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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων διασυνοριακών υπηρεσιών
(2006/2049 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 95 και 153 της Συνθήκης ΕΚ,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Συμβουλίου περί ευθύνης των 
παρόχων υπηρεσιών (COM(1990)0482),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις νέες κατευθύνσεις για την 
ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών (COM(1994)0260),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά1,

– έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση του 
κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών(COM(2006)0744),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 (COM(2007)0099),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών για καταναλωτές (COM(2003)0313),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη του Μαρτίου 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων 
διασυνοριακών υπηρεσιών, την εκπόνηση της οποίας ζήτησε η Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

– έχοντας υπόψη την απάντηση της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2006 στη γραπτή 
ερώτηση της βουλευτού του ΕΚ κ. Diana Wallis,2

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των υπηρεσιών αναπτύσσεται διαρκώς και 
αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του ΑΕγχΠ της ΕΕ,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων καταναλωτών στη διασυνοριακή 
κατανάλωση είναι χαμηλή, όπως μαρτυρά το γεγονός ότι μόλις το 6% των καταναλωτών 
πραγματοποίησε επιγραμμικές διασυνοριακές αγορές το 2006,

  
1 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σελ. 36.
2 P-4797/05.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος του διασυνοριακού εμπορίου υπηρεσιών είναι εξαιρετικά 
χαμηλός σε σύγκριση με τον όγκο του εμπορίου αγαθών,

Δ λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη το 1985 εγκρίθηκε οδηγία για την ευθύνη λόγω 
ελαττωματικών προϊόντων1 και το 2001 εγκρίθηκε οδηγία για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων2,

Ε λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της ασφάλειας των καταναλωτών και το επίπεδο της 
προστασίας των καταναλωτών διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική για τους καταναλωτές είναι εξίσου σημαντική με την
πολιτική ανταγωνισμού, καθώς οι καλά ενημερωμένοι καταναλωτές δημιουργούν 
ανταγωνιστική πίεση στις αγορές,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία του κοινοτικού κεκτημένου για 
την προστασία των καταναλωτών είναι κατακερματισμένη: η ΕΕ έχει θεσπίσει σαφείς 
κανόνες μόνο σε ορισμένους τομείς ή υπηρεσίες, όπως οι συμβάσεις εξ αποστάσεως, οι 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η καταναλωτική πίστη, οι οργανωμένες διακοπές και ο 
χρονομερισμός,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημερινός κατακερματισμός της νομοθεσίας αποτρέπει τους 
καταναλωτές να πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές και προσφέρει ευκαιρίες για 
διασυνοριακές απάτες και για τους απατεώνες,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού 
κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών δεν ασχολείται με τις υποχρεώσεις των 
παρόχων υπηρεσιών,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε ο καταναλωτής ούτε ο πάροχος υπηρεσιών γνωρίζει πάντοτε 
ποια νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί για μια συγκεκριμένη διασυνοριακή καταναλωτική 
συναλλαγή,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, οι χρήστες των υπηρεσιών που 
παρέχονται από ιδιωτικούς φορείς προστατεύονται καλύτερα από τους χρήστες 
υπηρεσιών που παρέχονται από δημόσιους φορείς,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία δεν καλύπτει, κατά κανόνα, τις 
ουσιαστικές υποχρεώσεις από την πλευρά των παρόχων ούτε θέτει στη διάθεση του 
καταναλωτή συγκεκριμένα μέσα προσφυγής,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία για την ασφάλεια των υπηρεσιών ποικίλει 
σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών,

  
1 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 (ΕΕ L 210 της 7.8.1985, σελ. 29).
2 Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για τη 
γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΕΕ L 11 της 15.1.2002, σελ. 4).
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ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, παρατηρείται έλλειψη αρμόδιων 
φορέων που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών,

Εσωτερική αγορά υπηρεσιών

1. είναι πεπεισμένο ότι ένα πιο ομοιόμορφο σύστημα υποχρεώσεων για τους παρόχους 
υπηρεσιών είναι απαραίτητο καθώς η αγορά των υπηρεσιών αποκτά ολοένα και πιο 
έντονο διασυνοριακό χαρακτήρα, προκειμένου να διευκολυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη 
μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών·

2. είναι πεπεισμένο ότι οι διαφορετικές υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών και η 
ποικιλία των νόμων, των κανονισμών και των διοικητικών πρακτικών στα κράτη μέλη 
εμποδίζουν την πιο αποδοτική χρήση των κοινών πόρων της ΕΕ·

3. είναι πεπεισμένο ότι όταν οι καταναλωτές δεν αισθάνονται σίγουροι για την ασφάλεια και 
την ποιότητα μιας υπηρεσίας τείνουν να εγείρουν νοερά εμπόδια στους ξένους παρόχους, 
γεγονός που τους αποτρέπει να κάνουν χρήση διασυνοριακών υπηρεσιών·

4. γνωρίζει ότι οι υπηρεσίες αποτελούν συχνά σύνθετες δομές που περιλαμβάνουν 
ανθρώπινη διάδραση και ελευθερία βούλησης·

Δημόσιοι και ιδιωτικοί πάροχοι υπηρεσιών

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των παρόχων 
υπηρεσιών, ότι δεν πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών 
παρόχων υπηρεσιών·

Κώδικας συμπεριφοράς

6. καλεί την Επιτροπή να συντάξει έναν εθελοντικό κώδικα συμπεριφοράς με έναν 
μηχανισμό πιστοποίησης ποιότητας και ένα ενσωματωμένο σύστημα διευθέτησης 
διαφορών, με τη συμμετοχή κατάλληλων φορέων που θα συμβάλλουν στην 
απλουστευμένη επίλυση διαφωνιών, όπου θα μπορούσαν να συμμετέχουν πάροχοι 
υπηρεσιών προκειμένου να αποκτήσουν τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

Αίτημα πρότασης οριζόντιου μέσου για τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για ένα ευρύ οριζόντιο μέσο 
προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές 
εμπορικές συναλλαγές υπηρεσιών μέσω της εναρμόνισης των υποχρεώσεων των 
παρόχων διασυνοριακών υπηρεσιών·

8. θεωρεί ότι ένα τέτοιο ευρύ οριζόντιο μέσο θα μπορούσε να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
βασικούς γενικούς κανόνες που θα καθιστούν υποχρεωτική την παροχή επαρκών 
πληροφοριών σχετικά με την τιμή, τους συμβατικούς όρους και τα μέσα προσφυγής σε 
περίπτωση ελαττωματικών υπηρεσιών ή καθυστερημένης παροχής τους, και ότι θα ήταν 
ενδεχομένως πρόσφορο να περιλαμβάνει σχετικά στοιχεία για την ευθύνη των παρόχων 
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υπηρεσιών σύμφωνα με την πρώτη πρόταση της Επιτροπής του 1990, διασφαλίζοντας ότι 
οι πάροχοι φέρουν την ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται κατά την εκτέλεση μιας 
υπηρεσίας.

o

o     o

9. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.



PR\662763EL.doc 7/10 PE 388.384v01-00
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2007 σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων 
διασυνοριακών υπηρεσιών, την εκπόνηση της οποίας είχε ζητήσει η Επιτροπή Εσωτερικής 
Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ασχολείται με το 
ζωτικό ζήτημα της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην ΕΕ, όπως συνοψίζεται κατωτέρω.

Ελευθερία παροχής υπηρεσιών και εσωτερική αγορά

Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών είναι μία από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες της εσωτερικής 
αγοράς όπως ορίζει η Συνθήκη ΕΚ στο άρθρο 49. Σήμερα, αναγνωρίζεται –δεδομένης της 
τεράστιας οικονομικής και κοινωνικής σημασίας των τομέων των υπηρεσιών στην εσωτερική 
αγορά– ως αυτόνομη βασική ελευθερία. Η κύρια λειτουργία της είναι να επιτρέπει την 
παροχή ή τη χρήση υπηρεσιών σε διασυνοριακό επίπεδο χωρίς να χρειάζεται 
μετεγκατάσταση του παρόχου ή του χρήστη.

Ο τομέας των υπηρεσιών, ο οποίος αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ, 
έχει τεράστια σημασία για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ. Για την καλύτερη 
εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της εσωτερικής αγοράς στον τομέα αυτόν, η ΕΕ και η 
Επιτροπή έχουν αμφότερες λάβει, τα τελευταία χρόνια, μια σειρά μέτρων σε ορισμένους 
τομείς και έχουν, επίσης, δημιουργήσει ένα νέο γενικό πλαίσιο με τη νέα οδηγία 
2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Εμπιστοσύνη του καταναλωτή

Σε σύγκριση με τα μέτρα για την προώθηση της εσωτερικής αγοράς και της προστασίας των 
καταναλωτών σε σχέση με τη διασυνοριακή προμήθεια προϊόντων, εξακολουθεί να 
παρατηρείται σημαντικό έλλειμμα στον τομέα των υπηρεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά τα κοινά 
πρότυπα για τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών και τα μέσα προσφυγής που έχει στη 
διάθεσή του ο καταναλωτής. Αυτό αφορά τις περιπτώσεις που ο πάροχος υπηρεσιών δεν 
εκτελεί μια υπηρεσία ή δεν την εκτελεί ορθά, καθώς και τις πρόσθετες περιπτώσεις που 
τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια του καταναλωτή σε σχέση με την υπηρεσία. Σε αντίθεση με 
την εναρμόνιση των νόμων για την προμήθεια αγαθών (μεταξύ άλλων μέσω της οδηγίας για 
τις πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών και μέσω της οδηγίας για την ευθύνη σχετικά με τα 
προϊόντα), στον τομέα των υπηρεσιών παρατηρείται έλλειψη μέσων με παρόμοιους σκοπούς 
και εύρος εφαρμογής.

Ως εκ τούτου, η ποικίλη φύση των δομών και των επιμέρους διατάξεων των νόμων των 
κρατών μελών δημιουργεί σήμερα μεγάλη έλλειψη διαφάνειας και αβεβαιότητα για τις 
διασυνοριακές υπηρεσίες τόσο για τον καταναλωτή όσο και για τον πάροχο. Η μελέτη της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών που δημοσιεύτηκε τον 
Μάρτιο του 2007 αναφέρει πέντε τομείς ιδιαίτερης σημασίας για την εσωτερική αγορά 
(ψυχαγωγία, τηλεπικοινωνίες, σιδηροδρομικές μεταφορές, νομικές συμβουλές και υγεία). 
Υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών ιδίως:

- σε σχέση με το εάν και υπό ποιους όρους υφίστανται υποχρεώσεις,
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- σε σχέση με τα μέσα προσφυγής που έχει στη διάθεσή του ο καταναλωτής 
όταν παραβιάζονται οι υποχρεώσεις αυτές,

- ενίοτε, σε σχέση με το επιτρεπτό και τα όρια των εξαιρέσεων από την ευθύνη
μέσω ιδιαίτερων ρυθμίσεων ή τυποποιημένων όρων· σε σχέση με τα πιθανά 
ανώτατα όρια για τις αποζημιώσεις· σε σχέση με το βάρος της απόδειξης για 
την ύπαρξη υποχρέωσης του παρόχου υπηρεσιών, για την παραβίαση της 
υποχρέωσης και για τις ζημιές, και

- σε σχέση τη νομική ορολογία και τη συστηματική οργάνωση των διατάξεων 
σχετικά με τις υποχρεώσεις των παρόχων.

Η θέσπιση μέτρων για την εναρμόνιση της νομοθεσίας σχετικά με τις υποχρεώσεις των 
παρόχων υπηρεσιών θα μπορούσε να επιτρέψει καλύτερα στις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις να αξιολογούν τις υποχρεώσεις τους και τους συναφείς κινδύνους και ευκαιρίες 
στο πλαίσιο των διασυνοριακών συναλλαγών. Ταυτοχρόνως, θα ενισχυόταν η εμπιστοσύνη 
του καταναλωτή να προβαίνει σε διασυνοριακές συναλλαγές και συνεπώς να κάνει 
μεγαλύτερη χρήση της εσωτερικής αγοράς (σε συνάρτηση με τις ενισχυμένες τεχνολογικές 
δυνατότητες κυρίως χάρη στο Διαδίκτυο). Για να είναι πλήρως αποτελεσματικά στον εν λόγω 
τομέα, τα μέτρα αυτά θα έπρεπε να ενισχύουν την ήδη υπάρχουσα τάση να ισχύουν οι 
υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών για τους παρόχους τόσο του ιδιωτικού όσο του 
δημόσιου τομέα.

Υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών έναντι των καταναλωτών

Η κοινοτική νομοθεσία εγγυάται την ελευθερία της παροχής υπηρεσιών μέσω της 
προαναφερόμενης διάταξης της συνθήκης ΕΚ, χωρίς όμως να προβλέπει κάποια περαιτέρω 
γενική ρύθμιση της νομικής σχέσης μεταξύ των παρόχων των υπηρεσιών και των 
καταναλωτών μέσω διατάξεων του παράγωγου δικαίου.

Οι περισσότεροι κανόνες που αφορούν τη σχέση μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών και του 
καταναλωτή περιλαμβάνονται σε νόμους των κρατών μελών και ποικίλουν σε μεγάλο βαθμό. 
Το 1990, η Επιτροπή παρουσίασε πρόταση οδηγίας με την οποία θα διαμορφωνόταν μια 
σειρά κανόνων για τη ρύθμιση ενός σημαντικού κεφαλαίου των υποχρεώσεων των παρόχων 
υπηρεσιών (COM(90) 482 τελικό). Οι σχεδιαζόμενες διατάξεις αφορούσαν την ευθύνη για 
βλάβες που προκαλούνται με υπαιτιότητα του παρόχου υπηρεσιών στην υγεία και στη 
σωματική ακεραιότητα καθώς και στην κινητή και ακίνητη περιουσία, περιλαμβανομένων 
εκείνων που αποτελούσαν το αντικείμενο της υπηρεσίας.

Ωστόσο, το 1994, η Επιτροπή απέσυρε την πρόταση αυτή, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
στο κοινοτικό δίκαιο οριζόντια ρύθμιση του εν λόγω τομέα. Επιπροσθέτως, γενικότερα, οι 
περισσότεροι κανόνες που αφορούν τη σχέση μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των 
καταναλωτών περιλαμβάνονται σε νόμους των κρατών μελών και διαφέρουν μεταξύ τους. Σε 
περίπτωση που ένας πάροχος υπηρεσιών επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες σε ολόκληρη την 
Κοινότητα, στηριζόμενος στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει να συμμορφώνεται 
προς τους διάφορους νομικούς κανόνες που διέπουν τις επιχειρηματικές συναλλαγές σε κάθε 
κράτος μέλος. Το ίδιο ισχύει αντιστοίχως εάν ένας πελάτης χρησιμοποιεί υπηρεσίες από ένα 
άλλο κράτος μέλος ή επιθυμεί να συγκρίνει προσφορές από παρόχους υπηρεσιών 
εγκατεστημένους σε διαφορετικά κράτη μέλη.
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Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση της (νομικά απεριόριστης) ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών στην πράξη επιβαρύνει τον πάροχο και τον καταναλωτή με το πρόσθετο φορτίο 
(και το συναφές κόστος) της ενημέρωσης σχετικά με τις διαφορετικές νομικές διατάξεις στα 
άλλα κράτη μέλη ή της αποδοχής ενός ανυπολόγιστου κινδύνου όσον αφορά το νομικό 
πλαίσιο της σχετικής συναλλαγής.

Αυτό συνιστά ιδιαίτερα επαχθή επιβάρυνση όχι μόνο για τους καταναλωτές, αλλά και για τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όταν είναι αποδέκτες υπηρεσιών, καθώς σε σύγκριση με τον 
πάροχο βρίσκονται συχνά σε οικονομικά ασθενέστερη θέση και έχουν μικρότερη εμπειρία. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα είναι σε θέση να αποτρέψουν, βάσει των υφιστάμενων 
κανόνων των ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, την εφαρμογή της εγχώριας νομοθεσίας του 
κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος της υπηρεσίας.

Παρότι οι περιστάσεις αυτές από μόνες τους καταδεικνύουν την ιδιαίτερη ανάγκη θέσπισης 
νομικών μέσων για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών επιχειρηματικών συναλλαγών, έως 
σήμερα δεν έχουν αναπτυχθεί –ούτε εντός ούτε εκτός κοινοτικού δικαίου– σημεία εκκίνησης 
για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών υπηρεσιών παρόμοια με εκείνα που αφορούν τη 
διασυνοριακή προμήθεια αγαθών.

Προστασία των καταναλωτών

Οι συστηματικές καταχρήσεις των κοινοτικών κανόνων για την προστασία των καταναλωτών 
θίγουν εκατομμύρια καταναλωτές κάθε χρόνο. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τα 
διαφορετικά νομικά συστήματα που υπάρχουν στις χώρες της ΕΕ για να εξαπατήσουν
ευάλωτα άτομα με απάτες όπως ψεύτικες κληρώσεις ή συλλόγους διακοπών.

Μελέτη του 2005 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Καταναλωτών (κοινοτικά κέντρα παροχής 
συμβουλών στους καταναλωτές) σχετικά με τις διασυνοριακές καταγγελίες έδειξε ότι:

- Η πιο συχνή καταγγελία (46%) αφορούσε προβλήματα σχετικά με την 
παράδοση – μη παράδοση, μερική παράδοση, καθυστερημένη παράδοση.

- Ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας (25%) αφορούσε τα ελαττωματικά προϊόντα ή 
το γεγονός ότι τα προϊόντα δεν ανταποκρίνονταν στα προσδοκώμενα προϊόντα 
που παραγγέλθηκαν αρχικά.

- Το 8% των καταγγελιών αφορούσε προβλήματα με την τιμή και την πληρωμή· 
στις περισσότερες περιπτώσεις ο διαδικτυακός έμπορος είχε χρεώσει
μεγαλύτερα ποσά από τα συμφωνηθέντα ή είχε συμπεριλάβει πρόσθετες 
χρεώσεις.

- Τους συμβατικούς όρους αφορούσε, εξάλλου, το 9 % των καταγγελιών· 
επρόκειτο για προβλήματα που σχετίζονταν με την ακύρωση παραγγελιών ή 
με την τήρηση της περιόδου υπαναχώρησης.

- Το 5% των καταγγελιών προερχόταν από καταναλωτές που δεν είχαν μπορέσει 
να διεκδικήσουν αποζημίωση· η πλειονότητα των καταγγελιών αφορούσε τη 
μη τήρηση από μέρους των διαδικτυακών εμπόρων των εγγυήσεών τους.

- Ο συνολικός αριθμός των καταγγελιών που ελήφθησαν από τα εν λόγω 
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Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών αυξήθηκε κατά 74% σε σχέση με την 
έκθεση του 2004 (επίσης λόγω της συνολικής αύξησης των επιγραμμικών 
δραστηριοτήτων).

Από την πλευρά της προστασίας των καταναλωτών, υπάρχουν εμφανή και σοβαρά 
ελλείμματα στην υφιστάμενη νομοθεσία όσον αφορά τις διασυνοριακές υπηρεσίες. Η 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ώστε να πραγματοποιούν διασυνοριακές 
συναλλαγές εξυπηρετεί τόσο την περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς ως βασικού 
στόχου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας όσο και τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών, καθώς και την προώθηση των δικαιωμάτων τους στην 
πληροφόρηση, στην εκπαίδευση και στην οργάνωσή τους για τη διασφάλιση των 
συμφερόντων τους.

Όπως συμβαίνει με τις διατάξεις για την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς, οι θεμελιώδεις 
διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ σχετικά με την προστασία των καταναλωτών αφορούν καταρχήν 
όλες τις οικονομικές δραστηριότητες και τις δραστηριότητες των καταναλωτών. Ισχύουν για 
την προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο της προμήθειας αγαθών όπως ακριβώς και στο 
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών.

Για την προμήθεια αγαθών, ο καταναλωτής προστατεύεται σε μεγάλο βαθμό και σε σχετικά 
υψηλό επίπεδο μέσω του παράγωγου δικαίου τόσο από τη μη εκτέλεση όσο και από 
ελαττώματα στην ασφάλεια των προϊόντων. Φυσικά, η προστασία μπορεί σε ορισμένα κράτη 
μέλη να είναι υψηλότερη από το επίπεδο αυτό· ο καταναλωτής μπορεί, ωστόσο, να είναι 
ήσυχος ότι διασφαλίζεται το επίπεδο που ορίζεται από τις εν λόγω οδηγίες, τόσο για τις 
συναλλαγές εντός της χώρας του όσο και για τις διασυνοριακές συναλλαγές. Αυτή η 
εκτεταμένη προστασία ως βάση για την εμπιστοσύνη στις διασυνοριακές καταναλωτικές 
συναλλαγές στην εσωτερική αγορά διασφαλίζεται, ωστόσο, από οδηγίες που αφορούν την 
προμήθεια αγαθών και την ασφάλεια των προϊόντων (δηλαδή, ουσιαστικά κινητών αγαθών).

Έως σήμερα τέτοια προστασία όχι μόνο δεν υπάρχει στον ίδιο βαθμό για τις υπηρεσίες, αλλά 
δεν πλησιάζει καν το επίπεδο της προστασίας για τα αγαθά, παρότι οι υπηρεσίες έχουν εξίσου 
μεγάλη σημασία για την εσωτερική αγορά όσο και η κυκλοφορία αγαθών.

Οι φορείς του δημόσιου τομέα ως πάροχοι υπηρεσιών 

Σε διάφορα κράτη μέλη, οι δημόσιοι φορείς διαδραματίζουν ειδικό ρόλο στην παροχή 
υπηρεσιών σε μια σειρά σημαντικών κλάδων της οικονομίας. Αυτό μπορεί να επηρεάσει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς καθώς και το επίπεδο της 
προστασίας των καταναλωτών. Επί παραδείγματι, οι δημόσιοι φορείς που παρέχουν 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας δεν θα υπόκεινται υποχρεωτικά στους κανόνες περί αθέμιτων 
συμβατικών όρων, φερ’ ειπείν, ή / και θα απολαύουν προστασίας από τον ανταγωνισμό.


