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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 

αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακρίσεων με βάση την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής και εγκατάστασης των πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς 

αποτελεί βασικό μέσο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πελάτες και εμπορευόμενοι μπορούν 

να πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές χωρίς να υπόκεινται σε αδικαιολόγητες διακρίσεις.  

 

Ο κανονισμός θεσπίζει δεσμευτικές υποχρεώσεις για τους εμπορευόμενους από την 

ημερομηνία που τίθεται σε εφαρμογή, ούτως ώστε οι πελάτες να μπορούν να αγοράζουν 

προϊόντα στα οποία έχουν πρόσβαση και αίρει τις συνέπειες των διακρίσεων με βάση την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή εγκατάστασης ή τις υπηρεσίες πληρωμής. Με τον κανονισμό 

επιδιώκεται να καταργηθούν όλοι οι αδικαιολόγητοι φραγμοί στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να 

πραγματοποιηθεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς.   

 

Εκτός από την άρση των φραγμών που έχουν ως αποτέλεσμα αδικαιολόγητες διακρίσεις, ο 

κανονισμός καθιστά σαφές ότι οι επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωμένες να ασκούν τις 

δραστηριότητές τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Με τον κανονισμό αναγνωρίζεται ότι πρέπει 

να υπάρξουν διασαφηνίσεις όσον αφορά την υποχρέωση των επιχειρήσεων να παρέχουν 

προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες εκτός της επικράτειας στην οποία ασκούν τις 

δραστηριότητές τους. Είναι κεφαλαιώδες να μην επιβληθούν πρόσθετα βάρη στους 

εμπορευόμενους.  

 

Με τον κανονισμό αυτό αναγνωρίζεται εξάλλου η σπουδαιότητα της εγκαθίδρυσης μιας 

πραγματικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς για όλους τους πολίτες και δίδεται κατεύθυνση και για 

άλλες σημαντικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες, όπως η αναμόρφωση 

του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, του οπτικοακουστικού κλάδου και της φορολογίας. 

Οι ίδιες αρχές θα πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να δημιουργηθεί μια φιλική προς τους 

χρήστες και τις επιχειρήσεις ψηφιακή ενιαία αγορά. 

 

Η παρούσα γνωμοδότηση αποσκοπεί να επιφέρει βελτιώσεις και διασαφηνίσεις σε μια σειρά 

ζητημάτων που εκτίθενται στη συνέχεια.  

 

Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 

 

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ευθυγραμμίζεται με εκείνο της οδηγίας 

2006/123/ΕΚ προκειμένου να διασφαλίζεται νομική συνέχεια και βεβαιότητα για τους 

εμπορευόμενους και τους πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, οι μη οικονομικές 

υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, οι υπηρεσίες μεταφορών, οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, 

οι δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών, οι υπηρεσίες υγείας και ορισμένες κοινωνικές 

υπηρεσίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Όσον αφορά το 

υλικό που προστατεύεται βάσει των δικαιωμάτων του δημιουργού και το οπτικοακουστικό 

περιεχόμενο είναι σημαντικό οι σχετικές μεταρρυθμίσεις να επέλθουν προτού αξιολογηθεί εάν 

μια δυνητική ενσωμάτωση θα ήταν επωφελής τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους 

σχετικούς κλάδους.  

 

Πρόσβαση σε επιγραμμικές διεπαφές 
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Η έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης σε επιγραμμικές διεπαφές και η ανακατεύθυνση 

θεωρούνται ως μια πρακτική που προκαλεί απελπισία στους πελάτες και η παρούσα πρόταση 

ρυθμίζει το ζήτημα αυτό, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες θα μπορούν να έχουν ανά πάσα στιγμή 

πρόσβαση στη διεπαφή που επιθυμούν και ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τοποθεσίας στην 

οποία βρίσκονται. 

 

 

 

Διάκριση των πελατών με βάση τον τόπο διαμονής 

 

Η εφαρμογή διαφορετικών γενικών όρων και προϋποθέσεων για τους πελάτες ως αποτέλεσμα 

διακρίσεων με βάση την διαμονή απαγορεύεται. Η τήρηση ωστόσο των διατάξεων του 

κανονισμού δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως επιβολή περιορισμών στους εμπορευόμενους 

να αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε διαφορετικά κράτη μέλη με στοχευμένες 

προσφορές και διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις, υπό τον όρο ότι ένας αλλοδαπός 

πελάτης θα έχει πρόσβαση στα προϊόντα αυτά ή τις υπηρεσίες αυτές με τα ίδια συμβατικά 

δικαιώματα και τις ίδιες συμβατικές υποχρεώσεις που ισχύουν για τις εθνικές συναλλαγές. 

Επιπλέον η τήρηση του παρόντος κανονισμού δεν επιβάλλει ούτε υποχρέωση παροχής αγαθών 

εκτός των συνόρων, ούτε υποχρέωση απόσυρσής τους από τη χώρα εγκατάστασης ή κατοικίας 

του πελάτη. 

 

Διακρίσεις με βάση τις πληρωμές 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οι εμπορευόμενοι δεν μπορούν να 

απορρίπτουν ή να επιβάλλουν άλλες διακρίσεις με βάση τα μέσα πληρωμής. Ειδικότερα, όσον 

αφορά τα μέσα πληρωμής με κάρτα, όταν γίνεται δεκτό ένα μέσο πληρωμής συγκεκριμένου 

σήματος και κατηγορίας, ο εμπορευόμενος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται το ίδιο σήμα και 

την ίδια κατηγορία ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης της εν λόγω μεθόδου πληρωμής. Με 

τη διάταξη αυτή οι εμπορευόμενοι δεν είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται όλα τα μέσα 

πληρωμής με κάρτα.  

 

Επιβολή και παροχή βοήθειας στους πελάτες 

 

Τα κράτη μέλη καλούνται να ορίσουν όργανα που διασφαλίζουν την αποτελεσματική επιβολή 

της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και βοηθούν τους πελάτες όταν αυτοί χρειάζονται 

βοήθεια.  

 

Αναθεώρηση του κανονισμού 

 

Η πρώτη αξιολόγηση θα έχει μεγάλη σημασία, καθόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 

αξιολογήσει την εμβέλεια και την εφαρμογή της πρότασης αυτής, λαμβάνοντας υπόψη τις 

νομοθετικές εξελίξεις στους τομείς της προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού, της 

φορολογίας, των οπτικοακουστικών υπηρεσιών και της φορητότητας του επιγραμμικού 

περιεχομένου.  

 

Ημερομηνία εφαρμογής 

 

Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται 6 μήνες μετά τη δημοσίευσή του και θα δώσει στους πελάτες 

τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την άρση των εμποδίων που προκαλούνται από 
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αδικαιολόγητες διακρίσεις.  

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 

και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 

έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες: 

Τροπολογία   1 

Πρόταση κανονισμού 

Τίτλος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την 

αντιμετώπιση του γεωγραφικού 

αποκλεισμού και άλλων μορφών 

διακριτικής μεταχείρισης με βάση την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών εντός της 

εσωτερικής αγοράς και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ 

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την 

αντιμετώπιση του γεωγραφικού 

αδικαιολόγητου αποκλεισμού και άλλων 

μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση 

την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον 

τόπο εγκατάστασης των πελατών εντός της 

εσωτερικής αγοράς και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ 

 

Τροπολογία   2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 1 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το ρόλο 

των εθνικών κοινοβουλίων στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 

 

Τροπολογία   3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 1 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 

της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 

εφαρμογή των αρχών της 

επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Προκειμένου να υλοποιηθεί ο 

στόχος της διασφάλισης της καλής 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ως 

χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα στον 

οποίον εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία, μεταξύ άλλων, αγαθών και 

υπηρεσιών, δεν αρκεί να καταργηθούν 

μόνο οι κρατικοί φραγμοί μεταξύ των 

κρατών μελών. Αυτή η κατάργηση είναι 

δυνατό να υπονομεύεται από ιδιώτες οι 

οποίοι θέτουν εμπόδια που δεν συνάδουν 

με τις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς. 

Αυτό συμβαίνει όταν εμπορευόμενοι 

δραστηριοποιούμενοι σε κράτος μέλος 

αποκλείουν ή περιορίζουν την πρόσβαση 

στις επιγραμμικές διεπαφές τους, π.χ. 

δικτυακούς τόπους και εφαρμογές, 

πελατών από άλλα κράτη μέλη οι οποίοι 

επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 

διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές 

(πρακτική γνωστή ως γεωγραφικός 

αποκλεισμός). Συμβαίνει επίσης και μέσω 

άλλων ενεργειών από ορισμένους 

εμπορευόμενους οι οποίες συνίστανται 

στην εφαρμογή διαφορετικών γενικών 

προϋποθέσεων πρόσβασης στα αγαθά και 

τις υπηρεσίες τους για τέτοιους πελάτες 

από άλλα κράτη μέλη, τόσο σε 

επιγραμμικό όσο και μη επιγραμμικό 

περιβάλλον. Μερικές φορές είναι δυνατό 

να υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για 

τέτοια διαφορετική μεταχείριση, αλλά σε 

άλλες περιπτώσεις οι εμπορευόμενοι 

αρνούνται στους καταναλωτές που 

(1) Προκειμένου να υλοποιηθεί ο 

στόχος της διασφάλισης της καλής 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ως 

χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα στον 

οποίον εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία, μεταξύ άλλων, αγαθών και 

υπηρεσιών, δεν αρκεί να καταργηθούν 

μόνο οι κρατικοί φραγμοί μεταξύ των 

κρατών μελών. Αυτή η κατάργηση είναι 

δυνατό να υπονομεύεται από ιδιώτες οι 

οποίοι θέτουν παντοειδή εμπόδια που δεν 

συνάδουν με τις ελευθερίες της εσωτερικής 

αγοράς. Αυτό συμβαίνει όταν 

εμπορευόμενοι δραστηριοποιούμενοι σε 

κράτος μέλος αποκλείουν ή περιορίζουν 

την πρόσβαση στις επιγραμμικές διεπαφές 

τους, π.χ. δικτυακούς τόπους και 

εφαρμογές, πελατών από άλλα κράτη μέλη 

οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 

διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές 

(πρακτική γνωστή ως γεωγραφικός 

αποκλεισμός). Συμβαίνει επίσης και μέσω 

άλλων ενεργειών από ορισμένους 

εμπορευόμενους οι οποίες συνίστανται 

στην εφαρμογή διαφορετικών γενικών 

προϋποθέσεων πρόσβασης στα αγαθά και 

τις υπηρεσίες τους για τέτοιους πελάτες 

από άλλα κράτη μέλη, τόσο σε 

επιγραμμικό όσο και μη επιγραμμικό 

περιβάλλον. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις 

είναι δυνατό να υπάρχουν αντικειμενικοί 

λόγοι για τέτοια διαφορετική μεταχείριση, 

αλλά σε άλλες περιπτώσεις οι 

εμπορευόμενοι αρνούνται στους 
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επιθυμούν να συμμετάσχουν σε 

διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές την 

πρόσβαση σε αγαθά ή υπηρεσίες ή 

εφαρμόζουν διαφορετικές προϋποθέσεις σε 

αυτήν την περίπτωση, για καθαρά 

εμπορικούς λόγους. 

καταναλωτές που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε διασυνοριακές 

εμπορικές συναλλαγές την πρόσβαση σε 

αγαθά ή υπηρεσίες ή εφαρμόζουν 

διαφορετικές προϋποθέσεις σε αυτήν την 

περίπτωση, για μη αντικειμενικούς 

λόγους. Σύμφωνα με αναλύσεις που 

διενεργήθηκαν για την εκτίμηση 

αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, η κατάργηση του 

αδικαιολόγητου γεωγραφικού 

αποκλεισμού και άλλων μορφών 

διακριτικής μεταχείρισης με βάση την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών εντός της 

εσωτερικής αγοράς θα μπορούσε να 

συμβάλει σε μια αύξηση του μεγέθους της 

αγοράς της τάξης του 1,1% και σε μια 

μείωση των τιμών μεταξύ -0,5% και -

0,6% κατά μέσο όρο. Επιπλέον και όπως 

προκύπτει από το αποτέλεσμα της 

διαβούλευσης με την Επιτροπή αυτό θα 

μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της 

απογοήτευσης των πελατών δεδομένου 

ότι ο αδικαιολόγητος γεωγραφικός 

αποκλεισμός αποτελεί μια από τις κύριες 

αιτίες του. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Με αυτόν τον τρόπο ορισμένοι 

εμπορευόμενοι κατακερματίζουν την 

εσωτερική αγορά κατά μήκος των 

εσωτερικών συνόρων και παρεμποδίζουν 

την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και 

υπηρεσιών, περιορίζοντας έτσι τα 

δικαιώματα των πελατών και εμποδίζοντάς 

τους να επωφεληθούν από μεγαλύτερο 

εύρος επιλογών και τις βέλτιστες 

συνθήκες. Τέτοιες πρακτικές διακριτικής 

μεταχείρισης αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα που συμβάλλει στο σχετικά 

χαμηλό επίπεδο διασυνοριακών εμπορικών 

(2) Με αυτόν τον τρόπο ορισμένοι 

εμπορευόμενοι κατακερματίζουν την 

εσωτερική αγορά κατά μήκος των 

εσωτερικών συνόρων και παρεμποδίζουν 

την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και 

υπηρεσιών, περιορίζοντας έτσι τα 

δικαιώματα των πελατών και εμποδίζοντάς 

τους να επωφεληθούν από μεγαλύτερο 

εύρος επιλογών αγαθών και υπηρεσιών 

και από τις βέλτιστες συνθήκες. Τέτοιες 

πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης 

αποτελούν σημαντικό παράγοντα που 

συμβάλλει στο σχετικά χαμηλό επίπεδο 
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συναλλαγών εντός της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, και παρεμποδίζει 

την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της 

εσωτερικής αγοράς. Η αποσαφήνιση των 

περιπτώσεων στις οποίες δεν μπορεί να 

δικαιολογηθεί τέτοιου είδους διαφορετική 

μεταχείριση αναμένεται να εξασφαλίσει 

σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για όλους 

τους συμμετέχοντες σε διασυνοριακές 

συναλλαγές και να διασφαλίσει ότι οι 

κανόνες για τη μη διακριτική μεταχείριση 

είναι δυνατό να εφαρμόζονται 

αποτελεσματικά και να επιβάλλονται σε 

ολόκληρη την εσωτερική αγορά. 

διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών 

εντός της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου 

του τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, και 

παρεμποδίζει την πλήρη αξιοποίηση του 

δυναμικού της εσωτερικής αγοράς. Η 

αποσαφήνιση των περιπτώσεων στις 

οποίες δεν μπορεί να δικαιολογηθεί 

τέτοιου είδους διαφορετική μεταχείριση 

αναμένεται να εξασφαλίσει σαφήνεια και 

ασφάλεια δικαίου για όλους τους 

συμμετέχοντες σε διασυνοριακές 

συναλλαγές και να διασφαλίσει ότι οι 

κανόνες για τη μη διακριτική μεταχείριση 

είναι δυνατό να εφαρμόζονται 

αποτελεσματικά και να επιβάλλονται σε 

ολόκληρη την εσωτερική αγορά. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2 α) Παρόλο που ο παρών κανονισμός 

έχει στόχο να αντιμετωπίσει τον 

γεωγραφικό αποκλεισμό και, ως εκ 

τούτου, να άρει έναν φραγμό για τη 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 

πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλές άλλες 

διαφορές στις νομοθεσίες των κρατών 

μελών, όπως τα διαφορετικά εθνικά 

πρότυπα, ή η έλλειψη αμοιβαίας 

αναγνώρισης ή εναρμόνισης σε ενωσιακό 

επίπεδο, εξακολουθούν να συνιστούν 

σημαντικούς φραγμούς που συνεχίζουν να 

οδηγούν σε κατακερματισμό της ενιαίας 

αγοράς και με τον τρόπο αυτό συχνά 

αναγκάζουν τους εμπορευόμενους να 

εφαρμόζουν πρακτικές γεωγραφικού 

αποκλεισμού. Ως εκ τούτου, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσουν 

να καταπολεμούν αυτούς τους φραγμούς 

με στόχο τον περιορισμό του 

κατακερματισμού της αγοράς και την 

ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 20 της 

οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, τα 

κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 

πάροχοι υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ένωση δεν 

μεταχειρίζονται τους αποδέκτες των 

υπηρεσιών διαφορετικά λόγω της 

ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής τους. 

Ωστόσο, αυτή η διάταξη δεν υπήρξε 

πλήρως αποτελεσματική στην 

καταπολέμηση της διακριτικής 

μεταχείρισης και δεν μείωσε επαρκώς τη 

νομική αβεβαιότητα, ιδίως εξαιτίας της 

δυνατότητας αιτιολόγησης των διαφορών 

στη μεταχείριση και των αντίστοιχων 

δυσκολιών εφαρμογής στην πράξη. 

Επιπλέον, ο γεωγραφικός αποκλεισμός και 

άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης 

λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής 

ή του τόπου εγκατάστασης ενδέχεται 

επίσης να προκύπτουν ως αποτέλεσμα των 

ενεργειών εκ μέρους εμπορευόμενων 

εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν 

λόγω οδηγίας. 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 20 της 

οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, τα 

κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 

πάροχοι υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ένωση δεν 

μεταχειρίζονται τους αποδέκτες των 

υπηρεσιών διαφορετικά λόγω της 

ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής τους. 

Ωστόσο, αυτή η διάταξη δεν υπήρξε 

πλήρως αποτελεσματική στην 

καταπολέμηση της διακριτικής 

μεταχείρισης και δεν μείωσε επαρκώς τη 

νομική αβεβαιότητα, ιδίως εξαιτίας της 

δυνατότητας αιτιολόγησης των διαφορών 

στη μεταχείριση και των αντίστοιχων 

δυσκολιών εφαρμογής στην πράξη. 

Επιπλέον, ο γεωγραφικός αποκλεισμός και 

άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης 

λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής 

ή του τόπου εγκατάστασης ενδέχεται 

επίσης να προκύπτουν ως αποτέλεσμα των 

ενεργειών εκ μέρους εμπορευόμενων 

εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν 

λόγω οδηγίας. Συνεπώς, ο παρών 

κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται σε 

εμπορευόμενους και παρόχους υπηρεσιών 

καθώς και σε αγαθά και υπηρεσίες. 

__________________ __________________ 

17 Οδηγία 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 

376 της 27.12.2006, σ. 36). 

17 Οδηγία 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 

376 της 27.12.2006, σ. 36). 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (3 α) Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι να αποσαφηνίσει το άρθρο 20 της 

οδηγίας 2006/123/ΕΚ. Δεν αντικαθιστά 

ωστόσο την οδηγία 2006/123/ΕΚ είτε 

όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας αυτής δεδομένου ότι ο παρών 

κανονισμός διέπεται από τις ίδιες αρχές, 

εξαιρώντας από το πεδίο εφαρμογής του 

τις δραστηριότητες του άρθρου 2, 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, 

είτε όσον αφορά τα αποτελέσματά του, 

καθότι η εφαρμογή της οδηγίας 

2006/123/ΕΚ είναι ανεξάρτητη από τον 

παρόντα κανονισμό και λειτουργεί 

συμπληρωματικά προς αυτόν. Ο παρών 

κανονισμός δεν επιτρέπεται να περιορίζει 

την επιχειρηματική ελευθερία και την 

ελευθερία των συμβάσεων, οι οποίες 

κατοχυρώνονται με το άρθρο 16 του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία   9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Επομένως, για τους σκοπούς της 

διασφάλισης της καλής λειτουργίας της 

εσωτερικής αγοράς απαιτούνται τα 

καθοριζόμενα στον παρόντα κανονισμό 

στοχευμένα μέτρα, τα οποία προβλέπουν 

σαφή, ενιαία και αποτελεσματική δέσμη 

κανόνων για επιλεγμένη σειρά ζητημάτων. 

(4) Επομένως, για τους σκοπούς της 

διασφάλισης της καλής λειτουργίας της 

εσωτερικής αγοράς απαιτούνται τα 

καθοριζόμενα στον παρόντα κανονισμό 

στοχευμένα μέτρα, τα οποία προβλέπουν 

σαφή, ενιαία και αποτελεσματική δέσμη 

κανόνων για επιλεγμένη σειρά ζητημάτων. 

Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να διατηρούν 

την ισορροπία μεταξύ της προστασίας 

των καταναλωτών και της οικονομικής 

και συμβατικής ελευθερίας για τους 

εμπορευόμενους. Στη συνάρτηση αυτή 
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δεν πρέπει να επιβάλλονται στους 

εμπορευόμενους δυσανάλογα κόστη ή 

διοικητικά βάρη ή υποχρέωση 

παράδοσης σε όλα τα κράτη μέλη. 

Επιπλέον, οι νέες υποχρεώσεις που 

επιβάλλονται στα κράτη μέλη δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνουν το απαραίτητο για 

την εφαρμογή των νέων κανόνων μέτρο. 

 

Τροπολογία   10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Ο παρών κανονισμός στοχεύει στην 

πρόληψη της διακριτικής μεταχείρισης 

λόγω της ιθαγένειας, του τόπου διαμονής ή 

του τόπου εγκατάστασης των πελατών, 

συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού 

αποκλεισμού, στις διασυνοριακές 

εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 

εμπορευόμενων και πελατών οι οποίες 

αφορούν την πώληση αγαθών και την 

παροχή υπηρεσιών εντός της Ένωσης. Με 

τον παρόντα κανονισμό επιδιώκεται να 

αντιμετωπιστεί η άμεση καθώς και η 

έμμεση διακριτική μεταχείριση, 

καλύπτοντας έτσι και τις αδικαιολόγητες 

διαφορές στη μεταχείριση βάσει άλλων 

κριτηρίων διάκρισης τα οποία οδηγούν στο 

ίδιο αποτέλεσμα όπως με τη εφαρμογή 

κριτηρίων που σχετίζονται άμεσα με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. Τέτοια 

κριτήρια είναι δυνατό να εφαρμόζονται 

ιδίως βάσει των πληροφοριών που 

δείχνουν τη φυσική τοποθεσία των 

πελατών, π.χ. η διεύθυνση πρωτοκόλλου 

Ιντερνέτ (IP) που χρησιμοποιείται κατά 

την πρόσβαση σε επιγραμμική διεπαφή, η 

διεύθυνση που υποβάλλεται για την 

παράδοση των αγαθών, η επιλογή της 

γλώσσας ή το κράτος μέλος στο οποίο 

εκδόθηκε το μέσο πληρωμής του πελάτη. 

(5) Ο παρών κανονισμός στοχεύει στην 

πρόληψη της διακριτικής μεταχείρισης 

λόγω της ιθαγένειας, του τόπου διαμονής ή 

του τόπου εγκατάστασης των πελατών, 

συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού 

αποκλεισμού, στις διασυνοριακές 

εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 

εμπορευόμενων και πελατών οι οποίες 

αφορούν την πώληση αγαθών και την 

παροχή υπηρεσιών εντός της Ένωσης. Με 

τον παρόντα κανονισμό επιδιώκεται να 

προληφθεί η άμεση καθώς και η έμμεση 

διακριτική μεταχείριση. Ως έμμεση 

διακριτική μεταχείριση νοείται η 

εφαρμογή κριτηρίων διάκρισης 

διαφορετικών από την ιθαγένεια, τον 

τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης, 

τα οποία οδηγούν, είτε νομοτελειακά είτε 

στατιστικά, στο ίδιο αποτέλεσμα με την 

άμεση εφαρμογή αυτών των 

προαναφερθέντων κριτηρίων. Καλύπτει 

επίσης τις αδικαιολόγητες διαφορές στη 

μεταχείριση βάσει άλλων κριτηρίων 

διάκρισης τα οποία οδηγούν στο ίδιο 

αποτέλεσμα όπως με την εφαρμογή 

κριτηρίων που σχετίζονται άμεσα με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. Τέτοια 

κριτήρια είναι δυνατό να εφαρμόζονται 

ιδίως βάσει των πληροφοριών που 

δείχνουν τη φυσική τοποθεσία των 

πελατών, π.χ. η διεύθυνση πρωτοκόλλου 
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Ιντερνέτ (IP) που χρησιμοποιείται κατά 

την πρόσβαση σε επιγραμμική διεπαφή, η 

διεύθυνση που υποβάλλεται για την 

παράδοση των αγαθών, η επιλογή της 

γλώσσας ή το κράτος μέλος στο οποίο 

εκδόθηκε το μέσο πληρωμής του πελάτη. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (6 α) Η αιτιολογική σκέψη 29 της 

οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,1α 

ορίζει ότι το ζήτημα της ανάλωσης δεν 

προκύπτει στην περίπτωση υπηρεσιών 

και ειδικότερα επιγραμμικών υπηρεσιών. 

 _______________________ 

 1α Οδηγία 2001/29/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

22ας Μαΐου 2001 σχετικά με την 

εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του 

δικαιώματος του δημιουργού και 

συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία 

της πληροφορίας. 

 

Τροπολογία   12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

μην θίγει τις πράξεις του δικαίου της 

Ένωσης σχετικά με τη δικαστική 

συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, ιδίως τις 

διατάξεις για το εφαρμοστέο δίκαιο στις 

συμβατικές ενοχές και για τη διεθνή 

δικαιοδοσία που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου24 και στον κανονισμό (ΕΕ) 

(10) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 

πράξεων του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις, ιδίως τις διατάξεις για το 

εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές 

και για τη διεθνή δικαιοδοσία που 

προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου24 και στον κανονισμό 
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αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των 

εν λόγω πράξεων και διατάξεων σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις. Ειδικότερα, 

μόνο το γεγονός και μόνον ότι 

εμπορευόμενος ενεργεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα 

πρέπει να μην εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι 

κατευθύνει τις δραστηριότητές του στο 

κράτος μέλος του καταναλωτή για τους 

σκοπούς της εν λόγω εφαρμογής. 

(ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των 

εν λόγω πράξεων και διατάξεων σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις. Ειδικότερα, 

μόνο το γεγονός και μόνον ότι 

εμπορευόμενος ενεργεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα 

πρέπει να μην εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι 

κατευθύνει τις δραστηριότητές του στο 

κράτος μέλος του καταναλωτή για τους 

σκοπούς της εν λόγω εφαρμογής. Για τον 

λόγο αυτό, καθώς και για λόγους 

ασφάλειας δικαίου για τους 

εμπορευόμενους που συμμορφώνονται με 

τον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 

γίνει σαφές ότι το γεγονός ότι ένας 

εμπορευόμενος καθιστά την επιγραμμική 

διεπαφή του διαθέσιμη σε πελάτες από 

άλλο κράτος μέλος ή δεν εφαρμόζει 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στις περιπτώσεις που 

ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 

μεταξύ άλλων όπου κρίνεται σκόπιμο 

μέσω της σύναψης συμβάσεων, ή 

αποδέχεται μέσα πληρωμής από άλλο 

κράτος μέλος, δεν θα πρέπει από μόνο 

του να θεωρείται, με σκοπό τον 

προσδιορισμό του εφαρμοστέου δικαίου 

και της δικαιοδοσίας, ένδειξη του ότι οι 

δραστηριότητες του εμπορευόμενου 

κατευθύνονται στο κράτος μέλος του 

καταναλωτή, εκτός εάν υπάρχουν 

επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία από τα 

οποία προκύπτει πρόθεση εκ μέρους του 

εμπορευόμενου να κατευθύνει τη 

δραστηριότητά του προς τα εν λόγω 

κράτη μέλη σύμφωνα με το ενωσιακό 

δίκαιο. 

_________________ _________________ 

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το 

εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές 

(Ρώμη Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6). 

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το 

εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές 

(Ρώμη Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6). 

25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, 

25 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, 
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για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 

και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 

και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 

20.12.2012, σ. 1). 

για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 

και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 

και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 

20.12.2012, σ. 1). 

 

Τροπολογία   13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Οι πρακτικές διακριτικής 

μεταχείρισης που επιδιώκεται να 

αντιμετωπιστούν με τον παρόντα 

κανονισμό εφαρμόζονται συνήθως μέσω 

γενικών όρων, προϋποθέσεων και λοιπών 

πληροφοριών καθοριζόμενων και 

εφαρμοζόμενων από τον ενδιαφερόμενο 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του ως 

προαπαιτούμενα για την πρόσβαση στα 

σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες, και 

κοινολογούμενων στο ευρύ κοινό. Οι εν 

λόγω γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις τιμές, 

τους όρους πληρωμής και τους όρους 

παράδοσης. Είναι δυνατό να 

κοινολογούνται στο ευρύ κοινό από τον 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του 

εμπορευόμενου με διάφορα μέσα, π.χ. ως 

πληροφορίες που δημοσιεύονται σε 

διαφημίσεις, δικτυακούς τόπους ή προ-

συμβατικά ή συμβατικά έγγραφα. Τέτοιοι 

όροι ισχύουν όταν δεν υπάρχει συμφωνία 

με ατομική διαπραγμάτευση η οποία, 

αντιθέτως, συνάπτεται απευθείας μεταξύ 

εμπορευόμενου και πελάτη. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις που αποτελούν αντικείμενο 

ατομικής διαπραγμάτευσης μεταξύ του 

εμπορευόμενου και των πελατών δεν θα 

πρέπει να θεωρούνται γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης για τους 

σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 

(11) Οι πρακτικές διακριτικής 

μεταχείρισης που επιδιώκεται να 

αντιμετωπιστούν με τον παρόντα 

κανονισμό εφαρμόζονται συνήθως μέσω 

γενικών όρων, προϋποθέσεων και λοιπών 

πληροφοριών καθοριζόμενων και 

εφαρμοζόμενων από τον ενδιαφερόμενο 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του ως 

προαπαιτούμενα για την πρόσβαση στα 

σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες, και 

κοινολογούμενων στο ευρύ κοινό. Οι εν 

λόγω γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις τιμές, τις 

απαιτήσεις με βάση προθέματα 

τηλεφωνικών αριθμών, τους όρους 

πληρωμής και τους όρους παράδοσης. 

Είναι δυνατό να κοινολογούνται στο ευρύ 

κοινό από τον εμπορευόμενο ή για 

λογαριασμό του εμπορευόμενου με 

διάφορα μέσα, π.χ. ως πληροφορίες που 

δημοσιεύονται σε διαφημίσεις, δικτυακούς 

τόπους ή προ-συμβατικά ή συμβατικά 

έγγραφα. Τέτοιοι όροι ισχύουν όταν δεν 

υπάρχει συμφωνία με ατομική 

διαπραγμάτευση η οποία, αντιθέτως, 

συνάπτεται απευθείας μεταξύ 

εμπορευόμενου και πελάτη. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις που αποτελούν αντικείμενο 

ατομικής διαπραγμάτευσης μεταξύ του 

εμπορευόμενου και των πελατών δεν θα 

πρέπει να θεωρούνται γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης για τους 

σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 
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Αιτιολόγηση 

Μπορεί να παρατηρηθεί διακριτική μεταχείριση όταν οι εμπορευόμενοι απαιτούν από τον 

πελάτη να έχει τηλεφωνικό αριθμό με συγκεκριμένο τηλεφωνικό κωδικό χώρας προκειμένου να 

ολοκληρώσει μια συναλλαγή 

 

Τροπολογία   14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11 α) Η διαφοροποιημένη τιμολόγηση 

σε επίπεδο μεμονωμένων κρατών μελών 

δεν συγκαταλέγεται στις πρακτικές 

διακριτικής μεταχείρισης. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, τόσο οι καταναλωτές όσο και 

οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

προφυλάσσονται από διακριτική 

μεταχείριση για λόγους που σχετίζονται με 

την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον 

τόπο εγκατάστασής τους όταν ενεργούν ως 

πελάτες. Ωστόσο, αυτή η προστασία θα 

πρέπει να μην επεκτείνεται σε πελάτες που 

αγοράζουν αγαθό ή υπηρεσία για 

μεταπώληση, διότι θα επηρεάζονταν 

συστήματα διανομής ευρέως 

χρησιμοποιούμενα μεταξύ επιχειρήσεων σε 

διεπιχειρηματικό πλαίσιο, όπως η 

επιλεκτική και η αποκλειστική διανομή, τα 

οποία κατά κανόνα παρέχουν στους 

κατασκευαστές τη δυνατότητα να 

επιλέγουν εμπόρους λιανικής πώλησης, με 

την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τους 

κανόνες για τον ανταγωνισμό. 

(12) Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, τόσο οι καταναλωτές όσο και 

οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

προφυλάσσονται από διακριτική 

μεταχείριση για λόγους που σχετίζονται με 

την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον 

τόπο εγκατάστασής τους όταν ενεργούν ως 

πελάτες. Ωστόσο, αυτή η προστασία θα 

πρέπει να μην επεκτείνεται σε πελάτες που 

αγοράζουν αγαθό ή υπηρεσία για 

μεταπώληση, εμπορική μίσθωση ή 

μετασχηματισμό και επεξεργασία των 

αγορασθέντων αγαθών, διότι θα 

επηρεάζονταν συστήματα διανομής ευρέως 

χρησιμοποιούμενα μεταξύ επιχειρήσεων σε 

διεπιχειρηματικό πλαίσιο, όπως η 

επιλεκτική και η αποκλειστική διανομή, τα 

οποία κατά κανόνα παρέχουν στους 

κατασκευαστές τη δυνατότητα να 

επιλέγουν εμπόρους λιανικής πώλησης, με 

την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με τους 

κανόνες για τον ανταγωνισμό. Οι 
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καταναλωτές θα πρέπει να 

προστατεύονται από διακριτική 

μεταχείριση μόνο για λόγους που 

σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασής τους 

όταν αγοράζουν ένα αγαθό ή μια 

υπηρεσία για τελική χρήση. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Προκειμένου να ενισχυθεί η 

δυνατότητα των πελατών να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις 

πωλήσεις αγαθών και την παροχή 

υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και να 

αυξηθεί η διαφάνεια, μεταξύ άλλων και 

των τιμών, οι εμπορευόμενοι θα πρέπει να 

μην εμποδίζουν την πλήρη και ισότιμη 

πρόσβαση των πελατών σε επιγραμμικές 

διεπαφές, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά 

μέτρα ή άλλον τρόπο βασιζόμενο την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. Τέτοια 

τεχνολογικά μέτρα μπορεί να 

περιλαμβάνουν ιδίως οποιεσδήποτε 

τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της φυσικής θέσης του 

πελάτη, συμπεριλαμβανομένων του 

εντοπισμού της μέσω διεύθυνσης 

πρωτοκόλλου Ιντερνέτ (IP), 

συντεταγμένων που λαμβάνονται μέσω 

παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος 

πλοήγησης ή δεδομένων που σχετίζονται 

με πράξη πληρωμής. Εντούτοις, η εν λόγω 

απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης 

όσον αφορά την πρόσβαση σε 

επιγραμμικές διεπαφές θα πρέπει να μην 

εκλαμβάνεται ως παράγοντας που 

δημιουργεί υποχρέωση για τον 

εμπορευόμενο να προβαίνει σε εμπορικές 

συναλλαγές με πελάτες. 

(14) Προκειμένου να ενισχυθεί η 

δυνατότητα των πελατών να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις 

πωλήσεις αγαθών και την παροχή 

υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και να 

αυξηθεί η διαφάνεια, μεταξύ άλλων και 

των τιμών αλλά όχι μόνον αυτών, οι 

εμπορευόμενοι ή κάθε τρίτος που ενεργεί 

για λογαριασμό τους, 

συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων 

και των φορέων λειτουργίας 

επιγραμμικών διεπαφών για σκοπούς 

πρόσβασης, θα πρέπει να μην εμποδίζουν 

την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση των 

πελατών σε επιγραμμικές διεπαφές, 

χρησιμοποιώντας τεχνολογικά μέτρα ή 

άλλον τρόπο βασιζόμενο την ιθαγένεια, 

τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. Τέτοια 

τεχνολογικά μέτρα μπορεί να 

περιλαμβάνουν χωρίς να περιορίζονται σε 

αυτές, ιδίως οποιεσδήποτε τεχνολογίες 

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό 

της φυσικής θέσης του πελάτη, 

συμπεριλαμβανομένων του εντοπισμού της 

μέσω διεύθυνσης πρωτοκόλλου Ιντερνέτ 

(IP), του ιστορικού περιήγησης και/ή 

ορισμένων μορφών περιήγησης, της 

αναζήτησης ή του εντοπισμού μέσω της 

κινητής τηλεφωνίας, συντεταγμένων που 

λαμβάνονται μέσω παγκόσμιου 

δορυφορικού συστήματος πλοήγησης ή 

δεδομένων που σχετίζονται με πράξη 
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πληρωμής. Εντούτοις, η εν λόγω 

απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης 

όσον αφορά την πρόσβαση σε 

επιγραμμικές διεπαφές θα πρέπει να μην 

εκλαμβάνεται ως παράγοντας που 

δημιουργεί υποχρέωση για τον 

εμπορευόμενο να προβαίνει σε εμπορικές 

συναλλαγές με πελάτες. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (14 α) Σε ορισμένες περιπτώσεις 

ενδέχεται να χρειάζεται αποκλεισμός, 

περιορισμός της πρόσβασης ή 

ανακατεύθυνση χωρίς τη συγκατάθεση 

του πελάτη, σε εναλλακτική έκδοση της 

επιγραμμικής διεπαφής για λόγους που 

σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης του 

πελάτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σύμφωνα με το δίκαιο της 

Ένωσης. Οι νόμοι αυτοί είναι δυνατό να 

περιορίζουν την πρόσβαση των πελατών 

σε ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες, 

απαγορεύοντας, για παράδειγμα, την 

προβολή συγκεκριμένου περιεχομένου σε 

ορισμένα κράτη μέλη. Οι εμπορευόμενοι 

θα πρέπει να μην παρεμποδίζονται να 

συμμορφώνονται με τέτοιες απαιτήσεις 

και, συνεπώς, θα πρέπει να είναι έχουν τη 

δυνατότητα να αποκλείουν ή να 

περιορίζουν την πρόσβαση ή να 

ανακατευθύνουν σε επιγραμμική διεπαφή 

ορισμένους πελάτες ή τους πελάτες 

ορισμένων περιοχών, στον βαθμό που 

αυτό απαιτείται γι’ αυτόν τον λόγο. Σε 

περίπτωση που ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση σε 

μια επιγραμμική διεπαφή προκειμένου να 

διασφαλίσει τη συμμόρφωση με νομική 

απαίτηση του δικαίου της Ένωσης ή του 
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δικαίου των κρατών μελών σύμφωνα με 

το δίκαιο της Ένωσης, θα πρέπει να 

παρέχει σαφή αιτιολόγηση.  

 

Τροπολογία   18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Σε ορισμένες περιπτώσεις 

ενδέχεται να χρειάζεται αποκλεισμός, 

περιορισμός της πρόσβασης ή 

ανακατεύθυνση χωρίς τη συγκατάθεση του 

πελάτη, σε εναλλακτική έκδοση της 

επιγραμμικής διεπαφής για λόγους που 

σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης του 

πελάτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σύμφωνα με το δίκαιο της 

Ένωσης. Οι νόμοι αυτοί είναι δυνατό να 

περιορίζουν την πρόσβαση των πελατών 

σε ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες, 

απαγορεύοντας, για παράδειγμα, την 

προβολή συγκεκριμένου περιεχομένου σε 

ορισμένα κράτη μέλη. Οι εμπορευόμενοι 

θα πρέπει να μην παρεμποδίζονται να 

συμμορφώνονται με τέτοιες απαιτήσεις 

και, συνεπώς, θα πρέπει να είναι έχουν τη 

δυνατότητα να αποκλείουν ή να 

περιορίζουν την πρόσβαση ή να 

ανακατευθύνουν σε επιγραμμική διεπαφή 

ορισμένους πελάτες ή τους πελάτες 

ορισμένων περιοχών, στον βαθμό που αυτό 

απαιτείται γι’ αυτόν τον λόγο. 

(16) Σε ορισμένες περιπτώσεις 

ενδέχεται να χρειάζεται αποκλεισμός, 

περιορισμός της πρόσβασης ή 

ανακατεύθυνση χωρίς τη συγκατάθεση του 

πελάτη, σε εναλλακτική έκδοση της 

επιγραμμικής διεπαφής για λόγους που 

σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης του 

πελάτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σύμφωνα με το δίκαιο της 

Ένωσης. Οι νόμοι αυτοί είναι δυνατό να 

περιορίζουν την πρόσβαση των πελατών 

σε ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες, 

απαγορεύοντας, για παράδειγμα, την 

προβολή συγκεκριμένου περιεχομένου σε 

ορισμένα κράτη μέλη. Οι εμπορευόμενοι 

θα πρέπει να μην παρεμποδίζονται να 

συμμορφώνονται με τέτοιες απαιτήσεις 

και, συνεπώς, θα πρέπει να είναι έχουν τη 

δυνατότητα να αποκλείουν ή να 

περιορίζουν την πρόσβαση ή να 

ανακατευθύνουν σε επιγραμμική διεπαφή 

ορισμένους πελάτες ή τους πελάτες 

ορισμένων περιοχών, στον βαθμό που αυτό 

απαιτείται γι’ αυτόν τον λόγο. Επιπλέον, η 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού δεν 

θα πρέπει να αποτρέπει τα κράτη μέλη 

από την εφαρμογή των θεμελιωδών 

κανόνων και αρχών τους σχετικά με την 

ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία 

της έκφρασης. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Σε αρκετές ειδικές περιπτώσεις δεν 

είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν 

αντικειμενικά τυχόν διαφορές στη 

μεταχείριση πελατών με την εφαρμογή 

γενικών προϋποθέσεων πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των 

κατηγορηματικών αρνήσεων πώλησης 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για λόγους 

που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των 

πελατών. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει 

να απαγορεύονται όλες αυτές οι 

διακριτικές μεταχειρίσεις και, συνεπώς, οι 

πελάτες θα πρέπει να δικαιούνται, 

σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, να 

συμμετέχουν σε εμπορικές συναλλαγές με 

τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι εγχώριοι 

πελάτες και να έχουν πλήρη και ισότιμη 

πρόσβαση σε όλα τα διαφορετικά αγαθά 

και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, 

ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τόπου διαμονής ή 

τόπου εγκατάστασης. Συνεπώς, όταν 

χρειάζεται, οι εμπορευόμενοι θα πρέπει να 

λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται 

συμμόρφωση με την εν λόγω απαγόρευση 

διακριτικής μεταχείρισης, διαφορετικά οι 

ενδιαφερόμενοι πελάτες θα αποκλείονταν 

από την εν λόγω πλήρη και ισότιμη 

πρόσβαση. Ωστόσο, η απαγόρευση που 

ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα 

πρέπει να εκληφθεί ότι δεν επιτρέπεται 

στους εμπορευόμενους να κατευθύνουν τις 

δραστηριότητές τους σε διαφορετικά 

κράτη μέλη ή ορισμένες ομάδες πελατών 

με στοχευμένες προσφορές και 

διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

επιγραμμικών διεπαφών ανά χώρα. 

(17) Σε αρκετές ειδικές περιπτώσεις δεν 

είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν 

αντικειμενικά τυχόν διαφορές στη 

μεταχείριση πελατών με την εφαρμογή 

γενικών προϋποθέσεων πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των 

κατηγορηματικών αρνήσεων πώλησης 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για λόγους 

που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των 

πελατών. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει 

να απαγορεύονται όλες αυτές οι 

διακριτικές μεταχειρίσεις και, συνεπώς, οι 

πελάτες θα πρέπει να δικαιούνται, 

σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, να 

συμμετέχουν σε εμπορικές συναλλαγές με 

τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι εγχώριοι 

πελάτες και να έχουν πλήρη και ισότιμη 

πρόσβαση σε όλα τα διαφορετικά αγαθά 

και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, 

ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τόπου διαμονής ή 

τόπου εγκατάστασης, ή κάθε άλλο έμμεσο 

μέσο που συναρτάται με τα κριτήρια 

αυτά δεν μπορεί να θεωρείται ότι 

δικαιολογείται αντικειμενικά κατά την 

έννοια του άρθρου 20 της οδηγίας 

2006/123/ΕΚ. Συνεπώς, όταν χρειάζεται, οι 

εμπορευόμενοι θα πρέπει να λαμβάνουν 

μέτρα ώστε να διασφαλίζεται συμμόρφωση 

με την εν λόγω απαγόρευση διακριτικής 

μεταχείρισης, διαφορετικά οι 

ενδιαφερόμενοι πελάτες θα αποκλείονταν 

από την εν λόγω πλήρη και ισότιμη 

πρόσβαση. Ωστόσο, η απαγόρευση που 

ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα 

πρέπει να εκληφθεί ότι δεν επιτρέπεται 

στους εμπορευόμενους να κατευθύνουν τις 

δραστηριότητές τους σε διαφορετικά 

κράτη μέλη ή ορισμένες ομάδες πελατών 

με στοχευμένες προσφορές και 

διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις, 
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συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

επιγραμμικών διεπαφών ανά χώρα. Σε 

περίπτωση, ωστόσο, που ορίζονται 

διαφορετικοί όροι για υπηρεσίες ή αγαθά 

βάσει αντικειμενικών λόγων, αυτό δεν 

αποτελεί παράνομη διάκριση, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 20 και την 

αιτιολογική σκέψη 95 της οδηγίας 

2006/123/ΕΚ (οδηγία για τις υπηρεσίες). 

 

Τροπολογία   20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (17 α) Το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 593/2008 (Ρώμη Ι) διέπει τις 

συμβάσεις καταναλωτών. Σύμφωνα με το 

άρθρο αυτό οι συμβάσεις που 

συνάπτονται μεταξύ καταναλωτή και 

εμπορευόμενου υπόκεινται, στο δίκαιο 

του κράτους στο οποίο ο καταναλωτής 

έχει τη συνήθη διαμονή του, εφόσον ο 

εμπορευόμενος κατευθύνει τις εμπορικές 

ή επαγγελματικές δραστηριότητές του με 

οποιονδήποτε τρόπο στο κράτος αυτό. 

Στις περιπτώσεις που ορίζονται στο 

παρόν άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

έως γ), ο εμπορευόμενος δεν κατευθύνει 

τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

του καταναλωτή. Στις περιπτώσεις αυτές, 

ο κανονισμός «Ρώμη Ι» ορίζει ότι η 

σύμβαση δεν υπόκειται στο δίκαιο του 

κράτους του καταναλωτή. Εν προκειμένω 

ισχύει η αρχή της ελευθερίας επιλογής 

εφαρμοστέου δικαίου (άρθρο 3 του 

κανονισμού «Ρώμη Ι»). Το ίδιο ισχύει και 

για τη διεθνή δικαιοδοσία, η οποία 

διέπεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. 

Τροπολογία   21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Η πρώτη από αυτές τις περιπτώσεις 

είναι όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά, 

αλλά δεν γίνεται διασυνοριακή παράδοση 

αυτών των αγαθών από τον εμπορευόμενο 

ή για λογαριασμό του στο κράτος μέλος 

διαμονής του πελάτη. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να αγοράζει αγαθά ακριβώς με 

τους ίδιους όρους, συμπεριλαμβανομένων 

των τιμών και των προϋποθέσεων για την 

παράδοση των αγαθών, με εκείνους που 

ισχύουν για παρόμοιους πελάτες που 

διαμένουν στο κράτος μέλος του 

εμπορευόμενου. Αυτό ενδέχεται να 

σημαίνει ότι αλλοδαπός πελάτης θα πρέπει 

να παραλάβει το αγαθό από το κράτος 

μέλος του εμπορευόμενου ή από 

διαφορετικό κράτος μέλος στο οποίο 

παραδίδει ο εμπορευόμενος. Σε αυτήν την 

περίπτωση δεν απαιτείται εγγραφή για τον 

φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο 

κράτος μέλος του πελάτη ούτε μέριμνα για 

τη διασυνοριακή παράδοση των αγαθών. 

(18) Η πρώτη από αυτές τις περιπτώσεις 

είναι όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά, 

αλλά δεν γίνεται διασυνοριακή παράδοση 

αυτών των αγαθών από τον εμπορευόμενο 

ή για λογαριασμό του στο κράτος μέλος 

διαμονής του πελάτη. Σε αυτήν την 

περίπτωση, και υπό την προϋπόθεση ότι 

έχει συναφθεί σύμβαση μεταξύ 

εμπορευόμενου και πελάτη, ο πελάτης θα 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αγοράζει 

αγαθά ακριβώς με τους ίδιους όρους, 

συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων 

για την παράδοση των αγαθών, με εκείνους 

που ισχύουν για παρόμοιους πελάτες που 

διαμένουν στο κράτος μέλος του 

εμπορευόμενου. Αυτό ενδέχεται να 

σημαίνει ότι αλλοδαπός πελάτης θα πρέπει 

να παραλάβει το αγαθό από το κράτος 

μέλος του εμπορευόμενου ή από 

διαφορετικό κράτος μέλος στο οποίο 

παραδίδει ο εμπορευόμενος. Σε αυτήν την 

περίπτωση δεν απαιτείται εγγραφή για τον 

φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο 

κράτος μέλος του πελάτη ούτε μέριμνα για 

τη διασυνοριακή παράδοση των αγαθών. Ο 

εμπορευόμενος δεν πρέπει να 

υποχρεούται να παραδώσει τα αγαθά. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν ο 

εμπορευόμενος παρέχει ηλεκτρονικά 

παρεχόμενες υπηρεσίες, πλην των 

υπηρεσιών των οποίων κύριο 

χαρακτηριστικό είναι η παροχή πρόσβασης 

σε έργα με προστατευόμενα πνευματικά 

δικαιώματα ή άλλα προστατευόμενα 

αντικείμενα, και η χρήση αυτών, π.χ. 

υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud 

services), υπηρεσίες αποθήκευσης 

δεδομένων, φιλοξενία δικτυακών τόπων 

(19) Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν ο 

εμπορευόμενος παρέχει ηλεκτρονικά 

παρεχόμενες υπηρεσίες, πλην των 

υπηρεσιών των οποίων κύριο 

χαρακτηριστικό είναι η παροχή πρόσβασης 

σε έργα με προστατευόμενα πνευματικά 

δικαιώματα ή άλλα προστατευόμενα 

αντικείμενα, και η χρήση αυτών, π.χ. 

υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud 

services), υπηρεσίες αποθήκευσης 

δεδομένων, φιλοξενία δικτυακών τόπων 
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και παροχή τειχών προστασίας. Στην 

περίπτωση αυτή δεν απαιτείται φυσική 

παράδοση δεδομένου ότι οι υπηρεσίες 

παρέχονται ηλεκτρονικά. Ο 

εμπορευόμενος μπορεί να δηλώσει και να 

πληρώσει ΦΠΑ με απλουστευμένο τρόπο, 

σύμφωνα με τους κανόνες για τη μικρή 

μονοαπευθυντική θυρίδα ΦΠΑ (Mini-One-

Stop-Shop - MOSS) που καθορίζονται 

στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

282/2011 του Συμβουλίου26. 

και παροχή τειχών προστασίας. Στην 

περίπτωση αυτή δεν απαιτείται φυσική 

παράδοση δεδομένου ότι οι υπηρεσίες 

παρέχονται ηλεκτρονικά. Ο 

εμπορευόμενος μπορεί να δηλώσει και να 

πληρώσει ΦΠΑ με απλουστευμένο τρόπο, 

σύμφωνα με τους κανόνες για τη μικρή 

μονοαπευθυντική θυρίδα ΦΠΑ (Mini-One-

Stop-Shop - MOSS) που καθορίζονται 

στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

282/2011 του Συμβουλίου26. Διαφορές 

στην τελική τιμή που μπορεί να 

προκύψουν ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής διαφορετικών συντελεστών 

ΦΠΑ σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία στον τόπο της κατανάλωσης 

δεν θα πρέπει να επιφέρουν την εφαρμογή 

διαφορετικών όρων πρόσβασης. 

__________________ __________________ 

26 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

282/2011 του Συμβουλίου, της 15ης 

Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση μέτρων 

εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ 

σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 

προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 77 της 

23.3.2011, σ. 1). 

26 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

282/2011 του Συμβουλίου, της 15ης 

Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση μέτρων 

εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ 

σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 

προστιθέμενης αξίας (ΕΕ L 77 της 

23.3.2011, σ. 1). 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21 α) Η απαγόρευση διακρίσεων που 

ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα 

πρέπει να εκληφθεί ότι δεν επιτρέπει 

στους εμπορευόμενους να αναπτύξουν 

την επιχειρηματική τους στρατηγική 

κατευθύνοντας τις δραστηριότητές τους 

σε διαφορετικά κράτη μέλη ή ορισμένες 

ομάδες πελατών με στοχευμένες 

προσφορές και διαφορετικούς όρους και 

προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της 

δημιουργίας επιγραμμικών διεπαφών ανά 

χώρα. Ωστόσο, όταν ένας αλλοδαπός 

πελάτης επιδιώκει να έχει πρόσβαση στις 
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εν λόγω επιγραμμικές διεπαφές και 

συγκεκριμένες προσφορές, σύμφωνα με 

μια δεδομένη δέσμη όρων και 

προϋποθέσεων, ο πελάτης αυτός θα 

πρέπει να έχει τα ίδια συμβατικά 

δικαιώματα και να υπόκειται στις ίδιες 

υποχρεώσεις που ισχύουν για τις εθνικές 

συναλλαγές. Εδαφικοί περιορισμοί 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών μετά 

την πώληση που απορρέουν από όρους 

και προϋποθέσεις στις οποίες ο πελάτης 

έχει συμφωνήσει, σύμφωνα με το 

ενωσιακό δίκαιο και το ισχύον εθνικό 

δίκαιο που έχει θεσπισθεί σχετικά, θα 

πρέπει να επιτρέπονται στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισμού. Η τήρηση του 

παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να 

υποχρεώνει τους εμπορευόμενους να 

παρέχουν αγαθά εκτός συνόρων ή 

υποχρέωση να λαμβάνουν αγαθά που 

επιστρέφονται από τη χώρα 

εγκατάστασης ή διαμονής του πελάτη. 

 

Τροπολογία   24 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Οι εμπορευόμενοι που εμπίπτουν 

στο ειδικό καθεστώς που προβλέπεται στο 

κεφάλαιο 1 του τίτλου XII της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ27 του Συμβουλίου δεν 

υποχρεούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ. Για 

τους εμπορευόμενους αυτούς, όταν 

παρέχουν ηλεκτρονικά παρεχόμενες 

υπηρεσίες, η απαγόρευση της εφαρμογής 

διαφορετικών γενικών προϋποθέσεων 

πρόσβασης για λόγους που σχετίζονται με 

την ιθαγένεια, τον τόπο κατοικίας ή τον 

τόπο εγκατάστασης του πελάτη θα 

συνεπαγόταν υποχρέωση εγγραφής για να 

είναι υπόχρεοι καταβολής ΦΠΑ σε άλλα 

κράτη μέλη και ενδεχομένως να προέκυπτε 

πρόσθετο κόστος, πράγμα που θα 

αποτελούσε δυσανάλογη επιβάρυνση, 

λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους και 

(22) Οι εμπορευόμενοι που εμπίπτουν 

στο ειδικό καθεστώς που προβλέπεται στο 

κεφάλαιο 1 του τίτλου XII της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ27 του Συμβουλίου δεν 

υποχρεούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ στο 

κράτος μέλος όπου είναι εγκατεστημένοι. 

Για τους εμπορευόμενους αυτούς, όταν 

παρέχουν ηλεκτρονικά παρεχόμενες 

υπηρεσίες, η απαγόρευση της εφαρμογής 

διαφορετικών γενικών προϋποθέσεων 

πρόσβασης για λόγους που σχετίζονται με 

την ιθαγένεια, τον τόπο κατοικίας ή τον 

τόπο εγκατάστασης του πελάτη θα 

συνεπαγόταν υποχρέωση εγγραφής για να 

είναι υπόχρεοι καταβολής ΦΠΑ σε άλλα 

κράτη μέλη και ενδεχομένως να προέκυπτε 

πρόσθετο κόστος, πράγμα που θα 

αποτελούσε δυσανάλογη επιβάρυνση, 
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των χαρακτηριστικών των σχετικών 

εμπορευόμενων. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 

εμπορευόμενοι θα πρέπει να εξαιρεθούν 

από την απαγόρευση αυτή για όσο 

διάστημα ισχύει το εν λόγω καθεστώς. 

λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους και 

των χαρακτηριστικών των σχετικών 

εμπορευόμενων. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 

εμπορευόμενοι θα πρέπει να εξαιρεθούν 

από την απαγόρευση αυτή για όσο 

διάστημα ισχύει το εν λόγω καθεστώς. 

_________________ _________________ 

27 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 28 Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το 

κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 

(ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1). 

27 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 28 Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το 

κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 

(ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1). 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, 

οι εμπορευόμενοι είναι κατ’ αρχήν 

ελεύθεροι να αποφασίζουν ποια μέσα 

πληρωμής επιθυμούν να αποδεχτούν, 

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 

σημάτων πληρωμής. Ωστόσο, αφού γίνει 

αυτή η επιλογή, δεδομένου του 

υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τις 

υπηρεσίες πληρωμών, δεν υπάρχουν λόγοι 

οι εμπορευόμενοι να εισάγουν διακρίσεις 

για τους πελάτες εντός της Ένωσης 

αρνούμενοι ορισμένες εμπορικές 

συναλλαγές ή να εφαρμόζουν με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο ορισμένες 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμής για 

αυτές τις συναλλαγές για λόγους που 

αφορούν την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής 

ή τον τόπο εγκατάστασης του πελάτη. Εν 

προκειμένω, θα πρέπει επίσης να 

απαγορεύεται ρητά τέτοια αδικαιολόγητη 

άνιση μεταχείριση για λόγους που 

σχετίζονται με την τοποθεσία του 

λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσίας 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης. Επιπλέον, 

πρέπει να επισημανθεί ότι ο κανονισμός 

(ΕΕ) αριθ. 260/2012 ήδη απαγορεύει σε 

(24) Σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, 

οι εμπορευόμενοι είναι κατ’ αρχήν 

ελεύθεροι να αποφασίζουν ποια μέσα 

πληρωμής επιθυμούν να αποδεχτούν. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 

2015/751 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου1α και την οδηγία 

2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1β, οι 

εμπορευόμενοι που αποδέχονται ένα μέσο 

πληρωμής με κάρτα συγκεκριμένου 

σήματος και κατηγορίας πληρωμής, δεν 

υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα 

πληρωμής με κάρτα της ίδιας κατηγορίας 

αλλά διαφορετικού σήματος ή του ιδίου 

σήματος αλλά διαφορετικής κατηγορίας. 

Ωστόσο, αφού γίνει αυτή η επιλογή, 

δεδομένου του υφιστάμενου νομικού 

πλαισίου για τις υπηρεσίες πληρωμών, δεν 

υπάρχουν λόγοι οι εμπορευόμενοι να 

εισάγουν διακρίσεις για τους πελάτες εντός 

της Ένωσης αρνούμενοι ορισμένες 

εμπορικές συναλλαγές ή να εφαρμόζουν με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο ορισμένες 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμής για 

αυτές τις συναλλαγές για λόγους που 

αφορούν την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής 

ή τον τόπο εγκατάστασης του πελάτη. Εν 
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όλους τους δικαιούχους πληρωμής, 

συμπεριλαμβανομένων των 

εμπορευόμενων, να απαιτούν να 

βρίσκονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 

συγκεκριμένο κράτος μέλος ώστε να 

γίνονται δεκτές οι πληρωμές σε ευρώ. 

προκειμένω, θα πρέπει επίσης να 

απαγορεύεται ρητά τέτοια αδικαιολόγητη 

άνιση μεταχείριση για λόγους που 

σχετίζονται με την τοποθεσία του 

λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσίας 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να 

εξετάσει αν πρέπει να δοθούν κίνητρα 

προκειμένου να προωθηθεί η χρήση 

ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληρωμής. Η 

Επιτροπή θα πρέπει επίσης να 

αξιολογήσει εάν θα θεσπίσει το νομικό 

πλαίσιο που θα καταστήσει δυνατή, 

χωρίς να θίγεται η αρχή της ελευθερίας 

των συμβάσεων, την προστασία των 

επιχειρήσεων και των καταναλωτών όταν 

η συναλλαγή πραγματοποιείται με 

εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής, όπως 

εικονικά νομίσματα, κρυπτονομίσματα 

και ηλεκτρονικά πορτοφόλια.  Τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

προκύπτουν στο πλαίσιο των 

ηλεκτρονικών εμπορικών συναλλαγών 

πρέπει να αποθηκεύονται σε κέντρα 

δεδομένων στην Ένωση, ανεξάρτητα από 

τον τόπο στον οποίο ευρίσκεται η έδρα 

της εταιρίας πληρωμής, εκτός εάν η 

μεταφορά των δεδομένων αυτών σε μια 

τρίτη χώρα πραγματοποιείται σύμφωνα 

με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και 

εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο 

προστασίας για τους καταναλωτές και τις 

επιχειρήσεις. Επιπλέον, πρέπει να 

επισημανθεί ότι ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

260/2012 ήδη απαγορεύει σε όλους τους 

δικαιούχους πληρωμής, 

συμπεριλαμβανομένων των 

εμπορευόμενων, να απαιτούν να 

βρίσκονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 

συγκεκριμένο κράτος μέλος ώστε να 

γίνονται δεκτές οι πληρωμές σε ευρώ. Οι 

εμπορευόμενοι θα πρέπει να μπορούν να 

επιβάλλουν χρεώσεις για τη χρήση ενός 

μέσου πληρωμής. Ωστόσο, το δικαίωμα 

αυτό υπόκειται στον περιορισμό του 

άρθρου 62 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/23661γ, 

κάτι που σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι οι 
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εν λόγω πρόσθετες επιβαρύνσεις δεν 

μπορούν να υπερβαίνουν το πραγματικό 

κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκε ο 

εμπορευόμενος. 

 __________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, 

σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες 

για πράξεις πληρωμών με κάρτες (ΕΕ L 

123 της 19.5.2015, σ. 1). 

 1β Οδηγία (ΕΕ) 64/2366 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στις 13 

Νοεμβρίου 2007, σχετικά με υπηρεσίες 

πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την 

τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 

2002/65/ΕΚ και 2005/60/ΕΕ και 

2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της 

οδηγία 97/5/ΕΚ (ΕΕ L 319 της 5.12.2007, 

σ. 1). 

 1γ Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25 Νοεμβρίου 2015, 

σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην 

εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των 

οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 

2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της 

οδηγία 2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 

23.12.2015, σ. 35). 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24 α) Σε περίπτωση που μια κυβέρνηση, 

κεντρική τράπεζα ή άλλη ρυθμιστική 

αρχή λαμβάνει μέτρα περιορισμού της 

ροής κεφαλαίων προς και από την 

οικονομία ενός κράτους μέλους, όπως 

περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, ο 

παρών κανονισμός θα συνεχίσει να 

εφαρμόζεται σύμφωνα με το ενωσιακό 



 

AD\1117213EL.docx 27/44 PE592.238v03-00 

 EL 

δίκαιο και το ισχύον εθνικό δίκαιο και 

τους σχετικούς περιορισμούς που έχουν 

υποβληθεί σύμφωνα με το ενωσιακό 

δίκαιο. Συνεπώς, οι άμεσες ή έμμεσες 

διακρίσεις με βάση την ιθαγένεια, τον 

τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης 

ή τον τόπο του λογαριασμού πληρωμής 

του παρόχου υπηρεσιών πληρωμής ή του 

τόπου έκδοσης του μέσου πληρωμής 

εντός της Ένωσης θα πρέπει να 

απαγορεύονται. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25 α) Τα δεδομένα που προκύπτουν στο 

πλαίσιο των συναλλαγών ηλεκτρονικού 

εμπορίου και των επιγραμμικών 

συναλλαγών θα πρέπει να είναι συμβατά 

με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την 

κυκλοφορία και τη γεωγραφική θέση των 

δεδομένων, την διατήρηση των 

δεδομένων, την προστασία και ανάλυση 

των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται 

πλήρης τήρηση του ενωσιακού δικαίου. 

Τα δίκτυα και συστήματα πληροφοριών 

πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τις 

σχετικές διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 

2016/1148 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου1a, ώστε να 

διασφαλίζεται μέγιστη ασφάλεια των 

δικτύων  και των συστημάτων 

πληροφοριών. 

 _____________________ 

 1α Οδηγία (ΕΕ) 2016/1148 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά 

με μέτρα για την εξασφάλιση κοινού 

υψηλού επιπέδου ασφάλειας δικτύων και 

πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση 

(ΕΕ L 194, 19.7.2016, σ. 1). 
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Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Οι καταναλωτές θα πρέπει έχουν 

τη δυνατότητα να ζητούν βοήθεια από τις 

αρμόδιες αρχές για τη διευκόλυνση της 

επίλυσης διαφορών με τους 

εμπορευόμενους, οι οποίες προκύπτουν 

από την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, μεταξύ άλλων μέσω ενιαίου 

εντύπου καταγγελίας. 

(28) Οι πελάτες θα πρέπει να έχουν τη 

δυνατότητα να ζητούν βοήθεια από τις 

αρμόδιες αρχές για τη διευκόλυνση της 

επίλυσης διαφορών με τους 

εμπορευόμενους, οι οποίες προκύπτουν 

από την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, μεταξύ άλλων μέσω ενιαίου 

εντύπου καταγγελίας. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της διακριτικής μεταχείρισης που 

βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στην 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. 

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της διακριτικής μεταχείρισης που 

βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στην 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών και με τον 

ορισμό μεταξύ άλλων καταστάσεων στις 

οποίες η διαφορετική μεταχείριση, όπως 

αναφέρεται στο άρθρο 20, παράγραφος 2 

της οδηγίας 2006/123/ΕΚ δεν 

δικαιολογείται σε καμία περίπτωση, με 

εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες, 

σύμφωνα με το ίδιο άρθρο της οδηγίας 

2006/123/ΕΚ, μπορούν για 

αντικειμενικούς λόγους να εφαρμοστούν 

διαφορετικοί όροι για υπηρεσίες και 

αγαθά. 

 

Τροπολογία   30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Ο παρών κανονισμός δεν 

επιτρέπεται να περιορίζει την 

επιχειρηματική ελευθερία και την 

ελευθερία των συμβάσεων, οι οποίες 

κατοχυρώνονται με το άρθρο 16 του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Τροπολογία   31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

ένδειξη ότι ο εμπορευόμενος κατευθύνει 

τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

ένδειξη ότι ο εμπορευόμενος κατευθύνει 

τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. Ειδικότερα, σε περίπτωση 

που ένας εμπορευόμενος, σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, εξασφαλίζει 

πρόσβαση στην επιγραμμική διεπαφή του 

για πελάτες ανεξαρτήτως της ιθαγένειάς 

τους ή του τόπου κατοικίας τους, δεν 

εφαρμόζει διαφορετικές γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης κατά την 

πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 

σε περιπτώσεις που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό, ή σε περίπτωση που 

ο εμπορευόμενος δέχεται μέσα πληρωμών 

που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος 

χωρίς διακρίσεις, ο εμπορευόμενος δεν 

θεωρείται ότι κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του, εκτός αν 



 

PE592.238v03-00 30/44 AD\1117213EL.docx 

EL 

εξακριβωθεί η ύπαρξη άλλων πρόσθετων 

στοιχείων τα οποία καταδεικνύουν τη 

γενική πρόθεση του εμπορευόμενου να 

κατευθύνει τη δραστηριότητά του στο εν 

λόγω κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που 

προβλέπονται στο άρθρο 7 του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

282/2011, στο άρθρο 2 σημεία 10), 20) και 

30) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/751 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου32 και στο άρθρο 4 

παράγραφοι 8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 και 30 

της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366. 

Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού ισχύουν, οι ορισμοί του όρου 

«ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες» 

που προβλέπεται στο άρθρο 7 του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

282/2011, οι ορισμοί των όρων 

«διατραπεζική προμήθεια», «μέσο 

πληρωμής με κάρτα», «σήμα πληρωμής», 

«κάρτα άμεσης χρέωσης», «πιστωτική 

κάρτα» και «προπληρωμένη κάρτα» που 

προβλέπονται αντιστοίχως στο άρθρο 2 

σημεία 10, 20 και 30, 33, 34 και 35 του 

κανονισμού ΕΕ αριθ. 2015/751 και οι 

ορισμοί των όρων «πράξη πληρωμής», 

«πληρωτής», «πάροχος υπηρεσίας 

πληρωμής», «λογαριασμός πληρωμής», 

«μέσο πληρωμής», «άμεση χρέωση», 

«μεταφορά πίστωσης» και «αυστηρή 

εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη» 

αντιστοίχως που προβλέπονται στο άρθρο 

4 παράγραφοι 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24 και 

30 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366. 

__________________  

32 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, 

σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες 

για πράξεις πληρωμών με κάρτες (ΕΕ L 

123 της 19.5.2015, σ. 1). 
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Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί: Επίσης, για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 

ορισμοί: 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) «πελάτης»: καταναλωτής που είναι 

υπήκοος κράτους μέλους ή έχει τον τόπο 

διαμονής του σε κράτος μέλος ή 

επιχείρηση με έδρα ή τόπο εγκατάστασης 

σε κράτος μέλος και ο οποίος/η οποία 

σκοπεύει να αγοράσει ή αγοράζει αγαθό ή 

υπηρεσία εντός της Ένωσης, αλλά όχι για 

σκοπούς μεταπώλησης· 

(γ) «πελάτης»: καταναλωτής που είναι 

υπήκοος κράτους μέλους ή έχει τον τόπο 

διαμονής του σε κράτος μέλος ή 

επιχείρηση με έδρα ή τόπο εγκατάστασης 

σε κράτος μέλος και ο οποίος/η οποία 

σκοπεύει να αγοράσει ή αγοράζει αγαθό ή 

υπηρεσία εντός της Ένωσης, αλλά όχι για 

σκοπούς μεταπώλησης, εκμίσθωσης, 

μετασχηματισμού ή επεξεργασίας σε 

εμπορικό επίπεδο. Αντικείμενο του 

παρόντος κανονισμού αποτελεί μόνο η 

αγορά με σκοπό την τελική χρήση από 

τον εν λόγω καταναλωτή ή την εν λόγω 

επιχείρηση· 

 

Τροπολογία   35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(δ) «γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης»: όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και λοιπές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των τιμών 

πώλησης, που διέπουν την πρόσβαση των 

πελατών σε αγαθά ή υπηρεσίες που 

προσφέρονται προς πώληση από 

(δ) «γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης»: όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και λοιπές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των τιμών 

πώλησης και των απαιτήσεων με βάση τα 

προθέματα τηλεφωνικών αριθμών, που 

διέπουν την πρόσβαση των πελατών σε 
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εμπορευόμενο· οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και οι πληροφορίες καθορίζονται, 

εφαρμόζονται και κοινολογούνται στο 

ευρύ κοινό από τον εμπορευόμενο ή για 

λογαριασμό του και ισχύουν σε περίπτωση 

απουσίας συμφωνίας με ατομική 

διαπραγμάτευση μεταξύ του 

εμπορευόμενου και του πελάτη· 

αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται προς 

πώληση από εμπορευόμενο· οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και οι πληροφορίες 

καθορίζονται, εφαρμόζονται και 

κοινολογούνται στο ευρύ κοινό από τον 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του και 

ισχύουν σε περίπτωση απουσίας 

συμφωνίας με ατομική διαπραγμάτευση 

μεταξύ του εμπορευόμενου και του 

πελάτη· 

Αιτιολόγηση 

Μπορεί να παρατηρηθεί διακριτική μεταχείριση όταν οι εμπορευόμενοι απαιτούν από τον 

πελάτη να έχει τηλεφωνικό αριθμό με συγκεκριμένο τηλεφωνικό κωδικό χώρας προκειμένου να 

ολοκληρώσει μια συναλλαγή 

 

Τροπολογία   36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(στ) «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε 

λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των 

δικτυακών τόπων και των εφαρμογών, το 

οποίο λειτουργεί εμπορευόμενος ή για 

λογαριασμό του και χρησιμεύει για να 

παρέχεται στους πελάτες πρόσβαση στα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες του εμπορευόμενου 

με σκοπό εμπορική συναλλαγή που 

σχετίζεται με τα εν λόγω αγαθά ή τις 

υπηρεσίες· 

(στ) «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε 

λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των 

δικτυακών τόπων, ή μέρους αυτών, και 

των εφαρμογών, το οποίο λειτουργεί 

εμπορευόμενος ή για λογαριασμό του και 

χρησιμεύει για να παρέχεται στους πελάτες 

πρόσβαση στα αγαθά ή τις υπηρεσίες του 

εμπορευόμενου με σκοπό εμπορική 

συναλλαγή που σχετίζεται με τα εν λόγω 

αγαθά ή τις υπηρεσίες· 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του 

πελάτη, από την επιγραμμική διεπαφή την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του 

πελάτη, από την επιγραμμική διεπαφή την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 
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προσπελάσει αρχικά προς διαφορετική 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής τους, η 

οποία λόγω της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

πελάτες με συγκεκριμένη ιθαγένεια, τόπο 

διαμονής ή τόπο εγκατάστασης, εκτός αν ο 

πελάτης δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του 

πριν από την εν λόγω ανακατεύθυνση. 

προσπελάσει πρώτα προς διαφορετική 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής τους, η 

οποία λόγω της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

πελάτες με συγκεκριμένη ιθαγένεια, τόπο 

διαμονής ή τόπο εγκατάστασης, εκτός αν ο 

πελάτης δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του 

πριν από την εν λόγω ανακατεύθυνση. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης με 

τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η 

αρχική έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής 

παραμένει εύκολα προσβάσιμη στον 

πελάτη αυτό. 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης με 

τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής, στην 

οποία ο πελάτης επεδίωξε αρχικά να έχει 

πρόσβαση, παραμένει εύκολα προσβάσιμη 

στον πελάτη αυτόν. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται όταν ο αποκλεισμός, ο 

περιορισμός της πρόσβασης ή η 

ανακατεύθυνση που εφαρμόζονται σε 

ορισμένους πελάτες ή σε πελάτες σε 

συγκεκριμένα εδάφη απαιτούνται 

προκειμένου να εξασφαλιστεί 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σε συμφωνία με το δίκαιο 

της Ένωσης. 

3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται όταν ο αποκλεισμός της 

επιγραμμικής πρόσβασης, ο περιορισμός 

της πρόσβασης ή η ανακατεύθυνση που 

εφαρμόζονται σε ορισμένους πελάτες ή σε 

πελάτες σε συγκεκριμένα εδάφη 

απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σε συμφωνία με το δίκαιο 

της Ένωσης. 
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Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

πελατών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 4, ο 

εμπορευόμενος παρέχει σαφή αιτιολόγηση. 

Η εν λόγω αιτιολόγηση παρέχεται στη 

γλώσσα της επιγραμμικής διεπαφής την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά. 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

πελατών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 3, ο 

εμπορευόμενος παρέχει σαφή αιτιολόγηση 

στον ενδιαφερόμενο πελάτη. Η εν λόγω 

αιτιολόγηση παρέχεται στη γλώσσα της 

επιγραμμικής διεπαφής την οποία ο 

πελάτης επιχείρησε να προσπελάσει 

πρώτα. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη στις 

περιπτώσεις που ο πελάτης προτίθεται: 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί 

αγαθά και αυτά δεν παραδίδονται 

διασυνοριακά στο κράτος μέλος του 

πελάτη από τον εμπορευόμενο ή για 

λογαριασμό του εμπορευόμενου· 

(α) να αγοράσει αγαθά από τον 

εμπορευόμενο και αυτά δεν παραδίδονται 

διασυνοριακά στο κράτος μέλος του 

πελάτη από τον εμπορευόμενο ή για 

λογαριασμό του εμπορευόμενου· 
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Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

διαφορετικές από εκείνες το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών· 

(β) να παραλάβει ηλεκτρονικά 

παρεχόμενες υπηρεσίες από τον 

εμπορευόμενο διαφορετικές από εκείνες το 

κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών· 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

υπηρεσίες διαφορετικές από εκείνες που 

καλύπτει το στοιχείο β), οι οποίες 

παρέχονται στον πελάτη στις 

εγκαταστάσεις του εμπορευόμενου ή σε 

φυσική τοποθεσία όπου 

δραστηριοποιείται ο εμπορευόμενος, σε 

κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο του 

οποίου ο πελάτης είναι υπήκοος ή στο 

οποίο ο πελάτης έχει τον τόπο διαμονής ή 

τον τόπο εγκατάστασής του. 

(γ) να του παρασχεθούν υπηρεσίες 

διαφορετικές από εκείνες που καλύπτει το 

στοιχείο β) από εμπορευόμενο σε ένα 

κράτος μέλος στο οποίο 
δραστηριοποιείται ο εμπορευόμενος και 

του οποίου ο πελάτης είναι υπήκοος ή στο 

οποίο ο πελάτης έχει τόπο διαμονής ή 

εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, την τοποθεσία 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, την τοποθεσία 
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του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, οι 

εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμών για 

οποιαδήποτε πώληση αγαθού ή παροχή 

υπηρεσίας, όταν: 

του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, οι 

εμπορευόμενοι, στο πλαίσιο των μέσων 

πληρωμής, όπως μεταφορά πίστωσης, 

άμεση χρέωση ή μέσο πληρωμής με 

κάρτα συγκεκριμένου σήματος και 

κατηγορίας, δεν εφαρμόζουν διαφορετικές 

προϋποθέσεις πληρωμών για οποιαδήποτε 

πώληση αγαθού ή παροχή υπηρεσίας, 

όταν: 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) αυτές οι πληρωμές 

πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές 

συναλλαγές μέσω μεταφοράς πίστωσης, 

άμεσης χρέωσης ή μέσου πληρωμής με 

κάρτα του ίδιου εμπορικού σήματος 

πληρωμής· 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(β) ο δικαιούχος της πληρωμής 

μπορεί να ζητήσει αυστηρή εξακρίβωση 

ταυτότητας του πελάτη από τον πληρωτή 

σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· 

και 

(β) η ταυτότητα του πληρωτή ή η 

εγκυρότητα της χρήσης των μέσων 

πληρωμής μπορεί να ελεγχθεί με αυστηρή 

εξακρίβωση της ταυτότητας σύμφωνα με 

την οδηγία ΕΕ 2015/2366· και 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) οι πληρωμές γίνονται σε νόμισμα 

που δέχεται ο δικαιούχος της πληρωμής. 

(γ) οι πράξεις πληρωμής γίνονται σε 

νόμισμα που δέχεται ο εμπορευόμενος. 

 

Τροπολογία   49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν αποκλείει το 

δικαίωμα του εμπορευόμενου να 

παρακρατήσει βάσει αντικειμενικών 

λόγων τα αγαθά ή την παροχή της 

υπηρεσίας, μέχρι να ξεκινήσει κανονικά η 

διαδικασία πληρωμής. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα των εμπορευόμενων να 

απαιτούν επιβαρύνσεις για τη χρήση μέσου 

πληρωμών με κάρτα για το οποίο οι 

διατραπεζικές προμήθειες δεν ρυθμίζονται 

βάσει του κεφαλαίου ΙΙ του κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/751 και για τις υπηρεσίες 

πληρωμών για τις οποίες δεν ισχύει ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012. Αυτές οι 

επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν τα έξοδα 

που επιβαρύνουν τον εμπορευόμενο για τη 

χρήση του μέσου πληρωμών. 

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα των εμπορευόμενων να 

απαιτούν επιβαρύνσεις για τη χρήση μέσου 

πληρωμών με κάρτα για το οποίο οι 

διατραπεζικές προμήθειες δεν ρυθμίζονται 

βάσει του κεφαλαίου ΙΙ του κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/751 και για τις υπηρεσίες 

πληρωμών για τις οποίες δεν ισχύει ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012, εκτός 

εάν σύμφωνα με το άρθρο 62 

παράγραφος 5 της οδηγίας ΕΕ 2015/2366 

τα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει στις 

νομοθεσίες τους απαγορεύσεις ή 

περιορισμούς στο δικαίωμα επιβολής 

επιβαρύνσεων για τη χρήση μέσων 

πληρωμής. Αυτές οι επιβαρύνσεις δεν 

υπερβαίνουν τα έξοδα που επιβαρύνουν 

τον εμπορευόμενο για τη χρήση του μέσου 
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πληρωμών. 

 

Τροπολογία   51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι συμφωνίες 

που επιβάλλουν στους εμπορευόμενους 

υποχρεώσεις όσον αφορά τις παθητικές 

πωλήσεις, που έχουν ως συνέπεια αυτοί να 

ενεργούν κατά παράβαση του παρόντος 

κανονισμού. 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι συμβατικές 

διατάξεις που επιβάλλουν στους 

εμπορευόμενους υποχρεώσεις όσον αφορά 

τις παθητικές πωλήσεις, κατά την έννοια 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της 

Επιτροπής, που έχουν ως συνέπεια αυτοί 

να ενεργούν κατά παράβαση του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή 

περισσότερους φορείς υπεύθυνους για την 

επιβολή της εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για 

την ύπαρξη επαρκών και αποτελεσματικών 

μέσων στον φορέα ή τους φορείς που 

έχουν οριστεί να επιβάλλουν τη 

συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό. 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή 

περισσότερους φορείς υπεύθυνους για την 

επιβολή της εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού όσον αφορά τους 

εμπορευόμενους και τους πελάτες. Με 

την επιφύλαξη άλλων πληροφοριών και 

διαδικασιών συνεργασίας, οι φορείς αυτοί 

είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση 

διασυνοριακής συνεργασίας με φορείς σε 

άλλα κράτη μέλη μέσω κατάλληλων 

ηλεκτρονικών μέσων. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν για την ύπαρξη επαρκών και 

αποτελεσματικών μέσων στον φορέα ή 

τους φορείς που έχουν οριστεί να 

επιβάλλουν τη συμμόρφωση με τον 

παρόντα κανονισμό. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Όταν δεν υπάρχουν άλλες 

διαδικασίες ενημέρωσης και 

συνεργασίας, χρησιμοποιούνται οι 

υφιστάμενες δομές. Το Σύστημα 

Πληροφοριών για την Εσωτερική Αγορά 

(IMI) που θεσπίστηκε με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α 

χρησιμοποιείται για τους σκοπούς του 

παρόντος άρθρου. 

 ______________________ 

 1α Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, 

σχετικά με τη διοικητική συνεργασία 

μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης 

για την Εσωτερική Αγορά και την 

κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ 

(«κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316 της 

14.11.2012, σ. 1). 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Βοήθεια στους καταναλωτές Βοήθεια στους πελάτες 

 

Τροπολογία   55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος -1 (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1. Οι εμπορευόμενοι αναφέρουν τις 

γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης και 

πιθανούς περιορισμούς σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, το αργότερο με την 

έναρξη της διαδικασίας υποβολής 

παραγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 8 της 
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οδηγίας 2011/83/ΕΕ. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος αναθέτει σε 

έναν ή περισσότερους φορείς την ευθύνη 

για την παροχή πρακτικής βοήθειας στους 

καταναλωτές σε περίπτωση διαφοράς 

μεταξύ καταναλωτή και εμπορευόμενου 

ως προς την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού. Κάθε κράτος μέλος ορίζει 

υπεύθυνους για το καθήκον αυτό έναν ή 

περισσότερους φορείς. 

1. Κάθε κράτος μέλος αναθέτει στον 

φορέα ή στους φορείς επιβολής την 

ευθύνη για την παροχή πρακτικής βοήθειας 

και ενημέρωσης στους καταναλωτές σε 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ πελάτη και 

εμπορευόμενου ως προς την εφαρμογή του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φορείς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 παρέχουν στους 

καταναλωτές ενιαίο υπόδειγμα για να 

υποβάλλουν καταγγελίες στους φορείς που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στο 

άρθρο 7 παράγραφος 1. Η Επιτροπή βοηθά 

τους εν λόγω φορείς να συντάξουν το 

υπόδειγμα. 

2. Οι φορείς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 παρέχουν στους πελάτες 

ενιαίο υπόδειγμα για να υποβάλλουν 

καταγγελίες στους φορείς που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 

και στο άρθρο 7 παράγραφος 1. Η 

Επιτροπή βοηθά τους εν λόγω φορείς να 

συντάξουν το υπόδειγμα. Οι φορείς αυτοί 

είναι αρμόδιοι, μεταξύ άλλων, για να 

δέχονται καταγγελίες από πελάτες, να 

διαβιβάζουν τις καταγγελίες σε φορείς σε 

άλλα κράτη μέλη και να καθιστούν 

δυνατή την επικοινωνία μεταξύ του 

πελάτη και του εμπορευόμενου με στόχο 

να καταστεί δυνατή η διευθέτηση της 

διαφοράς. 
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Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ημερομηνία: Έως [ημερομηνία: 

δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού] και 

στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή 

υποβάλει έκθεση αξιολόγησης του 

παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή. Όταν χρειάζεται, την έκθεση 

συνοδεύει από πρόταση τροποποίησης του 

παρόντος κανονισμού, υπό το πρίσμα των 

νομικών, τεχνικών και οικονομικών 

εξελίξεων. 

1. Ημερομηνία: δύο έτη μετά την 

ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια 

ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλει έκθεση 

αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο 

Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

Όταν χρειάζεται, την έκθεση συνοδεύει 

από πρόταση τροποποίησης του παρόντος 

κανονισμού, υπό το πρίσμα των νομικών, 

τεχνικών και οικονομικών εξελίξεων. 

 

Τροπολογία   59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον η απαγόρευση του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα 

πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και 

η χρήση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι 

ο εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για τα οικεία εδάφη. 

διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η πρόσβαση σε έργα με προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα προστατευόμενα 

αντικείμενα, και η χρήση αυτών, θα πρέπει να συνεχίσει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής 

του παρόντος κανονισμού. Διαφορετικά θα υπήρχε επικάλυψη με άλλες νομοθετικές πράξεις της 
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ΕΕ. 

 

Τροπολογία   60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφαρμόζεται από την [ημερομηνία:  έξι 

μήνες μετά την ημέρα δημοσίευσής του]. 

Εφαρμόζεται από την 

[ημερομηνία: δώδεκα μήνες μετά την 

ημέρα δημοσίευσής του]. 
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