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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0588/2010, του Reinhard Rink, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
άνιση μεταχείριση σύμφωνα με το άρθρο 5, περίπτωση ε), της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο

1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με το άρθρο 5, περίπτωση ε), της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για ορισμένες νομικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, 
στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»), για τους φορείς παροχής 
υπηρεσιών των οποίων η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, τα στοιχεία της 
σχετικής εποπτικής αρχής πρέπει να αναφέρονται στις πληροφορίες ταυτότητας. Άλλοι 
φορείς παροχής υπηρεσιών, ιδιωτικοί ή δημόσιοι, των οποίων η δραστηριότητα υπόκειται σε 
κανονιστικό φορέα, αλλά οι οποίοι δεν υπόκεινται σε καθεστώς έγκρισης, δεν χρειάζεται να 
παρέχουν τη συγκεκριμένη πληροφορία στις πληροφορίες ταυτότητάς τους. Ο αναφέρων 
θεωρεί ότι αυτό είναι άδικο και ζητεί επανόρθωση της κατάστασης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Οκτωβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου 2011.

Το άρθρο 5 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο1 υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
διασφαλίζουν ότι ένας φορέας παροχής υπηρεσιών καθιστά διαθέσιμες στο κοινό ορισμένες 
ελάχιστες πληροφορίες που τον αφορούν, συμπεριλαμβανομένων της επωνυμίας, της 
                                               
1 Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1-16.
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γεωγραφικής και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, του επαγγελματικού τίτλου, της εγγραφής σε 
επαγγελματική ένωση ή της μνείας των ισχυόντων επαγγελματικών κανόνων. Σύμφωνα με το 
άρθρο 5, παράγραφος 1, περίπτωση ε), εφόσον η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς 
έγκρισης, ο φορέας παροχής υπηρεσιών πρέπει να παρέχει τα στοιχεία της σχετικής 
εποπτικής αρχής.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι το άρθρο 5 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν παρέχει 
εξαντλητικό κατάλογο των υποχρεώσεων παροχής γενικών πληροφοριών. Περιέχει τις 
προϋποθέσεις πληροφόρησης που θεωρήθηκαν σημαντικότερες για την ανάπτυξη των 
υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Ωστόσο, τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
απαιτούν από τους φορείς παροχής υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός τους να 
καθιστούν διαθέσιμες άλλες πληροφορίες, σε συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ. Σε αυτές 
μπορεί να περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τις εποπτικές αρχές τις οποίες πρέπει να 
παρέχουν οι φορείς παροχής υπηρεσιών που δεν υπόκεινται σε καθεστώς έγκρισης.

Πρόσφατα η Επιτροπή διοργάνωσε δημόσια διαβούλευση με σκοπό να προσδιοριστούν τα 
εμπόδια στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της 
οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η διαβούλευση κάλυψε, μεταξύ άλλων, τις 
προϋποθέσεις πληροφόρησης της οδηγίας. Η Επιτροπή έλαβε περισσότερες από 
430 απαντήσεις και επί του παρόντος εξετάζει προσεκτικά τις απόψεις των ερωτηθέντων.

Συμπεράσματα

Βάσει των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης και των πληροφοριών από 
συζητήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή θα δημοσιεύσει το 2011 ανακοίνωση σχετικά 
με το ηλεκτρονικό εμπόριο, στο πλαίσιο της οποίας θα εξετάσει το ζήτημα των γενικών 
απαιτήσεων πληροφόρησης.


