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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου
(2010/2012(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στην υπόθεση Google 
(συνεκδικαθείσες υποθέσεις C-236/08 έως C-238/08, απόφαση της 23ης Mαρτίου 2010) 
και BergSpechte (Υπόθεση C-278/08, απόφαση της 25ης Μαρτίου 2010) που καθόρισε 
την έννοια του "χρήστη του διαδικτύου που έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι 
ευλόγως προσεκτικός" ως τον συνήθη καταναλωτή του διαδικτύου,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 για την προστασία των 
καταναλωτών1,

– έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2008 του SOLVIT σχετικά με την ανάπτυξη και 
την απόδοση του δικτύου SOLVIT (SEC(2009)0142), το έγγραφο εργασίας της 
Επιτροπής της 8ης Μαΐου 2008 σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση για την παροχή υπηρεσιών βοήθειας της ενιαίας αγοράς στους πολίτες και 
στις επιχειρήσεις (SEC(2008)1882) και το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 9ης Μαρτίου 
2010 για το SOLVIT2,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο "Ευρώπη 
2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη"
(COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 
2009 με τίτλο "Καθοδήγηση για την εκτέλεση και εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές" (SEC(2009)1666),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2009 για τις 
διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών στην ΕΕ (COM(2009)0557),

– έχοντας υπόψη τη μελέτη "Έρευνα αγοράς με τη μέθοδο του "μυστικού πελάτη" για την 
αξιολόγηση των διασυνοριακών ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών στην ΕΕ", που 
διεξήχθη κατά παραγγελία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ SANCO, από την
YouGovPsychonomics και δημοσιεύτηκε στις 20 Οκτωβρίου 2009,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 22ας 
Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις λιανικές χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες στον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές (SEC(2009)1251),

– έχοντας υπόψη της ανακοίνωση της Επιτροπής της 7ης Ιουλίου 2009 σχετικά με μια 
εναρμονισμένη μέθοδο για την ταξινόμηση και την κοινοποίηση των καταγγελιών και 
των αιτημάτων των καταναλωτών (COM(2009)0346) και το συνοδευτικό σχέδιο 

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα εκείνης της ημερομηνίας, P7_TA(2010)0046.
2 Εγκριθέντα κείμενα εκείνης της ημερομηνίας, P7_TA-PROV(2010)0047.
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σύστασης της Επιτροπής (SEC(2009)0949),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 σχετικά με την 
επιβολή του κοινοτικού καταναλωτικού κεκτημένου (COM(2009)0330),

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 2009 για την εφαρμογή του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή 
της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ("κανονισμός για τη συνεργασία 
όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών") (COM(2009)0336),

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 
2009 με τίτλο "Έκθεση για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ" 
SEC(2009)0283,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το διεθνές 
εμπόριο και το διαδίκτυο1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2009 με τίτλο 
"Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές στην ενιαία αγορά: 
Δεύτερη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές" (COM(2009)0025) 
και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο "Δεύτερος 
πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές" (SEC(2009)0076),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον2,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 20, παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ3 της 12ης 
Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/114/ΕΚ4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για την παραπλανητική και τη συγκριτική 
διαφήμιση (κωδικοποίηση),

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό 
δίκαιο των συμβάσεων και την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου: η πορεία προς 
τα εμπρός5 και της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων6,

– έχοντας υπόψη την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της προστασίας των 
καταναλωτών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ανάπτυξης της κοινωνίας της 
πληροφορίας,

                                               
1 ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σελ. 112.
2 ΕΕ C 146 Ε της 12.6.2008, σελ. 370.
3 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σελ. 36.
4 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σελ. 21.
5 ΕΕ C 292 E της 1.12.2006, σελ. 109.
6 ΕΕ C 304 E της 14.12.2006, σελ. 247.
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– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου των 
κοινοτικών κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών (COM(2006)0334),

– έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση εφαρμογής της 21ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με την 
οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο (COM(2003)0702,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/65/ΕΚ1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των 
οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ,

– έχοντας υπόψη τον πρότυπο νόμο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές 
Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL) για το ηλεκτρονικό εμπόριο 1996, τον πρότυπο νόμο της
UNCITRAL για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 2001, και τη Σύμβαση UNCITRAL για τη 
χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στις διεθνείς συμβάσεις 20052,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 11 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το οποίο ορίζει ότι "οι απαιτήσεις της περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να ενταχθούν 
στον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Ένωσης, ιδίως 
προκειμένου να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη",

– έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το οποίο ορίζει ότι "οι απαιτήσεις προστασίας του καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά 
τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης",

– έχοντας υπόψη το άρθρο 14 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και το πρωτόκολλο 26 αυτής σχετικά με υπηρεσίες γενικού (οικονομικού) 
ενδιαφέροντος,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (Α7-0000/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει μόνο να αναζητά τρόπους 
ολοκλήρωσης ης εσωτερικής αγοράς για το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά και τον τρόπο με 
τον οποίο το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να συμβάλλει στην ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ζωτικό στοιχείο του διαδικτύου
και σημαντικός καταλύτης για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ 2020 
για την εσωτερική αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς να συνεργαστούν για να ξεπεράσουν τους φραγμούς που έχουν εναπομείνει,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι καίριας σημασίας η επίτευξη μιας αποτελεσματικής 
                                               
1 ΕΕ L 271 της 16.9.2002.
2 http://www.un.or.at/unictral
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λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς για την υλοποίηση των στόχων ης ατζέντας της 
Λισαβόνας, δηλαδή την ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και του 
ανταγωνισμού, προς όφελος των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών της ΕΕ,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δεύτερη Έκθεση Εφαρμογής της Οδηγίας για το Ηλεκτρονικό 
Εμπόριο έχει καθυστερήσει από το 2005 δηλαδή κατά πέντε έτη (άρθρο 21 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ),

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη των ευρωπαίων καταναλωτών και των 
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα και 
ότι, όσον αφορά ορισμένες πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου, η Ευρώπη υστερεί έναντι 
των ΗΠΑ και της Ασίας,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατακερματισμός ενός τμήματος της ηλεκτρονικής αγοράς 
εντός της ΕΕ θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα που ορίζονται στο κοινοτικό κεκτημένο,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαίοι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις έχουν 
περιορισμένη νομική ασφάλεια όσον αφορά το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο και 
ότι μία και μόνη ηλεκτρονική συναλλαγή υπόκειται σε πολλές νομικές διατάξεις που 
ορίζουν διαφορετικές απαιτήσεις, γεγονός που δεν παρέχει ούτε στους επιχειρηματικούς 
φορείς ούτε στους καταναλωτές απλούς και εύκολα εφαρμόσιμους κανόνες,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξανόμενη διασυνοριακή διάσταση των καταναλωτικών 
αγορών συνεπάγεται νέες προκλήσεις για τις αρχές εφαρμογής της νομοθεσίας, οι οποίες 
δεν μπορούν να λειτουργήσουν έξω από τα όρια της δικαιοδοσίας τους και περιορίζονται 
από τον κατακερματισμό του ρυθμιστικού πλαισίου,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χρήστες του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν δικαίωμα 
αποζημίωσης εάν πέσουν θύματα αθέμιτων πρακτικών, αλλά στην πράξη αντιμετωπίζουν 
σημαντικά εμπόδια κατά την προσφυγή στα δικαστήρια λόγω των υψηλών εξόδων, των 
μακροχρόνιων και πολύπλοκων διαδικασιών και των κινδύνων που συνδέονται με την 
προσφυγή στα δικαστήρια, ειδικότερα σε διασυνοριακές υποθέσεις,

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά τη δυνατότητα των εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης 
διαφορών, οι μηχανισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται τακτικά μόνο από το 5% των μικρών 
εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ το 40% των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων δεν είναι 
ενήμερο για τις δυνατότητες χρήσης αυτών των μέσων,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία ρύθμιση των βασικότερων δικαιωμάτων των 
καταναλωτών όπως και των ταχυδρομικών και ταχυδρομικών δαπανών, των 
πνευματικών δικαιωμάτων, των διαδικασιών σχετικά με τον ΦΠΑ και των πρακτικών 
προστασίας των δεδομένων μπορούν να προωθήσουν σημαντικά τη δημιουργία μίας 
πραγματικής ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο ενθαρρύνει την ανάπτυξη μίας 
οικολογικής ενιαίας αγοράς με τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών, προτύπων, σήμανσης 
προϊόντων και υπηρεσιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και φιλικών με το περιβάλλον,

Εισαγωγή
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1. χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής της 22ας Οκτωβρίου 2009 για τις 
διασυνοριακές ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών στην ΕΕ·

2. καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει όλους τους ορισμούς στον τομέα αυτό, 
αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι έχει ήδη επιτευχθεί σημαντικό έργο σε σχέση με το 
ηλεκτρονικό εμπόριο·

3. τονίζει την ανάγκη μιας δυναμικής πολιτικής που θα επιτρέψει στους πολίτες και στις 
επιχειρήσεις να επωφεληθούν πλήρως από την εσωτερική αγορά, θα προσφέρει αγαθά 
και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές· θεωρεί ότι όλα αυτά είναι 
εξαιρετικά σημαντικά στην τρέχουσα οικονομική κρίση ως μέθοδοι αντιμετώπισης των 
αυξανόμενων ανισοτήτων και προστασίας των ευπαθών ομάδων καταναλωτών, των 
ομάδων με χαμηλό εισόδημα και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων·

Αντιμετώπιση του κατακερματισμού της διαδικτυακής εσωτερικής αγοράς
4. ζητεί την τυποποίηση της προ-συμβατικής πληροφόρησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, 

διατηρώντας συγχρόνως την ελάχιστη εναρμόνιση για τις προσωπικές συμβάσεις σε 
συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι οι υπηρεσίες υγείας ή κτηματομεσιτείας·

5. ζητεί να υπάρξουν ενιαίοι κανονισμοί και πρακτικές που θα επιτρέψουν στους πωλητές 
εξ αποστάσεως και τους άμεσους πωλητές να κινηθούν πέραν των εθνικών ορίων τους 
όσον αφορά την προσφορά των ελάχιστων εγγυήσεων και αστικής ευθύνης·

6. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν μέτρα και να υπογράψουν 
συμφωνίες αντίστοιχα, με στόχο την απλούστευση και τον εξορθολογισμό των
υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο·

7. τονίζει ότι πρέπει να απλοποιηθούν και να ευθυγραμμισθούν τα μέτρα για τα ηλεκτρικά 
και ηλεκτρονικά απόβλητα, τη διασυνοριακή διαχείριση των τελών που επιβάλλονται 
στις πωλήσεις κενών μέσων και συσκευών εγγραφής για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που διέπουν τη διασυνοριακή 
ηλεκτρονική τιμολόγηση ("e-invoicing") για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις·

8. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή 
του άρθρου 20, παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες, και καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει διάταξη για την πρόσβαση σε προϊόντα που διακινούνται διασυνοριακά, 
σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο της οδηγίας·

Ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού εμπορίου
9. ζητεί να ληφθούν μέτρα που θα συμβάλουν στην αύξηση του αριθμού των χρηστών του 

διαδικτύου και τη βελτίωση της ποιότητας, της τιμής και της ταχύτητας του δικτύου στις 
περιοχές και χώρες εντός της Ένωσης που δεν έχουν καλής ποιότητας σύνδεση·

10. καλεί την Επιτροπή να προβεί στον σχεδιασμό ευρωπαϊκών προτύπων για τη 
διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, τη γεφύρωση των διαφορών 
μεταξύ των ισχυόντων νόμων στα διάφορα κράτη μέλη και την κατάργηση της 
υποχρέωσης ενός off-line καταστήματος πριν την πώληση on-line, δεδομένου ότι 
εμποδίζει τους καταναλωτές και τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν 
πλήρως το δυναμικό της εσωτερικής αγοράς στο ηλεκτρονικό περιβάλλον·

11. τονίζει την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων σχετικά με την αποκλειστική και 
επιλεκτική διανομή ώστε να μειωθούν οι φραγμοί στις ηλεκτρονικές πωλήσεις·
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12. τονίζει την ανάγκη να καταστεί η αλυσίδα εφοδιασμού στο ψηφιακό περιβάλλον πιο 
διαφανής κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές θα γνωρίζουν πάντα την 
ταυτότητα του παρόχου  καθώς και αν πρόκειται για ενδιάμεσο ή τελικό πάροχο·

13. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει την απαίτηση για τους επιχειρηματίες που 
χρησιμοποιούν σε εθελοντική βάση τυποποιημένες συμβάσεις και τυποποιημένους 
γενικούς εμπορικούς όρους, να επισημαίνουν τις διατάξεις που διαφοροποιούνται·

14. καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει τους κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις εξ 
αποστάσεως ώστε να καλύπτουν τις συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ καταναλωτών 
και επαγγελματιών εμπόρων σε επιγραμμικούς πλειστηριασμούς και τις συμβάσεις για 
τουριστικές υπηρεσίες (αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία, ενοικίαση 
αυτοκινήτων, υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου κ.λπ.) που παραγγέλνονται ατομικά μέσω του 
διαδικτύου·

15. καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τους κανόνες που διέπουν την αναζήτηση (άμεση ή 
έμμεση) πελατών με τη βοήθεια του διαδικτύου σε άλλα κράτη μέλη·

Βελτίωση της νομικής προστασίας των χρηστών στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο
16. ζητεί την εισαγωγή, για ορισμένους τύπους ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μια απαίτησης 

εξωτερικού ελέγχου, για την διασφάλιση της πλήρους ασφάλειας και της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όπως για παράδειγμα στις επιγραμμικές τραπεζικές 
συναλλαγές)·

17. θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς, 
διαφάνειας των κανονισμών και επιβολής της νομοθεσίας  για την αύξηση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών, δεδομένου ότι οι καταναλωτικές δαπάνες θα 
αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάκαμψης· πιστεύει ότι πρέπει να 
χορηγηθούν περισσότεροι πόροι στις δημόσιες αρχές για τη διερεύνηση και, τελικά, την 
εξάλειψη των παράνομων εμπορικών πρακτικών· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
ένα σύστημα ταχείας ειδοποίησης, καθώς και μία τράπεζα δεδομένων, για την 
καταπολέμηση της απάτης στην ψηφιακή αγορά· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρεί 
περιοδικά και όπου χρειάζεται το σύστημα RAPEX (σύστημα ταχείας ειδοποίησης)·

18. ζητεί την εναρμόνιση των κανόνων για τους καταχρηστικούς όρους των συμβάσεων με 
στόχο τη δημιουργία μίας ενιαίας ρήτρας σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με τον 
καταχρηστικό χαρακτήρα, που θα εξασφαλίζει ότι οι εθνικές αρχές και τα δικαστήρια θα 
εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια κατά την εξέταση των συμβατικών όρων·

19. ζητεί τη δημιουργία σε όλα τα κράτη μέλη ανεξάρτητων υπηρεσιών προστασίας των 
καταναλωτών ηλεκτρονικών εμπορικών υπηρεσιών, οι οποίες θα έχουν την εξουσία να 
παραπέμπουν υποθέσεις ενώπιον των δικαστηρίων, προκειμένου να προστατευθούν τα 
συμφέροντα των παραγωγών και των καταναλωτών·

20. συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι εναλλακτικοί μηχανισμοί για τη διευθέτηση 
των διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση και διαιτησία ή η εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών, μπορούν να αποτελέσουν πρόσφορη και ελκυστική εναλλακτική λύση για 
τους καταναλωτές· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
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εναλλακτικών μηχανισμών για τη διευθέτηση των διαφορών και μέσων συλλογικής 
έννομης προστασίας, προκειμένου να ενισχύσουν το επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών και να μεγιστοποιήσουν τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία· υπενθυμίζει τη 
θετική εμπειρία του SOLVIT και του δικτύου των ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών· 
ζητεί τη δημιουργία ευρωπαϊκού συστήματος πληροφόρησης ηλεκτρονικών 
καταναλωτών το οποίο θα προσφέρει σε όλους τους ευρωπαίους ηλεκτρονικούς 
καταναλωτές αναλυτικές κατευθύνσεις και πληροφόρηση σχετικά με τα δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις των καταναλωτών και των επιχειρήσεων στο ψηφιακό περιβάλλον· 
τονίζει, όμως, ότι οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να συμπληρώνουν και να μην 
υποκαθιστούν τα δικαστικά ή διοικητικά μέσα επιβολής·

21. τονίζει την ανάγκη ανάπτυξης και τυποποίησης κανονισμών που θα προσφέρουν ένα 
υψηλό επίπεδο νομικής προστασίας των ανηλίκων, και ενθαρρύνει τις εκστρατείες 
πληροφόρησης για τους γονείς, τους δασκάλους και τους κηδεμόνες για την αύξηση της
συνειδητοποίησης των ευθυνών τους στην εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους 
κινδύνους του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και τη σημασία της επαγρύπνησης όσον 
αφορά τη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά·

22. τονίζει την ανάγκη για σωστή κατάρτιση και εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων και 
των δικαστικών αρχών όσον αφορά τους κανόνες της ΕΕ σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών·

Μια στρατηγική  για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο
23. ζητεί τη θέσπιση σαφών και βελτιωμένων οριζόντιων νομικών μέσων και την 

εναρμόνιση ορισμένων πλευρών του δικαίου των συμβάσεων καταναλωτών· θεωρεί ότι 
αυτό μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες οδηγίες, όπως αυτές που αφορούν την εξ 
αποστάσεων πώληση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό εμπόριο·

24. πιστεύει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών μπορεί να ενισχυθεί από αξιόπιστες 
ευρωπαϊκές αρχές ή σήματα αξιοπιστίας που θα εγγυώνται την αξιοπιστία και την 
ποιότητα των αγαθών που διακινούνται στη διασυνοριακή ηλεκτρονική αγορά· θεωρεί 
ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό σήμα αξιοπιστίας·

25. ζητεί τη δημιουργία προγράμματος επιδοτήσεων και αξιοποίηση των υφισταμένων 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων για έργα που στοχεύουν στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων 
εκπαιδευτικών και ενημερωτικών εκστρατειών, καθώς και για έργα που θα διασφαλίζουν 
την ποιότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών στην πράξη (όπως είναι η μέθοδος του 
"μυστικού πελάτη")· τονίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού προγράμματος 
εκμάθησης που θα βασίζεται στο σχέδιο Dolceta (Σχέδιο ανάπτυξης εκπαιδευτικού 
μέσου για ενήλικους καταναλωτές)·

26. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει μια ευρωπαϊκή χάρτα των δικαιωμάτων των 
χρηστών στον τομέα των επιγραμμικών υπηρεσιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής ΕΕ 2020·

° °
27. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην 

Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή
Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί μία ζωτική δύναμη στο διαδίκτυο και ένα σημαντικό 
καταλύτη για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ 2020 για την εσωτερική 
αγορά. Είναι σημαντικό για όλους τους ενεχομένους φορείς να συνεργαστούν για την 
υπέρβαση των φραγμών που εναπομένουν.

Τα κενά της ενιαίας αγοράς είναι ακόμη πιο εμφανή στο διασυνοριακό εμπόριο. Η ελεύθερη 
κυκλοφορία των αγαθών στην Ευρώπη παρακωλύεται έντονα από τις κατακερματισμένες σε 
εθνικό επίπεδο κανονιστικές διατάξεις. Τα στοιχεία που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο 
στην ΕΕ καταδεικνύουν ότι το 2009, στην Ευρώπη, ένας καταναλωτής στους τρεις αγόρασε 
τουλάχιστον ένα προϊόν επιγραμμικά, αλλά ότι μόνο το 7% των ευρωπαίων καταναλωτών 
έχουν τολμήσει να το κάνουν σε ένα άλλο κράτος μέλος. Συγκαλυμμένες έρευνες της ΕΕ 
σχετικά με τις πρακτικές του ηλεκτρονικού εμπορίου καταδεικνύουν ότι 60% των 
καταναλωτών που προσπαθούν να αγοράσουν προϊόντα εκτός των συνόρων της ΕΕ 
αποτυγχάνουν, επειδή ο πωλητής αρνείται τη συναλλαγή ή την αποστολή των εμπορευμάτων, 
παρότι ο αγοραστής ακόμη και με τα έξοδα αποστολής, θα είχε μία οικονομία τουλάχιστον 
10%, σύμφωνα με τις μισές από τις 11.000 περιπτώσεις που ερευνήθηκαν.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας που επικυρώθηκε πρόσφατα, και στοχεύει στον εξορθολογισμό 
των πολιτικών διαδικασιών της ΕΕ μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του 
κατακερματισμού.

Υπό το πρίσμα της σημερινής οικονομικής κρίσης, είναι πιο σημαντικό από ποτέ άλλοτε, η 
Ευρώπη να προσπαθήσει να υπερβεί γρήγορα αυτά τα εμπόδια. Η ενιαία αγορά της ΕΕ 
αριθμεί περισσότερους από 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Αλλά όταν κάποιος προσπαθεί να 
αγοράσει επιγραμμικά, συχνά δεν το συνειδητοποιεί. Για την ώρα, η ενιαία αγορά έχει 
απογοητεύσει τους καταναλωτές, ιδιαίτερα όσον αφορά το διαδίκτυο. Το διασυνοριακό 
ηλεκτρονικό εμπόριο δεν αναπτύσσεται τόσο γρήγορα όσο το εγχώριο ηλεκτρονικό εμπόριο 
εξαιτίας ορισμένων εμποδίων:

– Πολλοί ιστότοποι επιτρέπουν στους καταναλωτές να αγοράσουν επιγραμμικά (on-
line) μόνο μέσω μίας μη-επιγραμμικής (off-line) διεύθυνσης σε μια συγκεκριμένη 
χώρα. Μία έρευνα κατέδειξε ότι 61% των διασυνοριακών συναλλαγών, δεν 
ολοκληρώνονται διότι τα επιγραμμικά καταστήματα δεν εξυπηρετούν τη χώρα του 
καταναλωτή. Θα πρέπει, λοιπόν, να δημιουργηθούν κίνητρα και για τους εμπόρους.

– Παρά το ότι τα μισά ευρωπαϊκά νοικοκυριά διαθέτουν μία διαδικτυακή σύνδεση 
υψηλής ταχύτητας, οι καταναλωτές διστάζουν να αγοράσουν προϊόντα επιγραμμικά 
εξαιτίας έλλειψης εμπιστοσύνης. Μία άλλη έρευνα κατέδειξε ότι μόνο 12% των 
χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ νοιώθουν ασφαλείς να προβούν σε συναλλαγές 
στο διαδίκτυο. Το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχει μία ισχυρή θέληση των 
καταναλωτών να εκμεταλλευτούν πλήρως την ενιαία αγορά: ένα τρίτο των 
καταναλωτών δηλώνει ότι θα αγόραζε επιγραμμικά από άλλη χώρα εάν τα προϊόντα 
είναι φθηνότερα ή καλύτερα. Δυστυχώς, μόνο το 7% το κάνει πράξη. Εάν 
εμπνεύσουμε στους καταναλωτές μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, θα αποδεσμεύσουμε το 
πλήρες οικονομικό δυναμικό της ευρωπαϊκής επιγραμμικής ενιαίας αγοράς, που 
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αντιπροσωπεύει περισσότερο από 100 δισ. ευρώ σε έσοδα.
– Υπάρχει έλλειψη αποτελεσματικής επιβολής της νομοθεσίας και προσφυγής σε 

ένδικα μέσα, μέσα απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των αγορών. Υπάρχουν 
μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την επίλυση των 
προβλημάτων στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο πράγμα που δυσαρεστεί τους 
καταναλωτές.

Για τη γρήγορη ενίσχυση της εμπιστοσύνης όλων των φορέων στην αγορά του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, απαιτείται λοιπόν μία σύντομη βελτίωση της εφαρμογής της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας που θα αποβεί προς όφελος όλων των ευρωπαίων καταναλωτών και των εμπόρων 
λιανικής πώλησης. Είναι ζωτικής σημασίας οι ευρωπαίοι ηγέτες και διαμορφωτές πολιτικής 
να εξετάσουν το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις συμφωνίες σε θέματα διανομής, 
τους κανονισμούς για τα εμπορικά σήματα, τις διατάξεις για τις υπηρεσίες και τους 
καταναλωτές, ώστε να εξασφαλιστεί ότι είναι επίκαιροι σε σχέση με την αγορά του 21ου 
αιώνα, και ότι τόσο οι καταναλωτές όσο και οι έμποροι λιανικής μπορούν να επωφεληθούν 
από αυτήν.

Η βασική πρόκληση σήμερα είναι να επιτύχουμε μία πραγματική ενιαία επιγραμμική αγορά 
στην Ευρώπη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν η ευρωπαϊκή οικονομία προσαρμοστεί 
στην ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά του 21ου αιώνα. Πρέπει να δημιουργηθεί μία δυνατή 
ευρωπαϊκή αγορά που θα επιτρέπει στην ΕΕ να είναι ανταγωνιστική στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας αγοράς. Η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων που θα 
ενισχύσουν την εμπιστοσύνη τόσο των καταναλωτών όσο και των εμπόρων λιανικής, και θα 
επιτρέψουν στην Ευρώπη να παίξει κινητήριο ρόλο στην ψηφιακή οικονομία. Για το λόγο 
αυτό, είναι απαραίτητη η πρόβλεψη σαφών οδηγιών προς τους χρήστες του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά της πληροφόρησης και τις 
θεμιτές εμπορικές πρακτικές τις οποίες οι επιχειρήσεις πρέπει να παρέχουν και οι 
καταναλωτές να απαιτούν στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πρέπει να υπάρξει μία αποφασιστική προσπάθεια για την προώθηση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των χρηστών που μπορεί να επιτευχθεί με την 
ενημέρωση τους σχετικά με τα δικαιώματά τους και τα μέσα επιβολής τους στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Επιτροπή και οι εθνικές αρχές επιβολής της νομοθεσίας πρέπει, ως εκ τούτου, να εντείνουν 
τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο της επίτευξης ενός υψηλού
επιπέδου προστασίας του ηλεκτρονικού καταναλωτή, και να εξοπλίσουν τους καταναλωτές 
με την απαραίτητη εμπιστοσύνη που θα τους επιτρέψει να εκμεταλλευθούν πλήρως το 
δυναμικό της ενιαίας αγοράς. Η ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς και 
επιβολής της νομοθεσίας που θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των παραγωγών και των 
καταναλωτών, είναι απαραίτητες για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό, με τη 
σειρά του, θα οδηγήσει σε αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, που αποτελούν και αυτές 
σημαντικό παράγοντα για την οικονομική ανάκαμψη.

Ο εισηγητής σας χαιρετίζει τις δεκατρείς συστάσεις που περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής και αφορούν τις δράσεις για τη δρομολόγηση μίας πολιτικής και των 
ανάλογων πρακτικών στον τομέα του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα επιθυμούσε 
μία πιο εμπεριστατωμένη κριτική ανάλυση σχετικά με τις εναλλακτικές λύσεις που 
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προσφέρονται στους έξι τομείς προτεραιότητας για την ανάληψη δράσης που προτείνονται,
και οι οποίοι κατά την άποψή του είναι απαραίτητοι για την αύξηση και την ενίσχυση του 
διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου:

1. Ενίσχυση της πρόσβασης των ευρωπαίων χρηστών στο διαδίκτυο. Για να είναι σε 
θέση να αγοράσουν, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν κάποια ποιοτική πρόσβαση 
στο διαδίκτυο. Θα πρέπει να αναληφθούν ορισμένες δράσεις που θα συμβάλλουν στην 
αύξηση του αριθμού των χρηστών του διαδικτύου, και στη βελτίωση της ποιότητας 
και της ταχύτητας της ηλεκτρονικής σύνδεσης στις χώρες και περιοχές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτουν καλής ποιότητας σύνδεση.

2. Επίλυση του προβλήματος του κατακερματισμού της τηλεματικής αγοράς. 
Πολλοί πωλητές δημιουργούν εμπόδια στις διακρατικές αγορές, εφόσον ορισμένες 
υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμες επιγραμμικά για τα άτομα συγκεκριμένων περιοχών ή 
χωρών της Ένωσης. Αυτό μερικές φορές οφείλεται στο γεγονός ότι ανακατευθύνουν 
τους καταναλωτές στους εθνικούς τους ιστότοπους όταν εντοπίζουν ένα IP από άλλη 
χώρα, ή, απλώς, διότι αρνούνται να πωλήσουν προϊόντα σε καταναλωτές ορισμένων 
χωρών. Γι' αυτό το λόγο, είναι απαραίτητη η ενίσχυση της εφαρμογής του άρθρου 20, 
παράγραφος 2 της οδηγίας για τις υπηρεσίες που απαγορεύει την εφαρμογή
διακρίσεων προς τους πελάτες βάσει της εθνικότητας ή του τόπου διαμονής τους.

3. Επίλυση του προβλήματος του κατακερματισμού των κανονισμών προστασίας 
των καταναλωτών. Η εφαρμογή της νέας οδηγίας για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών θα αποτελέσει ακόμα ένα βήμα προόδου όχι μόνο κατά την υπογραφή 
των συμβάσεων, αλλά και για την υπέρβαση των προβλημάτων που πιθανόν να 
δημιουργηθούν μεταξύ αγοραστού και πωλητού που υπόκεινται στην ίδια κανονιστική 
ρύθμιση.

4. Απαραίτητη η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών κατά τις 
επιγραμμικές αγορές. Πολλοί καταναλωτές δεν αγοράζουν προϊόντα επιγραμμικά 
γιατί δεν εμπιστεύονται την ασφάλεια αυτής της αγοράς για διάφορους λόγους. 
Μερικοί νοιώθουν ανυπεράσπιστοι όταν αγοράζουν προϊόντα από άτομα που δεν 
μπορούν να δουν, διότι είτε νοιώθουν ότι μπορεί να παραπλανηθούν είτε ότι το προϊόν 
μπορεί να είναι ελαττωματικό ή διαφορετικό από αυτό που επιδεικνύεται στην οθόνη.
Για την αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην επιγραμμική αγορά πρέπει 
να ληφθούν ορισμένα μέτρα:

 Δημιουργία και εφαρμογή ενός Ευρωπαϊκού Σήματος Αξιοπιστίας.
 Ενίσχυση της επαγρύπνησης και της εποπτείας του διαδικτύου.
 Είναι απαραίτητες οι εκστρατείες ενημέρωσης μέσω των οποίων οι 

καταναλωτές μπορούν να μάθουν για τα δικαιώματά τους, τα στοιχεία που 
πρέπει να διαθέτει μία ιστοθέση για να είναι αξιόπιστη, τα ασφαλή μέσα 
πληρωμής κ.λπ..

 Διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών μέσω της ασφάλειας και της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία κινήτρων στους επιχειρηματίες να 
αναπτύξουν το ηλεκτρονικό εμπόριο. Πολλοί επιχειρηματίες δεν παρουσιάζουν 
επιγραμμικά τα προϊόντα τους εξαιτίας των πολλών δυσχερειών που πρέπει να 
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αντιμετωπίσουν. Ορισμένοι κανόνες σχετικά με τους φόρους, τη διαχείριση των 
αποβλήτων, κ.λπ., διαφέρουν πολύ από τη μία εθνική αγορά στην άλλη, πράγμα που 
δημιουργεί ένα δύσκαμπτο, πολυδάπανο και απρόβλεπτο επιχειρηματικό περιβάλλον. 
Πρέπει, λοιπόν, να εγκριθούν κανονιστικές προτάσεις που θα δημιουργούν κίνητρα 
για την προώθηση αυτού του είδους εμπορίου στους πωλητές λιανικού εμπορίου, με 
τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν για τους καταναλωτές:

 Απλούστευση των υποχρεώσεων υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για τις 
επιχειρήσεις πώλησης προϊόντων εξ αποστάσεως·

 Βελτίωση των μηχανισμών επιγραμμικής πληρωμής·
 Επιβολή ενιαίων ταχυδρομικών και τραπεζικών δαπανών σε όλη την ΕΕ·
 Πρακτικές λύσεις σε προβλήματα σχετικά με τις πληρωμές και τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτως ώστε οι προμηθευτές να μην υποχρεούνται να 
πληρώσουν σε διάφορες χώρες για τα ίδια αγαθά·

 Ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο της κλίμακας των διαφημίσεων μέσω του 
διαδικτύου·

 Βελτίωση των μηχανισμών επίλυσης διαφορών μεταξύ προμηθευτών και 
καταναλωτών.

6. Ανάληψη προσπαθειών για την εξασφάλιση της προστασίας των ανηλίκων που 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Θα πρέπει να θεσπιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
βάσει κανονισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα εξασφαλίζουν την προστασία των 
ανηλίκων από την πρόσβαση σε επιβλαβές επιγραμμικό περιεχόμενο, όπως η 
πορνογραφία, α αγορά προϊόντων καπνού ή οινοπνευματωδών ποτών, τα στοιχήματα
μέσω του διαδικτύου, οι συζητήσεις με αγνώστους και η χρησιμοποίηση των 
κοινωνικών δικτύων.

Άποψη του εισηγητή σας είναι ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν και να προσαρμοστούν οι 
ευρωπαϊκοί κανονισμοί που ισχύουν για το off-line εμπόριο στο on-line εμπόριο, ώστε να 
δημιουργηθεί μία πραγματική ολοκληρωμένη ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, έτοιμη να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκόσμιας οικονομίας του 21ου αιώνα.


