητοσκόπηση κατ’ αίτηση

ή η παροχή εµπορικών επικοινωνιών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποτελούν

υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας· η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή

αντίστοιχων ατοµικών επικοινωνιών, π.χ. από φυσικά πρόσωπα που δεν ενεργούν στο

πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένης της

χρήσης τους προς σύναψη συµβάσεων µεταξύ των εν λόγω προσώπων, δεν αποτελεί

υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας· η συµβατική σχέση µεταξύ εργαζοµένου και

εργοδότη δεν αποτελεί υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας· οι υπηρεσίες οι οποίες εξ

ορισµού δεν παρέχονται εξ αποστάσεως και µε ηλεκτρονικά µέσα, όπως ο κατά νόµον

έλεγχος των λογιστικών εταιρείας ή η παροχή ιατρικών συµβουλών όταν απαιτείται φυσική

εξέταση του ασθενούς, δεν αποτελούν υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας·
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(19) ο προσδιορισµός του τόπου εγκατάστασης του φορέα παροχής των υπηρεσιών πρέπει να

γίνεται σύµφωνα µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, κατά την οποία η έννοια της

εγκατάστασης συνεπάγεται την επ' αόριστον ουσιαστική άσκηση οικονοµικής

δραστηριότητας µέσω µιας µόνιµης εγκατάστασης· η προϋπόθεση αυτή πληρούται και όταν η

εταιρεία έχει συσταθεί για ορισµένο χρόνο· ο τόπος εγκατάστασης εταιρείας που παρέχει

υπηρεσίες µέσω διεύθυνσης (site) Internet, δεν βρίσκεται εκεί που είναι η τεχνολογία που

υποστηρίζει την εν λόγω διεύθυνση ούτε εκεί που παρέχεται πρόσβαση στην εν λόγω

διεύθυνση, αλλά εκεί που ασκεί την οικονοµική της δραστηριότητα· όταν υπάρχουν πλείονες

τόποι εγκατάστασης του ίδιου φορέα, είναι σηµαντικό να προσδιοριστεί από ποιό τόπο

εγκατάστασης παρέχεται η εν λόγω υπηρεσία· όταν είναι δύσκολο να προσδιοριστεί από ποιό

τόπο εγκατάστασης παρέχεται η υπηρεσία, ως τόπος εγκατάστασης θεωρείται ο τόπος όπου ο

φορέας παροχής υπηρεσιών έχει το κέντρο των δραστηριοτήτων του που συσχετίζονται µε

την υπηρεσία αυτή·

(20) ο ορισµός του "αποδέκτη υπηρεσίας" καλύπτει όλους τους τύπους χρήσης των υπηρεσιών της

κοινωνίας της πληροφορίας, τόσο από άτοµα που παρέχουν πληροφορίες σε ανοικτά δίκτυα

όπως το Internet όσο και από άτοµα που αναζητούν πληροφορίες στο Internet για ιδιωτικούς

ή επαγγελµατικούς λόγους·

(21) το πεδίο εφαρµογής του συντονισµένου τοµέα δεν προδικάζει τυχόν µελλοντική εναρµόνιση

σε κοινοτικό επίπεδο σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας ούτε

µελλοντική νοµοθεσία που θα θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο·

ο συντονισµένος τοµέας καλύπτει µόνο προϋποθέσεις σχετικά µε δραστηριότητες σε

απευθείας σύνδεση (on-line), όπως ενηµέρωση on-line, διαφήµιση on-line, αγορά

εµπορευµάτων on-line, σύναψη συµβάσεων on-line, και δεν αφορά τις νοµικές προϋποθέσεις

που ισχύουν στο κράτος µέλος σχετικά µε εµπορεύµατα, όπως τα πρότυπα ασφαλείας, οι

υποχρεώσεις επισήµανσης ή η ευθύνη για τα προϊόντα, ούτε και τις προϋποθέσεις που

ισχύουν στο κράτος µέλος σχετικά µε την παράδοση ή µεταφορά εµπορευµάτων,

συµπεριλαµβανοµένης της διανοµής φαρµάκων· το πεδίο εφαρµογής δεν καλύπτει την

άσκηση δικαιωµάτων προτίµησης εκ µέρους των κρατικών αρχών σχετικά µε ορισµένα

αγαθά, όπως τα έργα τέχνης·
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(22) ο έλεγχος των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας πρέπει να ασκείται στην πηγή της

δραστηριότητας για να προστατεύεται αποτελεσµατικά το γενικό συµφέρον και, γι’ αυτό το

σκοπό, είναι απαραίτητο να δοθούν εγγυήσεις ότι η αρµόδια αρχή θα εξασφαλίζει την

προστασία του γενικού συµφέροντος όχι µόνο για τους πολίτες της χώρας της αλλά επίσης

για όλους τους πολίτες της Κοινότητας· για τη βελτίωση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ

των κρατών µελών είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί επακριβώς η ευθύνη του κράτους

µέλους καταγωγής των υπηρεσιών· επιπλέον, για την αποτελεσµατική εξασφάλιση της

ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και προκειµένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου για

τους φορείς παροχής των υπηρεσιών και για τους αποδέκτες τους, οι εν λόγω υπηρεσίες της

κοινωνίας της πληροφορίας θα πρέπει να υπόκεινται κατ'αρχήν στο νοµικό καθεστώς του

κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών·

(23) η παρούσα οδηγία δεν επιδιώκει να θεσπίσει πρόσθετους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

περί συγκρούσεως δικαίων ούτε θίγει τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων· οι εφαρµοστέες

διατάξεις σύµφωνα µε τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου δεν πρέπει να

περιορίζουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως

ορίζεται στην παρούσα οδηγία·

(24) στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, παρά τον κανόνα περί ελέγχου στην πηγή των υπηρεσιών

της κοινωνίας της πληροφορίας, είναι σύννοµο τα κράτη µέλη να λαµβάνουν µέτρα για τον

περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, υπό

τους όρους της παρούσας οδηγίας·

(25) τα εθνικά δικαστήρια, περιλαµβανοµένων των αστικών δικαστηρίων, που επιλαµβάνονται

ιδιωτικών διαφορών, µπορούν να παρεκκλίνουν από την ελευθερία παροχής υπηρεσιών της

κοινωνίας της πληροφορίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας οδηγίας·
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(26) τα κράτη µέλη µπορούν, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας οδηγίας, να εφαρµόζουν το

εθνικό ποινικό δίκαιο και ποινική δικονοµία, προκειµένου να λαµβάνουν όλα τα ανακριτικά

και λοιπά µέτρα που απαιτούνται για την διαπίστωση και δίωξη αξιοποίνων πράξεων, χωρίς

να απαιτείται η κοινοποίηση των µέτρων αυτών στην Επιτροπή·

(27) η παρούσα οδηγία, µαζί µε την οδηγία 2000/  /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου για την εξ αποστάσεως εµπορία καταναλωτικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών,

συµβάλλουν στη δηµιουργία νοµικού πλαισίου για την on-line παροχή χρηµατοπιστωτικών

υπηρεσιών· η παρούσα οδηγία δεν προδικάζει µελλοντικές πρωτοβουλίες στον τοµέα των

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδίως όσον αφορά την εναρµόνιση των κανόνων

συµπεριφοράς στον εν λόγω τοµέα· η δυνατότητα των κρατών µελών, δυνάµει της παρούσας

οδηγίας, να περιορίζουν υπό ορισµένους όρους την ελευθερία παροχής υπηρεσιών της

κοινωνίας της πληροφορίας, µε σκοπό την προστασία των καταναλωτών, καλύπτει επίσης

µέτρα στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδίως µέτρα για την προστασία των

επενδυτών·

(28) η υποχρέωση των κρατών µελών να µην υπάγουν την πρόσβαση στη δραστηριότητα φορέα

παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σε καθεστώς προηγούµενης άδειας δεν

αφορά ταχυδροµικές υπηρεσίες που καλύπτονται από την οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης ∆εκεµβρίου 1997, σχετικά µε τους κοινούς

κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και

τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών 1 και συνίστανται στην υλική

παράδοση τυπωµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος, και δεν θίγει συστήµατα εθελοντικής

πιστοποίησης, ιδίως για φορείς παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης της γνησιότητας

ηλεκτρονικών υπογραφών·

                                                
1 ΕΕ L 15, 21.1.1998, σ. 14.
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(29) οι εµπορικές επικοινωνίες είναι ουσιώδεις για τη χρηµατοδότηση των υπηρεσιών της

κοινωνίας της πληροφορίας και για την ανάπτυξη µεγάλης ποικιλίας νέων υπηρεσιών που

παρέχονται δωρεάν· για το συµφέρον των καταναλωτών και για την τιµιότητα των

συναλλαγών, οι εµπορικές επικοινωνίες, συµπεριλαµβανοµένων των εκπτώσεων, των

διαφηµιστικών διαγωνισµών ή παιχνιδιών, οφείλουν να πληρούν ορισµένες απαιτήσεις

διαφάνειας· οι εν λόγω απαιτήσεις ισχύουν µε την επιφύλαξη της οδηγίας 97/7/ΕΚ· η

παρούσα οδηγία εκδίδεται µε την επιφύλαξη των υφιστάµενων οδηγιών που αφορούν τις

εµπορικές επικοινωνίες, και ιδίως της οδηγίας 98/43/ΕΚ·

(30) η αποστολή µη ζητηθεισών εµπορικών επικοινωνιών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

ενδέχεται να είναι ανεπιθύµητη για τους καταναλωτές και τους φορείς παροχής υπηρεσιών

της κοινωνίας της πληροφορίας και να διαταράσσει την οµαλή λειτουργία διαδραστικών

δικτύων· το θέµα της συγκατάθεσης του αποδέκτη ορισµένων µορφών µη ζητηθεισών

εµπορικών επικοινωνιών δεν εξετάζεται από την παρούσα οδηγία, έχει όµως ήδη

αντιµετωπισθεί, ειδικότερα στην οδηγία 97/7/ΕΚ και στην οδηγία 97/66/ΕΚ· στα κράτη µέλη

που επιτρέπουν τις µη ζητηθείσες εµπορικές επικοινωνίες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,

θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται η ανάπτυξη κατάλληλων πρωτοβουλιών

φιλτραρίσµατος από τον αρµόδιο κλάδο· επιπλέον είναι αναγκαίο, σε κάθε περίπτωση, οι µη

ζητηθείσες εµπορικές επικοινωνίες να είναι σαφώς αναγνωρίσιµες, προκειµένου να βελτιωθεί

η διαφάνεια και να διευκολυνθεί η λειτουργία των εν λόγω πρωτοβουλιών του αρµόδιου

κλάδου· οι µη ζητηθείσες εµπορικές επικοινωνίες µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν θα

πρέπει να συνεπάγονται πρόσθετα έξοδα επικοινωνίας για τον αποδέκτη·

(31) τα κράτη µέλη που επιτρέπουν την αποστολή µη ζητηθεισών εµπορικών επικοινωνιών µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση του αποδέκτη, εκ µέρους

φορέων παροχής υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένοι στο έδαφός τους, πρέπει να

εξασφαλίζουν ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών συµβουλεύονται τακτικά και τηρούν τα

µητρώα "επιλογών" στα οποία µπορούν να εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που επιλέγουν

να µην λαµβάνουν τέτοιες εµπορικές επικοινωνίες·
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(32) για να αρθούν τα εµπόδια στην ανάπτυξη των διασυνοριακών υπηρεσιών εντός της

Κοινότητας, τις οποίες θα µπορούσαν να προτείνουν οι επαγγελµατίες που ασκούν

νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα στο Internet, είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται σε

κοινοτικό επίπεδο η τήρηση των επαγγελµατικών κανόνων, οι οποίοι προβλέπονται για την

προστασία, ιδίως, του καταναλωτή ή της δηµόσιας υγείας· οι κώδικες δεοντολογίας σε

κοινοτικό επίπεδο αποτελούν το καλύτερο µέσο για τον καθορισµό των δεοντολογικών

κανόνων που εφαρµόζονται στην εµπορική επικοινωνία· θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η

εκπόνηση ή, ενδεχοµένως, η προσαρµογή αυτών των κανόνων, χωρίς να θίγεται η αυτονοµία

των επαγγελµατικών οργανισµών και ενώσεων·

(33) η παρούσα οδηγία συµπληρώνει την κοινοτική νοµοθεσία και τις εθνικές νοµοθεσίες σχετικά

µε τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, διατηρώντας ένα συνεκτικό σύνολο

εφαρµοστέων κανόνων σε αυτόν τον τοµέα·

(34) κάθε κράτος µέλος οφείλει να προσαρµόσει τη νοµοθεσία του η οποία περιέχει απαιτήσεις,

ιδίως όσον αφορά τη µορφή, οι οποίες είναι σε θέση να παρεµποδίσουν τη χρησιµοποίηση

συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα· η εξέταση των νοµοθεσιών που χρειάζονται προσαρµογή

θα πρέπει να γίνει συστηµατικά και να αφορά όλα τα αναγκαία στάδια και τις πράξεις που

περιλαµβάνει η διαδικασία σύναψης της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένης της

αρχειοθέτησης της σύµβασης· ως αποτέλεσµα της τροποποίησης αυτής, η σύναψη

συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα θα πρέπει να καταστεί εφικτή· το νοµικό αποτέλεσµα των

ηλεκτρονικών υπογραφών αποτελεί αντικείµενο της οδηγίας 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 13ης ∆εκεµβρίου 1999, σχετικά µε το κοινοτικό

πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές1· το αποδεικτικό παραλαβής από έναν φορέα παροχής

υπηρεσιών µπορεί να συνίσταται στην παροχή σε απευθείας σύνδεση (on-line) µιας

αµειβόµενης υπηρεσίας·

(35) η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν γενικές ή

ειδικές νοµικές προϋποθέσεις για τη σύναψη συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα, ιδίως

προϋποθέσεις σχετικά µε ασφαλείς ηλεκτρονικές υπογραφές·

                                                
1 ΕΕ L 13, 19.1.2000, σ. 12.
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(36) τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν περιορισµούς για τη χρήση συµβάσεων που

συνάπτονται µε ηλεκτρονικά µέσα όσον αφορά τις συµβάσεις για τις οποίες απαιτείται δια

νόµου η παρέµβαση δικαστηρίων , δηµοσίων αρχών ή επαγγελµάτων που ασκούν δηµόσια

εξουσία· η δυνατότητα αυτή καλύπτει συµβάσεις που απαιτούν την παρέµβαση δικαστηρίων,

δηµοσίων αρχών ή επαγγελµάτων που ασκούν δηµόσια εξουσία προκειµένου να είναι

αντιτάξιµες έναντι τρίτων, καθώς και συµβάσεις για τις οποίες απαιτείται δια νόµου

πιστοποίηση ή επικύρωση από συµβολαιογράφο·

(37) η υποχρέωση των κρατών µελών να εξαλείψουν τα εµπόδια στη χρήση συµβάσεων που

συνάπτονται µε ηλεκτρονικά µέσα αφορά µόνο νοµικά εµπόδια και όχι πρακτικά εµπόδια που

απορρέουν από το γεγονός ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, είναι αδύνατο να χρησιµοποιηθούν

ηλεκτρονικά µέσα·

(38) οι διατάξεις που υποχρεώνουν τα κράτη µέλη να εξαλείψουν τα εµπόδια στη χρήση

συµβάσεων που συνάπτονται µε ηλεκτρονικά µέσα, εφαρµόζονται σύµφωνα µε τις νοµικές

προϋποθέσεις περί συµβάσεων, οι οποίες κατοχυρώνονται στο κοινοτικό δίκαιο·

(39) οι εξαιρέσεις στις διατάξεις περί συµβάσεων που συνάπτονται αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο ή µε αντίστοιχες ατοµικές επικοινωνίες προβλεπόµενες από την παρούσα

οδηγία, σε συνδυασµό µε τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται και την ανάθεση της

παραγγελίας, δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την παράκαµψη των σχετικών διατάξεων εκ

µέρους των παρεχόντων υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας·
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(40) οι διαφορές των υφιστάµενων ή νεοεµφανιζόµενων εθνικών κανονιστικών διατάξεων και

νοµολογιών όσον αφορά την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας, οι οποίοι δρουν µε την ιδιότητα του µεσάζοντα, εµποδίζουν την καλή

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ιδίως παρεµποδίζοντας την ανάπτυξη των διασυνοριακών

υπηρεσιών και δηµιουργώντας στρεβλώσεις του ανταγωνισµού· οι φορείς παροχής

υπηρεσιών πρέπει ενίοτε να δράσουν προκειµένου να αποφύγουν ή να σταµατήσουν

παράνοµες δραστηριότητες· οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να συνιστούν ικανή

βάση για τη δηµιουργία ταχέων και αξιόπιστων µηχανισµών µε τους οποίους να µπορούν να

αποσύρονται οι παράνοµες πληροφορίες και να καθίστανται απρόσιτες· καλό θα ήταν οι

µηχανισµοί αυτοί να εκπονούνται βάσει εθελοντικών συµφωνιών µετά από διαπραγµατεύσεις

µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων µερών και να ενθαρρύνονται από τα κράτη µέλη· είναι προς

το συµφέρον όλων των µερών που συµµετέχουν στην παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας να υιοθετήσουν και να εφαρµόσουν τέτοιους µηχανισµούς· οι διατάξεις της

παρούσας οδηγίας σχετικά µε την ευθύνη δεν εµποδίζουν την ανάπτυξη και πρακτική

εφαρµογή, από τα διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη, τεχνικών συστηµάτων προστασίας και

αναγνώρισης και τεχνικών µέσων επιτήρησης που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία εντός των

ορίων που καθορίζονται από τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ·

(41) η παρούσα οδηγία εξισορροπεί τα διάφορα συµφέροντα και θεσπίζει αρχές επί των οποίων

µπορούν να βασιστούν οι συµφωνίες και τα πρότυπα του κλάδου·
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(42) οι εξαιρέσεις από την ευθύνη που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία καλύπτουν µόνο τις

περιπτώσεις στις οποίες οι δραστηριότητες του φορέα παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας περιορίζονται στην τεχνική διαδικασία χειρισµού και παροχής πρόσβασης σε

δίκτυο επικοινωνίας δια του οποίου µεταδίδονται ή στο οποίο τίθενται σε προσωρινή

αποθήκευση πληροφορίες που έχουν δοθεί από τρίτους, µε αποκλειστικό σκοπό να καταστεί

πιο αποτελεσµατική η µετάδοση· οι δραστηριότητες αυτές έχουν εντελώς τεχνικό, αυτόµατο

και παθητικό χαρακτήρα, πράγµα που συνεπάγεται ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών της

κοινωνίας της πληροφορίας ούτε γνωρίζει ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που µεταδίδει ή

αποθηκεύει·

(43) ένας φορέας παροχής υπηρεσιών µπορεί να επωφεληθεί από τις απαλλαγές για "απλή

µετάδοση" και για "αποθήκευση σε κρυφή µνήµη" όταν δεν έχει καµιά ευθύνη για τις

µεταδιδόµενες πληροφορίες· αυτό συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, ότι δεν τροποποιεί τις

πληροφορίες που µεταδίδει· η απαίτηση αυτή δεν καλύπτει χειρισµούς τεχνικής φύσης, οι

οποίοι πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια της µετάδοσης, δεδοµένου ότι δεν αλλοιώνουν

την ακεραιότητα των µεταδιδοµένων πληροφοριών·

(44) ένας φορέας παροχής υπηρεσιών που σκοπίµως συνεργάζεται µε έναν από τους αποδέκτες

της υπηρεσίας του µε σκοπό τη διάπραξη παράνοµων πράξεων υπερβαίνει την "απλή

µετάδοση" ή "αποθήκευση σε κρυφή µνήµη" και, εποµένως, δεν µπορεί να επωφεληθεί των

απαλλαγών από την ευθύνη που προβλέπονται για αυτές τις δραστηριότητες·

(45) οι εκ της παρούσας οδηγίας περιορισµοί της ευθύνης των ενδιάµεσων φορέων παροχής

υπηρεσιών δεν θίγουν τη δυνατότητα επιβολής µέτρων ποικίλης φύσεως που µπορούν να

συνίστανται ιδίως σε αποφάσεις δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών, οι οποίες διατάσσουν την

παύση ή πρόληψη τυχόν παραβάσεων, συµπεριλαµβανοµένης της αποµάκρυνσης παράνοµων

πληροφοριών ή της απενεργοποίησης της πρόσβασης σ' αυτές·
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(46) προκειµένου να απολαύει του περιορισµού της ευθύνης, ο φορέας παροχής υπηρεσίας της

κοινωνίας της πληροφορίας, η οποία συνίσταται σε αποθήκευση πληροφοριών, µόλις

πληροφορηθεί αποδεδειγµένως ή αντιληφθεί ότι πρόκειται για παράνοµες δραστηριότητες,

οφείλει ταχέως να τις αποσύρει ή να τις καταστήσει απρόσιτες· η απόσυρση των

πληροφοριών ή η απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτές οφείλει να επιχειρείται

τηρουµένης της αρχής της ελευθερίας της έκφρασης και των οικείων εθνικών διαδικασιών· η

παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών µελών να θεσπίζουν ειδικές

προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να πληρούνται άµεσα, πριν από την απόσυρση των

πληροφοριών ή την παρεµπόδιση της πρόσβασης σε αυτές·

(47)  τα κράτη µέλη δεν µπορούν να επιβάλουν γενική υποχρέωση ελέγχου στους φορείς παροχής

υπηρεσιών· αυτό δεν αφορά τις υποχρεώσεις ελέγχου σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, και

ειδικότερα δεν θίγει τυχόν εντολές των εθνικών αρχών σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία·

(48) η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να απαιτούν από τους φορείς παροχής

υπηρεσιών, οι οποίοι φιλοξενούν πληροφορίες τις οποίες παρέχουν οι αποδέκτες των

υπηρεσιών τους, να ασκούν καθήκοντα µέριµνας τα οποία ευλόγως µπορούν να αναµένονται

εκ µέρους των και τα οποία προσδιορίζονται στο εθνικό δίκαιο, προκειµένου να

αποκαλύπτονται και να προλαµβάνονται ορισµένες µορφές παράνοµης δραστηριότητας·

(49) τα κράτη µέλη και η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνουν την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας·

αυτό δεν πρέπει να αναιρεί τον εθελοντικό χαρακτήρα των κωδίκων αυτών ούτε τη

δυνατότητα των ενδιαφεροµένων µερών να αποφασίζουν ελεύθερα εάν θα προσχωρήσουν

στους εν λόγω κώδικες·
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(50) είναι σηµαντικό η προτεινόµενη οδηγία για την εναρµόνιση ορισµένων πτυχών των

δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία των

πληροφοριών και η παρούσα οδηγία να τεθούν σε ισχύ βάσει παρόµοιου χρονοδιαγράµµατος,

προκειµένου να εγκαθιδρυθεί ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο περί ευθύνης των µεσαζόντων για

παραβιάσεις δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων σε κοινοτικό

επίπεδο,

(51) κάθε κράτος µέλος οφείλει, ενδεχοµένως, να προσαρµόσει τη νοµοθεσία του εφόσον αυτή

µπορεί να παρεµποδίσει τη χρήση µηχανισµών εξώδικης επίλυσης των διαφορών µε τα

κατάλληλα ηλεκτρονικά µέσα· η προσαρµογή πρέπει να καθιστά πραγµατικά και ουσιαστικά

εφικτή τη λειτουργία παρόµοιων µηχανισµών, τόσο νοµικώς όσο και πρακτικώς, ακόµη και

διασυνοριακώς·

(52) η πραγµάτωση των ελευθεριών που παρέχει η εσωτερική αγορά απαιτεί να εξασφαλίζεται

στους θιγέντες αποτελεσµατική πρόσβαση σε µέσα διακανονισµού των διαφορών· οι ζηµίες

που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας

χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από την ταχύτητα και τη γεωγραφική τους έκταση· λόγω της

ιδιαιτερότητας αυτής και της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρχές δεν διακυβεύουν

την αµοιβαία εµπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει µεταξύ τους, η παρούσα οδηγία απαιτεί

από τα κράτη µέλη να διαθέσουν τα κατάλληλα µέσα έννοµης προστασίας· τα κράτη µέλη

οφείλουν να εξετάσουν την ανάγκη της παροχής πρόσβασης σε δικαστικές διαδικασίες µε

κατάλληλα ηλεκτρονικά µέσα·

(53) η οδηγία 98/27/ΕΚ, η οποία εφαρµόζεται στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας,

παρέχει µηχανισµό αγωγών παραλείψεως µε σκοπό την προστασία των συλλογικών

συµφερόντων των καταναλωτών· ο µηχανισµός αυτός συµβάλλει στην ελεύθερη κυκλοφορία

των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο προστασίας

των καταναλωτών·
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(54) οι κυρώσεις, περί των οποίων η παρούσα οδηγία, δεν θίγουν τυχόν άλλες κυρώσεις ή ένδικα

µέσα που προβλέπονται από την εθνική νοµοθεσία· τα κράτη µέλη δεν υποχρεούνται να

προβλέπουν ποινικές κυρώσεις για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται

δυνάµει της παρούσας οδηγίας·

(55) η παρούσα οδηγία δεν θίγει τους κανόνες περί συµβατικών υποχρεώσεων σχετικά µε τις

συµβάσεις καταναλωτών· κατά συνέπεια, η παρούσα οδηγία δεν µπορεί να έχει ως

αποτέλεσµα να στερηθεί ο καταναλωτής την προστασία που του παρέχουν οι εφαρµοστέοι

κανόνες περί συµβατικών υποχρεώσεων του κράτους µέλους συνήθους διαµονής του·

(56) σε ό,τι αφορά την προβλεπόµενη στην παρούσα οδηγία παρέκκλιση σχετικά µε τις

συµβατικές υποχρεώσεις στις συµβάσεις που συνάπτονται µε τους καταναλωτές, αυτές πρέπει

να ερµηνεύονται ως περιλαµβάνουσες τις πληροφορίες για τα ουσιώδη στοιχεία του

περιεχοµένου της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων των καταναλωτών, οι

οποίες επηρεάζουν καθοριστικά την απόφαση για τη σύναψη της σύµβασης·

(57) κατά την πάγια νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου, ένα κράτος µέλος διατηρεί το

δικαίωµα να λάβει µέτρα κατά φορέα παροχής υπηρεσιών που είναι µεν εγκατεστηµένος σε

άλλο κράτος µέλος αλλά κατευθύνει όλες ή τις περισσότερες δραστηριότητές του στο έδαφος

του πρώτου κράτους µέλους, εάν η επιλογή της έδρας έγινε µε σκοπό να παρακαµφθεί η

νοµοθεσία που θα ίσχυε εάν ο φορέας αυτός ήταν εγκατεστηµένος στο έδαφος του πρώτου

κράτους µέλους·

(58) η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται σε υπηρεσίες που παρέχονται από φορείς οι οποίοι είναι

εγκατεστηµένοι σε τρίτη χώρα· λαµβανοµένης υπόψη της παγκόσµιας διάστασης του

ηλεκτρονικού εµπορίου, θα πρέπει ωστόσο να εξασφαλίζεται η συµβατότητα των κοινοτικών

κανόνων µε τους διεθνείς κανόνες· η παρούσα οδηγία δεν θίγει τα αποτελέσµατα των

συνοµιλιών στα πλαίσια των διεθνών οργανισµών (µεταξύ άλλων ΠΟΕ, ΟΟΣΑ, Επιτροπής

∆ιεθνούς Εµπορικού ∆ικαίου των Ηνωµένων Εθνών (UNCITRAL)) όσον αφορά τις νοµικές

πτυχές·
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(59) παρά την παγκόσµια φύση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι αναγκαίος ο συντονισµός

των εθνικών κανονιστικών µέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποφευχθεί η

κατάτµηση της εσωτερικής αγοράς και για να εγκαθιδρυθεί ένα κατάλληλο ευρωπαϊκό

κανονιστικό πλαίσιο· ο εν λόγω συντονισµός αναµένεται επίσης να συµβάλει στην

καθιέρωση κοινής και ισχυρής διαπραγµατευτικής θέσης στα διεθνή φόρα·

(60) για να επιτραπεί η απρόσκοπτη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου, το νοµικό πλαίσιο

πρέπει να είναι σαφές και απλό, προβλεπτό και συµβατό µε τους κανόνες που ισχύουν σε

διεθνές επίπεδο ώστε να µην πλήττεται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας ή

να µην παρεµποδίζεται η καινοτοµία στον τοµέα αυτό·

(61) προκειµένου να λειτουργήσει πράγµατι η αγορά µε ηλεκτρονικά µέσα στο πλαίσιο της

παγκοσµιοποίησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυριότερες µη ευρωπαϊκές περιοχές πρέπει

να προβούν σε διαβουλεύσεις µεταξύ τους ώστε να καταστούν συµβατές οι νοµοθεσίες και οι

διαδικασίες·

(62) πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία µε τις τρίτες χώρες στον τοµέα του ηλεκτρονικού

εµπορίου, ιδίως µε τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, µε τις αναπτυσσόµενες χώρες και µε

τους άλλους κύριους εµπορικούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
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(63) η έκδοση της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζει τα κράτη µέλη να λαµβάνουν υπόψη τις

διάφορες κοινωνικές, κοινωνιακές και πολιτισµικές επιπλοκές που συνεπάγεται η έλευση της

κοινωνίας της πληροφορίας· ειδικότερα, δεν θα πρέπει να θίξει µέτρα τα οποία ενδέχεται να

θεσπίζουν τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, προκειµένου να επιτύχουν

κοινωνικούς, πολιτισµικούς και δηµοκρατικούς στόχους, λαµβάνοντας υπόψη τη γλωσσική

τους ιδιοµορφία, τις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες καθώς και τις πολιτιστικές τους

κληρονοµιές καθώς και προκειµένου να διασφαλίζουν και να διατηρούν την πρόσβαση του

κοινού στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας στο µεγαλύτερο δυνατό βαθµό· η

ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας πρέπει να εξασφαλίζει, σε κάθε περίπτωση, την

πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονοµιά η οποία θα

προσφέρεται σε ψηφιακό περιβάλλον·

(64) η ηλεκτρονική επικοινωνία προσφέρει στα κράτη µέλη ένα εξαιρετικό µέσο παροχής

δηµόσιων υπηρεσιών στον πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και γλωσσικό τοµέα·

(65) το Συµβούλιο στο ψήφισµά του, της 19ης Ιανουαρίου 1999, για την καταναλωτική διάσταση

της κοινωνίας της πληροφορίας 1, υπογράµµισε ότι η προστασία των καταναλωτών αξίζει

ιδιαίτερης προσοχής στον εν λόγω τοµέα· η Επιτροπή θα εξετάσει σε ποιο βαθµό οι

υφιστάµενοι κανόνες προστασίας των καταναλωτών δεν παρέχουν επαρκή προστασία σε ό,τι

έχει σχέση µε την κοινωνία της πληροφορίας και θα εντοπίσει τα πιθανά κενά της εν λόγω

νοµοθεσίας και τις πτυχές εκείνες για τις οποίες µπορεί να κριθεί αναγκαία η λήψη

πρόσθετων µέτρων· η Επιτροπή θα πρέπει, ενδεχοµένως, να υποβάλει πρόσθετες ειδικές

προτάσεις για την κάλυψη των τυχόν κενών που θα έχει εντοπίσει,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

                                                
1 ΕΕ C 23, 28.1.1999, σ. 1.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Στόχος και πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,

εξασφαλίζοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας µεταξύ

των κρατών µελών.

2. Η παρούσα οδηγία εξασφαλίζει την προσέγγιση, εφόσον χρειάζεται για την πραγµατοποίηση

του στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ορισµένων εθνικών διατάξεων για τις υπηρεσίες

της κοινωνίας της πληροφορίας και οι οποίες αφορούν την εσωτερική αγορά, την εγκατάσταση των

φορέων παροχής υπηρεσιών, τις εµπορικές επικοινωνίες, τη σύναψη συµβάσεων µε ηλεκτρονικά

µέσα, την ευθύνη των µεσαζόντων, τους κώδικες δεοντολογίας, τον εξώδικο διακανονισµό των

διαφορών, τα µέσα έννοµης προστασίας και τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών.

3. Η παρούσα οδηγία συµπληρώνει το ισχύον κοινοτικό δίκαιο περί υπηρεσιών της κοινωνίας

της πληροφορίας και δεν θίγει το επίπεδο προστασίας ιδίως της δηµόσιας υγείας και των

συµφερόντων του καταναλωτή, όπως θεσπίζεται σε κοινοτικές πράξεις και στις εθνικές

νοµοθετικές πράξεις που εκδόθηκαν για την εφαρµογή τους, στο µέτρο που δεν περιορίζεται έτσι η

ελευθερία παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

4. Η παρούσα οδηγία δεν θεσπίζει πρόσθετους κανόνες στον τοµέα του ιδιωτικού διεθνούς

δικαίου, ούτε αφορά τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων.
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5. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

(α) στο φορολογικό τοµέα,

(β) σε θέµατα σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που καλύπτονται ήδη

από τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ,

(γ) σε θέµατα αφορώντα συµφωνίες ή πρακτικές διεπόµενες από τη νοµοθεσία περί καρτέλ,

(δ) στις εξής δραστηριότητες των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας:

- τις δραστηριότητες συµβολαιογράφων ή αντίστοιχων επαγγελµάτων στο βαθµό που

συνεπάγονται άµεση και ειδική σύνδεση µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας,

- την εκπροσώπηση πελάτη και υπεράσπιση των συµφερόντων του ενώπιον των

δικαστηρίων,

- τη συµµετοχή σε τυχερά παιγνίδια στα οποία ο παίκτης στοιχηµατίζει νοµισµατική

αξία, συµπεριλαµβανοµένων των λαχείων και των στοιχηµάτων.

6. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει µέτρα που λαµβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο,

τηρουµένου του κοινοτικού δικαίου, µε σκοπό την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής

πολυµορφίας και την προάσπιση του πλουραλισµού.
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Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

(α) "Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας": υπηρεσίες κατά την έννοια της παραγράφου 2

του άρθρου 1 της οδηγίας 98/34/ΕΚ , όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/48/ΕΚ,

(β) "Φορέας παροχής υπηρεσιών": κάθε φυσικό η νοµικό πρόσωπο που παρέχει µια υπηρεσία της

κοινωνίας της πληροφορίας,

(γ) "Εγκατεστηµένος φορέας παροχής υπηρεσιών": φορέας ο οποίος ασκεί ουσιαστικώς µια

οικονοµική δραστηριότητα µέσω µιας µόνιµης εγκατάστασης για αόριστη χρονική διάρκεια.

Η παρουσία και η χρήση των τεχνικών µέσων και των τεχνολογιών που απαιτούνται για την

παροχή της υπηρεσίας δεν συνιστούν εγκατάσταση του φορέα,

(δ) "Αποδέκτης της υπηρεσίας": κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο χρησιµοποιεί,

επαγγελµατικώς ή άλλως, µια υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως για να

αναζητήσει πληροφορίες ή για να προσφέρει πρόσβαση σε αυτές,

(ε) "Καταναλωτής": κάθε φυσικό πρόσωπο που επιδιώκει στόχους µη εντασσόµενους στο

πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας,
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(στ) "Εµπορικές επικοινωνίες": όλες οι µορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν,

άµεσα ή έµµεσα, αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα µιας επιχείρησης, ενός οργανισµού ή ενός

προσώπου που ασκεί εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα ή νοµοθετικώς

κατοχυρωµένο επάγγελµα. ∆εν συνιστούν καθ’ αυτό εµπορική επικοινωνία:

- τα στοιχεία που επιτρέπουν την άµεση πρόσβαση στη δραστηριότητα της εν λόγω

επιχείρησης, του οργανισµού ή του προσώπου, ιδίως το όνοµα του τοµέα ή η διεύθυνση

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,

- οι επικοινωνίες που αφορούν αγαθά, υπηρεσίες ή την εικόνα της εν λόγω επιχείρησης,

του οργανισµού ή του προσώπου οι οποίες πραγµατοποιούνται κατά τρόπο ανεξάρτητο

από τη θέλησή τους, ιδίως χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα,

(ζ) "Νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα": κάθε επάγγελµα κατά την έννοια είτε του

άρθρου 1, στοιχείο δ) της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης ∆εκεµβρίου 1988,

για ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που

πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών 1 ή του άρθρου 1,

στοιχείο στ) της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1992, σχετικά µε

δεύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προς

συµπλήρωση της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ 2,

(η) "Συντονισµένος τοµέας": οι προϋποθέσεις που ισχύουν στα νοµικά συστήµατα των κρατών

µελών προκειµένου για φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας ή

υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για γενικές διατάξεις

ή για διατάξεις σχεδιασµένες ειδικά για τον τοµέα αυτό.

                                                
1 ΕΕ L 19, 24.1.1989, σ. 16.
2 ΕΕ L 209, 24.7.1992, σ. 25. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την oδηγία 97/38/ΕΚ

της Επιτροπής (ΕΕ L 184, 12.7.1997, σ. 31).
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(i) Ο συντονισµένος τοµέας αφορά απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να

συµµορφώνεται ο φορέας παροχής υπηρεσιών σχετικά µε :

- την ανάληψη δραστηριότητας παροχής υπηρεσίας της κοινωνίας της

πληροφορίας, όπως προϋποθέσεις σχετικά µε τα προσόντα, την έγκριση ή

την κοινοποίηση,

- την άσκηση δραστηριότητας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας,

όπως απαιτήσεις σχετικά µε τη συµπεριφορά του φορέα παροχής

υπηρεσιών, σχετικά µε την ποιότητα ή το περιεχόµενο της υπηρεσίας,

συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων για τη διαφήµιση και τη σύναψη

συµβάσεων, ή απαιτήσεις σχετικά µε την ευθύνη του φορέα παροχής

υπηρεσιών.

(ii) Ο συντονισµένος τοµέας δεν καλύπτει απαιτήσεις όπως:

- προϋποθέσεις σχετικά µε τα ίδια τα αγαθά,

- προϋποθέσεις σχετικά µε την παράδοση αγαθών,

- προϋποθέσεις σχετικά µε υπηρεσίες που δεν παρέχονται µε ηλεκτρονικά

µέσα.

Άρθρο 3

Εσωτερική αγορά

1. Κάθε κράτος µέλος µεριµνά ώστε οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που παρέχει

ένας φορέας εγκατεστηµένος στο έδαφός του να τηρούν τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις του οι

οποίες εµπίπτουν στο συντονισµένο τοµέα.
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2. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν, για λόγους που αφορούν το συντονισµένο τοµέα , να

περιορίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας οι οποίες

προέρχονται από άλλο κράτος µέλος.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στους τοµείς που αναφέρονται στο Παράρτηµα.

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν µέτρα κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 σε

σχέση µε συγκεκριµένη υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας, εφόσον πληρούνται οι εξής

όροι:

(α) τα µέτρα πρέπει:

(i) να είναι αναγκαία για ένα από τους ακόλουθους λόγους:

- δηµόσια τάξη, ιδίως πρόληψη, έρευνα, διαπίστωση και δίωξη εγκληµάτων, στα

οποία περιλαµβάνονται η προστασία των ανηλίκων και η καταπολέµηση της

πρόκλησης µίσους λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή εθνικότητας, καθώς και οι

παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας που αφορούν µεµονωµένα πρόσωπα,

- προστασία της δηµόσιας υγείας,

- δηµόσια ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της προάσπισης της εθνικής

ασφάλειας και άµυνας,

- προστασία του καταναλωτή, περιλαµβανοµένου και του επενδυτή,
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(ii) να στρέφονται κατά µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας η οποία βλάπτει

τους στόχους που αναφέρονται στο σηµείο (i) ή συνιστά σοβαρό κίνδυνο που απειλεί

να βλάψει τους προαναφερόµενους στόχους,

(iii) να είναι ανάλογα προς τους στόχους αυτούς,

(β) πριν από τη λήψη των εν λόγω µέτρων και ανεξαρτήτως τυχόν δικαστικών διαδικασιών,

συµπεριλαµβανοµένων των προκαταρκτικών διαδικασιών και ενεργειών που αναλαµβάνονται

στα πλαίσια ποινικών ερευνών, το κράτος µέλος:

- έχει ζητήσει από το κράτος µέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 να λάβει µέτρα

και το τελευταίο δεν έλαβε µέτρα ή τα µέτρα ήταν ανεπαρκή,

- έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή και στο κράτος µέλος που αναφέρεται στην

παράγραφο 1 την πρόθεσή του να λάβει τέτοια µέτρα.

5. Τα κράτη µέλη µπορούν, σε έκτακτες περιπτώσεις, να παρεκκλίνουν από τους όρους που

αναφέρονται στην παράγραφο 4 στοιχείο β). Στην περίπτωση αυτή τα µέτρα πρέπει να

κοινοποιούνται το συντοµότερο δυνατό στην Επιτροπή και στο κράτος µέλος που αναφέρεται στην

παράγραφο 1, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους το κράτος µέλος κρίνει ότι πρόκειται για

επείγουσα κατάσταση.

6. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας του κράτους µέλους να λάβει τα εν λόγω µέτρα, η

Επιτροπή πρέπει να εξετάσει τη συµβατότητα των κοινοποιηθέντων µέτρων προς το κοινοτικό

δίκαιο το ταχύτερο δυνατό· εάν συµπεράνει ότι το µέτρο δεν συµβιβάζεται µε το κοινοτικό δίκαιο,

η Επιτροπή ζητεί από το εν λόγω κράτος µέλος να µη λάβει τα προβλεπόµενα µέτρα ή να

τερµατίσει επειγόντως τα ληφθέντα µέτρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΡΧΕΣ

Τµήµα 1 : Εγκατάσταση και πληροφόρηση

Άρθρο 4

Αρχή της µη αναγκαίας προηγούµενης άδειας

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η ανάληψη και η άσκηση δραστηριότητας φορέα παροχής

υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας δεν µπορεί να υπαχθεί σε καθεστώς προηγούµενης

παροχής άδειας ή σε οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ισοδυνάµου αποτελέσµατος.

2. Η παράγραφος 1 εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των καθεστώτων έγκρισης που δεν αφορούν

ειδικά και αποκλειστικά τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας ή των καθεστώτων έγκρισης

που προβλέπει η οδηγία 97/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

10ης Απριλίου 1997, σχετικά µε κοινό πλαίσιο γενικών και ειδικών αδειών στον τοµέα των

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. 1

Άρθρο 5

Γενικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται

1. Εκτός από άλλες προϋποθέσεις πληροφόρησης που προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη

µέλη εξασφαλίζουν ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών προσφέρει στους αποδέκτες του και στις

αρµόδιες αρχές εύκολη, άµεση και συνεχή πρόσβαση στις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:

(α) επωνυµία του φορέα παροχής της υπηρεσίας,

(β) γεωγραφική διεύθυνση στην οποία ο φορέας είναι εγκατεστηµένος,

                                                
1 ΕΕ L 117, 7.5.1997, σ. 15.
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(γ) στοιχεία που να επιτρέπουν την ταχεία επαφή και την άµεση και ουσιαστική επικοινωνία µε

το φορέα παροχής της υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένης της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης,

(δ) εφόσον ο φορέας είναι εγγεγραµµένος σε εµπορικό µητρώο ή παρόµοιο δηµόσιο µητρώο, το

οικείο µητρώο και τον αριθµό εγγραφής του σε αυτό, ή ισοδύναµο τρόπο αναγνώρισης στο

µητρώο αυτό,

(ε) εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, τα στοιχεία της σχετικής

εποπτικής αρχής,

(στ) όσον αφορά τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα,

- επαγγελµατική ένωση ή παρόµοιο όργανο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο φορέας

παροχής υπηρεσιών,

- επαγγελµατικό τίτλο και το κράτος µέλος όπου έχει χορηγηθεί,

- µνεία των επαγγελµατικών κανόνων που ισχύουν στο κράτος µέλος εγκατάστασης,

καθώς και του τρόπου πρόσβασης σ' αυτούς,

(ζ) εφόσον η δραστηριότητα που ασκεί ο φορέας υπόκειται σε ΦΠΑ, τον αριθµό αναγνώρισης

που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών,

των σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση. 1

                                                
1 ΕΕ L 145, 13.6.1977, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

1999/85/ΕΚ (ΕΕ L 277, 28.10.1999, σ. 34).



14263/1/99 REV 1 GA/as,sa GR
DG C I 32

2. Εκτός από άλλες προϋποθέσεις πληροφόρησης που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο, τα

κράτη µέλη εξασφαλίζουν τουλάχιστο ότι, όταν οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας

αναφέρονται σε τιµές, αυτές πρέπει να αναγράφονται σαφώς και επακριβώς και, ειδικότερα, να

αναφέρουν εάν περιλαµβάνουν φόρο και έξοδα αποστολής.

Τµήµα 2 : Εµπορικές επικοινωνίες

Άρθρο 6

Παρεχόµενες πληροφορίες

Εκτός από άλλες προϋποθέσεις πληροφόρησης που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο, τα

κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι εµπορικές επικοινωνίες που συνιστούν υπηρεσία της κοινωνίας

της πληροφορίας ή αποτελούν µέρος της πληρούν τουλάχιστο τους ακόλουθους όρους:

(α) η εµπορική επικοινωνία πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιµη,

(β) το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου γίνεται η εµπορική επικοινωνία

πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιµο,

(γ) οι προσφορές όπως είναι οι εκπτώσεις, τα πριµ και τα δώρα, εφόσον επιτρέπονται από το

κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών, πρέπει να είναι

σαφώς αναγνωρίσιµες, η πρόσβαση στους όρους υπό τους οποίους µπορεί κανείς να

επωφεληθεί από τις προσφορές πρέπει να είναι εύκολη, οι δε όροι να παρουσιάζονται σαφώς

και επακριβώς,

(δ) οι διαφηµιστικοί διαγωνισµοί ή παιχνίδια, εφόσον επιτρέπονται από το κράτος µέλος στο

οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών, οφείλουν να είναι σαφώς

αναγνωρίσιµα, η πρόσβαση στους όρους συµµετοχής πρέπει να είναι εύκολη, οι δε όροι να

παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς.



14263/1/99 REV 1 GA/as,sa GR
DG C I 33

Άρθρο 7

Μη ζητηθείσα εµπορική επικοινωνία

1. Εκτός από άλλες προϋποθέσεις προβλεπόµενες από το κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη µέλη τα

οποία επιτρέπουν µη ζητηθείσα εµπορική επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου,

εξασφαλίζουν ότι η εν λόγω εµπορική επικοινωνία από φορέα παροχής υπηρεσιών εγκατεστηµένο

στο έδαφός τους πρέπει να είναι αναγνωρίσιµη σαφώς και επακριβώς ευθύς ως περιέλθει στον

παραλήπτη.

2. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 97/7/ΕΚ και της οδηγίας 97/66/ΕΚ, τα κράτη µέλη λαµβάνουν

µέτρα για να εξασφαλίζεται ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών που αναλαµβάνουν δραστηριότητες

µη ζητηθεισών εµπορικών επικοινωνιών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου συµβουλεύονται

τακτικά και τηρούν τα µητρώα "επιλογών", στα οποία µπορούν να εγγράφονται τα φυσικά

πρόσωπα που επιλέγουν να µην λαµβάνουν τέτοιες εµπορικές επικοινωνίες.

Άρθρο 8

Νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι η χρήση εµπορικών επικοινωνιών που συνιστούν υπηρεσία

της κοινωνίας της πληροφορίας ή αποτελούν µέρος της, η οποία παρέχεται από µέλος νοµοθετικώς

κατοχυρωµένου επαγγέλµατος, επιτρέπεται εφόσον τηρεί τους επαγγελµατικούς κανόνες οι οποίοι

διέπουν την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και το ήθος του επαγγέλµατος, καθώς και το

επαγγελµατικό απόρρητο και την πίστη προς τους πελάτες και τους συναδέλφους.

2. Με την επιφύλαξη της αυτονοµίας των επαγγελµατικών οργανισµών και ενώσεων, τα κράτη

µέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν τις επαγγελµατικές ενώσεις και οργανισµούς να καταρτίζουν

κώδικες δεοντολογίας σε κοινοτικό επίπεδο προκειµένου να προσδιορίζουν ποιες πληροφορίες

µπορούν να δοθούν στα πλαίσια της εµπορικής επικοινωνίας, σύµφωνα µε τους κανόνες που

αναφέρονται στην παράγραφο 1.
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3. Κατά την κατάρτιση προτάσεων για κοινοτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες µπορούν να γίνουν

αναγκαίες για να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς σε σχέση µε τις

πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, η Επιτροπή λαµβάνει δεόντως υπόψη τους

κώδικες δεοντολογίας που ισχύουν σε κοινοτικό επίπεδο και συνεργάζεται στενά µε τις σχετικές

επαγγελµατικές ενώσεις και οργανισµούς.

4. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται επιπλέον των κοινοτικών οδηγιών που αφορούν την

πρόσβαση σε νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα καθώς και την άσκησή τους.

Τµήµα 3 : Συµβάσεις που συνάπτονται µε ηλεκτρονικά µέσα

Άρθρο 9

Μεταχείριση ηλεκτρονικών συµβάσεων

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε το νοµικό τους σύστηµα να επιτρέπει τη σύναψη συµβάσεων

µε ηλεκτρονικά µέσα. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν, ιδίως, ότι οι νοµικές προϋποθέσεις που

ισχύουν για τη διαδικασία σύναψης των συµβάσεων δεν παρακωλύουν τη χρήση των συµβάσεων

που συνάπτονται µε ηλεκτρονικά µέσα ούτε αποστερούν τις συµβάσεις αυτές εννόµου

αποτελέσµατος ή ισχύος λόγω του ότι έχουν συναφθεί µε ηλεκτρονικά µέσα.

2. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέψουν ότι η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες

συµβάσεις:

(α) στις συµβάσεις που θεµελιώνουν ή µεταβιβάζουν δικαιώµατα επί ακινήτου περιουσίας, εκτός

από τα δικαιώµατα µίσθωσης,

(β) στις συµβάσεις οι οποίες απαιτούν εκ του νόµου την προσφυγή σε δικαστήρια, δηµόσιες

αρχές ή επαγγέλµατα που ασκούν δηµόσια εξουσία,
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(γ) στις συµβάσεις εγγυοδοσίας και συναφούς ασφαλείας από πρόσωπα που επιδιώκουν στόχους

µη εντασσόµενους στο πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής τους δραστηριότητας,

(δ) στις συµβάσεις οι οποίες εµπίπτουν στο οικογενειακό η κληρονοµικό δίκαιο.

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις κατηγορίες συµβάσεων που αναφέρονται

στην παράγραφο 2 επί των οποίων δεν εφαρµόζουν την παράγραφο 1. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν

κάθε 5 χρόνια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά µε την εφαρµογή της παραγράφου 2, στην οποία

εξηγούν τους λόγους για τους οποίους θεωρούν αναγκαία τη διατήρηση της κατηγορίας που

αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο β), επί της οποίας δεν εφαρµόζουν την παράγραφο 1.

Άρθρο 10

Παρεχόµενες πληροφορίες

1. Εκτός από άλλες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών οι οποίες προβλέπονται από το κοινοτικό

δίκαιο, τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον δεν έχουν συµφωνήσει διαφορετικά τα

συµβαλλόµενα µέρη που δεν είναι καταναλωτές, ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να παρέχει

τουλάχιστο τις εξής πληροφορίες κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και αδιαφιλονίκητο, πριν από την

ανάθεση της παραγγελίας από τον αποδέκτη της υπηρεσίας:

(α) τα διάφορα τεχνικά στάδια έως τη σύναψη της σύµβασης,

(β) εάν ο φορέας παροχής υπηρεσιών θα αρχειοθετήσει ή όχι τη σύµβαση µετά τη σύναψή της

και εάν προβλέπεται δυνατότητα πρόσβασης σε αυτήν,



14263/1/99 REV 1 GA/as,sa GR
DG C I 36

(γ) τα τεχνικά µέσα που θα επιτρέπουν τον εντοπισµό και τη διόρθωση σφαλµάτων

ηλεκτρονικού χειρισµού πριν από την ανάθεση της παραγγελίας,

(δ) τις γλώσσες στις οποίες µπορεί να συναφθεί η σύµβαση.

2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον δεν έχουν συµφωνήσει διαφορετικά τα

συµβαλλόµενα µέρη που δεν είναι καταναλωτές, ο φορέας παροχής υπηρεσιών δηλώνει τους

σχετικούς κώδικες δεοντολογίας στους οποίους υπόκειται, καθώς και τα στοιχεία που επιτρέπουν

την πρόσβαση στους εν λόγω κώδικες µε ηλεκτρονικά µέσα.

 3. Συµβατικοί όροι και γενικοί όροι που προβλέπονται για τον αποδέκτη πρέπει να διατίθενται

κατά τρόπο επιτρέποντα την αποθήκευση και την αναπαραγωγή τους.

 

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις που συνάπτονται αποκλειστικά µέσω

ανταλλαγής ηλεκτρονικών µηνυµάτων ή ισοδύναµων ατοµικών επικοινωνιών.

Άρθρο 11

Παραγγελία

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον δεν έχουν συµφωνήσει διαφορετικά τα

συµβαλλόµενα µέρη που δεν είναι καταναλωτές, όταν ένας αποδέκτης υπηρεσίας αναθέτει

παραγγελία µε τεχνολογικά µέσα, ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:

- ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να αποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής της

παραγγελίας του αποδέκτη χωρίς περιττή καθυστέρηση και µε ηλεκτρονικά µέσα,
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- η παραγγελία και το αποδεικτικό παραλαβής θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί όταν τα µέρη

στα οποία απευθύνονται έχουν πρόσβαση σ' αυτά.

 2. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον δεν έχουν συµφωνήσει διαφορετικά τα

συµβαλλόµενα µέρη που δεν είναι καταναλωτές, ο φορέας παροχής θέτει στη διάθεση του

αποδέκτη της υπηρεσίας κατάλληλα, αποτελεσµατικά και προσιτά µέσα που θα του επιτρέψουν να

επισηµάνει και να διορθώσει τα λάθη του κατά τον ηλεκτρονικό χειρισµό πριν από την ανάθεση

της παραγγελίας.

 

 3. Η παράγραφος 1, πρώτη περίπτωση και η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις που

συνάπτονται αποκλειστικά µε την ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων ή µέσω ισοδύναµων

ατοµικών επικοινωνιών.

 

Τµήµα 4 : Ευθύνη των µεσαζόντων παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 12

Απλή µετάδοση

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση παροχής µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της

πληροφορίας η οποία συνίσταται στη µετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της υπηρεσίας

σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή πρόσβασης στο δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται

ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών όσον αφορά τις µεταδιδόµενες πληροφορίες, υπό τον όρο ότι ο

φορέας παροχής υπηρεσιών :

(α) δεν αποτελεί την αφετηρία της µετάδοσης των πληροφοριών,

(β) δεν επιλέγει τον αποδέκτη της µετάδοσης, και

(γ) δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις µεταδιδόµενες πληροφορίες.
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2. Οι δραστηριότητες µετάδοσης και παροχής πρόσβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1

περιλαµβάνουν την αυτόµατη, ενδιάµεση και προσωρινή αποθήκευση των µεταδιδόµενων

πληροφοριών, στο βαθµό που η αποθήκευση εξυπηρετεί αποκλειστικά την πραγµατοποίηση της

µετάδοσης στο δίκτυο επικοινωνιών και η διάρκειά της δεν υπερβαίνει το χρόνο που είναι ευλόγως

απαραίτητος για τη µετάδοση.

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύµφωνα µε τα

νοµικά συστήµατα των κρατών µελών, να απαιτούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών να προβεί στην

παύση ή στην πρόληψη παράβασης.

Άρθρο 13

Αποθήκευση σε κρυφή µνήµη (Caching)

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση παροχής µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της

πληροφορίας, η οποία συνίσταται στη µετάδοση πληροφοριών που παρέχει ένας αποδέκτης

υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής της υπηρεσίας,

όσον αφορά την αυτόµατη, ενδιάµεση και προσωρινή αποθήκευση των πληροφοριών η οποία

γίνεται µε αποκλειστικό σκοπό να καταστεί αποτελεσµατικότερη η µεταγενέστερη µετάδοση των

πληροφοριών, µετά από αίτηση άλλων αποδεκτών της υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι ο φορέας

παροχής υπηρεσιών:

(α) δεν τροποποιεί τις πληροφορίες,

(β) τηρεί τους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες,

(γ) τηρεί τους κανόνες που αφορούν την ενηµέρωση των πληροφοριών, οι οποίοι καθορίζονται

κατά ευρέως αναγνωρισµένο τρόπο και χρησιµοποιούνται από τον κλάδο,
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(δ) δεν παρεµποδίζει τη νόµιµη χρήση της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως και

χρησιµοποιείται από τον κλάδο, προκειµένου να αποκτήσει δεδοµένα σχετικά µε τη

χρησιµοποίηση των πληροφοριών, και

(ε) ενεργεί άµεσα προκειµένου να αποσύρει τις πληροφορίες που αποθήκευσε ή να καταστήσει

την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη, µόλις αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες έχουν αποσυρθεί από

το σηµείο του δικτύου στο οποίο βρίσκονταν αρχικά ή η πρόσβαση στις πληροφορίες

κατέστη αδύνατη ή µια δικαστική ή διοικητική αρχή διέταξε την απόσυρση των πληροφοριών

ή απαγόρευσε την πρόσβαση σε αυτές.

2. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύµφωνα µε τα

νοµικά συστήµατα των κρατών µελών, να απαιτήσει από το φορέα παροχής υπηρεσιών να παύσει ή να

προλάβει την παράβαση.

Άρθρο 14

Φιλοξενία

1. Τα κράτη µέλη διασφαλίζουν ότι σε περίπτωση παροχής µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της

πληροφορίας η οποία συνίσταται στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχοµένων από έναν αποδέκτη

υπηρεσίας, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής της υπηρεσίας για τις πληροφορίες που

αποθηκεύονται µετά από αίτηση αποδέκτη της υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι :

(α) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας δεν γνωρίζει πραγµατικά ότι πρόκειται για παράνοµη

δραστηριότητα ή πληροφορία και ότι, σε ό,τι αφορά αξιώσεις αποζηµιώσεως, δεν γνωρίζει τα

γεγονότα ή τις περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει η παράνοµη δραστηριότητα ή πληροφορία,

ή

(β) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας, µόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, αποσύρει ταχέως τις

πληροφορίες ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.
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2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται όταν ο αποδέκτης της υπηρεσίας ενεργεί υπό την εξουσία ή

υπό τον έλεγχο του φορέα παροχής της υπηρεσίας.

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύµφωνα µε τα

νοµικά συστήµατα των κρατών µελών, να απαιτούν από το φορέα παροχής υπηρεσιών να προβεί στην

παύση ή στην πρόληψη παράβασης, ούτε θίγει τη δυνατότητα των κρατών µελών να θεσπίζουν

διαδικασίες για την απόσυρση των πληροφοριών ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σ' αυτές.

Άρθρο 15

Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου

1. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών, για την παροχή των

υπηρεσιών που αναφέρονται στα άρθρα 12, 13 και 14, γενική υποχρέωση ελέγχου των

πληροφοριών που µεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης

γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνοµες δραστηριότητες.

2. Τα κράτη µέλη δύνανται να υποχρεώσουν τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας να ενηµερώνουν πάραυτα τις αρµόδιες κρατικές αρχές για τυχόν υπόνοιες περί

χορηγουµένων παρανόµων πληροφοριών ή δραστηριοτήτων που επιχειρούν αποδέκτες των

υπηρεσιών τους ή να ανακοινώνουν στις αρµόδιες αρχές, κατ' αίτησή τους, πληροφορίες που

διευκολύνουν την εντόπιση αποδεκτών των υπηρεσιών τους µε τους οποίους έχουν συµφωνίες

αποθήκευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Άρθρο 16

Κώδικες δεοντολογίας

1. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν:

(α) την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας σε κοινοτικό επίπεδο, από τις ενώσεις ή οργανώσεις

επαγγελµατιών και καταναλωτών, µε σκοπό να συµβάλουν στην ορθή εφαρµογή των

άρθρων 5 έως 15,

(β) την εθελοντική διαβίβαση των σχεδίων των κωδίκων δεοντολογίας εθνικού ή κοινοτικού

επιπέδου στην Επιτροπή,

(γ) τη δυνατότητα πρόσβασης µε ηλεκτρονικά µέσα στους κώδικες δεοντολογίας στις κοινοτικές

γλώσσες,

(δ) την κοινοποίηση, εκ µέρους εµπορικών, επαγγελµατικών και καταναλωτικών ενώσεων ή

οργανώσεων, προς τα κράτη µέλη και την Επιτροπή, των αξιολογήσεων της εφαρµογής των

κωδίκων δεοντολογίας τους και των συνεπειών των κωδίκων στις πρακτικές, στα

συναλλακτικά ήθη και έθιµα του ηλεκτρονικού εµπορίου,

(ε) την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων και της

ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

2. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή ενθαρρύνουν τη συµµετοχή ενώσεων ή οργανώσεων

καταναλωτών στη διαδικασία κατάρτισης και εφαρµογής των κωδίκων δεοντολογίας που

συντάσσονται βάσει της παραγράφου 1, στοιχείο α) για θέµατα που τις αφορούν. Εν ανάγκη και για

να ληφθούν υπ' όψη οι ειδικές τους ανάγκες, θα πρέπει να ζητείται η γνώµη ενώσεων που

εκπροσωπούν άτοµα µε προβλήµατα οράσεως και άτοµα µε ειδικές ανάγκες γενικώς.



14263/1/99 REV 1 GA/as,sa GR
DG C I 42

Άρθρο 17

Εξώδικος διακανονισµός των διαφορών

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε , σε περιπτώσεις διαφωνίας µεταξύ ενός φορέα παροχής και

ενός αποδέκτη µιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, η νοµοθεσία τους να µην εµποδίζει

τη χρήση των υπαρχόντων βάσει του εθνικού δικαίου µηχανισµών εξώδικης επίλυσης των

διαφορών, συµπεριλαµβανοµένων των κατάλληλων ηλεκτρονικών µέσων.

2. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τα αρµόδια όργανα εξώδικης επίλυσης των διαφορών, και ιδίως

των καταναλωτικών διαφορών, να ενεργούν κατά τρόπο ο οποίος παρέχει τις δέουσες δικονοµικές

εγγυήσεις στα ενδιαφερόµενα µέρη.

3. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν τα αρµόδια όργανα εξώδικης επίλυσης των διαφορών να

ενηµερώνουν την Επιτροπή σχετικά µε σηµαντικές αποφάσεις που λαµβάνουν όσον αφορά τις

υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και σχετικά µε τις πρακτικές, τα συναλλακτικά ήθη και

έθιµα του ηλεκτρονικού εµπορίου.

Άρθρο 18

Μέσα έννοµης προστασίας

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα ένδικα µέσα του εθνικού δικαίου όσον αφορά τις

υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, να επιτρέπουν την ταχεία λήψη µέτρων,

συµπεριλαµβανόµενων προσωρινών µέτρων, προκειµένου να παύει οιαδήποτε παράβαση και να

προλαµβάνεται περαιτέρω ζηµία των ενεχόµενων συµφερόντων.
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2. Στο παράρτηµα της οδηγίας 98/27/ΕΚ τίθεται η εξής συµπλήρωση :

"11. Οδηγία 2000/…/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

.........σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά ("οδηγία για το

ηλεκτρονικό εµπόριο") (ΕΕ L....)."

Άρθρο 19

Συνεργασία

1. Τα κράτη µέλη πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούµενα µέσα ελέγχου και έρευνας για την

αποτελεσµατική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και µεριµνούν ώστε οι φορείς παροχής

υπηρεσιών να τους κοινοποιούν τις απαραίτητες πληροφορίες.

2. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µεταξύ τους και ορίζουν, για το σκοπό αυτό, ένα ή

περισσότερα σηµεία επαφής, των οποίων τα στοιχεία κοινοποιούν στα άλλα κράτη µέλη και στην

Επιτροπή.

3. Τα κράτη µέλη παρέχουν, το συντοµότερο δυνατό, και σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τη

συνδροµή και τις πληροφορίες που ζητά άλλο κράτος µέλος ή η Επιτροπή, µεταξύ άλλων και µε τα

κατάλληλα ηλεκτρονικά µέσα.
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4. Τα κράτη µέλη δηµιουργούν σηµεία επαφής, στα οποία υπάρχει πρόσβαση µε ηλεκτρονικά

τουλάχιστον µέσα, και στα οποία µπορούν να απευθυνθούν τόσο οι αποδέκτες όσο και οι φορείς

παροχής υπηρεσιών προκειµένου :

(α) να λαµβάνουν γενικές πληροφορίες για τα συµβατικά τους δικαιώµατα και υποχρεώσεις,

καθώς και για τους υφιστάµενους µηχανισµούς υποβολής καταγγελιών και επανόρθωσης σε

περίπτωση διαφορών, καθώς και για τις πρακτικές πλευρές της χρήσης των µηχανισµών

αυτών,

(β) να λαµβάνουν τα στοιχεία των αρχών, των οργανισµών ή των ενώσεων από τις οποίες οι

αποδέκτες των υπηρεσιών µπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες ή πρακτική

βοήθεια.

5. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να κοινοποιούνται στην Επιτροπή οιεσδήποτε σηµαντικές

διοικητικές ή δικαστικές αποφάσεις που λαµβάνονται στο έδαφός τους για την επίλυση διαφορών

στα πλαίσια των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας καθώς και σχετικά µε τις πρακτικές, τα

συναλλακτικά ήθη και έθιµα που αφορούν το ηλεκτρονικό εµπόριο. Η Επιτροπή κοινοποιεί τις

αποφάσεις αυτές στα άλλα κράτη µέλη.

Άρθρο 20

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη καθορίζουν το καθεστώς των κυρώσεων για παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων οι

οποίες έχουν θεσπιστεί κατ' εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα

µέτρα επιβολής των εν λόγω κυρώσεων. Οι κυρώσεις πρέπει να έχουν αποτελεσµατικό, αναλογικό

και αποτρεπτικό χαρακτήρα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 21

Επανεξέταση

1. Πριν από ...........∗∗∗∗  και στη συνέχεια κάθε δύο έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά µε

την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η οποία µπορεί να συνοδεύεται, ενδεχοµένως, από προτάσεις

για την προσαρµογή της στη νοµοθετική, τεχνική και οικονοµική εξέλιξη των υπηρεσιών της

κοινωνίας της πληροφορίας, κυρίως όσον αφορά την πρόληψη εγκληµατικών πράξεων, την

προστασία των ανηλίκων, την προστασία των καταναλωτών και την οµαλή λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς.

2. Η έκθεση εξετάζει την ανάγκη προσαρµογής της παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα την

ανάγκη να διατυπωθούν προτάσεις σχετικά µε την ευθύνη των παροχών υπερσυνδέσµων και µέσων

εντοπισµού πληροφοριών, τις απαιτήσεις κοινοποίησης και τον καταλογισµό της ευθύνης που

προκύπτει από την αφαίρεση περιεχοµένου. Η έκθεση πρέπει επίσης να εξετάζει την ανάγκη

συµπληρωµατικών προϋποθέσεων για την απαλλαγή από την ευθύνη που προβλέπεται στα άρθρα

12 και 13, υπό το πρίσµα των τεχνικών εξελίξεων, καθώς και τη δυνατότητα εφαρµογής των αρχών

της εσωτερικής αγοράς στην περίπτωση µη ζητηθεισών εµπορικών επικοινωνιών µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

                                                
∗∗∗∗ Τρία έτη µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 22

Μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις απαραίτητες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία πριν ...... ∗∗∗∗ . Ενηµερώνουν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά.

2. Οι αναφερόµενες στην παράγραφο 1 διατάξεις, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη,

αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη

δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αυτής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

                                                
∗∗∗∗ 18 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 24

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

H Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

__________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Παρεκκλίσεις από το άρθρο 3

Όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3, το άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζεται :

- στα συγγραφικά δικαιώµατα, τα συγγενικά δικαιώµατα, τα δικαιώµατα που προβλέπει η

οδηγία 87/54/ΕΟΚ 1 και η οδηγία 96/9/ΕΚ, 2 καθώς και τα δικαιώµατα βιοµηχανικής

ιδιοκτησίας,

- στην έκδοση ηλεκτρονικού νοµίσµατος από τα ιδρύµατα για τα οποία τα κράτη µέλη έχουν

εφαρµόσει µια από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, της

οδηγίας 2000/../ΕΚ 3,

- στο άρθρο 44 παράγραφος 2 της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ 4,

- στο άρθρο 30 και στον τίτλο ΙV της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ 5 και στον τίτλο IV της

οδηγίας 92/96/ΕΟΚ 6, στα άρθρα 7 και 8 της οδηγίας 88/357/ΕΟΚ 7 και στο άρθρο 4 της

οδηγίας 90/619/ΕΟΚ 8,

                                                
1 ΕΕ L 24, 27.1.1987, σ. 36.
2 ΕΕ L 77, 27.3.1996, σ. 20.
3 ΕΕ L
4 EE L 375, 31.12.1985, σ. 3. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/26/ΕΚ

(ΕΕ L 168, 18.7.1995, σ.7).
5 ΕΕ L 228, 11.8.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/26/ΕΚ.
6 ΕΕ L 360, 9.12.1992, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 95/26/ΕΚ.
7 ΕΕ L 172, 4.7.1988, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/49/ΕΚ.
8 ΕΕ L 330, 29.11.1990, σ. 50. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

92/96/ΕΚ.
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- στην ελευθερία των µερών να επιλέξουν την εφαρµοστέα στις συµβάσεις τους νοµοθεσία,

- στις συµβατικές υποχρεώσεις που αφορούν τις συµβάσεις που συνάπτουν οι καταναλωτές,

- στην τυπική ισχύ συµβάσεων που γεννούν ή µεταβιβάζουν δικαιώµατα επί ακινήτου, εφόσον

οι συµβάσεις αυτές υπόκεινται στις υποχρεωτικές τυπικές προϋποθέσεις της νοµοθεσίας του

κράτους µέλους στο οποίο κείται το ακίνητο,

- στη νοµιµότητα µη ζητηθείσας εµπορικής επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

______________________
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Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2000/    /ΕΚ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΙ Ι∆ΙΩΣ

ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 7 Ιανουαρίου 1999 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές του

ηλεκτρονικού εµπορίου στην εσωτερική αγορά.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Μαΐου 1999 και

η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 29 Απριλίου 1999.

3. Στις 28 Φεβρουαρίου 2000 το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος του σχεδίου οδηγίας σχετικά µε ορισµένες νοµικές πτυχές του ηλεκτρονικού

εµπορίου είναι να αρθούν οι φραγµοί στην εξέλιξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στην

Ευρωπαϊκή Ένωση και να θεσπιστεί  νοµικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει στον τοµέα να

επωφεληθεί από τα πλεονεκτήµατα της εσωτερικής αγοράς. Προς το σκοπό αυτό το κείµενο

διασαφηνίζει την εφαρµογή των βασικών αρχών της Εσωτερικής Αγοράς (την αρχή της

χώρας καταγωγής και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών) στις υπηρεσίες της

Κοινωνίας των Πληροφοριών, ενώ συµπληρώνει το υπάρχον σώµα της κοινοτικής

νοµοθεσίας µε πρόσθετη εναρµόνιση ορισµένων ειδικών νοµικών πτυχών που συνδέονται µε

τέτοιου είδους υπηρεσίες, ιδίως όσον αφορά τις εµπορικές επικοινωνίες, τη σύναψη

συµβάσεων µε απευθείας σύνδεση (on-line), την ευθύνη των µεσολαβητών και την τήρηση

και υλοποίηση του νοµικού πλαισίου.

Τα µέτρα αυτά αποσκοπούν στην κατάργηση των νοµικών εµποδίων που προκύπτουν από

διαφορές ή αλληλεπικαλείψεις του δικαίου των κρατών µελών και ως εκ τούτου εγγυώνται,

σε συνδυασµό µε το υφιστάµενο κεκτηµένο, την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών on

line εντός της Κοινότητας.
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III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Αν και το Συµβούλιο υιοθέτησε την προσέγγιση και τους στόχους τους οποίους

πρότεινε η Επιτροπή και υποστήριξε το Κοινοβούλιο, ωστόσο  έκρινε αναγκαίο, κατά

την εκπόνηση της κοινής θέσης του, να επιφέρει ορισµένες αλλαγές τόσο επί της ουσίας

όσο και στην διατύπωση της προτεινόµενης οδηγίας.

Τα βασικά µελήµατα του Συµβουλίου που υπαγόρευσαν τις αλλαγές αυτές ήταν τα

εξής:

− να καταστήσει ακριβέστερη τη διατύπωση της οδηγίας και να βελτιώσει κατ'αυτό

τον τρόπο τη νοµική σαφήνεια του κειµένου,

− να διασαφηνίσει το πεδίο εφαρµογής ορισµένων διατάξεων, ιδίως δε εκείνων που

αφορούν την εφαρµογή της αρχής της χώρας καταγωγής και της ελευθερίας

παροχής υπηρεσιών·

− να λάβει περισσότερο υπόψη την ποικιλοµορφία των εθνικών καταστάσεων,

ιδιαίτερα όσον αφορά τη στιγµή κατά την οποία συνάπτεται η σύµβαση·

− να καλλιεργήσει υψηλότερο βαθµό εµπιστοσύνης µεταξύ των καταναλωτών·

− να εξασφαλίσει ότι η οδηγία δεν επηρεάζει δυσµενώς την καταπολέµηση του

εγκλήµατος που διαπράττεται στο περιβάλλον του Internet.
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Β. Ειδικές παρατηρήσεις

1. Βασικές αλλαγές που έγιναν στην πρόταση της Επιτροπής

(α)     Σχέση του σχεδίου οδηγίας µε το Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο

Το Συµβούλιο έκρινε αναγκαίο να διασαφηνίσει τη σχέση του σχεδίου των

διατάξεων της οδηγίας για τον έλεγχο της χώρας καταγωγής µε τις διατάξεις

του Ιδιωτικού ∆ιεθνούς ∆ικαίου, ειδικότερα µε τις υφιστάµενες διατάξεις

των Συµβάσεων των Βρυξελλών και της Ρώµης. Με το σκεπτικό αυτό, µια

νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 1 δηλώνει σαφώς ότι η οδηγία δεν θεσπίζει

πρόσθετους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ούτε ασχολείται µε τη

δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Περαιτέρω προσθήκες στο Παράρτηµα

(πρώην Παράρτηµα ΙΙ) της οδηγίας εξασφαλίζουν ότι διατηρείται η

ελευθερία των µερών να επιλέγουν το δίκαιο που εφαρµόζεται στη σύµβασή

τους, και ότι ορισµένες συµβάσεις περί ακινήτων δεν επηρεάζονται από τις

διατάξεις  ελέγχου της χώρας καταγωγής.

(β)     Εξασφάλιση της αποτελεσµατικότητας των ερευνών διώξεως του

εγκλήµατος και ορισµένων άλλων στόχων γενικού ενδιαφέροντος

Το Συµβούλιο ανησυχούσε µήπως το σχέδιο οδηγίας δυσχεράνει την έρευνα

αξιόποινων πράξεων που διαπράττονται στα πλαίσια του ηλεκτρονικού

εµπορίου, και µε αυτό το σκεπτικό έγινε ένας αριθµός τροποποιήσεων στην

πρόταση της Επιτροπής. Οι αλλαγές στο άρθρο 3, παράγραφος 4, (άρθρο

22, παράγραφος 3 της πρότασης της Επιτροπής) επιτρέπουν στα κράτη µέλη

να παρεκκλίνουν σε συγκεκριµένες περιπτώσεις από τις απαιτήσεις της

οδηγίας όσον αφορά την αρχή της χώρας καταγωγής και την ελεύθερη

κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, όπου αυτό

είναι απαραίτητο για λόγους δηµόσιας τάξης, και ιδίως για την πρόληψη,

την έρευνα, την διαπίστωση ή την ποινική δίωξη των αξιόποινων πράξεων.

Το άρθρο 15, παράγραφος 2 καθιστά τώρα σαφές ότι τα κράτη µέλη

δύνανται να απαιτούν από τους φορείς παροχής υπηρεσιών να ενηµερώνουν

τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές για τις εικαζόµενες παράνοµες δραστηριότητες

ή σε ορισµένες περιπτώσεις να απαιτούν από τους φορείς παροχής

υπηρεσιών να κοινοποιήσουν λεπτοµερή στοιχεία των πελατών τους. Τέλος,
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η απαίτηση επανεξέτασης της οδηγίας που ορίζεται στο άρθρο 21 (άρθρο 24 της
πρότασης της Επιτροπής) αναφέρει τώρα συγκεκριµένα την "πρόληψη
εγκληµατικών πράξεων" ως ένα πιθανό λόγο µελλοντικής προσαρµογής της
οδηγίας.

Σχετικά µε συναφή θέµατα θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι µια περαιτέρω
προσθήκη στην παράγραφο 4 του άρθρου 3  θα επιτρέψει κατά περίπτωση
παρεκκλίσεις για παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ενώ το άρθρο 21
αναφέρεται τώρα και στην προστασία των ανηλίκων.

(γ)      Τροποποιήσεις όσον αφορά τις ηλεκτρονικές συµβάσεις

Το Συµβούλιο έκρινε ότι δεν ενδείκνυται η εναρµόνιση του εθνικού δικαίου όσον
αφορά το θέµα της χρονικής στιγµής κατά την οποία συνάπτεται µια σύµβαση.
Για το λόγο αυτό το άρθρο 11 άλλαξε επικεφαλίδα και περιορίζεται τώρα σε
ορισµένες απαιτήσεις που αφορούν την κατάθεση και την παραλαβή παραγγελιών
on-line. Επιπροσθέτως, το Συµβούλιο, ενώ υποστηρίζει πλήρως την αρχή του
άρθρου 9 που εγγυάται τη νοµική ισχύ των ηλεκτρονικών συµβάσεων, εντούτοις
έκρινε αναγκαίο να προσθέσει εξαιρέσεις ως προς την εφαρµογή της διάταξης
αυτής για συµβάσεις που µεταβιβάζουν δικαιώµατα επί ακινήτου περιουσίας και
για ορισµένες συµβάσεις σχετικά µε την παροχή εγγυήσεως και συναφών
ασφαλειών.

(δ)     Κατάργηση της επιτροπολογίας

Η Επιτροπή είχε προτείνει να της δοθούν εξουσίες εφαρµογής όσον αφορά το
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας (άρθρο 22, παράγραφος 1 στοιχείο (γ) της πρότασης
της Επιτροπής), και τις διατάξεις της για τα νοµοθετικά κατοχυρωµένα
επαγγέλµατα (άρθρο 8, παράγραφος 3), τις ηλεκτρονικές συµβάσεις (άρθρο 9
παράγραφος 3), τη συνεργασία µεταξύ των αρχών (άρθρο 19 παράγραφοι 6 και 7)
και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ (άρθρο 20). Το Συµβούλιο έκρινε ότι οι εξουσίες που
δίνονται στην Επιτροπή δυνάµει των άρθρων 9 και 22 υπερβαίνουν το πλαίσιο
της εφαρµογής και ως εκ τούτου δεν είναι συµβατές µε το άρθρο 202 της
Συνθήκης. Οι εξουσίες που παρέχονται δυνάµει των άρθρων 8, 19 και 20 της
πρότασης κρίθηκαν µη αναγκαίες. Για το λόγο αυτό τα εν λόγω µέρη της
πρότασης της Επιτροπής τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν, µαζί µε το άρθρο 23
της πρότασης µε το οποίο θεσπιζόταν Συµβουλευτική Επιτροπή για να επικουρεί
την Επιτροπή.
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2. Η θέση του Συµβουλίου σχετικά µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(α) Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν πλήρως ή εν µέρει στην κοινή θέση

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε εξ ολοκλήρου τη διατύπωση των τροπολογιών 1, 2, 4,

6, 7, 18, 20, 24, 40, 43, 55, 56, 57, και 62 και την αρχή των τροπολογιών 3, 5, 9,

11, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 29, 32, 33, 34, 37, 64 και 67.

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε τις τροπολογίες 14, 38, και  73 εν µέρει,

ευθυγραµµίζοντας γενικώς τη θέση του µε τη θέση της Επιτροπής.

(β) Τροπολογίες που δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

Το Συµβούλιο ακολούθησε την αρνητική γνώµη της Επιτροπής και δεν

ενσωµάτωσε τις τροπολογίες 8, 10, 21, 26, 27, 28, 30, 39, 45, 46, 47, 48, 49, 53,

54, 58, 59, 60, 61, 63 και 68.

Το Συµβούλιο δεν ενσωµάτωσε τις τροπολογίες 13, 42 και 65, θεµελιώνοντας τις

αποφάσεις του στο ακόλουθο σκεπτικό :

− όσον αφορά την τροπολογία 13, το Συµβούλιο σηµείωσε ότι η οδηγία

97/66/ΕΚ (η οδηγία "περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα

στον τηλεπικοινωνιακό τοµέα") δεν περιλαµβάνει ειδικές διατάξεις µε τις

οποίες να ζητείται από τα κράτη µέλη να αποφεύγουν την απαγόρευση ή

τον περιορισµό της χρήσης κρυπτογραφικών µέσων και ότι για το λόγο

αυτό η εν λόγω τροπολογία δεν ήταν ορθή από τεχνική άποψη,

− η τροπολογία 42 κρίθηκε από το Συµβούλιο ως ασυµβίβαστη µε τη γενική

του προσέγγιση ως προς το άρθρο 11 (βλ. παραπάνω σηµείο Β.1.γ.),
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− όσον αφορά την τροπολογία 65, το Συµβούλιο είχε την άποψη ότι η απαίτηση να

περιληφθούν στατιστικά αποτελέσµατα στην έκθεση ήταν υπερβολικά

καθοδηγητική, ενώ ο όρος "ψηφιακές τεχνολογίες" καλύπτεται καλύτερα από την

έκφραση που επελέγη και που έχει ευρύτερη έννοια.

_______________
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1998/0325 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

κοινή θέση του Συµβουλίου για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας
της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά

(Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο).

1. Ιστορικό

Στις 18Νοεµβρίου 1998,η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση οδηγίας
1.

Η πρόταση διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Οικονοµική

και Κοινωνική Επιτροπή στις 23∆εκεµβρίου 1998.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή εξέδωσε τη γνώµη της στις 29Απριλίου 19992.

Στις 6 Μαΐου 1999,το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε, σε πρώτη ανάγνωση και σύµφωνα
µε τη διαδικασία της συναπόφασης (άρθρο 251), ψήφισµα νοµοθετικού περιεχοµένου

εγκρίνοντας, υπό ορισµένες τροπολογίες που περιλαµβάνονται στο ψήφισµα, την πρόταση
της Επιτροπής και καλώντας την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της.

Στις 17 Aυγούστου 1999,σύµφωνα µε το άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή ενέκρινε
τροποποιηµένη πρόταση που ενσωµατώνει, κατά γράµµα ή κατά το περιεχόµενο, τις

περισσότερες από τις τροπολογίες που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη
ανάγνωση,

Στις 28Φεβρουαρίου του 2000το Συµβούλιο, ενεργώντας σύµφωνα µε το άρθρο 251 (2)της
συνθήκης ΕΚ, ενέκρινε κοινή θέση σχετικά µε την πρόταση οδηγίας.

Η παρούσα ανακοίνωση εκθέτει τη γνώµη της Επιτροπής όσον αφορά την κοινή θέση του
Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 251 (2)της συνθήκης ΕΚ.

2. Σκοπός της οδηγίας

Η προτεινόµενη οδηγία έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες της κοινωνίας της

πληροφορίας µπορούν να αποκοµίσουν οφέλη από τις αρχές της εσωτερικής αγοράς για την
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών και την ελευθερία εγκατάστασης και ότι οι φορείς

µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς νοµικούς
φραγµούς. Ως υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας ορίζονται εκείνες που παρέχονται

συνήθως έναντι αµοιβής, εξ αποστάσεως, µε ηλεκτρονικά µέσα και ύστερα από ατοµικό

1 COM(1998)586τελικό της 18.11.1998, EE C 30 , 5.2.1999,σ. 4.
2 EE C 169, 16.6.1999.
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αίτηµα του αποδέκτη της υπηρεσίας. Η προτεινόµενη οδηγία θα καθιερώσει συγκεκριµένους
εναρµονισµένους κανόνες, όπου αυτοί είναι αναγκαίοι, προκειµένου να εξασφαλίσει ότι οι

επιχειρήσεις και οι πολίτες µπορούν να παρέχουν και να λαµβάνουν υπηρεσίες της κοινωνίας
της πληροφορίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως τόπου. Οι κανόνες αυτοί

αφορούν, µεταξύ άλλων, τον ορισµό του τόπου εγκατάστασης του φορέα παροχής
υπηρεσιών, τη θέσπιση απαιτήσεων διαφάνειας και ενηµέρωσης για τους φορείς και τις

εµπορικές επικοινωνίες, τη µεταχείριση των ηλεκτρονικών συµβάσεων, την ευθύνη των
µεσαζόντων, τον εξώδικο διακανονισµό των διαφορών, τα µέσα έννοµης προστασίας και το

ρόλο και τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών αρχών. Σε άλλους τοµείς, η οδηγία θα βασιστεί
στα υπάρχοντα κοινοτικά µέσα που αποσκοπούν στην εναρµόνιση συγκεκριµένων τοµέων ή

θεµάτων, ιδίως στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών. Επιπλέον, µε την εξαίρεση
ορισµένων τοµέων για τους οποίους προβλέπονται ειδικές παρεκκλίσεις, η οδηγία προβλέπει

ότι κανονικά οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας υπάγονται στην εθνική νοµοθεσία
του κράτους µέλους στο οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας και ότι τα άλλα κράτη µέλη

που είναι αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών δεν περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
της κοινωνίας της πληροφορίας.

3. Σχόλια για την κοινή θέση του Συµβουλίου

3.1Περίληψη της θέσης της Επιτροπής

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η κοινή θέση ενσωµάτωσε τις
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που είχαν γίνει δεκτές από την Επιτροπή και

είχαν περιληφθεί στην τροποποιηµένη πρότασή της.

Επιπλέον, η Επιτροπή επικροτεί το γεγονός ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου διατηρεί τη

συνολική ισορροπία της πρότασης και διαφυλάσσει στο ακέραιο την προσέγγισή της σε
σχέση µε την εσωτερική αγορά, η οποία υποστηρίχθηκε ρητά από το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο κατά την πρώτη ανάγνωση. Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο, σε αρµονία µε την
προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποφάσισε να µην προσθέσει σηµαντικές νέες

γενικές παρεκκλίσεις από τις αρχές της εσωτερικής αγοράς.

Η πλειονότητα των αλλαγών που επέφερε το Συµβούλιο σε σύγκριση µε την τροποποιηµένη

πρόταση της Επιτροπής έχουν διευκρινιστικό χαρακτήρα και δεν µεταβάλλουν καθόλου - ή
τουλάχιστον δεν µεταβάλλουν σηµαντικά - την ουσία της τροποποιηµένης πρότασης και τη

συνολική ισορροπία, η οποία λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντα όλων των ενδιαφεροµένων.

Οι σηµαντικότερες αλλαγές αφορούν την πλήρη διαγραφή της επιτροπολογίας σε όλους τους

σχετικούς τοµείς και τη µεταχείριση των ηλεκτρονικών συµβάσεων, σηµείο στο οποίο
διαγράφηκε η αποσαφήνιση της χρονικής στιγµής σύναψης της σύµβασης. Προκειµένου να

διευκολυνθεί η ταχεία έγκριση της οδηγίας, που έχει επείγοντα χαρακτήρα, η Επιτροπή
αποδέχθηκε την κοινή θέση και τις αλλαγές στην τροποποιηµένη πρότασή της.

3.2. Aνάλυση της κοινής θέσης του Συµβουλίου

3.2.1Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Κατά την πρώτη ανάγνωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 60 τροπολογίες στην
αρχική πρόταση της Επιτροπής.
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Στην τροποποιηµένη πρότασή της, η Επιτροπή αποδέχθηκε και ενσωµάτωσε στην οδηγία τις
περισσότερες από αυτές, είτε κατά λέξη είτε κατ' ουσία, δηλαδή 37 τροπολογίες από τις 60
(αριθ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 37,
38, 40, 42, 73, 43, 55, 56, 57, 62, 65και 67).

3.2.2.Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τις οποίες αποδέχθηκε η Επιτροπή
και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση.

Tο Συµβούλιο ενσωµάτωσε 34 από τις 37 τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή,
εν όλω ή εν µέρει, τουλάχιστον ως προς το πνεύµα τους.

Οι τροπολογίες 1, 2, 4, 6, 7, 18, 20, 24, 37 (εν µέρει), 40, 43, 55, 56, 57,και 62
ενσωµατώθηκαν κατά γράµµα.

Οι τροπολογίες 3, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 25, 29, 32, 33, 34, 38 (εν µέρει), 67 και
73 ενσωµατώθηκαν ως προς το πνεύµα τους µε τις ακόλουθες αλλαγές σε σύγκριση µε την

αρχική διατύπωση:

Στην τροπολογία 3, η λέξη «όλες» πριν από τη φράση «νοµικές πτυχές» αντικαταστάθηκε

από τη λέξη «ορισµένες».

Στην τροπολογία 5, η φράση «ο εν λόγω συντονισµός αναµένεται επίσης να συµβάλει στην

καθιέρωση... »προστέθηκε πριν από τη φράση «κοινής και ισχυρής διαπραγµατευτικής θέσης
στα διεθνή φόρα».

Για να ληφθεί υπόψη η τροπολογία 9, η πρώην αιτιολογική σκέψη 7 επαναδιατυπώθηκε όπως
ζητήθηκε από το Κοινοβούλιο. ∆ιαγράφηκε η φράση «και εποµένως εφαρµόζεται µε την

επιφύλαξη των σχετικών διεθνών συµβάσεων». Αντίθετα, η νέα αιτιολογική σκέψη 23 εξηγεί
ότι η οδηγία δεν επιδιώκει να θεσπίσει πρόσθετους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περί

συγκρούσεως δικαίων ούτε θίγει τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων. Επιπροσθέτως
διευκρινίζεται ότι οι εφαρµοστέες διατάξεις σύµφωνα µε τους κανόνες του ιδιωτικού

διεθνούς δικαίου δεν πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας
της πληροφορίας, όπως ορίζεται στην οδηγία.

Η τροπολογία 11 ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, αλλά επαναδιατυπώθηκε εν µέρει ώστε να
ληφθεί υπόψη η ύπαρξη απαγόρευσης των µη ζητηθεισών εµπορικών επικοινωνιών µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε ορισµένα κράτη µέλη.

Η τροπολογία 12 ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση. Ο ενδεικτικός κατάλογος κοινοτικών

οδηγιών που εφαρµόζονται στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας διευρύνθηκε
περαιτέρω.

Η τροπολογία 14 ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση. Στο αγγλικό κείµενο η λέξη “stopping”
αντικαταστάθηκε από τη λέξη “halting”, µεταβολή που δεν επηρεάζει το ελληνικό κείµενο.
Επίσης, το τελευταίο τµήµα σχετικά µε τα νέα τεχνικά µέσα διατυπώθηκε λεπτοµερέστερα.

Για να ληφθεί υπόψη η τροπολογία 15, η αιτιολογική σκέψη 50 εξηγεί ότι είναι σκόπιµο η

παρούσα οδηγία και η προταθείσα οδηγία για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας και τα
συγγενικά δικαιώµατα στην κοινωνία της πληροφορίας, να τεθούν σε ισχύ βάσει παρόµοιου

χρονοδιαγράµµατος.
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Η τροπολογία 16 ενσωµατώθηκε εν µέρει στην κοινή θέση, αλλά τροποποιήθηκε µε την
αντικατάσταση της φράσης «θέτει τις νοµικές προϋποθέσεις προκειµένου οι προσφυγές στη

δικαιοσύνη ή σε εξώδικα µέσα να ασκούνται δια µέσου των συνόρων και δια της
ηλεκτρονικής οδού» από τη διατύπωση «απαιτεί από τα κράτη µέλη να διαθέσουν τα

κατάλληλα µέσα έννοµης προστασίας· ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να εξετάσουν την ανάγκη
της παροχής πρόσβασης σε δικαστικές διαδικασίες µε κατάλληλα ηλεκτρονικά µέσα».

Η τροπολογία 17 ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση. Προστέθηκε όµως η φράση «σε ανοικτά
δίκτυα όπως» πριν από «το Internet».

Στην τροπολογία 19, που ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, η φράση «απαιτεί το συντονισµό
µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των µεγάλων µη ευρωπαϊκών χωρών» αντικαταστάθηκε

από τη διατύπωση «η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυριότερες µη ευρωπαϊκές περιοχές πρέπει
να προβούν σε διαβουλεύσεις µεταξύ τους».

Στην τροπολογία 22, που αντικατοπτρίζεται στην κοινή θέση, προστέθηκαν οι αναφορές σε
«αναπτυσσόµενες χώρες» και «άλλους κύριους εµπορικούς εταίρους», ενώ διαγράφηκε η

αναφορά σε «υπερατλαντικούς εταίρους» .

Η τροπολογία 25 ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση. Ωστόσο, από το κείµενό της διαγράφηκαν

οι ρητές αναφορές σε σχετικές διατάξεις της συνθήκης.

Η τροπολογία 29 ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, µε µικρές αλλαγές στη διατύπωση.

Για να ληφθεί υπόψη η τροπολογία 29, ο ορισµός των υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας στο άρθρο 2 στοιχείο α) αντικαταστάθηκε από παραποµπή στον ορισµό που

περιλαµβάνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 98/48/ΕΚ της 20ής Ιουλίου 1998.

Ο ορισµός της έννοιας του «καταναλωτή», ο οποίος προτείνεται στην τροπολογία 32 και
ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, τροποποιήθηκε ώστε να αντιστοιχεί µε τον ορισµό της

έννοιας στις πιο πρόσφατες προτάσεις στον τοµέα αυτό.

Η τροπολογία 33 ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση µε νέα διατύπωση ώστε να διευκρινιστεί

ότι οι σχετικές υποχρεώσεις ισχύουν επιπροσθέτως όλων των «άλλων προϋποθέσεων
πληροφόρησης που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο».

Η τροπολογία 34 ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση ελαφρά τροποποιηµένη µε την προσθήκη
στην αρχή της φράσης «Εκτός από άλλες προϋποθέσεις πληροφόρησης που προβλέπονται

από το κοινοτικό δίκαιο».

Για να ληφθεί υπόψη η τροπολογία 38, προστέθηκε νέα παράγραφος 2 στο άρθρο 7, που

προβλέπει την υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών να συµβουλεύονται και να τηρούν τα
διαθέσιµα µητρώα «επιλογών» για τις εµπορικές επικοινωνίες.

Η τροπολογία 67 ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση, µε αλλαγές στη διατύπωση. Προστέθηκαν
και άλλα θέµατα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής στο πλαίσιο µελλοντικής επανεξέτασης

της οδηγίας.

Το άρθρο 11 παράγραφος 2 τροποποιήθηκε για να ληφθεί εν µέρει υπόψη η τροπολογία 73,
και ζητά από τους φορείς παροχής υπηρεσιών να προβλέψουν κατάλληλα και προσιτά µέσα
που θα επιτρέπουν τον εντοπισµό και τη διόρθωση λαθών πριν από την ανάθεση της

παραγγελίας.
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Ο πίνακας στο παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης παρουσιάζει λεπτοµερώς πού και πως
ενσωµατώθηκαν οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κείµενο της κοινής

θέσης του Συµβουλίου.

3.2.3 Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την

Επιτροπή αλλά απορρίφθηκαν από το Συµβούλιο

Η τροπολογία 13, που αφορούσε την αιτιολογική σκέψη 15 και η οποία επέβαλε στα κράτη

µέλη να µην απαγορεύουν ή περιορίζουν τη χρησιµοποίηση κρυπτογραφικών εργαλείων, δεν
έγινε δεκτή από το Συµβούλιο, καθόσον το Συµβούλιο έκρινε ότι η τροπολογία αυτή

υπερβαίνει το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

Η τροπολογία 42, που είχε ως στόχο να µειώσει τον αριθµό των σταδίων σύναψης της

σύµβασης, δεν ενσωµατώθηκε, καθόσον η κοινή θέση του Συµβούλιο δεν αναφέρεται πλέον
στο θέµα της σύναψης της σύµβασης (βλέπε σχόλια για το άρθρο 11).

Η τροπολογία 65 σχετικά µε τη ρήτρα επανεξέτασης, η οποία προέβλεπε την υποχρέωση για
παραγωγή στατιστικών στοιχείων, δεν έγινε δεκτή καθόσον κρίθηκε ότι µπορεί να µην είναι

δυνατή η παραγωγή στατιστικών στοιχείων για το σύνολο των θεµάτων.

3.2.4Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν ενσωµατώθηκαν από την

Επιτροπή στην τροποποιηµένη πρότασή της αλλά περιλήφθηκαν στην κοινή θέση

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε στην κοινή θέση δύο από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου που είχαν εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην
τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής.

Πρόκειται, κατ’ αρχάς, για την τροπολογία 23 η οποία διευρύνει το πεδίο της αιτιολογικής
σκέψης 63 (πρώην αιτιολογική σκέψη 22) σε µέτρα τα οποία µπορούν να λάβουν τα κράτη

µέλη για να επιτύχουν ορισµένους στόχους, ιδίως τη γλωσσική ιδιοµορφία και την προστασία
των εθνικών και περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων και της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Παρ’ όλο

που η Επιτροπή δεν περιέλαβε την τροπολογία αυτή στην τροποποιηµένη πρότασή της, λόγω
της ασαφούς διατύπωσής της, το Συµβούλιο ενσωµάτωσε την τροπολογία αυτή µε νέα

διατύπωση στην κοινή θέση.

Η δεύτερη τροπολογία είναι η υπ’ αριθµό 64, µε την οποία προστίθεται η παραβίαση της

ανθρώπινης αξιοπρέπειας στο άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α) σηµείο i) (πρώην άρθρο 22
παρ. 3) ως ένας από τους λόγους για τους οποίους τα κράτη µέλη µπορούν να περιορίσουν

την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι
τηρούνται οι άλλοι όροι του άρθρου 3 παράγραφος 5. Tο Συµβούλιο έκανε δεκτή την

τροπολογία αυτή παρ’ όλο που δεν είχε ενσωµατωθεί στην τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής.

3.2.5 Τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο και οι οποίες δεν έχουν σχέση µε τις
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Επιπλέον, το Συµβούλιο επέφερε ορισµένες τροποποιήσεις στην τροποποιηµένη πρόταση της
Επιτροπής που δεν έχουν σχέση µε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι

οποίες εξηγούνται στη συνέχεια.
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Αλλαγή του τίτλου. Ο τίτλος της προτεινόµενης οδηγίας διατυπώθηκε ως εξής: «Οδηγία του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών

της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά
(Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο)».

Αλλαγές στις αιτιολογικές σκέψεις:

Η νέα αιτιολογική σκέψη 8 εξηγεί ότι η οδηγία δεν αποσκοπεί στην εναρµόνιση του ποινικού

δικαίου αυτού καθ’ εαυτού.

Η τροποποιηµένη αιτιολογική σκέψη 13 εξηγεί ότι η οδηγία δεν αποσκοπεί στον καθορισµό

κανόνων σχετικά µε φορολογικές υποχρεώσεις ούτε προδικάζει την επεξεργασία κοινοτικών
πράξεων σχετικά µε τις φορολογικές πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 14 εξηγεί ότι οι κοινοτικές οδηγίες που αφορούν την προστασία
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύουν εξ ολοκλήρου στις υπηρεσίες της κοινωνίας της

πληροφορίας και ότι η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται εκ παραλλήλου µε τις οδηγίες αυτές,
ιδίως όσον αφορά τις εµπορικές επικοινωνίες.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 16 εξηγεί την έννοια «τυχερά παιγνίδια» που εξαιρούνται από το
πεδίο εφαρµογής της οδηγίας.

Η τροποποιηµένη αιτιολογική σκέψη 17 εκθέτει το πεδίο του ορισµού των υπηρεσιών της
κοινωνίας της πληροφορίας υπό την έννοια της οδηγίας 98/48/EΚ.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 21 εξηγεί την έκταση του συντονισµένου τοµέα όπως ορίζεται στο
άρθρο 2 στοιχείο η).

Η νέα αιτιολογική σκέψη 25 υπενθυµίζει ότι τα εθνικά δικαστήρια που ασχολούνται µε
διαφορές αστικού δικαίου µπορούν να λαµβάνουν µέτρα για την εφαρµογή παρεκκλίσεων

από την ελευθερία παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας οδηγίας.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 26 υπογραµµίζει ότι δεν χρειάζεται να κοινοποιούνται εκ των
προτέρων στην Επιτροπή τα ανακριτικά και λοιπά µέτρα σε εφαρµογή του εθνικού ποινικού

δικαίου που λαµβάνονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας οδηγίας.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 27 εξηγεί τη σύνδεση της παρούσας οδηγίας µε τις ήδη ισχύουσες

οδηγίες και τις υλοποιούµενες και µελλοντικές ενέργειες στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 28 αναφέρει ότι οι ταχυδροµικές υπηρεσίες που καλύπτονται από
την οδηγία 97/67/EΚ και συνίστανται στην υλική παράδοση τυπωµένων ηλεκτρονικών

µηνυµάτων δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 4.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 31 τονίζει ότι τα κράτη που επιτρέπουν την αποστολή µη

ζητηθεισών εµπορικών επικοινωνιών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου χωρίς προηγούµενη
συγκατάθεση του αποδέκτη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών

συµβουλεύονται τακτικά και τηρούν τα µητρώα "επιλογών" στα οποία εγγράφονται όσοι δεν
επιθυµούν να λαµβάνουν τέτοιες εµπορικές επικοινωνίες.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 33 υπενθυµίζει ότι η οδηγία συµπληρώνει την κοινοτική και τις
εθνικές νοµοθεσίες όσον αφορά τα νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλµατα.
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Στη νέα αιτιολογική σκέψη 35 τονίζεται η δυνατότητα των κρατών µελών να διατηρούν
γενικές ή ειδικές νοµικές προϋποθέσεις για τη σύναψη συµβάσεων µε ηλεκτρονικά µέσα,
ιδίως προϋποθέσεις σχετικά µε ασφαλείς ηλεκτρονικές υπογραφές.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 36 εξηγεί τους περιορισµούς για τη χρήση συµβάσεων που

συνάπτονται µε ηλεκτρονικά µέσα, τους οποίους µπορούν να διατηρήσουν τα κράτη µέλη.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 37 εξηγεί ότι η υποχρέωση των κρατών µελών να εξαλείψουν τα

εµπόδια για τη χρήση συµβάσεων που συνάπτονται µε ηλεκτρονικά µέσα αφορά µόνο νοµικά
εµπόδια και όχι πρακτικά εµπόδια.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 38 υπενθυµίζει ότι η εξάλειψη εµποδίων για τη χρήση συµβάσεων
που συνάπτονται µε ηλεκτρονικά µέσα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις νοµικές

προϋποθέσεις που κατοχυρώνονται στο κοινοτικό δίκαιο.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 39 εκθέτει την υποχρέωση των φορέων παροχής υπηρεσιών να

παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε τις ηλεκτρονικές συµβάσεις και την ανάθεση της
παραγγελίας µε ηλεκτρονικά µέσα.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ισχύσουν οι εξαιρέσεις από την ευθύνη
φορέα παροχής υπηρεσιών εξηγούνται στη νέα αιτιολογική σκέψη 42.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 43 εξηγεί τις προϋποθέσεις για τις απαλλαγές για «απλή µετάδοση»
και για «αποθήκευση σε κρυφή µνήµη», ενώ η νέα αιτιολογική σκέψη 44 υπογραµµίζει ότι ο

φορέας παροχής υπηρεσιών που σκοπίµως συνεργάζεται µε έναν από τους αποδέκτες της
υπηρεσίας του µε σκοπό τη διάπραξη παράνοµων πράξεων δεν µπορεί να επωφεληθεί από τις

απαλλαγές αυτές.

Η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων κατά φορέων παροχής υπηρεσιών λόγω παραβάσεων

αναλύεται περαιτέρω στη νέα αιτιολογική σκέψη 45.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 46 τονίζει ότι η απόσυρση πληροφοριών ή η απενεργοποίηση της

πρόσβασης σε αυτές εκ µέρους του φορέα πρέπει να πραγµατοποιούνται µε σεβασµό προς
την αρχή της ελευθερίας της έκφρασης.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 47 υπενθυµίζει ότι τα κράτη µέλη δεν µπορούν να επιβάλουν
υποχρέωση ελέγχου γενικής φύσεως στους φορείς παροχής υπηρεσιών. Μπορούν ωστόσο να

επιβάλουν υποχρεώσεις ελέγχου σε συγκεκριµένες περιπτώσεις.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 48 αναφέρει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν από τους

φορείς παροχής οι οποίοι φιλοξενούν πληροφορίες τρίτων να ασκούν καθήκοντα µέριµνας,
προκειµένου να αποκαλύπτονται και να προλαµβάνονται ορισµένες µορφές παράνοµης

δραστηριότητας.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 49 τονίζει τον εθελοντικό χαρακτήρα των κωδίκων δεοντολογίας.

Στη νέα αιτιολογική σκέψη 53 γίνεται αναφορά στην οδηγία 98/27/EΚ όσον αφορά τις
αγωγές παραλείψεως µε σκοπό την προστασία των συλλογικών συµφερόντων των

καταναλωτών.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 54 εξηγεί τις κυρώσεις που προβλέπονται από τα κράτη µέλη σε

σχέση µε παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την οδηγία.
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Η νέα αιτιολογική σκέψη 55 εξηγεί τη σχέση της οδηγίας και των εφαρµοστέων κανόνων
περί συµβατικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο συµβάσεων καταναλωτών.

Η νέα αιτιολογική σκέψη 57 υπενθυµίζει τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου όσον
αφορά την παράκαµψη εθνικών διατάξεων εκ µέρους φορέων παροχής υπηρεσιών.

Τέλος, διαγράφηκαν οι πρώην αιτιολογικές σκέψεις 24 και 25 της αρχικής πρότασης της
Επιτροπής που περιλάµβαναν αναφορές στον κανονισµό του Συµβουλίου 2299/89 της

24ης Ιουλίου 1989 για τη θέσπιση κώδικα συµπεριφοράς για τα ηλεκτρονικά συστήµατα
κράτησης θέσεων, στον κανονισµό του Συµβουλίου 2027/97σχετικά µε την ευθύνη του

αεροµεταφορέα σε περίπτωση ατυχήµατος και στη σύµβαση της Βαρσοβίας της
12ης Οκτωβρίου 1929.

Αλλαγές στα άρθρα

Άρθρο 1: Στόχος και πεδίο εφαρµογής

Το Συµβούλιο πρόσθεσε στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 τη φράση «και στις εθνικές
νοµοθετικές πράξεις που εκδόθηκαν για την εφαρµογή τους, στο µέτρο που δεν περιορίζεται

έτσι η ελευθερία παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας» µετά τη φράση «όπως
θεσπίζεται σε κοινοτικές πράξεις» προκειµένου να διευκρινίσει ότι η ελευθερία παροχής

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας δεν µπορεί να περιορίζεται από εθνικά µέτρα που
εφαρµόζουν κοινοτικές οδηγίες σε άλλους τοµείς.

Tο Συµβούλιο πρόσθεσε επίσης µια νέα παράγραφο 4 διευκρινίζοντας ότι η οδηγία δεν
θεσπίζει πρόσθετους κανόνες στον τοµέα του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, ούτε αφορά τη

δικαιοδοσία των δικαστηρίων.

Με στόχο τη βελτίωση της σαφήνειας του κειµένου, το πρώην άρθρο 22 παράγραφος 1
«Εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις» (από το πεδίο εφαρµογής) ενσωµατώθηκε στο άρθρο 1.

Η νέα παράγραφος 5 στοιχεία α) έως γ) αναφέρει τους τοµείς που αναφέρονται στο πρώην

άρθρο 22 παράγραφος 1, προσθέτοντας όµως ένα νέο τοµέα στην παράγραφο 5 στοιχείο γ)
για τα θέµατα που αφορούν συµφωνίες ή πρακτικές διεπόµενες από τη νοµοθεσία περί

καρτέλ·.

Το νέο στοιχείο δ) στην παράγραφο 5 αναφέρει δραστηριότητες των υπηρεσιών της

κοινωνίας της πληροφορίας που καταγράφονται στο πρώην παράρτηµα I µε τις ακόλουθες
τροποποιήσεις που στοχεύουν στην αποσαφήνιση του πεδίου τους:

– τις δραστηριότητες συµβολαιογράφων ή αντίστοιχων επαγγελµάτων στο βαθµό που
συνεπάγονται άµεση και ειδική σύνδεση µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας,

– την εκπροσώπηση πελάτη και υπεράσπιση των συµφερόντων του ενώπιον των
δικαστηρίων,

– τη συµµετοχή σε τυχερά παιγνίδια στα οποία ο παίκτης στοιχηµατίζει νοµισµατική
αξία, συµπεριλαµβανοµένων των λαχείων και των στοιχηµάτων.

Τη δυνατότητα της Επιτροπής να τροποποιήσει τον κατάλογο των δραστηριοτήτων υπό την
προϋπόθεση ότι θα διαγραφεί το πρώην άρθρο 22στοιχείο γ).
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Τέλος, η νέα παράγραφος 6 προστέθηκε για να διευκρινίσει ότι η οδηγία δεν θίγει µέτρα που
λαµβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, τηρουµένου του κοινοτικού δικαίου, µε σκοπό

την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας και την προάσπιση του
πλουραλισµού.

Άρθρο 2: Ορισµοί

γ) Όσον αφορά τον ορισµό του «εγκατεστηµένου φορέα παροχής υπηρεσιών», η φράση “for
an indeterminate duration”στο αγγλικό κείµενο αντικαταστάθηκε από τη φράση “for an
indefinite period”,αλλαγή που δεν επηρεάζει το ελληνικό κείµενο.

Nέο στοιχείο ζ): Εισήχθη ένας νέος ορισµός για τον όρο «νοµοθετικώς κατοχυρωµένο
επάγγελµα» µε αναφορές στους υπάρχοντες ορισµούς σε σχετικές κοινοτικές οδηγίες.

η) ο ορισµός του «συντονισµένου τοµέα» περιγράφεται µε περισσότερες λεπτοµέρειες και
περιλαµβάνει παραδείγµατα θεµάτων που καλύπτονται ή δεν καλύπτονται από τον εν λόγω

ορισµό.

Άρθρο 3: Εσωτερική αγορά:

∆ιαγράφηκε η πρώην παράγραφος 3, που εξηγούσε την εφαρµογή της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 στα άρθρα 9, 10και 11.

Η παράγραφος 2 του πρώην άρθρου 22, που ορίζει ότι οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 3
δεν εφαρµόζονται στους τοµείς που αναφέρονται στο πρώην παράρτηµα ΙΙ, ενσωµατώθηκε
στο άρθρο 3 ως νέα παράγραφος 3.

Η παράγραφος 3 του πρώην άρθρου 22 ενσωµατώθηκε στο 3 ως νέες παράγραφοι 4 έως 6 µε

τις ακόλουθες τροποποιήσεις που διευκρινίζουν το πεδίο εφαρµογής των παρεκκλίσεων:

Nέα παράγραφος 4:

- (α) τα µέτρα πρέπει::

(i) να είναι αναγκαία για ένα από τους ακόλουθους λόγους::

– δηµόσια τάξη, ιδίως πρόληψη, έρευνα, διαπίστωση και δίωξη
εγκληµάτων, στα οποία περιλαµβάνονται η προστασία των ανηλίκων και

η καταπολέµηση της πρόκλησης µίσους λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας
ή εθνικότητας, καθώς και οι παραβιάσεις της ανθρώπινης αξιοπρέπειας

που αφορούν µεµονωµένα πρόσωπα,

– προστασία της δηµόσιας υγείας,

– δηµόσια ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένης της διασφάλισης της εθνικής
ασφάλειας και άµυνας,

– προστασία του καταναλωτή, περιλαµβανοµένου και του επενδυτή,

…

- (β) πριν από τη λήψη των εν λόγω µέτρων και ανεξαρτήτως τυχόν δικαστικών
διαδικασιών, συµπεριλαµβανοµένων των προκαταρκτικών διαδικασιών και

ενεργειών που αναλαµβάνονται στα πλαίσια ποινικών ερευνών, το κράτος µέλος:
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– έχει ζητήσει από το κράτος µέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, να λάβει
µέτρα και το τελευταίο δεν έλαβε µέτρα ή τα µέτρα δεν ήταν επαρκή,

– έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή και στο κράτος µέλος που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 την πρόθεσή του να λάβει τέτοια µέτρα.

Η νέα παράγραφος 5 έχει ελαφρά τροποποιηθεί ως προς τη διατύπωση σε σχέση µε την
πρώην παράγραφο 3 στοιχείο γ) του άρθρου 22 χωρίς όµως να αλλάξει η ουσία.

Η νέα παράγραφος 6 περιλαµβάνει µία τροποποίηση σε σχέση µε την παράγραφο 3
στοιχείο δ) του πρώην άρθρου 22, καθόσον η Επιτροπή οφείλει πλέον να εξετάσει τη

συµβατότητα των κοινοποιηθέντων µέτρων προς το κοινοτικό δίκαιο.

Άρθρο 4: Αρχή της µη αναγκαίας προηγούµενης άδειας

Η παράγραφος 1 επαναδιατυπώθηκε και απλουστεύθηκε χωρίς ωστόσο να αλλάξει ως προς
την ουσία της.

Άρθρο 5: Γενικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται

Στην παράγραφος 1, διευκρινίζεται ότι οι συγκεκριµένες απαιτήσεις πληροφόρησης που

προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο ισχύουν εκ παραλλήλου µε τις άλλες προϋποθέσεις
πληροφόρησης που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο.

β) Προστέθηκε η λέξη «γεωγραφική» πριν από τη λέξη «διεύθυνση».

δ) η φράση «ή παρόµοιο δηµόσιο µητρώο» προστέθηκε µετά τον όρο «εµπορικό µητρώο» και

η φράση «ή ισοδύναµο τρόπο αναγνώρισης» προστέθηκε µετά τον «αριθµό εγγραφής του σε
αυτό».

ε) επαναδιατυπώθηκε και απλουστεύθηκε χωρίς ωστόσο να αλλάζει το νόηµα.

στ) η δεύτερη παύλα χωρίστηκε και διαγράφηκε η αναφορά στα κράτη µέλη στα οποία

παρέχονται σε τακτική βάση οι υπηρεσίες.

ζ) η αναφορά στον αριθµό αναγνώρισης ΦΠΑ συµπληρώθηκε µε αναφορά της σχετικής

κοινοτικής οδηγίας.

Η παράγραφος 2 επαναδιατυπώθηκε προκειµένου να διευκρινιστούν οι απαιτήσεις όσον

αφορά τις ενδείξεις των τιµών.

Άρθρο 6: Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται

Στην εισαγωγική παράγραφο, διευκρινίζεται ότι οι ειδικές απαιτήσεις πληροφόρησης που
προβλέπονται στο εν λόγω άρθρο ισχύουν εκ παραλλήλου µε τις άλλες προϋποθέσεις

πληροφόρησης που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι το
άρθρο 6 αφορά µόνο τις εµπορικές επικοινωνίες που συνιστούν υπηρεσία της κοινωνίας της

πληροφορίας.

γ) η φράση «κατά τρόπο ακριβή και µη επιδεχόµενο αντιρρήσεων» αντικαταστάθηκε από τη

φράση «σαφώς και επακριβώς».

δ) Ίδια αλλαγή µε την προηγούµενη παράγραφο.
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Άρθρο 7: Μη ζητηθείσα εµπορική επικοινωνία

Στην παράγραφο 1, διευκρινίζεται εκ νέου ότι η απαίτηση του άρθρου 7 ισχύει εκ

παραλλήλου µε τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η απαίτηση αυτή αφορά µόνο τα κράτη µέλη τα οποία

επιτρέπουν τις µη ζητηθείσες εµπορικές επικοινωνίες.

Άρθρο 8: Νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα

Στην παράγραφο 1 διευκρινίζεται ότι η απαίτηση αυτή για τα κράτη µέλη αφορά µόνο εκείνες
τις εµπορικές επικοινωνίες που συνιστούν υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας ή

αποτελούν µέρος της.

Στην παράγραφο 2 προστέθηκε αναφορά στην αυτονοµία των επαγγελµατικών οργανισµών

και ενώσεων.

Στην παράγραφο 3, διαγράφηκε η δυνατότητα της Επιτροπής να προσδιορίζει απαιτήσεις

σύµφωνα µε τη διαδικασία του πρώην άρθρου 23. Επίσης, διευκρινίζεται ότι κατά την
κατάρτιση νέων κοινοτικών πρωτοβουλιών, η Επιτροπή θα συνεργάζεται στενά µε τις

σχετικές επαγγελµατικές ενώσεις και οργανισµούς.

Η νέα παράγραφος 4 διευκρινίζει ότι η οδηγία εφαρµόζεται επιπλέον των κοινοτικών οδηγιών

που αφορούν την πρόσβαση σε νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα καθώς και την
άσκησή τους.

Άρθρο 9: Μεταχείριση ηλεκτρονικών συµβάσεων

In παράγραφος 1, οι λέξεις «εµποδίζει την ουσιαστική χρησιµοποίηση» αντικαταστάθηκαν

από τη φράση «δεν παρακωλύουν τη χρήση». Επιπλέον, στο αγγλικό κείµενο η λέξη
“electronically”αντικαταστάθηκε από “by electronic means”.

Στην παράγραφο 2, στο αγγλικό κείµενο οι λέξεις "following contracts”αντικαταστάθηκαν
από τη φράση “all or certain contracts falling into one of the following categories”.Στο

ελληνικό κείµενο η απόδοση παρέµεινε η ίδια, δηλαδή «ακόλουθες συµβάσεις».

Εισήχθη νέο στοιχείο α) για να προστεθεί µια νέα κατηγορία των συµβάσεων που

θεµελιώνουν ή µεταβιβάζουν δικαιώµατα επί ακινήτου περιουσίας, εκτός από τα δικαιώµατα
µίσθωσης.

Το πρώην στοιχείο α) ενώθηκε µε το πρώην στοιχείο β) µε νέα διατύπωση ώστε να
διευκρινίζεται η κατηγορία των συµβάσεων οι οποίες απαιτούν εκ του νόµου την προσφυγή

σε δικαστήρια, δηµόσιες αρχές ή επαγγέλµατα που ασκούν δηµόσια εξουσία.

Εισήχθη νέο στοιχείο γ) για να προστεθεί µια ακόµα κατηγορία συµβάσεων για την παροχή

εγγυήσεως και συναφούς ασφαλείας από πρόσωπα που επιδιώκουν στόχους µη
εντασσόµενους στο πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.

Τα πρώην στοιχεία γ) και δ) ενώθηκαν σε νέο στοιχείο δ).

Η παράγραφος 3 επαναδιατυπώθηκε χωρίς ωστόσο να αλλάξει το νόηµά της, προκειµένου να

διευκρινιστεί η υποχρέωση των κρατών µελών να ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις ανωτέρω
κατηγορίες. Προστέθηκε µια νέα υποχρέωση των κρατών µελών να καταρτίζουν τακτικά

εκθέσεις σχετικά µε την εφαρµογή της παραγράφου 2, στις οποίες θα εξηγούν τους λόγους
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για τους οποίους θεωρούν αναγκαία τη διατήρηση της κατηγορίας που αναφέρεται στην
παράγραφο 2 στοιχείο β), επί της οποίας δεν εφαρµόζουν την παράγραφο 1.

Άρθρο 10: Παρεχόµενες πληροφορίες

Η παράγραφος 1 επαναδιατυπώθηκε. ∆ιευκρινίζεται ότι οι συγκεκριµένες απαιτήσεις

πληροφόρησης ισχύουν εκ παραλλήλου µε τις άλλες προϋποθέσεις που προβλέπονται από το
κοινοτικό δίκαιο.

Στο στοιχείο α) προστέθηκε η λέξη «τεχνικά» πριν από το «στάδια».

Στο στοιχείο β) διευκρινίζεται ότι η εν λόγω απαίτηση πληροφόρησης αφορά στο κατά πόσο

η σύµβαση θα αρχειοθετηθεί ή όχι από τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

Στο στοιχείο γ) προστέθηκε η λέξη «τεχνικά» πριν από τη λέξη «µέσα» και οι λέξεις «τον
εντοπισµό» πριν από τη «διόρθωση». ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι οι σχετικές πληροφορίες
πρέπει να παρέχονται πριν από την ανάθεση της παραγγελίας.

Προστέθηκε νέο στοιχείο δ) για να εισαχθεί µια νέα απαίτηση πληροφόρησης όσον αφορά τις
γλώσσες στις οποίες µπορεί να συναφθεί η σύµβαση.

Η πρώην παράγραφος 2 διαγράφηκε και αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της πρώην
παραγράφου 3 µε µικρές αλλαγές ως προς τη διατύπωση.

Η νέα παράγραφος 3 προβλέπει ότι οι συµβατικοί όροι και γενικοί όροι πρέπει να διατίθενται
στον αποδέκτη κατά τρόπο επιτρέποντα την αποθήκευση και την αναπαραγωγή τους.

Η νέα παράγραφος 4 διευκρινίζει ότι οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 δεν εφαρµόζονται
σε συµβάσεις που συνάπτονται αποκλειστικά µέσω ανταλλαγής ηλεκτρονικών µηνυµάτων ή

ισοδύναµων ατοµικών επικοινωνιών.

Άρθρο 11: Παραγγελία

Tο άρθρο αυτό δεν καθορίζει πλέον τη χρονική στιγµή της σύναψης της σύµβασης, αλλά
αναφέρεται µόνο στην παραγγελία, στο αποδεικτικό παραλαβής και στη διόρθωση λαθών

κατά το χειρισµό πριν από την ανάθεση της παραγγελίας. Ο τίτλος τροποποιήθηκε αναλόγως.
Η πρώτη παύλα της παραγράφου 1 ορίζει ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών οφείλει να

αποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής της παραγγελίας του αποδέκτη χωρίς περιττή
καθυστέρηση και µε ηλεκτρονικά µέσα.

Η δεύτερη παύλα της παραγράφου 1 αναπαράγει το πρώην στοιχείο β) της παραγράφου 1 και
διευκρινίζει ότι η παραγγελία και το αποδεικτικό παραλαβής θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί

όταν τα µέρη στα οποία απευθύνονται έχουν πρόσβαση σ' αυτά.

Η παράγραφος 3 ορίζει ότι η παράγραφος 1, πρώτη παύλα και η παράγραφος 2 δεν

εφαρµόζονται σε συµβάσεις που συνάπτονται αποκλειστικά µε την ανταλλαγή ηλεκτρονικών
µηνυµάτων ή µέσω ισοδύναµων ατοµικών επικοινωνιών.

Άρθρο 12: Απλή µετάδοση

Στην παράγραφο 1 διαγράφηκε η αναφορά στη δυνατότητα αγωγής παραλείψεως. Αντίθετα,
στη νέα παράγραφο 3 υπογραµµίζεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων εκ µέρους των
δικαστικών αρχών.
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Άρθρο 13: Αποθήκευση σε κρυφή µνήµη (Caching)

∆ιαγράφηκε η ίδια φράση όπως στο προηγούµενο άρθρο.

Στα στοιχεία γ) και δ) οι λέξεις «οι οποίοι συνάδουν µε τα πρότυπα της βιοµηχανίας»
αντικαταστάθηκαν από τη φράση «οι οποίοι καθορίζονται κατά ευρέως αναγνωρισµένο

τρόπο και χρησιµοποιούνται από τον κλάδο», ενώ στο στοιχείο δ) προστέθηκαν οι λέξεις
«νόµιµη χρήση» πριν από τη λέξη «της τεχνολογίας».

Στο στοιχείο ε) στο αγγλικό κείµενο οι λέξεις “bar”, “barred” και “barring” αντικαταστάθηκαν
από τις λέξεις “disable”, “disabled”και “disablement”αντιστοίχως, αλλαγή που δεν επηρεάζει

το ελληνικό κείµενο. Η φράση «αρµόδια αρχή» αντικαταστάθηκε από τη φράση «δικαστική ή
διοικητική αρχή».

Άρθρο 14: Φιλοξενία

Στην παράγραφο 1 διαγράφηκε η αναφορά στη δυνατότητα αγωγής παραλείψεως. Αντίθετα,
στη νέα παράγραφο 3 υπογραµµίζεται η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων εκ µέρους των
δικαστικών αρχών.

Άρθρο 15: Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου

Στον τίτλο του άρθρου προστέθηκε η λέξη «γενικής».

Η νέα παράγραφος 2 διευκρινίζει ότι η οδηγία δεν επηρεάζει το δικαίωµα των κρατών µελών να
υποχρεώνουν τους φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας να

συνεργάζονται µε τις αρµόδιες κρατικές αρχές.

Άρθρο 16: Κώδικες δεοντολογίας

Στην παράγραφο 1 στοιχείο β) προστέθηκε η λέξη «εθελοντική» πριν από τη λέξη
«διαβίβαση». Η αναφορά στη δυνατότητα της Επιτροπής να εξετάζει κατά πόσο είναι

συµβατοί οι κώδικες µε το κοινοτικό δίκαιο διαγράφηκε.

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 16 διατυπώθηκε διαφορετικά.
Προστέθηκε αναφορά σχετικά µε την ανάγκη να λαµβάνεται υπόψη η γνώµη ενώσεων που
εκπροσωπούν άτοµα µε προβλήµατα όρασης και άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Άρθρο 17: Εξώδικος διακανονισµός των διαφορών

Στην παράγραφο 2 διαγράφηκε η αναφορά σε συγκεκριµένες δικονοµικές αρχές και

αντικαταστάθηκε από την απαίτηση να παρέχονται οι δέουσες δικονοµικές εγγυήσεις στα
ενδιαφερόµενα µέρη.

Άρθρο 18: Μέσα έννοµης προστασίας

Η παράγραφος 1 υπέστη ορισµένες µικρές αλλαγές στη διατύπωση που αποσαφηνίζουν το

νόηµα.

Στην παράγραφο 2, η απλή αναφορά στην οδηγία 98/27/EΚ αντικαταστάθηκε από ρητή

τροποποίηση του παραρτήµατος της εν λόγω οδηγίας, στο οποίο θα προστεθεί αναφορά στην
παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 19: Συνεργασία

Οι παράγραφοι 1 και 2 επαναδιατυπώθηκαν, χωρίς ωστόσο να αλλάξει η ουσία των

διατάξεων.

Στην παράγραφο 3, η φράση «και σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία,» προστέθηκε πριν από

τη λέξη «συνδροµή».

Στην παράγραφο 4, διαγράφηκε η φράση «στις διοικητικές τους υπηρεσίες» και προστέθηκε

η λέξη «τουλάχιστον» πριν από τη λέξη «µέσα».

Στο στοιχείο α) διευκρινίζεται ότι οι σχετικές πληροφορίες καλύπτουν επίσης τους

υφιστάµενους µηχανισµούς υποβολής καταγγελιών και επανόρθωσης σε περίπτωση
διαφορών, καθώς και τις πρακτικές πλευρές της χρήσης των µηχανισµών αυτών. Τα

στοιχεία β) και γ) υπέστησαν ορισµένες αλλαγές στη διατύπωση.

Στην παράγραφο 5, στο αγγλικό κείµενο, οι λέξεις “shall ensure”αντικαταστάθηκαν από τις

λέξεις “shall encourage”.Στο ελληνικό κείµενο η απόδοση παρέµεινε ίδια (µεριµνούν).
Προστέθηκε επίσης η υποχρέωση της Επιτροπής να ανακοινώνει τις κοινοποιηθείσες

αποφάσεις στα άλλα κράτη µέλη.

Οι παράγραφοι 6 και 7 - σχετικά µε τη δυνατότητα της Επιτροπής να ορίζει τις λεπτοµέρειες

της συνεργασίας µεταξύ των κρατών µελών στο πλαίσιο της διαδικασίας του πρώην
άρθρου 23και τη δυνατότητα έκτακτης σύγκλισης της επιτροπής προκειµένου να εξετάσει τις

δυσκολίες εφαρµογής του άρθρου 3 - διαγράφηκαν.

Πρώην άρθρο 20: Ηλεκτρονικά µέσα

Το άρθρο 20 - το οποίο προέβλεπε τη δυνατότητα της Επιτροπής να λαµβάνει µέτρα
σύµφωνα µε την κατάλληλη διαδικασία επιτροπολογίας προκειµένου να εξασφαλίσει την

καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών µέσων µεταξύ κρατών µελών - διαγράφηκε.

Άρθρο 20: Κυρώσεις

Tο τελευταίο εδάφιο του άρθρου αυτού, που επέβαλε στα κράτη µέλη να κοινοποιούν στην
Επιτροπή τα µέτρα που λαµβάνουν για την εφαρµογή της οδηγίας, διαγράφηκε.

Πρώην άρθρο 22: Εξαιρέσεις και παρεκκλίσεις

Tο πρώην άρθρο 22 διαγράφηκε. Το περιεχόµενό του ενσωµατώθηκε εν µέρει στο άρθρο 1
παράγραφος 5 (πρώην άρθρο 22παράγραφος 1), εν µέρει στο άρθρο 3 παράγραφος 3 (πρώην
άρθρο 22 παράγραφος 2) και εν µέρει στο άρθρο 3 παράγραφοι 4-6 (πρώην άρθρο 22
παράγραφος 3).

Πρώην άρθρο 23: Συµβουλευτική επιτροπή

Το πρώην άρθρο 23διαγράφηκε.

Άρθρο 21 (πρώην -24): Επανεξέταση

Η παράγραφος 1 υπέστη µικρές αλλαγές ως προς τη διατύπωση. Προστέθηκε η απαίτηση η
έκθεση της Επιτροπής να λαµβάνει ιδιαιτέρως υπόψη την πρόληψη εγκληµατικών πράξεων,
την προστασία των ανηλίκων, την προστασία των καταναλωτών και την οµαλή λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς.
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Η παράγραφος 2 επαναδιατυπώθηκε. Εκτός από την ενσωµάτωση ορισµένων θεµάτων που
αναφέρονται στην τροπολογία 67 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τονίζεται ότι η δυνατότητα

εφαρµογής των αρχών της εσωτερικής αγοράς στην περίπτωση µη ζητηθεισών εµπορικών
επικοινωνιών προϋποθέτει ειδική ανάλυση.

Άρθρο 22 (πρώην-25): Μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο

Στο αγγλικό κείµενο, ο πρώην τίτλος “Implementation” άλλαξε σε "Transposition”.Στο
ελληνικό παρέµεινε ίδιος (Μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο). Η περίοδος για τη
µεταφορά παρατάθηκε από 12σε 18µήνες.

Παραρτήµατα :

Το πρώην παράρτηµα I ενσωµατώθηκε στο άρθρο 1.

Κατά συνέπεια το παράρτηµα II δεν χρειάζεται πλέον αρίθµηση.

Προστέθηκε πέµπτη παύλα σχετικά µε την ελευθερία των µερών να επιλέξουν την

εφαρµοστέα στις συµβάσεις τους νοµοθεσία, προκειµένου να διευκρινιστεί ότι η ελευθερία
των συµβάσεων δεν επηρεάζεται από το άρθρο 3.

Προστέθηκε έβδοµη παύλα σχετικά µε την τυπική ισχύ συµβάσεων που γεννούν ή
µεταβιβάζουν δικαιώµατα επί ακινήτου.

Στην όγδοη παύλα διευκρινίστηκε ότι η παρέκκλιση αυτή αφορά µόνο τη νοµιµότητα µη
ζητηθείσας εµπορικής επικοινωνίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

4. Συµπεράσµατα.

Η Επιτροπή επικροτεί την έγκριση εκ µέρους του Συµβουλίου της κοινής θέσης σχετικά µε

την προταθείσα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για ορισµένες
νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, και ιδίως του ηλεκτρονικού

εµπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο»), η οποία θα
επιτρέψει την ταχεία έγκριση και εφαρµογή της πρότασης και την εγκαθίδρυση µιας

πραγµατικά λειτουργικής εσωτερικής αγοράς στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Aνάλυση των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Αιτιολογική

σκέψη ή

άρθρο της

πρότασης

Αριθ.
τροπ.
ΕΚ.

Θέση της

Επιτροπής

Θέση του

Συµβουλίου

Κείµενο της κοινής θέσης

Αιτιολογική

σκέψη 2
1 ∆εκτή ∆εκτή η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου στο πλαίσιο της

κοινωνίας της πληροφορίας προσφέρει σηµαντικές

ευκαιρίες απασχόλησης στην Κοινότητα, ιδίως στις

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, θα διευκολύνει την ανάπτυξη

των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων καθώς και τις επενδύσεις
στην καινοτοµία, και µπορεί να αυξήσει την

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, υπό την

προϋπόθεση ότι ο καθένας θα έχει πρόσβαση στο Internet·

Αιτιολογική

σκέψη 3
(νέα)

2 ∆εκτή ∆εκτή το κοινοτικό δίκαιο και τα χαρακτηριστικά της κοινοτικής

έννοµης τάξης αποτελούν στοιχείο ζωτικής σηµασίας που

θα επιτρέψει στους ευρωπαίους πολίτες και επιχειρηµατίες

να εκµεταλλευτούν πλήρως, ανεξαρτήτως των συνόρων,
τις ευκαιρίες που προσφέρει το ηλεκτρονικό εµπόριο·
εποµένως, η παρούσα οδηγία έχει ως στόχο να

εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο ολοκλήρωσης της νοµοθεσίας

σε κοινοτικό επίπεδο, προκειµένου να εγκαθιδρύσει έναν

πραγµατικό χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα για τις

υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας·

Αιτιολογική

σκέψη 7
(νέα)

3 ∆εκτή µε

µικρές
τροποποιήσεις

ως προς τη

διατύπωση

∆εκτή προκειµένου να εξασφαλιστούν η ασφάλεια δικαίου και η

εµπιστοσύνη του καταναλωτή, η παρούσα οδηγία πρέπει
να καθορίζει ένα σαφές γενικό πλαίσιο που να καλύπτει

ορισµένες νοµικές πτυχές του ηλεκτρονικού εµπορίου

στην εσωτερική αγορά·

Αιτιολογική

σκέψη 4
(νέα)

4 ∆εκτή ∆εκτή είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι το ηλεκτρονικό

εµπόριο θα µπορέσει να επωφεληθεί πλήρως από την

εσωτερική αγορά, και ότι εποµένως, όπως και στην

περίπτωση της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
3ης Οκτωβρίου 1989, για το συντονισµό ορισµένων

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων

των κρατών µελών σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών

δραστηριοτήτων, θα επιτευχθεί υψηλό επίπεδο κοινοτικής

ολοκλήρωσης·

Αιτιολογική

σκέψη 59
(νέα)

5 ∆εκτή µε

τροποποιήσεις
ως προς τη

διατύπωση

∆εκτή παρά την παγκόσµια φύση των ηλεκτρονικών

επικοινωνιών, είναι αναγκαίος ο συντονισµός των εθνικών
κανονιστικών µέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για

να αποφευχθεί η κατάτµηση της εσωτερικής αγοράς και

για να εγκαθιδρυθεί ένα κατάλληλο ευρωπαϊκό

κανονιστικό πλαίσιο· ο εν λόγω συντονισµός αναµένεται

επίσης να συµβάλει στην καθιέρωση κοινής και ισχυρής

διαπραγµατευτικής θέσης στα διεθνή φόρα·
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Αιτιολογική

σκέψη 60
(νέα)

6 ∆εκτή ∆εκτή για να επιτραπεί η απρόσκοπτη ανάπτυξη του

ηλεκτρονικού εµπορίου, το νοµικό πλαίσιο πρέπει να είναι

σαφές και απλό, προβλεπτό και συµβατό µε τους κανόνες

που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο ώστε να µην πλήττεται η

ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας ή να µην

παρεµποδίζεται η καινοτοµία στον τοµέα αυτό·

Αιτιολογική

σκέψη 10
(πρώην

αιτιολογική
σκέψη 6)

7 ∆εκτή ∆εκτή σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, τα µέτρα που

προβλέπει η παρούσα οδηγία περιορίζονται στο ελάχιστο

αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου της οµαλής

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς· εφόσον είναι
απαραίτητη µια παρέµβαση σε κοινοτικό επίπεδο και

προκειµένου να εξασφαλιστεί ένας χώρος ο οποίος θα

είναι πράγµατι χωρίς εσωτερικά σύνορα για το

ηλεκτρονικό εµπόριο, η οδηγία οφείλει να εξασφαλίζει την

υψηλού επιπέδου προστασία των στόχων γενικού

συµφέροντος, ιδίως την προστασία των ανηλίκων και της

ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την προστασία του καταναλωτή

και την προστασία της δηµόσιας υγείας ...

Αιτιολογική

σκέψη 6 α)
(νέα)

8 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Αιτιολογική

σκέψη 23
(πρώην

αιτιολογική

σκέψη 7)

9 ∆εκτή µε

τροποποιήσεις

ως προς τη
διατύπωση

∆εκτή ως προς το

πνεύµα της

η παρούσα οδηγία δεν επιδιώκει να θεσπίσει πρόσθετους

κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περί συγκρούσεως

δικαίων ούτε θίγει τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων· οι
εφαρµοστέες διατάξεις σύµφωνα µε τους κανόνες του

ιδιωτικού διεθνούς δικαίου δεν πρέπει να περιορίζουν την

ελευθερία παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας, όπως ορίζεται στην παρούσα οδηγία·

Aιτιολογική

σκέψη 9 α)
(νέα)

10 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Αιτιολογική

σκέψη 30
(πρώην

αιτιολογική

σκέψη 11)

11 ∆εκτή ως προς

το πνεύµα της

∆εκτή ως προς το

πνεύµα της

η αποστολή µη ζητηθεισών εµπορικών επικοινωνιών µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ενδέχεται να είναι

ανεπιθύµητη για τους καταναλωτές και τους φορείς

παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και να

διαταράσσει την οµαλή λειτουργία διαδραστικών δικτύων·
το θέµα της συγκατάθεσης του αποδέκτη ορισµένων

µορφών µη ζητηθεισών εµπορικών επικοινωνιών δεν
εξετάζεται από την παρούσα οδηγία, έχει όµως ήδη

αντιµετωπισθεί, ειδικότερα στην οδηγία 97/7/ΕΚ και στην

οδηγία 97/66/ΕΚ· στα κράτη µέλη που επιτρέπουν τις µη

ζητηθείσες εµπορικές επικοινωνίες µέσω ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου, θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να

διευκολύνεται η ανάπτυξη κατάλληλων πρωτοβουλιών

φιλτραρίσµατος από τον αρµόδιο κλάδο· επιπλέον είναι

αναγκαίο, σε κάθε περίπτωση, οι µη ζητηθείσες εµπορικές

επικοινωνίες να είναι σαφώς αναγνωρίσιµες, προκειµένου
να βελτιωθεί η διαφάνεια και να διευκολυνθεί η

λειτουργία των εν λόγω πρωτοβουλιών του αρµόδιου

κλάδου· οι µη ζητηθείσες εµπορικές επικοινωνίες µέσω
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν θα πρέπει να

συνεπάγονται πρόσθετα έξοδα επικοινωνίας για τον

αποδέκτη·
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Αιτιολογική

σκέψη 11
(πρώην

αιτιολογική

σκέψη 14)

12 ∆εκτή ως προς

το πνεύµα της

∆εκτή ως προς το

πνεύµα της

η παρούσα οδηγία δεν θίγει το επίπεδο προστασίας, ιδίως
της δηµόσιας υγείας και των συµφερόντων του

καταναλωτή, όπως θεσπίζεται σε κοινοτικές πράξεις·
µεταξύ άλλων, η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
5ης Απριλίου 1993,σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες

των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές και η

οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997,για την προστασία των
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις,
αποτελούν ουσιώδες στοιχείο για την προστασία του

καταναλωτή στις συµβατικές σχέσεις· οι οδηγίες αυτές

εφαρµόζονται εξ ολοκλήρου και στις υπηρεσίες της

κοινωνίας της πληροφορίας· το αυτό κοινοτικό κεκτηµένο,
που εφαρµόζεται εξ ολοκλήρου στις υπηρεσίες της

κοινωνίας της πληροφορίας, περιλαµβάνει επίσης την

οδηγία 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της

10ης Σεπτεµβρίου 1984 για την παραπλανητική και τη

συγκριτική διαφήµιση, την οδηγία 87/102/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 1986, για την

προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που διέπουν

την καταναλωτική πίστη, την οδηγία 93/22/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, της 10ης Μαΐου 1993, σχετικά µε τις

επενδυτικές υπηρεσίες στον τοµέα των κινητών αξιών, την
οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της

13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωµένα ταξίδια και τις

οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις, την οδηγία

98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998, περί της

προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή

των τιµών των προϊόντων που προσφέρονται στους
καταναλωτές, την οδηγία 92/59/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
29ης Ιουνίου 1992, για τη γενική ασφάλεια των

προϊόντων, την οδηγία 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

26ης Οκτωβρίου 1994, περί της προστασίας των

αγοραστών ως προς ορισµένες πλευρές των συµβάσεων

που αφορούν την απόκτηση δικαιώµατος χρήσης ακινήτων

υπό καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης, την οδηγία

98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί των αγωγών

παραλείψεως στον τοµέα της προστασίας των
συµφερόντων καταναλωτών, την οδηγία 85/374/ΕΟΚ του

Συµβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1985, για την προσέγγιση

των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών

διατάξεων των κρατών µελών σε θέµατα ευθύνης λόγω

ελαττωµατικών προϊόντων, την οδηγία 1999/44/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

25ης Μαΐου 1999, σχετικά µε ορισµένες πτυχές της

πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών, την
οδηγία 2000/.../ΕΚ, της ....., για την εξ αποστάσεως

εµπορία καταναλωτικών χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών

και την οδηγία 92/28/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της

31ης Μαρτίου 1992,για τη διαφήµιση των φαρµάκων που
προορίζονται για ανθρώπους· η παρούσα οδηγία δεν θα

πρέπει να θίγει την οδηγία 98/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Ιουλίου 1998,
για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών όσον αφορά τη

διαφήµιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού, η
οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, ή
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οδηγίες σχετικά µε την προστασία της δηµόσιας υγείας· η
παρούσα οδηγία συµπληρώνει τις απαιτήσεις

πληροφόρησης που προβλέπουν οι ανωτέρω οδηγίες και

κυρίως η οδηγία 97/7/ΕΚ·

Αιτιολογική

σκέψη 15
13 ∆εκτή Απορρίπτεται

Αιτιολογική

σκέψη 40
14 Εν µέρει

δεκτή

Εν µέρει δεκτή οι διαφορές των υφιστάµενων ή νεοεµφανιζόµενων

εθνικών κανονιστικών διατάξεων και νοµολογιών όσον

αφορά την ευθύνη των φορέων παροχής υπηρεσιών της

κοινωνίας της πληροφορίας, οι οποίοι δρουν µε την

ιδιότητα του µεσάζοντα, εµποδίζουν την καλή λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς, ιδίως παρεµποδίζοντας την

ανάπτυξη των διασυνοριακών υπηρεσιών και

δηµιουργώντας στρεβλώσεις του ανταγωνισµού· οι φορείς
παροχής υπηρεσιών πρέπει ενίοτε να δράσουν

προκειµένου να αποφύγουν ή να σταµατήσουν παράνοµες

δραστηριότητες· οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα

πρέπει να συνιστούν ικανή βάση για τη δηµιουργία ταχέων

και αξιόπιστων µηχανισµών µε τους οποίους να µπορούν

να αποσύρονται οι παράνοµες πληροφορίες και να

καθίστανται απρόσιτες· καλό θα ήταν οι µηχανισµοί αυτοί

να εκπονούνται βάσει εθελοντικών συµφωνιών µετά από
διαπραγµατεύσεις µεταξύ όλων των ενδιαφερόµενων

µερών και να ενθαρρύνονται από τα κράτη µέλη· είναι

προς το συµφέρον όλων των µερών που συµµετέχουν στην

παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας να

υιοθετήσουν και να εφαρµόσουν τέτοιους µηχανισµούς· οι
διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά µε την ευθύνη

δεν εµποδίζουν την ανάπτυξη και πρακτική εφαρµογή,
από τα διάφορα ενδιαφερόµενα µέρη, τεχνικών

συστηµάτων προστασίας και αναγνώρισης και τεχνικών

µέσων επιτήρησης που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία

εντός των ορίων που καθορίζονται από τις οδηγίες

95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ·

Αιτιολογική
σκέψη 50

(νέα)

15 ∆εκτή ως προς
το πνεύµα της

∆εκτή ως προς το
πνεύµα της

είναι σηµαντικό η προτεινόµενη οδηγία για την εναρµόνιση
ορισµένων πτυχών των δικαιωµάτων πνευµατικής

ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωµάτων στην κοινωνία

των πληροφοριών και η παρούσα οδηγία να τεθούν σε ισχύ

βάσει παρόµοιου χρονοδιαγράµµατος, προκειµένου να

εγκαθιδρυθεί ένα σαφές κανονιστικό πλαίσιο περί ευθύνης

των µεσαζόντων για παραβιάσεις δικαιωµάτων πνευµατικής

ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωµάτων σε κοινοτικό

επίπεδο,

Αιτιολογική

σκέψη 52
(νέα)

16 ∆εκτή ∆εκτή ως προς το

πνεύµα της

η πραγµάτωση των ελευθεριών που παρέχει η εσωτερική

αγορά απαιτεί να εξασφαλίζεται στους θιγέντες

αποτελεσµατική πρόσβαση σε µέσα διακανονισµού των

διαφορών· οι ζηµίες που ενδέχεται να προκύψουν σε

σχέση µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας
χαρακτηρίζονται ταυτόχρονα από την ταχύτητα και τη

γεωγραφική τους έκταση· λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής

και της ανάγκης να εξασφαλιστεί ότι οι εθνικές αρχές δεν

διακυβεύουν την αµοιβαία εµπιστοσύνη που πρέπει να

υπάρχει µεταξύ τους, η παρούσα οδηγία απαιτεί από τα

κράτη µέλη να διαθέσουν τα κατάλληλα µέσα έννοµης

προστασίας· τα κράτη µέλη οφείλουν να εξετάσουν την

ανάγκη της παροχής πρόσβασης σε δικαστικές διαδικασίες

µε κατάλληλα ηλεκτρονικά µέσα·
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Αιτιολογική

σκέψη 20
(νέα)

17 ∆εκτή ∆εκτή ως προς το

πνεύµα της

ο ορισµός του "αποδέκτη υπηρεσίας" καλύπτει όλους τους

τύπους χρήσης των υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας, τόσο από άτοµα που παρέχουν πληροφορίες

σε ανοικτά δίκτυα όπως το Internetόσο και από άτοµα που

αναζητούν πληροφορίες στο Internet για ιδιωτικούς ή

επαγγελµατικούς λόγους·

Αιτιολογική

σκέψη 41
(νέα)

18 ∆εκτή ∆εκτή η παρούσα οδηγία εξισορροπεί τα διάφορα συµφέροντα

και θεσπίζει αρχές επί των οποίων µπορούν να βασιστούν

οι συµφωνίες και τα πρότυπα του κλάδου·

Αιτιολογική

σκέψη 61
(νέα)

19 ∆εκτή ∆εκτή ως προς το

πνεύµα της

προκειµένου να λειτουργήσει πράγµατι η αγορά µε

ηλεκτρονικά µέσα στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης, η
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυριότερες µη ευρωπαϊκές

περιοχές πρέπει να προβούν σε διαβουλεύσεις µεταξύ τους

ώστε να καταστούν συµβατές οι νοµοθεσίες και οι

διαδικασίες·

Αιτιολογική

σκέψη 64
(νέα)

20 ∆εκτή ∆εκτή η ηλεκτρονική επικοινωνία προσφέρει στα κράτη µέλη ένα

εξαιρετικό µέσο παροχής δηµόσιων υπηρεσιών στον

πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και γλωσσικό τοµέα·

Αιτιολογική

σκέψη 56
(πρώην

αιτιολογική

σκέψη 19)

21 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Αιτιολογική

σκέψη 62
(νέα)

22 ∆εκτή ∆εκτή πρέπει να ενισχυθεί η συνεργασία µε τις τρίτες χώρες στον

τοµέα του ηλεκτρονικού εµπορίου, ιδίως µε τις υποψήφιες

προς ένταξη χώρες, µε τις αναπτυσσόµενες χώρες και µε

τους άλλους κύριους εµπορικούς εταίρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Αιτιολογική

σκέψη 63
(πρώην

αιτιολογική

σκέψη 22)

23 Απορρίπτεται ∆εκτή η έκδοση της παρούσας οδηγίας δεν εµποδίζει τα κράτη

µέλη να λαµβάνουν υπόψη τις διάφορες κοινωνικές,
κοινωνιακές και πολιτισµικές επιπλοκές που συνεπάγεται

η έλευση της κοινωνίας της πληροφορίας· ειδικότερα, δεν
θα πρέπει να θίξει µέτρα τα οποία ενδέχεται να θεσπίζουν

τα κράτη µέλη, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο,
προκειµένου να επιτύχουν κοινωνικούς, πολιτισµικούς και

δηµοκρατικούς στόχους, λαµβάνοντας υπόψη τη

γλωσσική τους ιδιοµορφία, τις εθνικές και περιφερειακές

ιδιαιτερότητες καθώς και τις πολιτιστικές τους

κληρονοµιές καθώς και προκειµένου να διασφαλίζουν και

να διατηρούν την πρόσβαση του κοινού στις υπηρεσίες
της κοινωνίας της πληροφορίας στο µεγαλύτερο δυνατό

βαθµό· η ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας πρέπει

να εξασφαλίζει, σε κάθε περίπτωση, την πρόσβαση των

ευρωπαίων πολιτών στην ευρωπαϊκή πολιτιστική

κληρονοµιά η οποία θα προσφέρεται σε ψηφιακό

περιβάλλον·

Aιτιολογική

σκέψη 9
(νέα)

24 ∆εκτή ∆εκτή η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας µπορεί σε πολλές περιπτώσεις να

αντικατοπτρίζει στο κοινοτικό δίκαιο, κατά τρόπο

συγκεκριµένο, µια γενικότερη αρχή, ήτοι την ελευθερία

έκφρασης, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 10,
παράγραφος 1 της Σύµβασης για την προστασία των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών

ελευθεριών, την οποία έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη
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µέλη· για το λόγο αυτό, οι οδηγίες που καλύπτουν την

παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας πρέπει

να εξασφαλίζουν ότι µπορεί κανείς να επιδίδεται στην εν

λόγω δραστηριότητα ελεύθερα βάσει του ως άνω άρθρου,
µε µόνη επιφύλαξη τους περιορισµούς που ορίζει η

παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου και το άρθρο 46,
παράγραφος 1 της Συνθήκης· η παρούσα οδηγία δεν έχει

σκοπό να θίξει τους εθνικούς θεµελιώδεις κανόνες και
αρχές που αφορούν την ελευθερία της έκφρασης·

Aιτιολογική
σκέψη 24

(νέα)

25 ∆εκτή ως προς
το πνεύµα της

∆εκτή ως προς το
πνεύµα της

στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας, παρά τον κανόνα περί
ελέγχου στην πηγή των υπηρεσιών της κοινωνίας της

πληροφορίας, είναι σύννοµο τα κράτη µέλη να λαµβάνουν

µέτρα για τον περιορισµό της ελεύθερης κυκλοφορίας των

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, υπό τους

όρους της παρούσας οδηγίας·

Πρώην

αιτιολογική

σκέψη 22γ)
(νέα)

26 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Πρώην

αιτιολογική

σκέψη 24α)
(νέα)

27 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 1
παρ. 3

28 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 2
στοιχείο α)

29 ∆εκτή ∆εκτή "Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας": υπηρεσίες

κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της
οδηγίας 98/34/ΕΚ , όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία

98/48/ΕΚ,

Άρθρο 2
στοιχείο γ)

30 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 2
στοιχείο ε)

32 ∆εκτή ως προς

το πνεύµα της

∆εκτή ως προς το

πνεύµα της

"Καταναλωτής": κάθε φυσικό πρόσωπο που επιδιώκει

στόχους µη εντασσόµενους στο πλαίσιο της εµπορικής ή

επαγγελµατικής του δραστηριότητας,

Άρθρο 5
παρ. 1

33 ∆εκτή ∆εκτή ως προς το

πνεύµα της

Εκτός από άλλες προϋποθέσεις πληροφόρησης που

προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη µέλη

εξασφαλίζουν ότι ο φορέας παροχής υπηρεσιών προσφέρει

στους αποδέκτες του και στις αρµόδιες αρχές εύκολη,
άµεση και συνεχή πρόσβαση στις ακόλουθες τουλάχιστον

πληροφορίες:

Άρθρο 5
παρ. 2

34 ∆εκτή ∆εκτή ως προς το

πνεύµα της

Εκτός από άλλες προϋποθέσεις πληροφόρησης που

προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη µέλη

εξασφαλίζουν τουλάχιστο ότι, όταν οι υπηρεσίες της

κοινωνίας της πληροφορίας αναφέρονται σε τιµές, αυτές
πρέπει να αναγράφονται σαφώς και επακριβώς και,
ειδικότερα, να αναφέρουν εάν περιλαµβάνουν φόρο και

έξοδα αποστολής.
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Άρθρο 6 37 ∆εκτή ∆εκτή ως προς το

πνεύµα της

Εκτός από άλλες προϋποθέσεις πληροφόρησης που

προβλέπονται από το κοινοτικό δίκαιο, τα κράτη µέλη

εξασφαλίζουν ότι οι εµπορικές επικοινωνίες που

συνιστούν υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας ή

αποτελούν µέρος της πληρούν τουλάχιστο τους

ακόλουθους όρους:

Άρθρο 6
στοιχείο γ)

∆εκτή ∆εκτή οι προσφορές όπως είναι οι εκπτώσεις, τα πριµ και τα

δώρα, εφόσον επιτρέπονται από το κράτος µέλος στο

οποίο είναι εγκατεστηµένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών,
πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιµες, η πρόσβαση στους
όρους υπό τους οποίους µπορεί κανείς να επωφεληθεί από

τις προσφορές πρέπει να είναι εύκολη, οι δε όροι να

παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς,

Άρθρο 6
στοιχείο δ)

∆εκτή ∆εκτή οι διαφηµιστικοί διαγωνισµοί ή παιχνίδια, εφόσον

επιτρέπονται από το κράτος µέλος στο οποίο είναι

εγκατεστηµένος ο φορέας παροχής υπηρεσιών, οφείλουν

να είναι σαφώς αναγνωρίσιµα, η πρόσβαση στους όρους

συµµετοχής πρέπει να είναι εύκολη, οι δε όροι να

παρουσιάζονται σαφώς και επακριβώς.

Άρθρο 7
παρ. 1

38 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 7
παρ. 2
(νέα)

∆εκτή µε

τροποποιήσεις

ως προς τη

διατύπωση

Εν µέρει δεκτή Με την επιφύλαξη της οδηγίας 97/7/ΕΚ και της οδηγίας

97/66/ΕΚ, τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα για να

εξασφαλίζεται ότι οι φορείς παροχής υπηρεσιών που

αναλαµβάνουν δραστηριότητες µη ζητηθεισών εµπορικών
επικοινωνιών µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

συµβουλεύονται τακτικά και τηρούν τα µητρώα

"επιλογών", στα οποία µπορούν να εγγράφονται τα φυσικά

πρόσωπα που επιλέγουν να µην λαµβάνουν τέτοιες

εµπορικές επικοινωνίες.

Άρθρο 8
παρ. 1

39 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Πρώην

άρθρο 9
παρ. 3

40 ∆εκτή ∆εκτή (διαγράφεται)

Άρθρο 11
παρ. 1

42 Εν µέρει

δεκτή

Απορρίπτεται .

Άρθρο 11
παρ. 2

73 ∆εκτή µε

τροποποιήσεις

ως προς τη

διατύπωση

Εν µέρει δεκτή Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, εφόσον δεν έχουν

συµφωνήσει διαφορετικά τα συµβαλλόµενα µέρη που δεν

είναι καταναλωτές, ο φορέας παροχής θέτει στη διάθεση

του αποδέκτη της υπηρεσίας κατάλληλα, αποτελεσµατικά
και προσιτά µέσα που θα του επιτρέψουν να επισηµάνει
και να διορθώσει τα λάθη του κατά τον ηλεκτρονικό

χειρισµό πριν από την ανάθεση της παραγγελίας.

Τίτλος

τµήµατος 4
43 ∆εκτή ∆εκτή Ευθύνη των µεσαζόντων παροχής υπηρεσιών

Άρθρο 12
παρ. 1

στοιχεία γ) α)

45 Απορρίπτεται Απορρίπτεται



24

Άρθρο 12
παρ. 2

46 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 13
παρ. 1

στοιχείο δ)

47 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 14
παράγρ.1

48 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 14
παράγρ. 2

49 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Πρώην

άρθρο 15
παρ. 2

53 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 15
παρ. 2

στοιχείο α)
(νέο)

54 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 16
παρ. 1

στοιχείο α)

55 ∆εκτή ∆εκτή την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας σε κοινοτικό
επίπεδο, από τις ενώσεις ή οργανώσεις επαγγελµατιών και

καταναλωτών, µε σκοπό να συµβάλουν στην ορθή

εφαρµογή των άρθρων 5 έως 15,

Άρθρο 16
παρ. 1

στοιχείο δ)

56 ∆εκτή ∆εκτή την κοινοποίηση, εκ µέρους εµπορικών, επαγγελµατικών

και καταναλωτικών ενώσεων ή οργανώσεων, προς τα

κράτη µέλη και την Επιτροπή, των αξιολογήσεων της

εφαρµογής των κωδίκων δεοντολογίας τους και των

συνεπειών των κωδίκων στις πρακτικές, στα

συναλλακτικά ήθη και έθιµα του ηλεκτρονικού εµπορίου,

Άρθρο 16
παρ. 1

στοιχείο ε)
(νέο)

57 ∆εκτή ∆εκτή την κατάρτιση κωδίκων δεοντολογίας όσον αφορά την

προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης

αξιοπρέπειας.

Άρθρο 16
παρ. 2

58 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 16
παρ. 2

στοιχείο α)
(νέο)

59 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 18
παρ. 2

61 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 18α
(νέο)

60 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 1
παρ. 5

στοιχείο β)

62 ∆εκτή ∆εκτή σε θέµατα σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας της

πληροφορίας που καλύπτονται ήδη από τις οδηγίες

95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ,
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Πρώην

άρθρο 22
παρ. 1

στοιχείο γα)
(νέο)

63 Απορρίπτεται Απορρίπτεται

Άρθρο 3
παρ. 4.

στοιχείο α)
σηµείο i)

(Πρώην
άρθρο 22
παρ. 3)

64 Απορρίπτεται ∆εκτή - δηµόσια τάξη, ιδίως πρόληψη, έρευνα, διαπίστωση και

δίωξη εγκληµάτων, στα οποία περιλαµβάνονται η

προστασία των ανηλίκων και η καταπολέµηση της

πρόκλησης µίσους λόγω φυλής, φύλου, θρησκείας ή

εθνικότητας, καθώς και οι παραβιάσεις της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας που αφορούν µεµονωµένα πρόσωπα,

Άρθρο 23

(Πρώην

άρθρο 24)

65 ∆εκτή Απορρίπτεται

Άρθρο 21
παρ. 2

(Πρώην

άρθρο 24
παρ. 2)

67 ∆εκτή ∆εκτή ως προς το

πνεύµα της

Η έκθεση εξετάζει την ανάγκη προσαρµογής της

παρούσας οδηγίας, και ειδικότερα την ανάγκη να

διατυπωθούν προτάσεις σχετικά µε την ευθύνη των

παροχών υπερσυνδέσµων και µέσων εντοπισµού

πληροφοριών, τις απαιτήσεις κοινοποίησης και τον

καταλογισµό της ευθύνης που προκύπτει από την

αφαίρεση περιεχοµένου…

Παράρτηµα

(Πρώην

παράρτηµα II)

68 Απορρίπτεται Απορρίπτεται
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Κοινή δήλωση της Επιτροπής και του Συµβουλίου για τις εµπορικές επικοινωνίες

"Το Συµβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν τη σηµασία και την ανάγκη περαιτέρω
πρωτοβουλιών σχετικά µε τους κανόνες περί συµπεριφοράς στην επιχειρηµατική αγορά,
προκειµένου να εξασφαλισθεί ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή εντός της
εσωτερικής αγοράς. Με τις περαιτέρω πρωτοβουλίες ή τους κανόνες για τη συµπεριφορά της

αγοράς θα δηµιουργηθεί ένα πλέον προβλέψιµο νοµικό πλαίσιο και θα αποτραπούν κίνδυνοι
αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων εγκατεστηµένων σε διαφορετικά κράτη µέλη.

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι η πίστη των καταναλωτών στις υπηρεσίες της
κοινωνίας της πληροφορίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη θετική εξέλιξη του

ηλεκτρονικού εµπορίου. Η Επιτροπή θα προτείνει εντός ενός έτους από την έκδοση της
παρούσας οδηγίας τις κατάλληλες περαιτέρω πρωτοβουλίες σχετικά µε τη συµπεριφορά της

επιχειρηµατικής αγοράς εντός του πλαισίου της πολιτικής εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τις
εµπορικές επικοινωνίες".

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε τη δήλωση του Συµβουλίου για την προστασία του

καταναλωτή

"Η Επιτροπή υπενθυµίζει τη δήλωσή της στα πρακτικά του Συµβουλίου «καταναλωτές» της
3ης Noεµβρίου 1998 σχετικά µε το ψήφισµα του Συµβουλίου για την καταναλωτική

διάσταση της κοινωνίας των πληροφοριών. Στη δήλωση αυτή, η Επιτροπή υπογράµµισε ότι η
εφαρµογή του δικαίου της χώρας διαµονής του καταναλωτή στις καταναλωτικές συµβάσεις

δεν πρέπει να θίγει το κοινοτικό δίκαιο, στο οποίο περιλαµβάνεται η παρούσα οδηγία.
Επιπλέον, η Επιτροπή επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί σχετικά µε µελλοντικές νοµοθετικές

προτάσεις."

∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το έγκληµα στον κυβερνοχώρο

"Η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σηµασία της πάλης ενάντια στο έγκληµα στον κυβερνοχώρο και
την ανάγκη να συνεχισθεί η ανάπτυξη µιας συνεπούς προσέγγισης όλων των διαφορετικών

συναφών κοινοτικών πολιτικών στον τοµέα αυτό. Πέρα από τις πρωτοβουλίες που θα
αναλάβει συναφώς, η Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέµηση του

εγκλήµατος στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο των τακτικών εκθέσεων σχετικά µε την
εφαρµογή αυτής της οδηγίας και την ανάγκη προσαρµογής της στις νοµικές και τεχνολογικές

εξελίξεις."


