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Θέμα: Αναφορά 1127/2012 του J. M., (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι η εσωτερική αγορά δεν λειτουργεί στην ΕΕ. Εξηγεί την ανωτέρω 
δήλωση παραθέτοντας παραδείγματα, όπως ότι επιχείρησε να παραγγείλει μέσω Διαδικτύου 
προϊόντα από τη Γερμανία με παράδοση στον τόπο κατοικίας του, την Πορτογαλία. 
Ορισμένοι διαδικτυακοί πάροχοι δεν διεκπεραιώνουν παραγγελίες από συγκεκριμένα κράτη 
μέλη ή παραπέμπουν αυτομάτως στον εθνικό πάροχο της χώρας προέλευσης της 
παραγγελίας. Άλλοι παρέχουν μόνο αποστολή προς συγκεκριμένα κράτη μέλη. Ο αναφέρων 
είναι της γνώμης ότι αγοραστές από μικρές χώρες, συχνά από τη νότια και την ανατολική 
Ευρώπη υπόκεινται κατ’ αυτόν τον τρόπο σε διακρίσεις, πιθανώς λόγω ελλιπούς ασφάλειας 
δικαίου σε ορισμένα κράτη μέλη. Η ισχύουσα κατάσταση οδηγεί σε στρέβλωση του 
ανταγωνισμού διότι ορισμένες εθνικές αγορές δεν είναι τελείως ανοιχτές, με αποτέλεσμα ο 
καταναλωτής να μην μπορεί να κάνει χρήση της εσωτερικής αγοράς και να καταβάλλει 
υπερβολικά υψηλά ποσά για ορισμένα προϊόντα. Ο αναφέρων ζητεί βελτίωση της νομοθεσίας 
της ΕΕ και υποβάλλει σχετικά προτάσεις.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 20 Δεκεμβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Φεβρουαρίου 2013

Η πρακτική παρόχων υπηρεσιών να προβαίνουν σε διακρίσεις με βάση την εθνικότητα ή τον 
τόπο κατοικίας του αποδέκτη αντιμετωπίζεται από το άρθρο 20. παράγραφος 2 της Οδηγίας 
2006/123/EΚ σχετικά με τις υπηρεσίες  στην Εσωτερική Αγορά (Οδηγία για τις Υπηρεσίες). 
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Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή "τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι γενικές προϋποθέσεις 
πρόσβασης σε μια υπηρεσία, που διατίθενται στο κοινό από τον πάροχο της υπηρεσίας, δεν 
εισάγουν διακρίσεις λόγω ιθαγένειας ή τόπου κατοικίας του αποδέκτη".

Όμως, επιτρέπονται διαφορές στις προϋποθέσεις πρόσβασης "όταν αυτές δικαιολογούνται 
άμεσα από αντικειμενικά κριτήρια" τα οποία, όπως διευκρινίζεται στην αιτιολογική σκέψη 95 
της Οδηγίας περί υπηρεσιών, μπορεί να περιλαμβάνουν διαφορετικές συνθήκες της αγοράς ή 
πρόσθετο κόστος λόγω απόστασης στην παρεχόμενη υπηρεσία.

Το άρθρο 20, παράγραφος 2 της εν λόγω Οδηγίας έχει μεταφερθεί στην έννομη τάξη όλων 
των κρατών μελών. Εμπίπτει ως εκ τούτου στις αρμόδιες εθνικές αρχές να διεξαγάγουν μία 
ανάλυση ανά περίπτωση για να διαπιστώσουν κατά πόσο υφίσταται παραβίαση της εθνικής 
νομοθεσίας σχετικά με την μεταφορά της αρχής μη διάκρισης, όπως αυτή καθιερώνεται από 
το άρθρο 20, παράγραφος 2 της Οδηγίας περί υπηρεσιών. 
Με σκοπό να βοηθηθούν οι εν λόγω εθνικές αρχές να αξιολογήσουν ποιες διαφορές στη 
μεταχείριση ή αρνήσεις για παροχή υπηρεσίας μπορούν ή όχι να θεωρηθούν 
δικαιολογημένες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε ένα έγγραφο το 2012 το οποίο παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρο 20, παράγραφος 21. Πέραν από τη 
διαδικασία επιβολής, οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ζητήσουν βοήθεια από τα 
Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών (ΕCC), ιδιαίτερα σε διασυνοριακές καταστάσεις. Ο 
αναφέρων κατοικεί στην Πορτογαλία και συναντά προβλήματα μ' έναν γερμανό έμπορο και, 
ως εκ τούτου, θα πρέπει να έρθει σε επαφή είτε με το γερμανικό ECC είτε με το αντίστοιχο 
της Πορτογαλίας2.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να παρέχουν  τις υπηρεσίες τους σε όλη 
την ΕΕ και να χρησιμοποιούν πλήρως τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Επιτροπή έχει επίσης αναγνωρίσει στην ανακοίνωσή της με τίτλο "ένα συνεκτικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην ενιαία ψηφιακή αγορά ηλεκτρονικού 
εμπορίου και διαδικτυακών υπηρεσιών,"3 ένα διεξοδικό κατάλογο δράσεων που θα 
διευκολύνουν περαιτέρω τις διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις. Οι εν λόγω δράσεις 
περιλαμβάνουν π.χ. την ανάπτυξη υπηρεσιών αξιόπιστης μορφής πληρωμών και παράδοσης 
για διασυνοριακές πωλήσεις καθώς και την ανάπτυξη μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης 
των διαφορών (ADR) συμπεριλαμβανομένων αυτών που εφαρμόζονται στην επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών ηλεκτρονικής μορφής (ODR). Με βάση την υφιστάμενη 
ευρωπαϊκή νομοθεσία, δεν υπάρχει όμως, αδιαμφισβήτητο δικαίωμα αγοράς ή υποχρέωσης 
πώλησης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει, όμως, υπόψη τις προτάσεις του αναφέροντα 
σχετικά με την αλλαγή του εφαρμοζόμενου νομικού πλαισίου.

Συμπέρασμα

Το άρθρο 20, παράγραφος 2 της Οδηγίας περί Υπηρεσιών καθορίζει την αρχή της μη 
διακρίσεως η οποία επιβάλλεται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Οι καταναλωτές μπορεί να 
ζητήσουν βοήθεια από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
καταβάλει προσπάθειες να βελτιώσει περαιτέρω τις διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/services-dir/implementation/report/SWP_article20.2_en.pdf.
2 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://ec.europa.eu/consumers/ecc/index_en.htm.
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0942:FIN:EN:PDF.


