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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η αξιοποίηση της πλήρους δυνατότητας της διαδικτυακής 
εσωτερικής αγοράς εμποδίζεται πρωτίστως από την ύπαρξη ενός συνονθυλεύματος από 
διάφορες νομοθετικές διατάξεις και ελάχιστων έως μηδαμινών «διαλειτουργικών» 
προτύπων και πρακτικών·

2. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην υποβολή νομοθετικών 
προτάσεων και όχι στην εκπόνηση εγγράφων-πλαισίων όπου απαριθμούνται μέτρα που 
ήδη αναμένονται και συχνά έχουν αναβληθεί επί αρκετά χρόνια·

3. πιστεύει ότι η πλήρης εναρμόνιση των εξαιρέσεων και των περιορισμών στα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
ψηφιακής αγοράς·

4. πιστεύει ότι η πρόσφατη πρόταση κανονισμού για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων, το οποίο μπορεί να συμφωνηθεί από τους αντισυμβαλλόμενους ως 
εναλλακτικό των εθνικών δικαίων πωλήσεων, έχει σημαντικές δυνατότητες για την 
αντιμετώπιση του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς, καθιστώντας παράλληλα τα 
καταστήματα του Διαδικτύου πιο προσβάσιμα και νομικά αξιόπιστα και για τους 
καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις·

5. πιστεύει ότι τα πολιτισμικά έργα και οι υπηρεσίες που πωλούνται επιγραμμικά -όπως τα 
ψηφιακά βιβλία- πρέπει να επωφελούνται από την ίδια προτιμησιακή μεταχείριση με τα 
συγκρίσιμα προϊόντα σε παραδοσιακή μορφή, όπως τα βιβλία τσέπης, και κατά συνέπεια 
να υπόκεινται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ· στο πλαίσιο αυτό, φρονεί ότι η εφαρμογή 
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για τις ψηφιακές εκδόσεις θα ενθάρρυνε την ανάπτυξη 
νόμιμης προσφοράς και θα καθιστούσε τις ψηφιακές πλατφόρμες πολύ πιο ελκυστικές·

6. ζητεί από την Επιτροπή, προκειμένου να μην εισάγονται διακρίσεις εις βάρος αγαθών και 
υπηρεσιών συγκεκριμένης μορφής, να διασαφηνίσει επειγόντως ότι δεν θα προσφύγει 
ενάντια στα κράτη μέλη που αποφασίζουν να εφαρμόσουν στα ψηφιακά βιβλία και 
ηχοβιβλία με δυνατότητα μεταφόρτωσης τον ίδιο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει 
για συγκρίσιμα προϊόντα τα οποία εκδίδονται σε άλλη μορφή· σε αυτό το πλαίσιο, θεωρεί 
ότι η πρόθεση της Επιτροπής να επανέλθει με σχετική πρόταση μέχρι τα τέλη του 2013 
είναι ανεπαρκής για την επίτευξη έγκαιρου διακανονισμού στο ζήτημα·

7. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για νομικό πλαίσιο για τη συλλογική διαχείριση 
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συναφών δικαιωμάτων, προκειμένου 
να διασφαλιστεί βελτιωμένη λογοδοσία, διαφάνεια και διακυβέρνηση των εταιριών 
διαχείρισης συλλογικών δικαιωμάτων, να θεσπιστούν μηχανισμοί αποτελεσματικής 
επίλυσης των διαφορών και να αποσαφηνιστούν και να απλουστευτούν τα συστήματα 
χορήγησης άδειας·
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8. θεωρεί ουσιώδη τη σαφή και κατανοητή πληροφόρηση των χρηστών του Διαδικτύου, 
σχετικά με το ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, για ποιον σκοπό, και για πόσο 
διάστημα αποθηκεύονται, με στόχο την ενίσχυση αφενός των δικαιωμάτων τους και 
αφετέρου της εμπιστοσύνης τους προς το Διαδίκτυο· τονίζει ότι κατά την αναθεώρηση 
του κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των δεδομένων πρέπει να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια και η σαφήνεια δικαίου καθώς και ένα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας 
δεδομένων· επικροτεί την ανακοίνωση ευρωπαϊκής συνολικής στρατηγικής για το θέμα 
της υπολογιστικής νέφους για το 2012 και αναμένει, ιδιαίτερα, τη διασαφήνιση των 
ζητημάτων σχετικά με τη δικαιοδοσία, την προστασία των δεδομένων και τους τομείς 
ευθύνης·

9. ζητεί διευκρίνιση για το γεγονός ότι οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών υποχρεούνται 
να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ και με το δίκαιο 
του ανταγωνισμού της ΕΕ και να συμμορφώνονται με την προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και με την οδηγία περί ηλεκτρονικού εμπορίου1 και τη 
δέσμη μέτρων περί τηλεπικοινωνιών2  κατά την επεξεργασία και/ή τη συλλογή δεδομένων 
εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από το πού αποθηκεύονται και/ή πού υφίστανται επεξεργασία 
τα εν λόγω δεδομένα· εκτιμά ότι η ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά την ταυτοποίηση 
των παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών θα συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών και στην προώθηση των βέλτιστων πρακτικών στον εν 
λόγω τομέα, και θα λειτουργούσε ως βασικό κριτήριο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού 
σήματος εγγυημένης ποιότητας·

10. υπενθυμίζει ότι οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών υποχρεούνται, σύμφωνα με το άρθρο 
5 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ, να δηλώνουν σαφώς την ταυτότητά τους και ότι η 
συμμόρφωση προς αυτήν την υποχρέωση συμβάλλει σε αποφασιστικό βαθμό στη 
διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο ηλεκτρονικό εμπόριο·

11. χαιρετίζει με μεγάλο ενδιαφέρον την πρόταση της Επιτροπής για την αμοιβαία 
αναγνώριση της ηλεταυτοποίησης και της ηλεπαλήθευσης, καθώς και για τις ψηφιακές 
υπογραφές·

12. υποστηρίζει ένθερμα τη λήψη μέτρων, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, για την αποτροπή της πώλησης προϊόντων απομίμησης και την 
πειρατεία προϊόντων στο Διαδίκτυο·

13. θεωρεί βασική προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη των χρηστών την ταχεία και οικονομικά 
αποτελεσματική επίλυση διαφορών, ιδίως σε σχέση με επιγραμμικές συναλλαγές· ως εκ 
τούτου, επικροτεί τις προτάσεις τις Επιτροπής για την εξωδικαστική επίλυση και την 
επιγραμμική διευθέτηση διαφορών βάσει του δικαίου των καταναλωτών και αναμένει με 
ενδιαφέρον την εξαγγελθείσα νομοθετική πρωτοβουλία για την επίλυση των διαφορών 
μεταξύ εταιρειών·

                                               
1 Οδηγία 2000/31/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες 
νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην 
εσωτερική αγορά (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σελ. 1).
2 Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 (ΕΕ L 
337 της 18.12.2009, σελ. 11) και Οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Νοεμβρίου 2009 (ΕΕ L 337 της 18.12.2009, σελ. 37).
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14. θεωρεί βασική προτεραιότητα την επέκταση των ευρυζωνικών δικτύων, και ιδίως τη 
σύνδεση αγροτικών, απόκεντρων και εξόχως απομακρυσμένων περιοχών με τα δίκτυα 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών·  ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να επανεξετάζει συνεχώς 
και, όπου ενδείκνυται, να διασφαλίζει με τη θέσπιση κανονισμών ότι διατηρείται η 
ουδετερότητα δικτύου, και ότι δεν καθίσταται δυσχερής και δεν παρακωλύεται η 
πρόσβαση των παρόχων υπηρεσιών Διαδικτύου στις υποδομές δικτύου.
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