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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 2010 η Επιτροπή διοργάνωσε μια δημόσια διαβούλευση για το μέλλον του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στην εσωτερική αγορά και την εφαρμογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
(2010/31/ΕΚ). Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011, η Επιτροπή θα εκδώσει ανακοίνωση 
σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, που θα περιλαμβάνει τον αντίκτυπο της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, βάσει των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης. 

Η επιτροπή IMCO, αξιοποιώντας την έκθεσή της, που αποτέλεσε τη βάση του ψηφίσματος 
του ΕΚ σχετικά με την «Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου», που 
εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2010, συνέστησε τον Μάρτιο του 2011 μια ομάδα εργασίας 
για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Κατά τις συνεδριάσεις της, αυτή η ομάδα εργασίας ανέλυσε την ισχύουσα κατάσταση στον 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη και τα εμπόδια που εξακολουθούμε να 
αντιμετωπίζουμε σήμερα, καθώς και πιθανές λύσεις, και τα αναγκαία μέτρα για την 
εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού σήματος εμπιστοσύνης, μιας πρωτοβουλίας που έχει ήδη εγκριθεί 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο συνιστά σημαντικό μέσο προώθησης του διασυνοριακού εμπορίου, 
αυξάνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης του πληθυσμού της Ευρώπης σε μεγαλύτερη ποικιλία 
προϊόντων, σε πιο ποιοτικά προϊόντα και ασκώντας μεγαλύτερο ανταγωνισμό τιμών στον 
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εντός και εκτός διαδικτύου κόσμο. Εντούτοις, δέκα χρόνια μετά την έγκριση της «οδηγίας για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του 
ηλεκτρονικού εμπορίου», της αποκαλούμενης οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η 
ανάπτυξη του λιανικού ηλεκτρονικού εμπορίου εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε λιγότερο από 
2% του συνολικού λιανικού εμπορίου στην Ευρώπη. 

Η «οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»

Η «οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο», η οποία εξακολουθεί να είναι επίκαιρη σήμερα, 
αποσκοπεί στην άρση των φραγμών για την εγκατάσταση παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας και για τη διασυνοριακή παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών στην εσωτερική 
αγορά, παρέχοντας έτσι ασφάλεια δικαίου τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες. 
Όντας τεχνολογικά ουδέτερη καλύπτει ένα ευρύ πεδίο: όχι μόνο το ηλεκτρονικό εμπόριο 
(επιχειρήσεις με επιχειρήσεις και επιχειρήσεις με καταναλωτές) κατά την αυστηρότερη 
έννοια (περιλαμβανομένων των διαδικτυακών φαρμακείων), αλλά και τις διαδικτυακές 
εφημερίδες, τις διαδικτυακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες νομοθετικά 
κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, κ.λπ. Εντούτοις, αποκλείονται τα τυχερά παίγνια μέσω 
διαδικτύου. 

Η οδηγία, που αποσκοπεί στη μέγιστη εναρμόνιση, περιέχει πέντε καίριες διατάξεις: 

 Τη ρήτρα περί εσωτερικής αγοράς (άρθρο 3), η οποία μολονότι υπόκειται σε 
παρεκκλίσεις, παρέχει την ασφάλεια δικαίου που απαιτείται για την ανάπτυξη διασυνοριακών 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η ρήτρα αυτή είναι επίσης γνωστή ως «αρχή της χώρας 
προέλευσης»: 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 που ισχύουν στο εν λόγω κράτος μέλος οι οποίες εμπίπτουν στον 
«συντονισμένο τομέα», ακόμη και όταν αυτός παρέχει την υπηρεσία σε άλλο κράτος μέλος. 

 Προϋποθέσεις για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας 
της πληροφορίας, τόνωσης της εμπιστοσύνης και ενίσχυσης της ασφάλειας δικαίου (άρθρο 
4): συγκεκριμένα η απαγόρευση υπαγωγής σε καθεστώς προηγούμενης παροχής άδειας, 
υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών και εγγύησης της διαφάνειας ώστε να διασφαλίζεται η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών, καθώς και διαμόρφωση πλαισίου για τις εμπορικές 
επικοινωνίες (άρθρα 6 έως 8). Καταργεί την απαγόρευση εμπορικών επικοινωνιών για τα 
νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα εγκατάστασης 
ιστοτόπων και εναποθέτει στις επαγγελματικές ενώσεις το καθήκον ρύθμισης αυτών των 
νέων πρακτικών στους κώδικες δεοντολογίας τους. 

 Το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις (άρθρα 9 έως 11), 
περιλαμβανομένης της εναρμόνισης των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη σύναψη αυτών 
των συμβάσεων (π.χ. η υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών να αποστέλλει αποδεικτικό 
παραλαβής της παραγγελίας του αποδέκτη χωρίς περιττή καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά 
μέσα). 

 Τη ρύθμιση των απαλλαγών ευθύνης των ενδιάμεσων φορέων (ενότητα 4, άρθρα 12 
έως 15) για την εξασφάλιση, αφενός, της παροχής βασικών υπηρεσιών από ενδιάμεσους 
φορείς που θα διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των πληροφοριών στο δίκτυο, και 



CM\872357EL.doc 3/39 PE467.179v01-00

EL

αφετέρου, ενός νομικού πλαισίου που θα διευκολύνει την ανάπτυξη του διαδικτυακού και 
ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 Διοικητική συνεργασία (άρθρο 19 και άρθρο 3 παράγραφος 4), τόσο μεταξύ κρατών 
μελών όσο και μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να 
διασφαλισθεί η δέουσα εφαρμογή της οδηγίας, μέσω αλληλοβοήθειας και της σύστασης 
σημείων επαφής. Επίσης ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τις σημαντικές διοικητικές και νομικές αποφάσεις που λαμβάνονται στην 
επικράτειά τους αναφορικά με διαφορές που αφορούν τις υπηρεσίες της κοινωνίας της 
πληροφορίας και πρακτικές, τα συναλλακτικά ήθη και έθιμα του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Η δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στην εσωτερική αγορά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεδίωξε στη διαβούλευσή της να μελετήσει αναλυτικά τους 
διάφορους λόγους για την περιορισμένη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως 
αναφέρεται στην έκθεση για την παρακολούθηση της αγοράς εμπορίου και διανομής «Προς 
μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη εσωτερική αγορά εμπορίου και διανομής για την 
εσωτερική αγορά το 2020» (επί της οποίας η επιτροπή IMCO ενέκρινε έκθεση μόλις στις 25 
Μαΐου 2011) και να αξιολογήσει την εφαρμογή της οδηγίας, όπως είχε ανακοινωθεί στην 
ανακοίνωση «Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη». 

Η διαβούλευση κάλυψε διάφορα θέματα:

- Το επίπεδο της ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, των 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. 

- Ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 3, παράγραφος 4 από τα κράτη μέλη 
(διοικητική συνεργασία). 

- Συμβατικοί περιορισμοί στις διασυνοριακές ηλεκτρονικές πωλήσεις. 
- Διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές επικοινωνίες, ιδιαίτερα από τα νομοθετικώς 

κατοχυρωμένα επαγγέλματα. 
- Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών Τύπου. 
- Η ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν την ευθύνη των ενδιάμεσων φορέων παροχής 

υπηρεσιών στην κοινωνία της πληροφορίας. 
- Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών φαρμακευτικών υπηρεσιών.
- Η επίλυση ηλεκτρονικών διαφορών. 

Οι απαντήσεις έπρεπε να υποβληθούν έως τις 15 Οκτωβρίου 2010. Το αποτέλεσμα αυτής της 
εργασίας θα ληφθεί υπόψη στις διαβουλεύσεις της Επιτροπής προκειμένου εντός του 2011 να 
εγκριθεί μια ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό εμπόριο, που θα περιλαμβάνει τον αντίκτυπο 
της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το έργο της ομάδας εργασίας της IMCO για το ηλεκτρονικό εμπόριο
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Στις 28 Φεβρουαρίου 2011, οι συντονιστές της IMCO ανέθεσαν στον κ. Pablo Arias 
Echeverría, εισηγητή της έκθεσης «Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού 
εμπορίου» να συστήσει μια ομάδα εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η ομάδα εργασίας 
αποτέλεσε ένα βήμα για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής στα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τους εκάστοτε ενδιαφερόμενους φορείς προκειμένου να 
αναλυθούν τα μέτρα που απαιτούνται για τη βελτίωση του ηλεκτρονικού εμπορίου, την 
αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την εμβάθυνση στα αναγκαία μέτρα για την 
εφαρμογή μιας πρωτοβουλίας ευρωπαϊκού σήματος εμπιστοσύνης που έχει ήδη εγκριθεί από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

Τα πρακτικά των 4 συνεδριάσεων 1 της ομάδας εργασίας συγκεντρώνονται στην παρούσα 
«Ανακοίνωση προς τα μέλη», η οποία έχει μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες. Τα βασικά 
συμπεράσματα, καθώς και τα σημεία που απαιτούν περαιτέρω προβληματισμό ενόψει της 
μελλοντικής δράσης για το ηλεκτρονικό εμπόριο συγκεντρώνονται σε ξεχωριστό «Έγγραφο 
Εργασίας». Θα παρουσιαστούν στην επιτροπή IMCO στις 12 Ιουλίου. Τα αποτελέσματα της 
ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα χρησιμεύσουν επίσης για την τεκμηρίωση 
της επικείμενης ανακοίνωσης. Η διαδικτυακή αγορά πρέπει να μετατραπεί σε πραγματική 
ευκαιρία αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Οι κανόνες για το ηλεκτρονικό εμπόριο
στην Ευρώπη πρέπει να επικαιροποιηθούν σύμφωνα με τα πρότυπα της ψηφιακής κοινωνίας 
του 21ου αιώνα. 

                                               
1 Οι συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχουν ως εξής:
23 Μαρτίου 2011: Πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας: Πώς θα υπερβούμε τα υφιστάμενα εμπόδια στο 
διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο;
19 Απριλίου 2011: Δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας: Πώς θα δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο;
3 Μαΐου 2011: Τρίτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας: Ζητήματα προστασίας δεδομένων, ο ρόλος των 
διαδικτυακών πλατφορμών και πώς θα θεσπισθεί ένα ευρωπαϊκό σήμα εμπιστοσύνης για τους χρήστες 
ηλεκτρονικού εμπορίου;
31 Μαΐου 2011: Τελευταία συνεδρίαση: 
12 Ιουλίου 2011: Συμπεράσματα. Παρουσίαση των συμπερασμάτων στην επιτροπή IMCO.
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Πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, 23 Μαρτίου 2011
Από τις 8.00 π.μ. έως τις 10.30 π.μ., ASP 1E3 Βρυξέλλες

Υπερβαίνοντας τα υφιστάμενα εμπόδια στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο

1. Ο συντονιστής κ. Pablo Arias Echeverría καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην 
ομάδα εργασίας και εξήγησε ότι αυτή η συνεδρίαση είναι η πρώτη μίας σειράς 
τεσσάρων συνεδριάσεων που έχουν ως στόχο να εντοπίσουν τα υφιστάμενα εμπόδια 
στο διασυνοριακό εμπόριο καθώς και τους τρόπους υπέρβασής τους. Θα πρέπει να 
αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο μέσω της επέκτασης της καινοτομίας, της απλούστευσης και της ασφάλειας. 
Ένα «ευρωπαϊκό σήμα εμπιστοσύνης» είναι ένας πιθανός τρόπος της περαιτέρω 
αύξησης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και της 
νομοθετικής ρύθμισης ασφαλών και σίγουρων διαδικτυακών πληρωμών.

2. Ο Jean Bergevin, προϊστάμενος μονάδας, Eλεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και 
εγκατάσταση ΙΙ: λιανικό εμπόριο και υπηρεσίες πληροφορίας, ΓΔ Markt, παρουσίασε 
ορισμένα από τα ζητήματα που θα εξεταστούν στην επικείμενη ανακοίνωση για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναμένεται τον Ιούνιο-Ιούλιο 2011. 
Έθεσε ορισμένα ζητήματα για προβληματισμό, τα οποία είναι πιθανό να σταθούν 
εμπόδιο στην αποτελεσματική εφαρμογή του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, 
μεταξύ άλλων: 

α. Υπάρχουν διαφορές ως προς τις προδιαγραφές της προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της προστασίας των 
δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών ΕΕ
β. Υπάρχουν επίσης διαφορές ως προς το κόστος και τη διαθεσιμότητα των 
υπηρεσιών παράδοσης στο εσωτερικό της ΕΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
έχουμε κατά νου τις ΜΜΕ, καθώς αυτές είναι μεταξύ των σημαντικότερων 
χρηστών του ηλεκτρονικού εμπορίου·
γ. Είναι επίσης επιτακτική ανάγκη να μην επιτρέπεται σε μεγάλους παραγωγούς 
προϊόντων ή σε μείζονες παρόχους ψηφιακών αγαθών να «κρύβονται» πίσω από 
τις εθνικές νομοθεσίες και εθνικές ταυτότητες κατακερματίζοντας έτσι την 
εσωτερική αγορά. Η στάση αυτή θα σήμαινε μη συμμόρφωση προς το άρθρο 20 
της οδηγίας για τις υπηρεσίες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές προς 
κατάρτιση, και θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί αθέμιτη εμπορική πρακτική, επί 
της οποίας εκπονείται ανακοίνωση για το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους·
δ. Η διαχείριση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) επίσης διαφέρει 
μεταξύ των κρατών μελών και το γεγονός αυτό εξηγεί επίσης γιατί τα ψηφιακά 
αγαθά υπόκεινται σε διαφορετική προσφορά ή διαθεσιμότητα στα διάφορα κράτη 
μέλη. Εν προκειμένω αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με τον εκσυγχρονισμό 
του κοινοτικού κεκτημένου σε ζητήματα ΔΔΙ· 
ε. Ένα άλλο πρόβλημα είναι η διαφορετική μεταχείριση των ψηφιακών και των 
υλικών αγαθών όσον αφορά τον ΦΠΑ. Έτσι, τα ηλεκτρονικά βιβλία υπόκεινται σε 
κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ενώ τα έντυπα βιβλία υπόκεινται σε συντελεστές 
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χαμηλότερης κλίμακας. Το ζήτημα αυτό τέθηκε στην πρόσφατα εγκριθείσα 
Πράσινη Βίβλο για τη φορολογία·
στ. Για να είναι ένα ευρωπαϊκό σήμα εμπιστοσύνης αποτελεσματικό, αυτές οι 
εθνικές διαφορές θα πρέπει να καλυφθούν ενώ απαιτείται και ένα συνεκτικό 
ρυθμιστικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ. Σε περίπτωση που θεσπιστεί ένας τέτοιος 
μηχανισμός, θα πρέπει να συμμετέχουν οι εθνικοί νομοθέτες και να υπάρχει 
επίσης υποστήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
ζ. Επί του παρόντος υπάρχει έλλειψη διαφάνειας ως προς τις απαιτήσεις του 
κοινοτικού κεκτημένου. Η αύξηση της διαφάνειας, ιδιαίτερα όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής των κανόνων για το ηλεκτρονικό εμπόριο, θα επιφέρει μεγαλύτερη 
εμπιστοσύνη, η οποία συνιστά καίριο παράγοντα·

Η επικείμενη ανακοίνωση πρέπει να αξιολογεί μεταξύ άλλων το δυναμικό του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην ΕΕ, τρόπους υπέρβασης του κατακερματισμού των 
κανόνων στο κοινοτικό κεκτημένο και τις δράσεις που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση του εναπομένοντος κατακερματισμού. 

3. Ηλεκτρονικό εμπόριο και καταναλωτές, του David Mair, προϊστάμενος μονάδας, 
Καταναλωτικές αγορές, ΓΔ SANCO, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο συνιστά επαναστατική εξέλιξη, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο 
και για τους φορείς χάραξης πολιτικής, λόγω τoυ εγκάρσιου χαρακτήρα του. Ως εκ 
τούτου απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που θέτει. Ο πίνακας αποτελεσμάτων των συνθηκών της εσωτερικής αγοράς της 21ης 
Μαρτίου 2011 περιέχει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο. Έτσι συμπληρώνονται τα αποτελέσματα της μελέτης του 2009 1 «Έρευνα 
αγοράς με τη μέθοδο του ‘μυστικού πελάτη’ για την αξιολόγηση των διασυνοριακών 
ηλεκτρονικών συναλλαγών στην ΕΕ’ που εκπόνησε η ΓΔ SANCO και η ανακοίνωση 
και το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για το διασυνοριακό εμπόριο 
(2009).

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αυξάνεται με σταθερούς ρυθμούς εντός των κρατών μελών, 
αλλά όχι σε διασυνοριακό επίπεδο. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές που το 
δοκιμάζουν μένουν γενικά ικανοποιημένοι και συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν. Άλλοι, 
που δεν το έχουν δοκιμάσει, τείνουν να είναι διστακτικοί. Φαίνεται επομένως ότι 
υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εμπιστοσύνης από πλευράς ζήτησης. Πρέπει να 
καθησυχάσουμε τους καταναλωτές οι οποίοι φοβούνται για τη λειτουργία του. 
Χρειαζόμαστε αξιόπιστη διασυνοριακή επιβολή, αποτελεσματικό σύστημα 
διασυνοριακής επίλυσης ηλεκτρονικών διαφορών για τη διευθέτηση πιθανών διενέξεων. 
Επίσης μπορούν να βοηθήσουν τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή. Θα πρέπει να 

                                               
1 Η «Έρευνα αγοράς με τη μέθοδο του ‘μυστικού πελάτη’ για την αξιολόγηση των 

διασυνοριακών ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών στην ΕΕ», είναι μια μελέτη που 
διεξήχθη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΓΔ SANCO, από την 
YouGovPsychonomics και δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2009.
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συνδέσουμε το ζήτημα της οικοδόμησης της εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο με 
την πραγματική συμπεριφορά των καταναλωτών.

Διαπιστώνουμε επίσης ότι υπάρχει κατακερματισμός από την πλευρά της ζήτησης· οι 
καταναλωτές δεν γνωρίζουν τι προσφέρεται από τους διασυνοριακούς εμπόρους 
λιανικής. Μπορεί να υπάρχουν 300 περίπου ιστότοποι σύγκρισης τιμών, ωστόσο 
ελάχιστοι από αυτούς παρέχουν διασυνοριακή σύγκριση. Υπάρχει ανάγκη για 
πανευρωπαϊκούς πολύγλωσσους ιστοτόπους σύγκρισης τιμών. Χωρίς να μειωθούν οι 
επιλογές, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του διαδικτύου κατά τρόπο που να 
καθιστά πιο χρήσιμες και ουσιαστικές για τους καταναλωτές τις συγκρίσεις όσον αφορά 
την τιμή και την ποιότητα. 

Στόχος μας θα πρέπει να είναι να καταστεί το ηλεκτρονικό εμπόριο μια εναλλακτική 
λύση για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να την αξιοποιήσουν. Η 
προοπτική αυτή ασκεί έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις, κινεί τις αγορές και εμβαθύνει 
την εσωτερική αγορά. Το κοινό μπορεί να ωφεληθεί ακόμη και εάν δεν κάνει τις αγορές 
του ηλεκτρονικά.

Επί του παρόντος εκπονείται μελέτη με στόχο την αξιολόγηση του ανεκμετάλλευτου 
δυναμικού του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη και τα αποτελέσματα αυτά θα 
τεκμηριώσουν την επικείμενη ανακοίνωση της Επιτροπής. 

4. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και το ηλεκτρονικό εμπόριο, του Miguel 
GONZALEZ-SANCHO, αναπληρωτή προϊστάμενο μονάδας, ΓΔ Κοινωνία της 
πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας Γ1: Ψηφιακό θεματολόγιο: Συντονισμός των 
πολιτικών. 

Το Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη είναι μία από τις 7 εμβληματικές 
πρωτοβουλίες της Στρατηγικής 2020 και στόχος του είναι να πλαισιώσει την ευρωπαϊκή 
πολιτική στον τομέα των ΤΠΕ. Μια από τις κύριες προκλήσεις είναι η 
κατακερματισμένη ψηφιακή αγορά η οποία παρακωλύει το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
απαιτεί ολοκληρωμένη προσέγγιση προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Μόνο το 
8% των αγοραστών στο διαδίκτυο πραγματοποιούν αγορές από άλλη χώρα. Το 60% των 
διαδικτυακών παραγγελιών αποτυγχάνουν λόγω τεχνικών και/ή νομικών ζητημάτων. 
Συνεχίζει να υπάρχει έλλειμμα εμπιστοσύνης προς την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και αυτό είναι σημαντική ανησυχία. Ένα άλλο ζήτημα 
είναι η διαχείριση των ΤΠΕ στην ΕΕ. Οι συναλλαγές και οι ηλεκτρονικές πληρωμές 
έχουν επίσης τα εμπόδιά τους, όπως ηλεκτρονικές υπογραφές, τραπεζικά τέλη, κ.λπ.

Πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε ψηφιακή εμπιστοσύνη; Ποια είναι τα δικαιώματα 
των καταναλωτών; Ποια είναι τα δικαιώματα που οι καταναλωτές γνωρίζουν όντως ότι 
έχουν; 

Μεταξύ των επόμενων δράσεων που έχουν ανακοινωθεί στο πλαίσιο του Ψηφιακού 
θεματολογίου για την Ευρώπη (ΨΘΕ) είναι οι εξής:

 Το πλαίσιο προστασίας δεδομένων στην ΕΕ θα αναθεωρηθεί.
 Θα εξεταστεί περαιτέρω η επίλυση ηλεκτρονικών διαφορών στο πλαίσιο 

πιθανής μελλοντικής πρότασης της Επιτροπής για την εναλλακτική επίλυση 
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διαφορών, ενώ πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα των δυνατοτήτων 
συλλογικής προσφυγής.

 Έως το 2012 θα συσταθεί μια πλατφόρμα ενδιαφερομένων μερών για τα 
διαδικτυακά σήματα εμπιστοσύνης.

Τον Ιούνιο του 2011 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνέλευση του Ψηφιακού 
θεματολογίου.

5. Κατά τη λήξη της πρώτης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας, τέθηκαν τα εξής 
ζητήματα από τους συμμετέχοντες ως θέματα για περαιτέρω προβληματισμό:

Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν ενδιαφέρει μόνο από την άποψη της αύξησης των ίδιων των 
όγκων των συναλλαγών, αλλά και από την άποψη του κατά πόσο είναι έτοιμοι καταναλωτές 
και επιχειρήσεις να προβούν σε διασυνοριακές ηλεκτρονικές αγοραπωλησίες. Δεν είναι μόνο 
ζήτημα τιμών, αλλά και αύξησης των επιλογών και βελτίωσης του ανταγωνισμού και της 
διαφάνειας, καθώς τα στοιχεία αυτά θα βελτιώσουν με τη σειρά τους τις προδιαγραφές και 
την αποδοτικότητα σε ολόκληρο τον τομέα του λιανικού εμπορίου. Επίσης έχει δυνατότητες 
δημιουργίας θέσεων εργασίας. Το ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να καταστεί μια αξιόπιστη 
εναλλακτική επιλογή έναντι των μη ηλεκτρονικών αγορών.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υφιστάμενο πρόβλημα του κατακερματισμού της 
εσωτερικής αγοράς, το ηλεκτρονικό εμπόριο και η ορθή επιβολή είναι πολύ σημαντικοί 
παράγοντες. Όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πληρωμές, κινούμαστε περισσότερο προς ένα 
σύστημα μικροπληρωμών. Προς το παρόν, εξακολουθούν να υπάρχουν ελάχιστα όρια, με 
αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις οι καταναλωτές να επιβαρύνονται εν τέλει με 
υπερβολικές χρεώσεις.

Θα πρέπει να προληφθούν παράνομες δραστηριότητες όπως οι ιστότοποι παιδικής 
πορνογραφίας.  Πόσο γρήγορα μπορούν να απομακρυνθούν τέτοιου είδους ιστότοποι από τις 
διαδικτυακές πλατφόρμες; Επί του παρόντος η επιβολή εστιάζει στα ΔΔΙ, αλλά θα πρέπει να 
προχωρήσει περαιτέρω. Η επιβολή θα πρέπει να εξεταστεί με οριζόντιο τρόπο. Ποιες 
αποτρεπτικές ενέργειες μπορούν να προβλεφθούν; Είναι αρκετή η πρακτική της αποκάλυψης 
ονομάτων στο πλαίσιο των αποτρεπτικών ενεργειών; 

Μπορεί να καταρτισθεί ένας κώδικας δεοντολογίας για τους χρήστες του διαδικτύου. Ποιο θα 
πρέπει να είναι το πεδίο εφαρμογής (προσωπικό και υλικό) ενός τέτοιου κώδικα 
δεοντολογίας; Τι είδους ενημέρωση και πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται στους χρήστες 
του διαδικτύου;
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Δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, 19 Απριλίου 2011
Από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ., ASP 1E3 Βρυξέλλες

Πώς θα δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο

1. Ο συντονιστής της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, κ. Pablo Arias 
Echeverría καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας και εξήγησε ότι 
αυτή η συνεδρίαση είναι η δεύτερη μίας σειράς τεσσάρων συνεδριάσεων και ότι 
πρόκειται για την πρώτη ανοικτή συνεδρίαση με τη συμμετοχή όχι μόνο φορέων 
χάραξης πολιτικής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά 
και των ενδιαφερομένων μερών. Η δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας εστίασε 
στο Πώς θα δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

2. Η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο, του
Andreas Schwab, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εισηγητής της οδηγίας για 
τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Ο Andreas Schwab τόνισε την έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και της εναρμόνισης των νόμων περί καταναλωτών. Οι καταναλωτές θέλουν 
να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, ενώ παράλληλα οι έμποροι επιθυμούν να υπάρχει 
ένα ενιαίο σύνολο νόμων και όχι μια πληθώρα νόμων.

Ορισμένα ζητήματα εξακολουθούν να μην καλύπτονται από τη νέα οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών (ΟΔΚ). Η ΟΔΚ συνιστά ένα πρώτο βήμα και θα 
ακολουθήσουν και άλλα μέτρα. Πρέπει να εξεταστεί πώς θα καταστούν οι διατάξεις της 
χρήσιμες για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Δύο είναι οι καίριες διατάξεις: Δικαιώματα 
υπαναχώρησης και εγγυήσεις.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης 

Η επέκταση και ενοποίηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και στα 27 κράτη μέλη της 
ΕΕ έχει μεγάλη σημασία. Απαραίτητο είναι ένα εργαλείο που θα επιτρέπει στους 
καταναλωτές να υπαναχωρούν από μια σύμβαση με μια κίνηση. Εάν υπάρχει η 
βεβαιότητα αυτού του δικαιώματος, το ηλεκτρονικό εμπόριο θα δεχθεί μεγάλη ώθηση. 
Αυτό που χρειάζεται είναι ένα σύνολο κανόνων της ΕΕ ανά τύπο σύμβασης. Τα 
μεγαλύτερα καταστήματα μπορεί να προσφέρουν τις χαμηλότερες τιμές, αλλά ενδέχεται 
ενίοτε να μην εξυπηρετούν το σύνολο της ΕΕ, ενώ το ηλεκτρονικό εμπόριο θα 
καταστήσει εφικτή την πρόσβαση σε ορισμένα προϊόντα ακόμη και για τις πιο 
απομακρυσμένες περιοχές στην επικράτεια της ΕΕ. 

Η προστασία του καταναλωτή έχει εντούτοις το αντίτιμό της, και αυτό θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στο προβλεπόμενο κόστος. Το άρθρο 11 της ΟΔΚ περιλαμβάνει μια 
υπενθύμιση προς τους καταναλωτές σχετικά με το πραγματικό κόστος της συναλλαγής 
που πρόκειται να χρεωθεί μεγιστοποιώντας έτσι τη διαφάνεια, καθώς η εμπιστοσύνη 
τροφοδοτεί την εμπιστοσύνη και το μέτρο αυτό δεν είναι δαπανηρό.

Η εγγύηση



PE467.179v01-00 10/39 CM\872357EL.doc

EL

Το κεφάλαιο 4 της ΟΔΚ καλύπτει το ζήτημα της εγγύησης προς τον καταναλωτή. 
Προκειμένου να ωφεληθεί κάποιος πλήρως από μια εγγύηση, οφείλει να ενδιαφέρεται 
όχι μόνο για τον αριθμό των ετών που καλύπτει η εγγύηση, αλλά και για την ποιότητα 
του προϊόντος. Χρειάζεται ωστόσο να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες σε αυτόν 
τον τομέα.

3. Ηλεκτρονικό εμπόριο και καταναλωτές στην Ευρώπη, από την Ursula Pachl, 
αναπληρώτρια διευθύντρια της BEUC (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών).

Η κ. Pachl ξεκίνησε την παρουσίασή της περιγράφοντας την ισχύουσα κατάσταση στο 
διασυνοριακό εμπόριο. Μια από τις κύριες προκλήσεις είναι η κατακερματισμένη 
ψηφιακή αγορά η οποία παρακωλύει το ηλεκτρονικό εμπόριο και προϋποθέτει μια 
ολοκληρωμένη προσέγγιση προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση. Μόνο το 10% των 
αγοραστών στο διαδίκτυο πραγματοποιούν αγορές από άλλη χώρα. Οι καταναλωτές που 
δεν χρησιμοποιούν ακόμη το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο κατατάσσονται σε δύο 
ομάδες: α) άτομα που δεν έχουν αρκετή αυτοπεποίθηση για να συνάψουν ηλεκτρονικές 
διασυνοριακές συναλλαγές, β) άτομα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 
διασυνοριακές αλλαγές, αλλά αποθαρρύνονται για διάφορους λόγους, όπως π.χ. οι 
περιορισμοί στις πωλήσεις λόγω δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, οι ρυθμίσεις 
επιλεκτικής παράδοσης, κ.λπ.

Οι καταναλωτές εκφράζουν διάφορες ανησυχίες όσον αφορά το διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο, μεταξύ των οποίων : απάτη, αβεβαιότητα για το τι μπορούν να 
κάνουν «εάν κάτι πάει στραβά» και πώς να τους επιστραφούν τα χρήματά τους· 
προβλήματα με την παράδοση αγαθών· φραγμοί λόγω γλώσσας· πρόσβαση σε 
ευρυζωνικότητα· ψηφιακή μόρφωση· λίγες επιλογές τρόπων πληρωμής και οι συναφείς 
χρεώσεις· δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, διασυνοριακή εξυπηρέτηση μετά την 
πώληση· πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό· προστασία των προσωπικών 
δεδομένων.

Η BEUC δεν πιστεύει ότι το μέτρο της ηλεκτρονικής υπογραφής είναι αυτό που 
πραγματικά θα ήθελαν οι καταναλωτές να δουν ως εμβληματική πρωτοβουλία της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, οι έμποροι δήλωσαν ότι οι 
ενιαίοι κανόνες σε ολόκληρη την ΕΕ κατά την άποψή τους δεν θα επηρεάσουν ιδιαίτερα 
το ηλεκτρονικό εμπόριο· ως εκ τούτου η BEUC πιστεύει ότι δεν χρειάζεται μια νέα 
νομοθετική πρωτοβουλία για τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Όταν εγκριθεί οριστικά η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, θα σημειωθεί 
πρόοδος όσον αφορά τους κανόνες για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις. Η BEUC έκρινε 
ότι το Κοινοβούλιο κατάφερε να εγκρίνει αρκετά θετικά σημεία για τη βελτίωση της 
προστασίας των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Σε αυτόν τον τομέα 
πρέπει μεταξύ άλλων να αποδοθεί προσοχή στα εξής ζητήματα του κειμένου του 
Κοινοβουλίου: Οι κανόνες σχετικά με τις παγίδες κόστους στο διαδίκτυο ναι μεν 
συμπεριλαμβάνονται, αλλά η επιβεβαίωση της επίγνωσης εκ μέρους των καταναλωτών 
του γεγονότος ότι μια προσφορά είναι συμφέρουσα δεν θα πρέπει να υποκατασταθεί 
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από μια απλή ηλεκτρονική εγγραφή· σύμφωνα με το κείμενο του ΕΚ, το κόστος 
επιστροφής των αγαθών κατά την υπαναχώρηση θα πρέπει να βαρύνει τον πωλητή, εάν 
το αγαθό τιμάται άνω των 40 ευρώ· λιγότερο θετικό είναι το γεγονός ότι μέχρι σήμερα 
έχουν υπάρξει πάρα πολλές απαλλαγές από το δικαίωμα υπαναχώρησης στο κείμενο 
του Κοινοβουλίου· οι υπέρογκες χρεώσεις για χρήση πιστωτικών καρτών θα πρέπει να 
απαγορευθούν· θα πρέπει να συμπεριληφθεί μια πιο συγκεκριμένη προστασία όσον 
αφορά την αγορά ψηφιακού περιεχομένου·

Επιπλέον, η BEUC πιστεύει ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η εκπαίδευση των επιχειρήσεων 
(καθώς φαίνεται ότι στο επίκεντρο είναι μόνο η εκπαίδευση των καταναλωτών)·

Η ΕΕΔ (εναλλακτική επίλυση διαφορών) πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και μια ορθή 
εφαρμογή της Ρώμης Ι θα συνεισφέρει στην περαιτέρω αποσαφήνιση της εφαρμογής 
του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου σε αυτόν τον τομέα·

Επί του παρόντος η BEUC ασχολείται με την κατάρτιση μιας «πρότυπης σύμβασης για 
την ΕΕ» όσον αφορά τις διαδικτυακές αγορές, η οποία θα πρέπει να συνδέεται με ένα 
διαδικτυακό, εναλλακτικό σύστημα επίλυσης διαφορών· η πρωτοβουλία αυτή θα 
μπορούσε να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού σήματος εμπιστοσύνης· η 
παροχή προς τους καταναλωτές όλων των πληροφοριών που αφορούν τους πωλητές 
συνιστά σημαντική νομική υποχρέωση· καίρια είναι η αύξηση της ψηφιακής μόρφωσης.

4. Ταχυδρομικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικό εμπόριο, του Werner Stengg, 
προϊσταμένου μονάδας. ΓΔ Markt Ε3-επιγραμμικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες συνιστούν κοινό τομέα στο 
πλαίσιο της ΓΔ Markt η οποία αναδιαρθρώθηκε πρόσφατα. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες 
είναι σημαντικές από μόνες τους και για κοινωνικούς λόγους, καθώς εξασφαλίζουν την 
κοινωνική συνοχή και επιτρέπουν την πρόσβαση σε πληθυσμούς απομακρυσμένων 
περιοχών. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες ελευθερώθηκαν πρόσφατα, τουλάχιστον για τα 
περισσότερα κράτη μέλη, και αυτή η ελευθέρωση συνοδεύτηκε από διάφορα μέτρα 
διασφάλισης. Η ποιότητα της υπηρεσίας, ο χρόνος και η τακτικότητα της υπηρεσίας 
είναι καίριας σημασίας ζητήματα. Επίσης σημαντικά είναι τα εξής: ο ρόλος των εθνικών 
ρυθμιστικών αρχών· τα καθεστώτα έγκρισης και αδειοδότησης· η υποχρέωση καθολικής 
υπηρεσίας, τα ζητήματα απασχόλησης, κ.λπ. Ορισμένα κράτη μέλη θα επιτύχουν αυτή 
την ελευθέρωση μετά από 2 έτη.

Εάν η ελευθέρωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών ωφελήσει εξίσου πελάτες-ιδιώτες και 
πελάτες-επιχειρήσεις, καίριας σημασίας είναι η αποτελεσματική είσοδος νέων εταιρειών 
στην αγορά (προϋποθέσεις αδειών εκμετάλλευσης, υποδομές παράδοσης, ζητήματα 
εργατικού δικαίου, νόμοι για την αποτροπή των στρεβλώσεων ανταγωνισμού, κ.λπ.).

Η υποκατάσταση των ταχυδρομικών υπηρεσιών από ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας 
και η οικονομική κρίση οδήγησαν σε σημαντική μείωση του όγκου της αλληλογραφίας, 
ενώ η αποστολή δεμάτων είναι τομέας που γνωρίζει ανάπτυξη χάρη στην αύξηση των 
δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού εμπορίου.

Όσον αφορά τη σύνδεση μεταξύ των ταχυδρομικών υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού 
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εμπορίου, ο κ. Stengg συμφώνησε με τις ανησυχίες της κ. Pachl, ότι η πραγματική 
παράδοση του προϊόντος εξακολουθεί να θεωρείται φραγμός τόσο από τους πωλητές 
όσο και από τους αγοραστές. Τόνισε επίσης ότι στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, 
η διασυνοριακή παράδοση δεμάτων συνεπάγεται υψηλότερα τέλη από ό,τι η εγχώρια 
παράδοση. Οι διαφορές στις τιμές αποδίδονται σε διάφορους παράγοντες: ποιότητα της 
υπηρεσίας, υπηρεσία παρακολούθησης της παραγγελίας, απόσταση, χρόνος, υδάτινα 
σύνορα μεταξύ περιφερειών, κ.λπ.

Τον Οκτώβριο του 2011 θα δημοσιευθεί μελέτη για τις υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων.

5. Ταχυδρομικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικό εμπόριο, μια προοπτική από τον ιδιωτικό 
τομέα, του Carsten Hess, αντιπροέδρου και επικεφαλής της εταιρικής αντιπροσωπείας 
στις Βρυξέλλες. Deutsche Post DHL.

Τα τρία τρίγωνα υψηλής ανάπτυξης του εμπορίου σήμερα αντιστοιχούν περίπου στο 
50% του συνολικού εμπορίου σε όγκους αποστολών και αναμένεται να αυξηθεί ραγδαία 
τα επόμενα έτη: 

 Η Ευρώπη δεν είναι μεταξύ αυτών. 

Πρόκειται για τις περιοχές:

 Ασία-Ασία (28%), Ασία-Λατινική Αμερική (5%) και Ασία-Αφρική (18%).
 Επιπλέον, ενδοηπειρωτικές συναλλαγές στη Λατινική Αμερική (ανάπτυξη 18%), 

αλλά ξεκινώντας από χαμηλά επίπεδο.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό για το ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της ΕΕ; 

 Πολλά καταναλωτικά αγαθά που αγοράζονται στην ΕΕ αποστέλλονται από την 
Ασία (όπως ηλεκτρονικά αγαθά, προϊόντα μόδας)

 Σε αυτές τις παγκόσμιες λεωφόρους εμπορίου κυκλοφορούν κυρίως ευρωπαϊκές 
εταιρείες εφοδιαστικής (περίπου 15 από τους 20 κυρίαρχους της αγοράς στις 
συναλλαγές Ασίας-Ασίας είναι ευρωπαϊκές εταιρείες).

 Για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι τόσο σημαντική η ενιαία αγορά για τις 
ευρωπαϊκές εταιρείες εφοδιαστικής. Η Ευρώπη χρειάζεται την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και μια ενιαία αγορά σε πλήρη λειτουργία, όπου θα έχουν 
αρθεί τα δαπανηρά εμπόδια τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις εταιρείες 
εφοδιαστικής!

Μετά την κρίση, οι όγκοι αλληλογραφίας μειώθηκαν παγκοσμίως κατά 3 έως 5% το 
2010, αλλά η αύξηση των διεθνών αποστολών δεμάτων αναμένεται να συνεχιστεί, 
καθώς τροφοδοτείται από την αύξηση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου 1. 

                                               
1 Ευρωπαϊκή Ένωση
TNT - 7 %
La Poste France: - 3.5%
Swiss Post: - 2.3 %
UK Royal Mail: - 5%
Posten Norden (DK, SWE): - 10% (DK: - 50 % την τελευταία δεκαετία)
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Διάφορα προϊόντα ηλεκτρονικού εμπορίου διατίθενται μόνο μέσω του διασυνοριακού 
ηλεκτρονικού εμπορίου και συχνά ακόμη και προϊόντα που υπάρχουν στην εγχώρια 
αγορά προσφέρονται σε χαμηλότερες τιμές, εάν αγοραστούν από το εξωτερικό. 

Εντούτοις, η παράδοση είναι σημαντικός φορέας προώθησης του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και των εξ αποστάσεως συμβάσεων. Στις αποστολές προϊόντων μεταξύ άλλων 
λαμβάνονται υπόψη τα εξής: τα δικαιώματα αποστολής· η αξιοπιστία· η ταχύτητα της 
αποστολής· η φιλική εξυπηρέτηση του πελάτη και μια καλή πολιτική επιστροφών.

Όσον αφορά το ρυθμιστικό καθεστώς, απαραίτητη για τις ρυθμιστικές υπηρεσίες είναι 
μια μονοαπευθυντική θυρίδα. 

Απαιτείται μια ισορροπία μεταξύ της διασυνοριακής ροής δεδομένων και της προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και αυτό προϋποθέτει 
την άμεση αναθεώρηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των δεδομένων, η 
οποία θα περιλαμβάνει διατλαντικές ή ακόμη και παγκόσμιες προδιαγραφές.

 Οι κανόνες ΦΠΑ επίσης πρέπει να απλουστευτούν και να καταστούν κατά το δυνατόν 
ενιαίοι· επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστούν οι υπηρεσίες αποθήκευσης - ποιοι νόμοι 
και ποιας χώρας νόμοι ισχύουν και ο ΦΠΑ ποιας χώρας· οι περιβαλλοντικοί φόροι, τα 
τέλη χρήσης οδικού δικτύου (όπως το σήμα Euro-Vignette στην ΕΕ) θα αυξήσουν τις 
χρεώσεις και τις δαπάνες για τους πελάτες του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων επιβολής της νομοθεσίας για τα ΔΔΙ, βουλευτές 
του ΕΚ έθεσαν πρόσφατα το ζήτημα της σύστασης μιας υπηρεσίας «Frontex για αγαθά» 
στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Η λύση αυτή δεν ενδείκνυται, καθώς δεν θα αυξήσει την 
προστασία, αλλά θα παρακωλύσει έντονα τις αλυσίδες ταχυδρομικών αποστολών και 
άμεσου εφοδιασμού χωρίς να παρέχει οφέλη.

Στη Λευκή Βίβλο για τις μεταφορές, το 2030 είναι η ημερομηνία στόχος για τη 
μετατόπιση του 30% των αποστολών προς το σιδηροδρομικό δίκτυο και τις εσωτερικές 
πλωτές οδούς. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να καταστρέψει τα επιχειρηματικά μοντέλα 
του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η παράδοση την επόμενη ημέρα.

6. Κατά τη λήξη της δεύτερης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας, τέθηκαν τα εξής 
ζητήματα από τους συμμετέχοντες ως θέματα για περαιτέρω προβληματισμό:

Ο σημερινός κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς στα 27 κράτη μέλη, καθώς και οι διαφορές 
στον συντελεστή ΦΠΑ πρέπει να αντιμετωπιστούν και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και των εμπόρων στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ίσως το ηλεκτρονικό εμπόριο να 
πρέπει να γίνει το 28ο κράτος μέλος, ώστε να υπερβούμε τους σημερινούς φραγμούς.

Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ο ρόλος των ΜΜΕ, καθώς αυτές είναι η κινητήρια δύναμη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Google διαθέτει τον ιστότοπο «Connecting Businesses» που 
                                                                                                                                                  
Αλλοδαπή
USPS: -3,5 % (-25% την τελευταία πενταετία)
China Post: - 2,8% τους πρώτους 5 μήνες του 2010
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συνδέει τις ΜΜΕ προωθώντας έτσι τη συμμετοχή τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Απαιτείται μια ολιστική προσέγγιση σχετικά με τις ανάγκες του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η 
επικείμενη ανακοίνωση για το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει στόχο να προχωρήσει περισσότερο 
από τις προτάσεις που περιλαμβάνει η νέα ΟΔΚ.

Παράλληλα με την πράξη για την ενιαία αγορά θα πρέπει να αναπτυχθεί μια ενιαία πράξη για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
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Τρίτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, 3 Μαΐου 2011
Από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ., ASP 1G 1 Βρυξέλλες

Ζητήματα προστασίας δεδομένων, ο ρόλος των διαδικτυακών πλατφορμών και 
πώς θα θεσπισθεί ένα ευρωπαϊκό σήμα εμπιστοσύνης για τους χρήστες 

ηλεκτρονικού εμπορίου;

1. Ο πρόεδρος της 3ης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, ο 
κ. Antonio Correia De Campos, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και εξήγησε ότι θα 
αντικαταστήσει τον κ. Pablo Arias Echeverría, συντονιστή των εργασιών, για αυτήν 
τη συνεδρίαση. Πρόκειται για τη δεύτερη ανοικτή συνεδρίαση με τη συμμετοχή όχι 
μόνο φορέων χάραξης πολιτικής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, αλλά και των ενδιαφερομένων μερών. 

Ο κ. Correia De Campos εξήγησε ότι η πρώτη (κλειστή) συνεδρίαση αποσκοπούσε σε 
μια συνολική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης του ηλεκτρονικού εμπορίου 
στην Ευρώπη, των εμποδίων που εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε, καθώς και των 
βασικών πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την 
υπέρβασή τους. 

Η δεύτερη συνεδρίαση, η οποία ήταν η πρώτη ανοικτή συνεδρίαση για τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, εστίασε στους τρόπους δημιουργίας εμπιστοσύνης στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο. Πραγματοποιήθηκε ένας ενδιαφέρων διάλογος για δύο από τα 
ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης στην Ευρώπη προκειμένου να αυξηθεί το 
ηλεκτρονικό εμπόριο: δικαιώματα των καταναλωτών και ταχυδρομικές υπηρεσίες. 

Η τρίτη συνεδρίαση αποσκοπούσε στη διερεύνηση, μέσω των 5 παρεμβάσεων και της 
μετέπειτα συζήτησης, τριών βασικών θεματικών: α) ζητήματα προστασίας δεδομένων 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο· β) ο ρόλος των διαδικτυακών πλατφορμών· και γ) πώς θα 
ξεκινήσει η πρωτοβουλία για το σήμα εμπιστοσύνης με ακριβή πληροφόρηση για τους 
καταναλωτές και τους χρήστες.

2. Προστασία των δεδομένων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, της Marie Hélène Boulanger, 
προϊσταμένου μονάδας, Μονάδα Γ3, ΓΔ JUSTICE. Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο οδηγία 95/46/ΕΚ εκπληρώνει διπλό σκοπό: α) Προστασία των ατομικών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών όσον αφορά την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων· β) ελεύθερη κυκλοφορία των πληροφοριών στην ενιαία αγορά. Όσον 
αφορά συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό εμπόριο, αυτές οι δύο πτυχές της προστασίας 
δεδομένων είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος: αφενός ανάπτυξη διαδικτυακών 
ηλεκτρονικών πλατφόρμων και αφετέρου προστασία του καταναλωτή και των 
προσωπικών δεδομένων. Η ανωτέρω οδηγία είναι πλέον 16 ετών και μολονότι 
εξακολουθεί να ισχύει, όπως φαίνεται από το αποτέλεσμα των πολυάριθμων 
διαβουλεύσεων που διοργάνωσε πέρυσι η ΓΔ Justice, είναι αναγκαίο να 
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επαναξιολογηθεί η έννοια της προστασίας δεδομένων στο σημερινό πλαίσιο και να 
ενισχυθεί το νομικό πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς.

Η οδηγία με τη σημερινή της μορφή έχει εφαρμοστεί από όλα τα κράτη μέλη, παρά τις 
μεγάλες αποκλίσεις που παρατηρούνται ως προς τον τρόπο εφαρμογής και το κόστος 
της μεταβίβασης και ελέγχου των δεδομένων. 

Τα υπολογιστικά συστήματα που βασίζονται στο διαδίκτυο, ειδικά όταν το λογισμικό, 
οι κοινοί πόροι και πληροφορίες βρίσκονται σε απομακρυσμένους διακομιστές («στο 
νέφος») θα μπορούσαν να εγείρουν «νέες» προκλήσεις για την προστασία των 
δεδομένων. Ο ρόλος της εσωτερικής αγοράς έχει αυξηθεί σημαντικά εν προκειμένω. 
Υπερβαίνει το διαδίκτυο και τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης· στην εσωτερική 
αγορά το θέμα συζήτησης είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η διαφάνεια των δεδομένων 
είναι ουσιαστικής σημασίας και η δυνατότητα διόρθωσης ή διαγραφής δεδομένων, 
καθώς και καταγγελίας παραβιάσεων, είναι καίριο ζήτημα.

Η εναρμόνιση των κανόνων σε αυτόν τον τομέα είναι επομένως καίριο ζήτημα για τη 
διαμόρφωση ενός πιο προβλέψιμου νομικού περιβάλλοντος. Ο διοικητικός φόρτος θα 
πρέπει να μειωθεί και να απλουστευθούν οι απαιτήσεις κοινοποίησης. Η εξέλιξη αυτή 
θα μπορούσε να αυξήσει την εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο και στο διαδικτυακό 
περιβάλλον.

Η ασφάλεια της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων είναι βασικές 
ανησυχίες των καταναλωτών οι οποίες μπορούν να τους αποτρέπουν από την 
πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα 
συναφή συμφέροντα και δικαιώματα στο ψηφιακό περιβάλλον, και επίσης θα πρέπει 
να διασφαλίζεται η πλήρης προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών.

3. Getting business online, μια πρωτοβουλία της Google, του Julien Blanchez, 
διευθυντή εμπορικής προώθησης, Google Βελγίου.

Η Google παρέχει διάφορες υπηρεσίες και εργαλεία για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. 
Προγράμματα όπως τα Google Places, Google Ad Words, και Google Apps δίνουν τη 
δυνατότητα σε επιχειρηματίες σε ολόκληρο τον κόσμο να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις 
τους και να γνωρίσουν επιτυχία. Το Get your business on line (GYBO) ξεκίνησε πριν 
18 μήνες από την Google και άλλους σημαντικούς εταίρους, όπως ο κλάδος των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών. Σήμερα αφορά 13 
χώρες. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο περισσότερες από 100.000 ΜΜΕ έχουν
χρησιμοποιήσει αυτήν την πρωτοβουλία για να αποκτήσουν διαδικτυακή παρουσία. 
Το παράδειγμα της Βρετανίας (Getting British Business Online - GBBO) αναλύεται 
στην εξής διεύθυνση: http://www.gbbo.co.uk/.

Στην παρούσα φάση το Βέλγιο υστερεί ελαφρώς όσον αφορά τον αριθμό των ΜΜΕ 
που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πωλήσεις και προβολή. Το 95% των ΜΜΕ στο 
Βέλγιο διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο· εντούτοις, μόνο το 49% έχουν δικό τους 
ιστότοπο. Επιπλέον, το 73% των ΜΜΕ που δεν έχουν δικό τους ιστότοπο πιστεύουν 
ακράδαντα ότι δεν τον χρειάζονται. Αντιθέτως, στη Βραζιλία μόνο το 41% πιστεύουν 
ότι δεν χρειάζονται ιστότοπο για τη λειτουργία της επιχείρησής τους. Το πρόβλημα 
δεν είναι μόνο η πρόσβαση, αλλά και η ενημέρωση. Η έλλειψη ενημέρωσης φαίνεται 
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να είναι η βασική αιτία της ως άνω αντίθεσης, και όχι η εμπιστοσύνη. Επίσης, 
ορισμένες ΜΜΕ πιστεύουν ότι η απόκτηση και η διατήρηση ιστοτόπου θα ήταν πολύ 
χρονοβόρα διαδικασία η οποία θα τους αποσπούσε από τη βασική τους 
δραστηριότητα. Εντούτοις, ένα διαδικτυακό κατάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
δυνατότητες που προσφέρει, θα αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα των βασικών 
επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο το διαδίκτυο ευθύνεται για το 7,2% του ΑΕγχΠ, ενώ στο 
Βέλγιο το αντίστοιχο ποσοστό είναι μικρότερο του 3%. Για μια χώρα που βασίζεται 
τόσο πολύ στις ΜΜΕ όπως το Βέλγιο, η ευκαιρία αυτή μένει πραγματικά 
αναξιοποίητη. Υπάρχουν διάφορες επιτυχημένες ιστορίες μικρών επιχειρηματιών που 
οφείλουν αυτή την επιτυχία στην παρουσία τους στο διαδίκτυο. Η παρουσία είναι το 
πρώτο βήμα· η προβολή είναι το δεύτερο και εξίσου σημαντικό βήμα.

Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει η Google με τη διαδικτυακή της διαφήμιση η οποία 
βοηθά τις ΜΜΕ να αποκτήσουν προβολή στο διαδίκτυο. Ανοίγοντας ηλεκτρονικά 
καταστήματα και σε άλλες χώρες, η αγορά μιας ΜΜΕ μπορεί να επεκταθεί σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Η πρόκληση που συνιστά η εκμάθηση της χρήσης του 
διαδικτύου και η κατασκευή ιστοτόπου είναι κάτι παροδικό. Η πρωτοβουλία GYBO 
έχει ως στόχο την επέκταση των βελγικών επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, στην 
παγκόσμια αγορά, καθώς κάτι τέτοιο θα βοηθούσε τις ΜΜΕ να ευδοκιμήσουν. Για 
τον λόγο αυτό το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο θα πρέπει να καταστεί 
προτεραιότητα, γιατί διαφορετικά το μέλλον θα συνεχίσει να είναι άνισα 
κατανεμημένο.

4. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ηλεκτρονικό εμπόριο και η πρόταση 
ηλεκτρονικής έκδοσης τιμολογίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Danny Bunch, 
αναπληρωτή προϊσταμένου μονάδας ΓΔ ENTR/D3, αρμόδιου για ΤΠΕ για την 
ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανική καινοτομία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην Ευρώπη υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά τις ΤΠΕ και 
τη βιομηχανική καινοτομία. Θα μπορούσε να γίνει ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση των 
ΤΠΕ υπέρ της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
χρήματα που δαπανώνται σε ΤΠΕ είναι από 3 έως και 5 φορές περισσότερα από τα 
χρήματα που επενδύονται σε άλλους τομείς.

Ο κ. Bunch εξέτασε τέσσερα βασικά θέματα για να αναδείξει τρόπους περαιτέρω 
ανάπτυξης των ΤΠΕ:

 Δίκτυο στήριξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν
Ηλεκτρονικές δεξιότητες για την ανταγωνιστικότητα
 Τυποποίηση ΤΠΕ
Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Το Δίκτυο ηλεκτρονικής υποστήριξης του επιχειρείν (EBSN) έχει ως στόχο τη 
βελτίωση της χάραξης πολιτικών σε τοπικό επίπεδο και είναι ένα όχημα τοπικής 
δράσης από τις ΜΜΕ που μπορεί να ενσωματωθεί στις αλυσίδες εφοδιασμού. Το 
EBSN συγκεντρώνει διάφορες ΜΜΕ ώστε να τις ενσωματώσει στις ψηφιακές 
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αλυσίδες εφοδιασμού. Προκειμένου να δοκιμαστεί αυτή η πρωτοβουλία, βρίσκονται 
σε εξέλιξη 3 δράσεις στους εξής τομείς: 1) Ιματισμός και κλωστοϋφαντουργία (η 
δράση ξεκίνησε το 2008 και έχει αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις)· 2) 
αυτοκινητοβιομηχανία· και 3) τομέας μεταφορών και εφοδιαστικής.

Αυτοί οι 3 τομείς επελέγησαν καθώς σε αυτούς δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός 
ΜΜΕ. Του χρόνου η ΓΔ ENTR σχεδιάζει να προσθέσει τους κλάδους των τροφίμων 
και του τουρισμού.

Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες εξετάζει τις εκπαιδευτικές 
δεξιότητες που χρειάζονται οι επιχειρηματίες. Παρέχει μια διαδικτυακή πύλη για τις 
επαγγελματικές δεξιότητες και κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των ΤΠΕ. Η 
ατζέντα αυτή προωθήθηκε στην εβδομάδα ηλεκτρονικών δεξιοτήτων τον Μάρτιο του 
2010 σε ολόκληρη την ΕΕ και θα ακολουθήσει περαιτέρω εκστρατεία προώθησης τον 
Μάρτιο του 2012.

Η ευρωπαϊκή ατζέντα για τις ηλεκτρονικές δεξιότητες ασχολείται με τις γνώσεις που 
χρειάζονται οι επιχειρηματίες. Υπάρχουν αρκετές διαδικασίες που πρέπει να 
προσαρμοσθούν συμπληρωματικά προς αυτήν τη διαδικασία.

Όσον αφορά την Τυποποίηση ΤΠΕ, οι επιχειρηματίες πρέπει να ξέρουν ποια 
ακριβώς επιχειρηματική δραστηριότητα χρειάζονται. Υπάρχουν διάφορες 
ηλεκτρονικές πολιτικές που πρέπει να προσαρμοσθούν συμπληρωματικά προς αυτή 
τη διαδικασία. Οι πολιτικές αυτές θα λειτουργήσουν μόνο εάν βασίζονται σε ανοικτά 
πρότυπα. Το μεγαλύτερο μέρος της τυποποίησης ΤΠΕ γίνεται εκτός δικτύου σε 
παγκόσμιους ομίλους με αποτέλεσμα να χρειάζεται μια επικαιροποίηση ώστε τα 
πρότυπα ΤΠΕ να ευθυγραμμιστούν με την πραγματικότητα. Απαιτείται η θέσπιση 
μιας νέας δέσμης μέτρων τυποποίησης και μιας ανακοίνωσης σχετικά με τα πρότυπα, 
η οποία θα αξιοποιεί τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020 καθώς στις 24 Μαΐου 
2011 η Επιτροπή θα δημοσιεύσει νέο κανονισμό για τους οριζόντιους κανόνες σε 
αυτόν τον τομέα.

Η επικαιροποίηση των προηγούμενων αποφάσεων του Συμβουλίου που αφορούσαν 
τις ΤΠΕ θα δημιουργήσει πλατφόρμα τυποποίησης ΤΠΕ ώστε να μπορεί να γίνει 
μεγαλύτερη χρήση των προτύπων που αναπτύσσονται εκτός πλαισίου ΤΠΕ.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η ηλεκτρονική μεταβίβαση πληροφοριών 
τιμολόγησης (χρέωση και πληρωμή) μεταξύ επιχειρηματικών εταίρων (προμηθευτής 
και αγοραστής). Όσον αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, η πρόσφατη ανακοίνωση 
του Δεκεμβρίου 2010 τονίζει τα πιθανά οφέλη και προτείνει δράση ώστε η 
ηλεκτρονική τιμολόγηση να καταστεί η κυρίαρχη μέθοδος τιμολόγησης στην Ευρώπη 
έως το 2020. Ουσιαστική για αυτόν τον σκοπό είναι η υποστήριξη προς κράτη μέλη 
και ενδιαφερόμενα μέρη. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση μειώνει τη χειρωνακτική 
συναλλαγή, αυξάνει την ευκολία για τους καταναλωτές και είναι λιγότερο περίπλοκη 
και περισσότερο οικολογική. Εντούτοις, για τον σκοπό αυτό απαραίτητη είναι η 
πρόσβαση στο διαδίκτυο και εάν οι καταναλωτές επιθυμούν έντυπα τιμολόγια πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα επιλογής. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την 
ηλεκτρονική τιμολόγηση προτείνει 4 βασικές δράσεις:
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 βελτίωση του νομικού πλαισίου στην Ευρώπη προκειμένου να διασφαλιστεί 
ασφάλεια δικαίου και ένα σαφές τεχνικό περιβάλλον για την ηλεκτρονική 
τιμολόγηση, ώστε να διευκολυνθεί η μαζική υιοθέτησή της, ειδικότερα με την 
αναθεώρηση των κανόνων περί ΦΠΑ και ηλεκτρονικών υπογραφών.

 ενθάρρυνση και προώθηση της ανάπτυξης ανοικτών και διαλειτουργικών λύσεων 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης με βάση κοινά πρότυπα,

 συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ΜΜΕ,

 υποστήριξη της χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τη συγκρότηση 
οργανωτικών δομών, όπως τα εθνικά φόρουμ ηλεκτρονικής τιμολόγησης και το 
ευρωπαϊκό πολυμερές φόρουμ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Πραγματοποιείται εθνικό φόρουμ για την τιμολόγηση με τη συμμετοχή 
ενδιαφερομένων μερών, ώστε να εντοπίσει πιο εύκολα η Επιτροπή τα κενά που πρέπει 
να καλυφθούν.

5. Διαδικτυακές πλατφόρμες και ΜΜΕ, ένα νέο οικοσύστημα, του Stefan Krawczyk, 
ανώτερου διευθυντή και συμβούλου σε θέματα σχέσεων με κυβερνήσεις στην Ευρώπη. 
EBay Ευρώπης.

Η E-bay είναι ένα διαδικτυακό οικοσύστημα που επιτρέπει στα άτομα να τοποθετούν τα 
προϊόντα/καταστήματά τους στο διαδίκτυο χωρίς να πρέπει να αποκαλύπτουν όλα τα 
προσωπικά τους δεδομένα. Υπάρχει μια δομή πίσω από το e-bay η οποία παρέχει 
υπηρεσίες επίλυσης διαφορών και επιστροφής προϊόντων, καθώς και μια πιο 
γενικευμένη φροντίδα πελατών. Το διαδίκτυο είναι ασφαλές περιβάλλον, αλλά εάν κάτι 
δεν πάει καλά, το βλέπουν όλοι. Πρόκειται δηλαδή για ένα πολύ αξιόπιστο περιβάλλον. 
Η δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος έχει σώσει στο παρελθόν κάποιες μικρές 
επιχειρήσεις. 

Στο e-bay μπορεί κάποιος να προχωρήσει πέρα από το απλό, επιμέρους ηλεκτρονικό 
κατάστημα, καθώς το e-bay είναι στην ουσία ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κέντρο με 
μεγάλη προσφορά επιλογών και οι πωλητές είναι κυρίως επαγγελματίες έμποροι. Οι 
πωλητές αξιολογούνται βάσει ενός συστήματος σήματος εμπιστοσύνης του e-bay, το 
οποίο βασίζεται στα σχόλια των καταναλωτών. Με τα σχόλια μπορεί κανείς να δει πιο 
γρήγορα από ό,τι σε ένα μη ηλεκτρονικό κατάστημα πόσο αξιόπιστος είναι ο εκάστοτε 
πωλητής. Επίσης υπάρχει η επιλογή ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως π.χ. με το paypal, 
χωρίς να απαιτείται η αποκάλυψη των δεδομένων πληρωμής στο e-bay.

Εάν τα «αγαθά» δεν ικανοποιήσουν τον αγοραστή, με έναν μεσάζοντα όπως το e-bay 
υπάρχει άμεση πρόσβαση σε δυνατότητες επίλυσης του προβλήματος και σε ορισμένες 
περιπτώσεις ο καταναλωτής παίρνει ακόμη και τα χρήματά του πίσω χωρίς να 
υποχρεούται να λογοδοτήσει. Το e-bay καταβάλλει το ποσό στον καταναλωτή και 
διευθετεί το ζήτημα άμεσα με τον εκάστοτε πωλητή, ώστε να μειωθεί η ταλαιπωρία για 
τους αγοραστές.

Οι πωλητές ωστόσο πρέπει να ενημερώνουν τους ιστοτόπους τους για την ομαλή 
λειτουργία τους. Επίσης, πρέπει να προσελκύουν «κίνηση» προς τον ιστότοπο και τα 
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προϊόντα τους. Το e-bay παρέχει ένα εύκολο και εύχρηστο εργαλείο για τη δημιουργία 
ηλεκτρονικού καταστήματος. Στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότεροι από 90 
εκατομμύρια εγγεγραμμένοι χρήστες του e-bay. Στη Μάλτα, για παράδειγμα, σχεδόν 
όλοι όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι εγγεγραμμένοι στο e-bay.

Κατά τη διάρκεια των οικονομικών κρίσεων, πολλοί επιχειρηματίες θα είχαν 
χρεοκοπήσει εάν δεν χρησιμοποιούσαν ένα διαδικτυακό περιβάλλον, όπως το e-bay.

6. Trusted Shops, μια πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη σήματος 
εμπιστοσύνης στην Ευρώπη, του Jean-Marc Noel, ιδρυτή του Trusted Shops.

Η επιχείρηση από την Κολωνία, που ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2000, ειδικεύεται στη 
διαπίστευση ηλεκτρονικών καταστημάτων στην Ευρώπη. Η Trusted Shops ελέγχει τους 
πωλητές με βάση έναν κατάλογο 100 και πλέον επιμέρους κριτηρίων ποιότητας, όπως η 
φερεγγυότητα, η διαφάνεια των τιμών, η εξυπηρέτηση πελατών και η προστασία των 
δεδομένων και τότε μόνο χορηγεί την πολυπόθητη σφραγίδα έγκρισής της. Επιπλέον, η 
Trusted Shops προσφέρει στους καταναλωτές μοναδική εγγύηση επιστροφής χρημάτων 
για όλες τις ηλεκτρονικές αγορές από τα καταστήματα-μέλη.

Η Trusted Shops είναι το κορυφαίο σύστημα στον κλάδο των ασφαλών αγορών στην 
Ευρώπη. Από τότε που ιδρύθηκε η εταιρεία, έχουν λάβει διαπίστευση περισσότερες από 
10.000 διαδικτυακές εταιρείες λιανικής πώλησης και έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 
30.000 ηλεκτρονικά εμπορικά καταστήματα. Περισσότεροι από 5 εκατομμύρια 
καταναλωτές χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα για να προστατεύσουν τις αγορές τους. 
Μεταξύ των πελατών της είναι οι: Bonprix, Bertelsmann, Dockers, Euronics, Groupon, 
LG, Microsoft, OBI, Ravensburger, Redcoon, SEAT, Snowtrex, Spreadshirt, 
TaylorStore, και πολλά άλλα γνωστά σήματα, καθώς και ορισμένες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. Η Trusted Shops έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών που παρέχει και την προώθηση των 
ΜΜΕ και συνιστάται από την πρωτοβουλία D21.

Το σύστημα βασίστηκε σε 3 κεντρικούς στόχους:

 αύξηση της εμπιστοσύνης τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις
 διασφάλιση ασφάλειας δικαίου και σύστημα εγγύησης επιστροφής χρημάτων για 

τους καταναλωτές
 πανευρωπαϊκή διάσταση

Παρέχει 4 βασικές υπηρεσίες:

 έλεγχο 100 και πλέον κριτηρίων
 ευθύνη για ό,τι δηλώνουν (με οικονομικές εγγυήσεις)
 τυποποιημένο σύστημα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην ΕΕ με διαδικτυακό 

σύστημα επίλυσης διαφορών και πολλές γλωσσικές επιλογές
 βαθμολογήσεις πωλητών και σχόλια πελατών

Η σφραγίδα έγκρισης της Trusted Shops Πριν τη διαπίστευση, όλοι οι διαδικτυακοί 
πωλητές υπόκεινται σε διεξοδικούς ελέγχους ασφάλειας. Η εξέταση αυτή, που 
περιλαμβάνει 100 και πλέον επιμέρους κριτήρια, βασίζεται στις απαιτήσεις προστασίας 
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των καταναλωτών και στις νομοθεσίες κρατών μελών και ΕΕ. Μεταξύ των κριτηρίων 
είναι: φερεγγυότητα, μηχανισμοί ασφάλειας, διαφάνεια των τιμών, παροχή 
πληροφοριών, εξυπηρέτηση πελατών και προστασία των δεδομένων. Αυτά τα κριτήρια 
ποιότητας υπόκεινται σε διαρκή αναθεώρηση και προσαρμόζονται στις τελευταίες 
εξελίξεις στους τομείς της νομολογίας και της προστασίας των καταναλωτών.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων για τους καταναλωτές Λόγω αυτής της ασφάλειας, η 
Trusted Shops μπορεί να παρέχει στους καταναλωτές εγγύηση επιστροφής χρημάτων σε 
περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με την παραγγελία τους. Χάρη σε αυτήν την 
εγγύηση, οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν αγορές χωρίς οικονομικό ρίσκο. 

Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων αφορά περιπτώσεις μη παράδοσης, μη επιστροφής 
χρημάτων εφόσον επιστραφούν τα αγαθά και παράνομης χρήσης πιστωτικών καρτών. 
Με αυτόν τον τρόπο, η Trusted Shops παρέχει στους καταναλωτές μια υπηρεσία 
μοναδική στην Ευρώπη. Η Atradius, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία ασφάλισης 
κινδύνων δανεισμού, αναλαμβάνει το οικονομικό ρίσκο.

Εξυπηρέτηση πελατών και διευθέτηση διαφορών Εάν ανακύψουν προβλήματα με 
διαδικτυακό πωλητή, ο καταναλωτής μπορεί να στραφεί στο έμπειρο και πολύγλωσσο 
κέντρο εξυπηρέτησης της Trusted Shops μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος, 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεφωνικά. Στη συνέχεια ο πελάτης λαμβάνει 
επαγγελματική βοήθεια, π.χ. σε περίπτωση ακύρωσης των συναλλαγών. Η Trusted 
Shops μεσολαβεί σε κάθε είδους πρόβλημα στις συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και 
διαδικτυακών καταστημάτων. 

Όφελος για καταστήματα και καταναλωτές Χάρη στον συνδυασμό των δοκιμών, 
εγγυήσεων και εξυπηρέτησης, διαμορφώνεται για τον καταναλωτή ένα «συνολικά 
ασφαλές πακέτο». Η προθυμία των καταναλωτών για την πραγματοποίηση 
διαδικτυακών αγορών και η εμπιστοσύνη τους αυξάνονται χάρη στη διαπίστευση με τη 
σφραγίδα έγκρισης της Trusted Shops. Με αυτόν τον τρόπο, αυξάνονται οι πωλήσεις 
στα διαπιστευμένα καταστήματα και παράλληλα ελαχιστοποιείται ο οικονομικός 
κίνδυνος για τον καταναλωτή – ιδανικές συνθήκες για το διαδικτυακό εμπόριο!

Κατά τη λήξη της τρίτης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας, τέθηκαν τα εξής ζητήματα 
από τους συμμετέχοντες ως θέματα για περαιτέρω προβληματισμό:

Η ασφάλεια της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων είναι βασικές ανησυχίες των 
καταναλωτών οι οποίες τους αποτρέπουν από την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών 
αγορών.

Η απουσία εναρμόνισης όσον αφορά την προστασία δεδομένων είναι στην ουσία το 
βασικό πρόβλημα και η συναίνεση είναι μάλλον το μοναδικό εναρμονισμένο στοιχείο, 
χωρίς να ισχύει το ίδιο για την ενημέρωση των πολιτών.

Τα νεφελοειδή υπολογιστικά συστήματα παρέχουν πολλά οφέλη σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς (μείωση του κόστους, διαλειτουργικότητα, μείωση δαπανών 
πληροφορικής, νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας και διοίκησης σε διάφορους τομείς, 
όπως οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας στην εσωτερική αγορά, η διαχείριση των ΔΔΙ, 
τα ηλεκτρονικά τελωνεία, κ.λπ.). Εντούτοις, προκαλούν τις ίδιες ανησυχίες στους 
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καταναλωτές και πρόσθετες ανησυχίες για εξάρτηση των επιχειρήσεων/διοικήσεων από 
υπηρεσίες που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, λειτουργούν χωρίς λογοδοσία, και είναι 
ευάλωτες επειδή υπόκεινται σε πολιτικές επιλογές άλλων χωρών, διακυβεύοντας έτσι 
τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.



CM\872357EL.doc 23/39 PE467.179v01-00

EL

Τέταρτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, Τρίτη 31 Μαΐου 2011
Από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ., Βρυξέλλες

Αίθουσα συνεδρίασης: [ASP A1G-1] 

1. Ο συντονιστής της ομάδας εργασίας, ο κ. Pablo Arias Echeverría, καλωσόρισε 
τους συμμετέχοντες. Εξήγησε ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που σχετίζονται με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και ότι λόγω χρονικών περιορισμών η ομάδα εργασίας 
οφείλει να είναι πολύ επιλεκτική και να διαλέξει τις πιο άμεσες προτεραιότητες ως 
θέματα για τις συζητήσεις της. 

Στις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις, οι συμμετέχοντες στην ομάδα εργασίας 
προέβησαν σε μια συνολική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά 
το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ευρώπη, των εμποδίων που συνεχίζουν να 
υφίστανται, καθώς και των βασικών πρωτοβουλιών που έχουν αναλάβει τα 
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την υπέρβασή τους κατά την πρώτη συνεδρίαση. 
Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση, η συζήτηση εργασίας εστίασε στο πώς θα 
δημιουργηθεί εμπιστοσύνη στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η τρίτη συνεδρίαση 
διερεύνησε τους εξής τομείς: α) ζητήματα προστασίας δεδομένων στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο· β) ο ρόλος των διαδικτυακών πλατφορμών· και γ) πώς θα ξεκινήσει η 
πρωτοβουλία για το σήμα εμπιστοσύνης με ακριβή πληροφόρηση για τους 
καταναλωτές και τους χρήστες. Κατά την τέταρτη και τελευταία συνεδρίαση της 
ομάδας εργασίας θα συζητηθούν τρία θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό 
εμπόριο: το Ψηφιακό θεματολόγιο· η καταπολέμηση των 
παραποιήσεων/απομιμήσεων και η μεταρρύθμιση των κανόνων περί ΦΠΑ. 

Ο κ. Arias Echeverría τόνισε επίσης τη σημασία της συζήτησης που 
πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής της e-G8 στο Παρίσι. Το κύμα 
καινοτομιών στους διάφορους κλάδους της οικονομίας, από τα μέσα ενημέρωσης 
έως το λιανικό εμπόριο, που απελευθερώθηκε χάρη στην εφεύρεση του διαδικτύου 
πριν δύο δεκαετίες έχει ωφελήσει πάρα πολύ την παγκόσμια οικονομία. Μια έκθεση 
της McKinsey για τη συνεδρίαση της e-G8 διαπίστωσε ότι το διαδίκτυο είναι 
υπεύθυνο για το 21% της ανάπτυξης την τελευταία πενταετία στις ώριμες 
οικονομίες. Κατά τη σύνοδο της e-G8 εκφράστηκαν ανησυχίες σχετικά με τα 
προσωπικά δεδομένα, την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και τη 
δημιουργία μονοπωλίων ενημέρωσης. Εντούτοις, θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα 
ώστε να μην υπόκειται το διαδίκτυο σε υπέρμετρες ρυθμίσεις, διαφορετικά μπορεί 
να πάψει να είναι ο ανοικτός χώρος, που ήταν και ο αρχικός του σκοπός.

2. Ο κ. Malcolm Harbour, πρόεδρος της επιτροπής IMCO, κήρυξε την έναρξη της 
συζήτησης τονίζοντας τη σημασία του έργου της ομάδας εργασίας, καθώς αυτή 
πραγματοποιεί καίριο έργο χάραξης πολιτικής, προλαμβάνοντας τις προτάσεις της 
Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα. 

Ο κ. Harbour άρχισε υπογραμμίζοντας τη σημασία της αξιολόγησης του πεδίου 
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εφαρμογής και της εφαρμογής της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο 
(2000/31/ΕΚ). Επρόκειτο για μια μακρόπνοη, προοδευτική οδηγία η οποία είναι ό,τι 
πιο ριζοσπαστικό θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτευχθεί σήμερα. Η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, που εγκρίθηκε το 2000, θεσπίζει ένα πλαίσιο στην εσωτερική 
αγορά για το ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο παρέχει ασφάλεια δικαίου τόσο για τις 
επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες για 
ζητήματα όπως η διαφάνεια και οι απαιτήσεις πληροφόρησης για τους παρόχους 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών, τις εμπορικές επικοινωνίες, τις ηλεκτρονικές συμβάσεις 
και τους περιορισμούς της ευθύνης των ενδιάμεσων φορέων παροχής υπηρεσιών. 

Η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στο ηλεκτρονικό εμπόριο διασφαλίζεται 
από τη ρήτρα περί εσωτερικής αγοράς, γεγονός που σημαίνει ότι οι υπηρεσίες της 
κοινωνίας της πληροφορίας υπόκεινται καταρχήν στο δίκαιο του κράτους μέλους 
όπου είναι εγκατεστημένος ο πάροχος υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη στα 
οποία λαμβάνεται η υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας δεν μπορούν να 
περιορίσουν τις εισερχόμενες υπηρεσίες. 

Συμπληρωματικά μέτρα στην οδηγία της ΕΕ για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι η 
οδηγία της ΕΕ για τις ηλεκτρονικές υπογραφές καθώς και η ηλεκτρονική ταυτοποίηση 
των διαδικτυακών πληρωμών. Τα μέτρα αυτά, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της νέας 
οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών (ΟΔΚ) που δημιουργεί νέους κανόνες 
για την προστασία των καταναλωτών, συνιστούν σημαντικά βήματα προόδου 
προκειμένου για την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, ιδιαίτερα όσον 
αφορά το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα επόμενα βήματα θα περιλαμβάνουν 
τη μεταρρύθμιση του κανονισμού για τα πρότυπα, η οποία θα επηρεάσει επίσης το 
ηλεκτρονικό εμπόριο.

Αυτό που χρειάζεται είναι να εξεταστεί η στρατηγική για τον καταναλωτή συνολικά, 
και όχι να γίνεται απλά λόγος για την ψηφιακή ενιαία αγορά αφενός, και την ενιαία 
αγορά αφετέρου, σαν αυτές να μην ήταν αλληλοσυνδεόμενες. Απαιτείται περισσότερη 
διαφάνεια και η εφαρμογή της δέσμης τηλεπικοινωνιών σε άλλους τομείς υπηρεσιών, 
παράδοσης και αγορών θα βελτιώσει σημαντικά τις διαδικτυακές υπηρεσίες όσον 
αφορά την ποιότητα και τα πρότυπα.

Ένας κώδικας δεοντολογίας για την έκδοση σήματος εμπιστοσύνης για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο πρέπει να αποτελεί το σημείο αναφοράς προκειμένου αυτό να 
χαίρει εγκυρότητας και προβολής. Για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει επίσης 
να πραγματοποιηθούν αποδοτικές από πλευράς προϋπολογισμού επενδύσεις 
προκειμένου να καταστεί πραγματικά αποτελεσματικό. Η επιτροπή IMCO ενέκρινε 
πρόσφατα έκθεση στις 25 Μαΐου 2001 με θέμα «Προς μια πιο αποτελεσματική και πιο 
δίκαιη αγορά εμπορίου και διανομής για την εσωτερική αγορά το 2020», η οποία θα 
μπορούσε να είναι επαρκές σημείο αναφοράς εν προκειμένω.

Στο πλαίσιο της νέας ΟΔΚ και του έργου των άτυπων τριμερών συζητήσεων, έχει 
συζητηθεί ένα σύνολο εναρμονισμένων απαιτήσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά τις 
συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος. Στη 
συνέχεια το Κοινοβούλιο θα εξετάσει την τελική δέσμη που πρότεινε η Επιτροπή.
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Ο κ. Harbour ολοκλήρωσε την παρέμβασή του ζητώντας από την ομάδα εργασίας να 
επιδείξει μεγάλη προσοχή κατά την εξέταση της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, 
καθώς είναι πιθανόν να είναι δύσκολη η επίτευξη συναίνεσης για ορισμένες πτυχές 
της εάν τεθεί προς συζήτηση. Η συζήτηση για τον ΦΠΑ και τα εμπόδια που θέτει ο 
ΦΠΑ στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο είναι επίσης ζητήματα που χρήζουν 
προσεκτικής μεταχείρισης, καθώς εμπίπτουν στη συζήτηση περί φορολογικής 
εναρμόνισης και θα πρέπει αρχικά να εξετάσουμε τον ΦΠΑ στις διαδικτυακές αγορές 
για το ενδεχόμενο ζητημάτων στρέβλωσης της αγοράς. Υπάρχουν και άλλοι φόροι, 
όπως ο φόρος επιχειρήσεων, που αφορούν τη συζήτηση περί ηλεκτρονικού εμπορίου, 
όπως φαίνεται και από την Πράσινη Βίβλο για τα τυχερά παίγνια στο διαδίκτυο.
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3. Ο κ. Ken Ducatel, προϊστάμενος μονάδας, ΓΔ Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα 
επικοινωνίας (INFSO) Γ1: Ψηφιακό θεματολόγιο: Συντονισμός πολιτικών, συζήτησε 
το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ο κ. Ducatel άρχισε την παρουσίασή του επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία δείχνουν 
πως υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ βόρειας και νότιας Ευρώπης όσον αφορά τις 
οικονομίες του διαδικτύου. Στη Βόρεια Ευρώπη το διαδίκτυο είναι μια μηχανή 
ανάπτυξης για τις οικονομίες των κρατών μελών, ενώ στη Νότια Ευρώπη αποδίδεται 
μικρότερη σημασία στην ψηφιακή ενιαία αγορά και στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό 
εμπόριο. Η ζήτηση για διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές στην 
Ευρώπη περιορίζεται από διάφορα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν καταναλωτές και 
επιχειρήσεις στην ΕΕ όταν κινούνται στο διαδίκτυο. Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι 
ένα συνονθύλευμα εθνικών ηλεκτρονικών αγορών. Έχουμε επενδύσει στην εσωτερική 
αγορά στην Ευρώπη, αλλά στην πραγματικότητα διαθέτουμε 27 εθνικές ηλεκτρονικές 
αγορές.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου (ΠΑΨΘ) της 31ης Μαΐου 
2011 είναι ο πρώτος που δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάζει την 
πρόοδο της ΕΕ και των κρατών μελών στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων 
μετά το πρώτο έτος ύπαρξης του πίνακα. Ο ΠΑΨΦ περιλαμβάνει 101 ειδικές δράσεις 
(78 για την Επιτροπή, εκ των οποίων οι 31 ήταν νομοθετικές προτάσεις, και 23 για τα 
κράτη μέλη) οι οποίες στο σύνολό τους, θα συνεισφέρουν στη δημιουργία ανάπτυξης 
δίνοντας ώθηση σε έναν ενάρετο κύκλο:  η άρση των εμποδίων για τη δημιουργία 
νέων υπηρεσιών και καινοτομίας θα τονώσει την ανάπτυξη, αυξάνοντας έτσι τα 
κίνητρα για επενδύσεις σε υποδομές και καινοτομία. Κατατάσσονται σε 7 ενότητες, 
κάθε μία εκ των οποίων εκπροσωπεί έναν βασικό τομέα της ψηφιακής οικονομίας της 
Ευρώπης. Σε γενικές γραμμές, η πρόοδος είναι ικανοποιητική: 11 δράσεις έχουν 
ολοκληρωθεί (δύο νωρίτερα από το αναμενόμενο), 6 δράσεις που αναμένονταν να 
ολοκληρωθούν πέρυσι εμφανίζουν καθυστέρηση, και οι άλλες 84 είναι σε γενικές 
γραμμές εντός χρονοδιαγράμματος. Ο ΠΑΨΘ ενισχύει την πρωτοβουλία ανοικτών 
δεδομένων. Το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο ωστόσο καθυστερεί ακόμα. 

Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι καταναλωτές από το ηλεκτρονικό εμπόριο; 
Τα οφέλη είναι δύο ειδών: το ηλεκτρονικό εμπόριο δημιουργεί ευμάρεια για τους 
καταναλωτές και τονώνει την καινοτομία και την αύξηση του ανταγωνισμού για τις 
επιχειρήσεις, παρέχοντας έτσι στους καταναλωτές μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων, τα 
οποία ενίοτε μπορεί να μη διατίθενται στη χώρα του καταναλωτή, καθώς και τη 
δυνατότητα εξοικονόμησης χρημάτων. 

Υπάρχουν ορισμένες αλληλοσυνδεόμενες δράσεις στο ψηφιακό θεματολόγιο που από 
κοινού απλοποιούν τις διαδικτυακές συναλλαγές. Την περίοδο αυτή εγκρίνεται μια 
δέσμη μέτρων όπως ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Πληρωμών (SEPA) ο οποίος θα 
συμπληρώσει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Απέχουμε ακόμα πολύ από την δημιουργία 
ενός SEPA που λειτουργεί ομαλά. Πρόκειται όμως για ένα σημαντικό ζήτημα μαζί με 
τις ηλεκτρονικές πληρωμές. 

Η αμοιβαία αναγνώριση των υπογραφών (πραγματικών και ηλεκτρονικών) και η 
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διασυνοριακή ταυτοποίηση θα ήταν σημαντικά βήματα προόδου και θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στην εξάλειψη ορισμένων εμποδίων στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

Ένα ακόμη εκκρεμές ζήτημα στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο το οποίο απαιτεί 
περαιτέρω προβληματισμό είναι το ποιος τόπος θα πρέπει να θεωρείται τόπος της 
συναλλαγής και ποια δικαιοδοσία ισχύει. Η ΓΔ Sanco εξετάζει αυτό το ζήτημα και 
στα τέλη του έτους θα δημοσιεύσει νομοθετική πρόταση για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών και το σύστημα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών. Όπου είναι δυνατόν θα 
πρέπει να αποφεύγονται οι νομικές προσφυγές και θα πρέπει να βρούμε έναν 
ευκολότερο τρόπο επίλυσης των διαφορών από αυτόν που μας επιτρέπει το ισχύον 
σύστημα. Ένα αποτελεσματικό σύστημα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα πρέπει 
να είναι γρήγορο, δίκαιο και οικονομικά προσιτό ώστε να καταστεί πραγματικά 
προσβάσιμο από τους καταναλωτές. Το σημερινό κοστίζει (πρβλ. τη διένεξη σχετικά 
με το όνομα τομέα .EU η επίλυση της οποίας κόστισε περίπου 1.000 ευρώ ανά 
υπόθεση και δεν μπορεί να εφαρμοστεί καθολικά).

Η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού σήματος εμπιστοσύνης προϋποθέτει την ανάληψη 
πρωταγωνιστικού ρόλου. Από το 2000 και μετά, έχουν εμφανιστεί διάφορα 
συστήματα σήματος εμπιστοσύνης, αλλά πολλοί χρήστες ηλεκτρονικού εμπορίου δεν 
είναι εξοικειωμένοι με αυτά, ιδιαίτερα στις διασυνοριακές συναλλαγές, ή δεν 
κατανοούν την ανάγκη ύπαρξης του σήματος εμπιστοσύνης, καθώς θεωρούν επαρκή 
τη χρήση των εμπορικών σημάτων. Τα σήματα, ωστόσο, μπορεί να είναι υπερβολικά 
ακριβά για ένα μικρό κατάστημα, άρα η θέσπιση ενός αξιόπιστου σήματος 
εμπιστοσύνης θα μπορούσε να είναι αποτελέσει τη λύση. Απαιτούνται οι σωστές 
ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 

Το σημαντικότερο, πέρα από την αξιολόγηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, φαίνεται 
να είναι μια στρατηγικά επιλεγμένη εισαγωγική φράση για τη διαδικτυακή 
δραστηριότητα καθώς και για παράλληλες δραστηριότητες που επηρεάζουν άμεσα ή 
έμμεσα το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως η ευρυζωνικότητα και η εφαρμογή της δέσμης 
μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες.  Στόχος της ομάδας εργασίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο είναι να επιτύχει ακριβώς αυτό. 

4. Ηλεκτρονικό εμπόριο και πνευματικά δικαιώματα, του κ. Jean Bergevin, 
προϊσταμένου μονάδας, Παραποίηση/απομίμηση και πειρατεία, ΓΔ MARKT, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Γιατί δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο; 

Τα αριθμητικά στοιχεία δείχνουν αύξηση της παραποίησης/απομίμησης. Θα έλεγε 
κανείς ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο ενθαρρύνει τη διαδικτυακή πώληση προϊόντων 
παραποίησης/απομίμησης. Η παραποίηση/απομίμηση μπορεί να αυξηθεί όταν υπάρχει 
αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά δεν θα πρέπει να συγχέουμε τα δύο 
ζητήματα. Το διαδίκτυο δεν συνέβαλε στην ανάπτυξη των παράνομων πρακτικών, 
αλλά στη γενικότερη διαδικτυακή δραστηριότητα. Έτσι, δίνοντας παράλληλα τη 
δυνατότητα στο νόμιμο ηλεκτρονικό εμπόριο να ανθήσει περαιτέρω, πρέπει να 
περιορίσουμε τις παράνομες δραστηριότητες καταπολεμώντας την 
παραποίηση/απομίμηση και την πειρατεία. Αυτά τα αριθμητικά στοιχεία, αφετέρου, 
δεν καλύπτουν την πειρατεία. Η πειρατεία, δηλαδή η παράνομη μεταφόρτωση 
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ηλεκτρονικών φακέλων χωρίς καταβολή αντιτίμου, διαφέρει από την 
παραποίηση/απομίμηση. Θα ήταν χρήσιμο να συγκεντρωθούν αριθμητικά στοιχεία 
και για την πειρατεία, ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς ακριβώς έχει η 
κατάσταση όσον αφορά τις απαιτήσεις επιβολής.

Ένα ευρωπαϊκό σύστημα αναγνώρισης εμπορικών σημάτων – ιδιαίτερα αυτών με 
προέλευση εκτός Ευρώπης – θα μπορούσε να τονώσει την εμπιστοσύνη στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο. Πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία για τις έμπιστες 
επωνυμίες και τα αντίστοιχα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ). Η συλλογική 
διαχείριση δικαιωμάτων στην Ευρώπη θα μπορούσε να δείξει τον δρόμο και ένα 
τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να είναι στρατηγικής σημασίας για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο.

Η οδηγία σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 
(2004/48/ΕΚ) είναι το νομικό μέτρο προς εφαρμογή εν προκειμένω. Η οδηγία 
επιβολής των ΔΙ αφορά γενικά τα ΔΙ, αλλά επίσης επηρεάζει το πώς βλέπουμε το 
ψηφιακό περιβάλλον.

Στις 4 Μαΐου 2011 δημοσιεύθηκε από την Επιτροπή ένα μνημόνιο συμφωνίας για τις 
πωλήσεις. Το μνημόνιο συμφωνίας είναι καίριας σημασίας για τις συμφωνίες 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, καθώς επιβάλλει τα μέτρα κατά της παραποίησης/απομίμησης. Τα θεμέλια 
του μνημονίου συμφωνίας τέθηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2009 για τη 
βελτίωση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική 
αγορά, η οποία αναγνώριζε ότι η καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης και της 
πειρατείας θα ωφελήσει όχι μόνο τους κατόχους δικαιωμάτων, αλλά και τα 
συμφέροντα άλλων ενδιαφερομένων μερών, όπως οι διαδικτυακές πλατφόρμες, οι 
έμποροι χονδρικής, οι έμποροι λιανικής και οι καταναλωτές. Παρομοίως, το ψήφισμα 
του Συμβουλίου για ένα συνολικό ευρωπαϊκό σχέδιο για την καταπολέμηση της 
παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας και το ψήφισμα του Συμβουλίου σχετικά 
με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά 
αναγνώριζαν τη σοβαρότητα της παραποίησης/απομίμησης και της πειρατείας και τις 
συνέπειές τους για τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα, καθώς και για την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις επιχειρήσεις, τις δημιουργικές 
δυνάμεις και τους καταναλωτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην απάντησή του 
στην ανακοίνωση της Επιτροπής, υποστηρίζει γενικά αυτή την προσέγγιση. 

Σημαντικό χαρακτηριστικό της ψηφιακής αγοράς είναι η ιχνηλασιμότητα που μπορεί 
να συμβάλλει στη βελτίωση της επιβολής. Στόχος δεν είναι η «αστυνόμευση του 
διαδικτύου», αλλά χρειάζονται μέτρα και πρακτικές για τη διασφάλιση των 
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας των προϊόντων που διακινούνται στο διαδίκτυο. 
Το 2012 επίκειται αναθεώρηση της οδηγίας για την επιβολή των ΔΙ. 
Πραγματοποιήθηκε δημόσια ακρόαση (19 Απριλίου 2011 έως 7 Ιουνίου 2011) 
σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας. Θα ακολουθήσει εκτενής εκτίμηση 
επιπτώσεων. 

5. ΦΠΑ και ηλεκτρονικό εμπόριο, του Patrice Pillet, προϊσταμένου του τμήματος 
ΦΠΑ και άλλων φόρων επί του κύκλου εργασιών, Μονάδα 1, ΓΔ TAXUD. 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) είναι ένας γενικός φόρος κατανάλωσης που 
επιβάλλεται στις εμπορικές δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή και διανομή 
αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. 

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) συνιστά σημαντική πηγή εσόδων για τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, 
το σύστημα ΦΠΑ, που βασίζεται σε νομοθεσία που εγκρίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
και εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο, πάσχει από αρκετές ελλείψεις οι οποίες δεν τον 
καθιστούν πλήρως αποτελεσματικό και συμβατό με τις απαιτήσεις μιας πραγματικής 
ενιαίας αγοράς.

Η πρώτη οδηγία περί ΦΠΑ είναι του 1967. Στη συνέχεια καταρτίστηκε το πρώτο 
νομικό πλαίσιο με μεταβατικές ρυθμίσεις το 1993 ενόψει της ενιαίας ευρωπαϊκής 
αγοράς και της άρσης των εσωτερικών συνόρων, άρα εμφανίστηκε πολύ πριν το 
ηλεκτρονικό εμπόριο. Σήμερα, ο ΦΠΑ είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο και στις συμβάσεις εξ αποστάσεως. Μέχρι σήμερα, η ενιαία 
βάση αξιολόγησης που παρέχει το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) 
δεν έχει καλύψει επαρκώς το ζήτημα της ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών, καθώς η 
παροχή υπηρεσιών με αυτόν τον τρόπο πολύ απλά δεν είχε προβλεφθεί όταν 
θεσπίστηκε το ισχύον φορολογικό σύστημα. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή των 
προηγούμενων κανόνων περί ΦΠΑ σε αυτές τις συναλλαγές οδήγησε σε 
αποτελέσματα που εισάγουν διακρίσεις. Στο παρελθόν, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
προέλευσης εντός της ΕΕ υπόκειντο γενικά σε ΦΠΑ ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατανάλωσης, ενώ οι υπηρεσίες προέλευσης εκτός ΕΕ δεν υπόκειντο σε ΦΠΑ, ακόμη 
και όταν η παράδοση ήταν εντός ΕΕ.

Η οδηγία του Συμβουλίου 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με το 
κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας κωδικοποιεί τις διατάξεις που διέπουν την 
εισαγωγή κοινού συστήματος ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το κοινό σύστημα 
ΦΠΑ εφαρμόζεται στα αγαθά τις και υπηρεσίες που αγοράζονται και πωλούνται προς 
κατανάλωση στην ΕΕ. Ο φόρος υπολογίζεται σε συνάρτηση με την αξία που 
προστίθεται στα αγαθά και τις υπηρεσίες σε κάθε επίπεδο της παραγωγής και της 
αλυσίδας διανομής. Στο τέλος, ο ΦΠΑ βαρύνει τον τελικό καταναλωτή ως ποσοστό 
επί της τελικής τιμής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Αυτή η τελική τιμή είναι το 
άθροισμα των αξιών που προστίθενται σε κάθε στάδιο παραγωγής και διανομής. Ο 
προμηθευτής των αγαθών ή των υπηρεσιών (ο υποκείμενος στον φόρο) καταβάλλει 
στην εθνική φορολογική αρχή τον ΦΠΑ που έχει εισπράξει για τα αγαθά ή τις 
υπηρεσίες αφού εκπέσει τον ΦΠΑ που κατέβαλε στους προμηθευτές τους.

Στον ΦΠΑ υπόκεινται οι πράξεις που πραγματοποιούνται εξ επαχθούς αιτίας στο 
έδαφος κράτους μέλους της ΕΕ από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με την 
ιδιότητα αυτή, καθώς και οι εισαγωγές που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε.

Στις φορολογητέες συναλλαγές περιλαμβάνονται:

 οι παραδόσεις αγαθών από υποκείμενο στον φόρο ·
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 οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών προερχόμενων από ένα κράτος 
μέλος στο έδαφος άλλου κράτους μέλους·

 οι παροχές υπηρεσιών από υποκείμενο στον φόρο·
 οι εισαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ (από τρίτα εδάφη * ή χώρες εκτός ΕΕ). 

ΦΠΑ επί της απόκτησης αγαθών

Ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών πραγματοποιείται μόνο όταν τα αγαθά 
μεταφέρονται από μία χώρα της ΕΕ σε άλλη. Πραγματοποιείται όταν τα αγαθά που 
πωλούνται από υποκείμενο στον φόρο στη χώρα προέλευσης της ΕΕ αποκτώνται σε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ (χώρα άφιξης) από υποκείμενο στον φόρο που ενεργεί με 
την ιδιότητά του αυτή ή από μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο. Επίσης 
πραγματοποιείται στην περίπτωση νέων μεταφορικών μέσων και αγαθών που 
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουν αγοραστεί από άλλα πρόσωπα.

Δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών από νομικά πρόσωπα 
μη υποκείμενα στον φόρο και από ορισμένες κατηγορίες απαλλασσομένων 
υποκειμένων, εφόσον δεν υπερβαίνουν ένα κατώτατο όριο 10.000 ευρώ ετησίως, 
εκτός εάν ο αγοραστής επιλέξει να υπαχθεί στον φόρο.

Δεν υπόκεινται στον ΦΠΑ οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μεταχειρισμένων αγαθών και 
αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής ή αρχαιολογικής αξίας, εφόσον ο πωλητής 
είναι υποκείμενος στον φόρο μεταπωλητής ή διοργανωτής δημοπρασιών και εφόσον 
τα αγαθά αυτά έχουν υπαχθεί σε ΦΠΑ, σύμφωνα με το καθεστώς του περιθωρίου 
κέρδους.

ΦΠΑ επί υπηρεσιών που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα

Οι υπηρεσίες που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα περιλαμβάνουν πολιτιστικές, 
καλλιτεχνικές, αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές, ενημερωτικές 
ή παρόμοιες υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες λογισμικού, βιντεοπαιχνιδιών και 
πληροφορικής γενικότερα. Το αποτέλεσμα είναι το εξής:

 για ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα, όταν 
παρέχονται από επιχειρηματικό φορέα εκτός ΕΕ σε πελάτη εντός ΕΕ, ο 
τόπος φορολόγησης είναι εντός ΕΕ και ως εκ τούτου οι υπηρεσίες 
υπόκεινται σε ΦΠΑ·

 όταν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από επιχειρηματικό φορέα εντός ΕΕ 
σε πελάτη εκτός ΕΕ, τόπος της φορολόγησης είναι η έδρα του πελάτη, άρα 
δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ της ΕΕ·

 όταν επιχειρηματικός φορέας εντός ΕΕ παρέχει τις υπηρεσίες αυτές σε 
επιχείρηση σε άλλο κράτος μέλος, ο τόπος παροχής είναι ο τόπος όπου έχει 
την έδρα της η επιχείρηση-πελάτης·

 όταν ο επιχειρηματικός φορέας εντός ΕΕ παρέχει αυτές τις υπηρεσίες σε 
ιδιώτη εντός ΕΕ ή σε υποκείμενο στον φόρο στο ίδιο κράτος μέλος, ο 
τόπος της παροχής εξακολουθεί να είναι ο τόπος όπου είναι 
εγκατεστημένος ο πάροχος·

Οι επιχειρηματικοί φορείς με έδρα εκτός ΕΕ οφείλουν να υπάγονται σε καθεστώς 
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ΦΠΑ μόνο εφόσον οι δραστηριότητές τους περιλαμβάνουν πωλήσεις σε τελικούς 
καταναλωτές. Εάν προμηθεύουν επιχειρήσεις της ΕΕ (που είναι και ο μεγαλύτερος 
όγκος των συναλλαγών) δεν έχουν καμία υποχρέωση, καθώς οι πελάτες-επιχειρήσεις 
καταβάλλουν οι ίδιες το ΦΠΑ βάσει αυτοαξιολόγησης στο πλαίσιο του «μηχανισμού 
αντίστροφης επιβάρυνσης».

Η απλούστερη και ελκυστικότερη επιλογή για επιχειρήσεις εκτός ΕΕ είναι να 
αξιοποιήσουν αυτό το απλουστευμένο σύστημα της οδηγίας για τέτοιου είδους 
επιχειρήσεις. Έτσι έχουν ταυτότητα εντός της ΕΕ για φορολογικούς σκοπούς σε ένα 
κράτος μέλος της ΕΕ, αξιοποιώντας τα οφέλη της απλοποιημένης συμμόρφωσης και 
των διαδικασιών ηλεκτρονικής αναφοράς.

Οι επιχειρήσεις με έδρα εκτός ΕΕ μπορούν να εγγραφούν σε φορολογική αρχή σε 
όποιο κράτος μέλος επιλέξουν. Οφείλουν να χρεώνουν ΦΠΑ σε ιδιώτες πελάτες εντός 
ΕΕ σύμφωνα με τον ισχύοντα συντελεστή στο κράτος μέλος κατοικίας του πελάτη. 
Κάθε τρεις μήνες καταβάλλουν τον φόρο που έχουν εισπράξει στην αρχή στην οποία 
έχουν εγγραφεί, μαζί με μια δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή με αναλυτική αναφορά 
των συνολικών πωλήσεων σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Βάσει αυτών των 
πληροφοριών, το κράτος μέλος όπου έχει καταχωρισθεί αναδιανέμει το φορολογικό 
έσοδο στη χώρα του καταναλωτή. Αυτό το απλουστευμένο σύστημα για επιχειρήσεις 
με έδρα εκτός ΕΕ εφαρμόζεται για τρία έτη, με την επιλογή μετάβασης σε ένα τεχνικά 
πιο προωθημένο σύστημα.

Στους γενικούς αυτούς κανόνες υπάρχουν ωστόσο και ορισμένες εξαιρέσεις. 
Πρόκειται για υπηρεσίες που συνδέονται με ακίνητα, μεταφορά επιβατών και 
μεταφορά αγαθών, παροχές υπηρεσιών σχετικά με πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, 
αθλητικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές, και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, παροχές 
υπηρεσιών εστίασης και τροφοδοσίας καθώς και βραχυπρόθεσμης ενοικίασης 
μεταφορικών μέσων. Κύριος στόχος των εξαιρέσεων αυτών είναι να εξασφαλιστεί ότι 
η υπηρεσία φορολογείται στον τόπο στον οποίο θα καταναλωθεί πράγματι η 
υπηρεσία.
Στις σχέσεις με τις χώρες εκτός ΕΕ, και προκειμένου να αποφευχθούν περιπτώσεις 
διπλής φορολόγησης, μη φορολόγησης ή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεωρούν:

 ότι ο τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφός 
τους, βρίσκεται εκτός ΕΕ, όταν η πραγματική χρησιμοποίηση και 
εκμετάλλευση πραγματοποιείται εκτός ΕΕ·

 ότι ο τόπος παροχής ορισμένων υπηρεσιών, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφός 
τους, βρίσκεται στο έδαφος του κράτους μέλους, όταν η πραγματική 
χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση πραγματοποιείται στο έδαφος του 
κράτους μέλους· 

Ο τόπος εισαγωγής αγαθών είναι το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου 
βρίσκονται τα αγαθά κατά τον χρόνο εισόδου τους στην ΕΕ.

Γενεσιουργός αιτία και απαιτητό του φόρου

Η γενεσιουργός αιτία του φόρου επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά 
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τον χρόνο πραγματοποίησης της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών, εκτός 
ορισμένων περιπτώσεων που απαριθμούνται περιοριστικά.

Για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών, η γενεσιουργός αιτία του φόρου επέρχεται 
κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών και ο φόρος 
καθίσταται απαιτητός στις 15 του μήνα που ακολουθεί τον μήνα που επήλθε η 
απόκτηση. Εντούτοις, εάν το τιμολόγιο εκδοθεί πριν από την ημερομηνία αυτή, ο 
φόρος καθίσταται απαιτητός κατά την έκδοση του τιμολογίου.

Η οδηγία 2010/45/ΕΕ τροποποιεί την οδηγία 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό 
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας όσον αφορά τους κανόνες τιμολόγησης. 
Ωστόσο, από την 1η Ιανουαρίου 2013, οπότε τίθεται σε ισχύ η οδηγία 2010/45/ΕΕ, ο 
φόρος καθίσταται απαιτητός κατά την έκδοση του τιμολογίου ή κατά τη λήξη της 
προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρο 222 της εν λόγω οδηγίας, αν δεν έχει εκδοθεί 
τιμολόγιο έως την προθεσμία αυτή. Όσον αφορά την εισαγωγή αγαθών, η 
γενεσιουργός αιτία επέρχεται και ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά τον χρόνο 
εισαγωγής του αγαθού στο εσωτερικό κράτους μέλους της ΕΕ.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο θέσπισης μιας μονοαπευθυντικής θυρίδας σχετικά με τον 
ΦΠΑ για τη διανομή υπηρεσιών από επιχειρήσεις εκτός ΕΕ, καθώς και μιας 
μονοαπευθυντικής θυρίδας για τον ΦΠΑ των εταιρειών λιανικού εμπορίου οι οποίες 
θα συμπληρώνουν ένα ενιαίο έντυπο ώστε να είναι εφικτή η κατανομή των πληρωμών 
ΦΠΑ που καταβάλλουν στα εκάστοτε κράτη μέλη στην περίπτωση πώλησης αγαθών. 
Από το 2015 και μετά θα επιβάλλεται φόρος στο κράτος μέλος κατανάλωσης επί 
αγαθών που αγοράζονται από προμηθευτή με έδρα την ΕΕ.

Την 1η Δεκεμβρίου 2010 η Επιτροπή δημοσίευσε μια Πράσινη Βίβλο σχετικά με το 
μέλλον του ΦΠΑ, η οποία αποτέλεσε τη βάση των διαβουλεύσεων «Προς ένα 
απλούστερο, ισχυρότερο και πιο αποτελεσματικό σύστημα ΦΠΑ» που 
πραγματοποιήθηκαν από τις 01.12.2010 έως τις 31.05.2011 και ολοκληρώθηκαν 
πρόσφατα. Στόχος της διαβούλευσης ήταν να ξεκινήσει ένας ευρύς διάλογος με όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την αξιολόγηση του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ 
και τους πιθανούς τρόπους δράσης για την ενίσχυση της συνοχής του με την ενιαία 
αγορά και την ικανότητά του να συγκεντρώνει έσοδα μειώνοντας παράλληλα το 
κόστος της συμμόρφωσης.

Η Πράσινη Βίβλος καλύπτει συγκεκριμένα τον χειρισμό των διασυνοριακών 
προμηθειών, καθώς και άλλα καίρια ζητήματα που αφορούν τη φορολογική 
ουδετερότητα, τον απαιτούμενο βαθμό εναρμόνισης στην εσωτερική αγορά και τη 
μείωση της γραφειοκρατίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα έσοδα από τον ΦΠΑ για τα 
κράτη μέλη.

6. Κατά τη λήξη της τέταρτης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας, τέθηκαν τα εξής 
ζητήματα από τους συμμετέχοντες ως θέματα για περαιτέρω προβληματισμό:

Ο συντονιστής της ομάδας εργασίας, ο κ. Arias Echeverría, τόνισε το γεγονός ότι το 
ηλεκτρονικό εμπόριο φαίνεται να έχει μεγαλύτερη επιτυχία στις ΗΠΑ σε σύγκριση με 
την Ευρώπη, και ιδιαίτερα η διασυνοριακή εκδοχή του. Ίσως θα μπορούσε κανείς να 
εξετάσει την περίπτωση των ΗΠΑ και να δει τι λύσεις βρέθηκαν στα ζητήματα που 
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συνεχίζουν να εκκρεμούν στην Ευρώπη.

Η νέα οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών δεν ήταν τόσο πολλά υποσχόμενη 
όσο θα έλπιζε κανείς. Ίσως, αντί να γίνει αναθεώρηση ολόκληρου του συστήματος 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο, να ήταν προτιμότερη μια ηπιότερη προσέγγιση βήμα προς 
βήμα. Οι ηλεκτρονικές συμβάσεις θα μπορούσαν να είναι ένα πρώτο βήμα, καθώς 
ίσως επιλύσουν ορισμένα από τα προβλήματα που επισημάνθηκαν στην ομάδα 
εργασίας. Οι ηλεκτρονικές συμβάσεις, εντούτοις, χρειάζονται ακόμα διάφορες 
συμπληρωματικές πράξεις, όπως οι ηλεκτρονικές υπογραφές και η ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση. Η Πορτογαλία έχει προχωρήσει πολύ όσον αφορά την άρση των 
εμποδίων στις ηλεκτρονικές συμβάσεις και η πορτογαλική προσέγγιση θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί και σε άλλα μέρη της Ευρώπης.

Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι ο ΦΠΑ και πρέπει να 
αντιμετωπιστεί δυναμικά. Η Πράσινη Βίβλος σχετικά με τον ΦΠΑ συνιστά εξαιρετικό 
εργαλείο για περαιτέρω προβληματισμό και διάλογο, αλλά θα πρέπει να 
προχωρήσουμε περισσότερο για να αναβαθμίσουμε το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις 
διαδικτυακές πωλήσεις. Είναι ένα ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί αρκετά γρήγορα. 
Όπου κρίνεται απαραίτητο, υπάρχουν δυνατότητες μείωσης του ΦΠΑ ή απαλλαγής 
από την εφαρμογή του. Η εκπαίδευση του κοινού στη χρήση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου είναι καίριας σημασίας και θα πρέπει να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο 
σύστημα ΦΠΑ όσον αφορά την εκπαίδευση σε θέματα διαδικτυακού εμπορίου. 

Η μουσική στο διαδίκτυο είναι επίσης ένα ζήτημα. Η εξέλιξη του ψηφιακού μέσου 
είναι ραγδαία και οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν ως σύμβουλοι των φορέων χάραξης 
πολιτικής, καθώς οι νέοι είναι που έχουν την καλύτερη εικόνα του πώς πρέπει να 
εφαρμοστούν τα κατάλληλα μέτρα. 

Όσον αφορά τη σύγκριση ΕΕ-ΗΠΑ και τα πρότυπα ορθών πρακτικών, επισημάνθηκε 
ότι ο διοικητικός φόρτος στις ΗΠΑ είναι διαφορετικός, ενώ τα φορολογικά έσοδα 
στην ΕΕ είναι υψηλότερα, παρά το γεγονός ότι συνεπάγονται ενδεχομένως 
μεγαλύτερο διοικητικό φόρτο. Στις ΗΠΑ δεν επιβάλλεται φόρος επί των πωλήσεων 
αλλά, σε αντίθεση με την ΕΕ, η συμμόρφωση λειτουργεί σε εθελουσία βάση.

Το ερώτημα ποιας χώρας η δικαιοδοσία ισχύει για τον ΦΠΑ είναι ένα ακόμη νομικό 
κενό που πρέπει να καλυφθεί.

Ποιος είναι ο στόχος για το διαδικτυακό εμπόριο; Ο στόχος είναι 20% έως το 2015, 
όπως αναφέρεται στον πίνακα αποτελεσμάτων του ψηφιακού θεματολογίου της 
31/5/2011.

Η προστασία των εμπορικών σημάτων εντός και εκτός διαδικτύου δεν είναι ακόμα η 
ίδια. Η υπεύθυνη συμπεριφορά και η προστασία από παραποιήσεις/απομιμήσεις είναι 
απαραίτητη ιδίως στην αλυσίδα διανομής. Όσο μεγαλύτερη είναι η αλυσίδα διανομής, 
τόσο περισσότεροι είναι οι ενδιάμεσοι φορείς με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 
πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων. Η αύξηση της διαφάνειας θα μπορούσε να 
δημιουργήσει μια κατάσταση όπου όλοι θα είναι κερδισμένοι σε αυτόν τον τομέα 
ανάπτυξης. Πρέπει να εφαρμοστεί το μνημόνιο συμφωνίας το οποίο χρειάστηκε 2 
χρόνια για να συναφθεί. Εντούτοις, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το διαδίκτυο είναι 
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ένας ανοικτός χώρος και η επιτυχία του βασίζεται στους λιγότερους φραγμούς 
πρόσβασης.

Οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και η παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών πρέπει να 
καλύπτουν τη ζήτηση. Εάν κορεστούν αυτές οι υπηρεσίες, τότε ενδέχεται να μην είναι 
εφικτή η πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες υπηρεσίες και αυτό σημαίνει ότι απαιτείται 
αναβάθμιση της υπηρεσίας. Στις 13 Ιουλίου η ΓΔ INFSO θα συζητήσει με τον κλάδο 
σχετικά με την αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος ώστε να αναπτυχθεί ένα 
επιχειρηματικό μοντέλο για τον στόχο της επίτευξης των 30 MBytes ανά 
δευτερόλεπτο μέχρι το 2020.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, 23 Μαρτίου 2011
Από τις 8.00 π.μ. έως τις 10.30 π.μ., Βρυξέλλες

Αίθουσα συνεδρίασης: [ASP1E3] (θα προσφερθεί πρωινό)

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης

2. Χαιρετισμός και παρουσίαση των μελών της ομάδας εργασίας και των 
συμμετεχόντων από τον συντονιστή Pablo Arias Echeverría, βουλευτή του ΕΚ.
Παρουσίαση της μεθόδου της ομάδας εργασίας.

3. Προς μια νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον του 
ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, του Jean Bergevin, 
προϊσταμένου μονάδας, Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και εγκατάστασης ΙΙ. 
λιανικό εμπόριο και υπηρεσίες πληροφοριών, ΓΔ MARKT, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

4. Ηλεκτρονικό εμπόριο και καταναλωτές, του David Mair, προϊσταμένου μονάδας,
Καταναλωτικές αγορές, ΓΔ SANCO, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και το ηλεκτρονικό εμπόριο, του 
Miguel GONZALEZ-SANCHO, αναπληρωτή προϊσταμένου μονάδας, ΓΔ 
Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα επικοινωνίας Γ1: Ψηφιακό θεματολόγιο: 
Συντονισμός των πολιτικών. 

6. Ανταλλαγή απόψεων.

7. Διάφορα.

8. Ημερομηνία, τοποθεσία και θέμα της επόμενης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Δεύτερη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, 19 Απριλίου 2011
Από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ., Βρυξέλλες

Αίθουσα συνεδρίασης: [ASP A1E-1] 
(Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία σε FR,IT,EN,ES)

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης

2. Χαιρετισμός και παρουσίαση των μελών της ομάδας εργασίας και των 
συμμετεχόντων από τον συντονιστή Pablo Arias Echeverría, βουλευτή του ΕΚ.

3. Εναρκτήρια δήλωση του Pablo Arias Echeverría, βουλευτή του ΕΚ.

4. Η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο, του
Andreas Schwab, βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εισηγητής της οδηγίας 
για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

5. Ηλεκτρονικό εμπόριο και καταναλωτές στην Ευρώπη, από την Ursula Pachl, 
αναπληρώτρια διευθύντρια της BEUC (Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών).

6. Ταχυδρομικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικό εμπόριο, του Werner Stengg, 
προϊστάμενος μονάδας. ΓΔ Markt Ε3-ηλεκτρονικές και ταχυδρομικές υπηρεσίες. 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. Ταχυδρομικές υπηρεσίες και ηλεκτρονικό εμπόριο, μια προοπτική από τον ιδιωτικό 
τομέα, του Carsten Hess, αντιπροέδρου και επικεφαλής της εταιρικής 
αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες της Deutsche Post DHL.

8. Ανταλλαγή απόψεων.

9. Διάφορα.

10. Ημερομηνία, τοποθεσία και θέμα της επόμενης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τρίτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, Τρίτη 3 Μαΐου 2011
Από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ., Βρυξέλλες

Αίθουσα συνεδρίασης: [ASP A1G-1] 
(Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία σε FR,IT,EN,ES)

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης

2. Χαιρετισμός και παρουσίαση των μελών της ομάδας εργασίας και των 
συμμετεχόντων από τον συντονιστή Pablo Arias Echeverría, βουλευτή του ΕΚ.

3. Εναρκτήρια δήλωση του Pablo Arias Echeverría, βουλευτή του ΕΚ.

4. Προστασία των δεδομένων στο ηλεκτρονικό εμπόριο, της Marie Hélène 
Boulanger, προϊσταμένης μονάδας, Μονάδα Γ3, ΓΔ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

5. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ηλεκτρονικό εμπόριο και η πρόταση 
ηλεκτρονικής έκδοσης τιμολογίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Danny 
Bunch, αναπληρωτή προϊσταμένου μονάδας, ΓΔ ENTR/Δ3, αρμόδιου για ΤΠΕ 
για την ανταγωνιστικότητα και τη βιομηχανική καινοτομία. Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Διαδικτυακές πλατφόρμες και ΜΜΕ, ένα νέο οικοσύστημα, του Stefan 
Krawczyk, ανώτερου διευθυντή και συμβούλου σε θέματα σχέσεων με 
κυβερνήσεις στην Ευρώπη. EBay Europe.

7. Getting business online, μια πρωτοβουλία της Google, του Julien Blanchez, 
διευθυντή εμπορικής προώθησης, Google Βελγίου.

8. Trusted Shops, μια πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη 
σήματος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη, του Jean-Marc Noel, ιδρυτή του Trusted 
Shops.

9. Ανταλλαγή απόψεων.

10. Διάφορα.

11. Ημερομηνία, τοποθεσία και θέμα της επόμενης συνεδρίασης της ομάδας εργασίας.
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ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τέταρτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας, Τρίτη 31 Μαΐου 2011
Από τις 10.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ., Βρυξέλλες

Αίθουσα συνεδρίασης: [ASP A1G-1] 
(Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία σε FR,IT,EN,ES)

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης

2. Χαιρετισμός και παρουσίαση των μελών της ομάδας εργασίας και των 
συμμετεχόντων από τον συντονιστή Pablo Arias Echeverría, βουλευτή του ΕΚ.

3. Εναρκτήρια δήλωση του Malcolm Harbour, προέδρου της επιτροπής IMCO.

4. Neelie Kroes, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρμόδια για 
το ψηφιακό θεματολόγιο.

5. Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη και το ηλεκτρονικό εμπόριο, του Ken 
Ducatel, προϊσταμένου μονάδας, ΓΔ Κοινωνία της πληροφορίας και μέσα 
επικοινωνίας Γ1: Ψηφιακό θεματολόγιο: Συντονισμός των πολιτικών. 

6. Ηλεκτρονικό εμπόριο και πνευματικά δικαιώματα, του κ. Jean Bergevin,
προϊσταμένου μονάδας, Παραποίηση/απομίμηση και πειρατεία, ΓΔ MARKT, 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

7. ΦΠΑ και ηλεκτρονικό εμπόριο, του Patrice Pillet, προϊσταμένου τμήματος ΦΠΑ και 
άλλων φόρων επί του κύκλου εργασιών, Μονάδα 1, ΓΔ TAXUD. Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

8. Ανταλλαγή απόψεων.

9. Καταληκτικά σχόλια από τον συντονιστή της ομάδας εργασίας και ανακοίνωση της 
ημερομηνίας παρουσίασης στην IMCO των κύριων συμπερασμάτων της ομάδας 
εργασίας.


