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Ο∆ΗΓΙΑ 2004/.../EK

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές

στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ,

των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.    /2004

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

(«Οδηγία για τις Αθέµιτες Εµπορικές Πρακτικές»)

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 1,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 251 της Συνθήκης 2,

                                                
1 ΕΕ C 108, 30.4.2004, σ. 81.
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2004 (δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα

στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της                      (δεν δηµοσιεύθηκε
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της                       
(δεν δηµοσιεύθηκε ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η παράγραφος 1 και η παράγραφος 3 σηµείο α) του άρθρου 153 της Συνθήκης ορίζουν ότι η

Κοινότητα θα πρέπει να συµβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των

καταναλωτών µε µέτρα που θεσπίζει σύµφωνα µε το άρθρο 95,

(2) Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά αποτελεί ένα

χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα, µέσα στον οποίο εξασφαλίζονται η ελεύθερη κυκλοφορία των

εµπορευµάτων και των υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης. Η ανάπτυξη θεµιτών

εµπορικών πρακτικών στο χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα είναι ζωτικής σηµασίας για την

ανάπτυξη διασυνοριακών δραστηριοτήτων.

(3) Οι νόµοι των κρατών µελών που αφορούν τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές παρουσιάζουν

σηµαντικές διαφορές, οι οποίες µπορούν να δηµιουργήσουν αισθητές στρεβλώσεις του

ανταγωνισµού και εµπόδια στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στον τοµέα της

διαφήµισης, η οδηγία 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Σεπτεµβρίου 1984, για την

παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήµιση 1, θεσπίζει ελάχιστα κριτήρια για την

εναρµόνιση της νοµοθεσίας για την παραπλανητική διαφήµιση, όµως δεν εµποδίζει τα κράτη

µέλη να διατηρήσουν ή να θεσπίσουν µέτρα που παρέχουν εκτενέστερη προστασία στους

καταναλωτές. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις των κρατών µελών σχετικά µε την παραπλανητική

διαφήµιση διαφέρουν σηµαντικά.

                                                
1 EE L 250, 19.9.1984, σ. 17. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/55/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 290, 23.10.1997, σ. 18).
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(4) Οι διαφορές αυτές δηµιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ποιοι εθνικοί κανόνες ισχύουν για

τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές που βλάπτουν τα οικονοµικά συµφέροντα των

καταναλωτών και δηµιουργούν πολλά εµπόδια τα οποία βλάπτουν τις επιχειρήσεις και τους

καταναλωτές. Τα εµπόδια αυτά αυξάνουν το κόστος των επιχειρήσεων όταν χρησιµοποιούν

τις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς, ιδίως όταν επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν σε

διασυνοριακό µάρκετινγκ, διαφηµιστικές εκστρατείες και προώθηση πωλήσεων. Τα εµπόδια

αυτά δηµιουργούν επίσης αβεβαιότητα στους καταναλωτές όσον αφορά τα δικαιώµατά τους

και υποσκάπτουν την εµπιστοσύνη τους στην εσωτερική αγορά.

(5) Ελλείψει ενιαίων κανόνων σε κοινοτικό επίπεδο, τα εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία

υπηρεσιών και αγαθών δια µέσου των συνόρων ή στην ελευθερία εγκατάστασης θα

µπορούσαν να δικαιολογηθούν, υπό το πρίσµα της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο βαθµό που επιδιώκουν την προστασία αναγνωρισµένων

στόχων δηµοσίου συµφέροντος, και εφόσον είναι αναλογικά προς τους στόχους αυτούς.

Σύµφωνα µε τους κοινοτικούς στόχους, όπως καθορίζονται στις διατάξεις της Συνθήκης και

του παράγωγου κοινοτικού δικαίου που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία και σύµφωνα µε

την πολιτική της Επιτροπής για την εµπορική επικοινωνία όπως αναφέρεται στην

ανακοίνωση της Επιτροπής «Τα πορίσµατα της Πράσινης Βίβλου σχετικά µε τις εµπορικές

επικοινωνίες στην εσωτερική αγορά», παρόµοια εµπόδια θα πρέπει να εξαλειφθούν. Τα

εµπόδια αυτά µπορούν να εξαλειφθούν µόνο µε τη θέσπιση ενιαίων κανόνων σε κοινοτικό

επίπεδο οι οποίοι να προβλέπουν υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και µε τη

διασαφήνιση ορισµένων νοµικών εννοιών σε κοινοτικό επίπεδο, στο βαθµό που αυτό είναι

αναγκαίο για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και για τη συµµόρφωση µε την

απαίτηση ασφάλειας του δικαίου.
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(6) Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία επιδιώκει την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών

µελών για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, συµπεριλαµβανοµένης της αθέµιτης διαφήµισης,

οι οποίες βλάπτουν άµεσα τα οικονοµικά συµφέροντα των καταναλωτών και, συνεπώς,

έµµεσα τα οικονοµικά συµφέροντα των θεµιτών ανταγωνιστών. Σύµφωνα µε την αρχή της

αναλογικότητας, η οδηγία προστατεύει τους καταναλωτές από τις συνέπειες τέτοιου είδους

αθέµιτων εµπορικών πρακτικών όπου αυτές είναι ουσιώδεις, αλλά αναγνωρίζει ότι, σε

ορισµένες περιπτώσεις η επίπτωση στους καταναλωτές µπορεί να είναι αµελητέα. ∆εν

καλύπτει ούτε θίγει τους εθνικούς νόµους για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές που βλάπτουν

µόνο τα οικονοµικά συµφέροντα των ανταγωνιστών ή τις πρακτικές που αφορούν εµπορικές

συναλλαγές· τα κράτη µέλη, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τους την αρχή της

επικουρικότητας, θα συνεχίσουν να είναι σε θέση να ρυθµίζουν τέτοιου είδους πρακτικές,

σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, εφόσον επιλέξουν να το πράττουν. Επίσης η παρούσα

πρόταση ούτε καλύπτει ούτε αναιρεί τις διατάξεις της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ για τη διαφήµιση

που είναι παραπλανητική για τις επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι παραπλανητική για τους

καταναλωτές και για τη συγκριτική διαφήµιση. ∆εν θίγει επίσης αποδεκτές πρακτικές

διαφήµισης και µάρκετινγκ, όπως η θεµιτή γκρίζα διαφήµιση, η διαφοροποίηση του

εµπορικού σήµατος ή η προσφορά κινήτρων, οι οποίες µπορούν θεµιτά να επηρεάσουν την

αντίληψη των καταναλωτών για προϊόντα καθώς και τη συµπεριφορά τους, χωρίς να

εµποδίζουν τους καταναλωτές να λάβουν τεκµηριωµένη απόφαση.

(7) Η παρούσα οδηγία αφορά εµπορικές πρακτικές που αποβλέπουν άµεσα στον επηρεασµό των

αποφάσεων των καταναλωτών σε σχέση µε προϊόντα. ∆εν αφορά εµπορικές πρακτικές που

εκτελούνται κατ� αρχήν για άλλους σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένης π.χ. της εµπορικής

επικοινωνίας που στοχεύει σε επενδυτές, όπως είναι η υποβολή ετήσιων εκθέσεων και οι

εταιρικές διαφηµιστικές δηµοσιεύσεις. ∆εν καλύπτονται οι κανόνες δικαίου που σχετίζονται

µε την καλαισθησία και την ευπρέπεια, οι οποίοι παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ

των κρατών µελών. Εµπορικές πρακτικές, όπως π.χ. η άγρα πελατών στους δρόµους,

ενδέχεται να είναι ανεπιθύµητη στα κράτη µέλη για λόγους πολιτιστικούς. Συνεπώς, τα κράτη

µέλη θα πρέπει να εξακολουθήσουν να µπορούν να απαγορεύουν εµπορικές πρακτικές για

λόγους καλαισθησίας και ευπρέπειας στην επικράτειά τους, ακόµα και όταν οι πρακτικές

αυτές δεν περιορίζουν την ελευθερία επιλογής των καταναλωτών.
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(8) Η παρούσα οδηγία προστατεύει άµεσα τα οικονοµικά συµφέροντα των καταναλωτών από τις

αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές. Συνεπώς,

προστατεύει έµµεσα τις επιχειρήσεις που λειτουργούν µε θεµιτό τρόπο έναντι των

ανταγωνιστών που δεν τηρούν τους κανόνες της οδηγίας και διασφαλίζει έτσι το θεµιτό

ανταγωνισµό στον τοµέα τον οποίο συντονίζει η οδηγία. Εξυπακούεται ότι υπάρχουν άλλες

εµπορικές πρακτικές οι οποίες, µολονότι δεν βλάπτουν τους καταναλωτές, ενδέχεται να

βλάψουν τους ανταγωνιστές και τους πελάτες των επιχειρήσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να

εξετάσει προσεκτικά την ανάγκη να αναληφθεί κοινοτική δράση στο πεδίο του αθέµιτου

ανταγωνισµού που δεν καλύπτεται από την οδηγία και, εφόσον είναι αναγκαίο, να υποβάλει

πρόταση προκειµένου να καλύψει τις άλλες αυτές πλευρές.

(9) Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη επί µέρους προσφυγών ατόµων που έχουν

υποστεί ζηµία από αθέµιτη εµπορική πρακτική. Επίσης δεν θίγει την κοινοτική και εθνική

νοµοθεσία για το δίκαιο των συµβάσεων, τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, τα θέµατα

υγείας και ασφαλείας προϊόντων, τους όρους εγκατάστασης και των καθεστώτων αδειών,

περιλαµβανοµένων των κανόνων που, βάσει του κοινοτικού δικαίου, αφορούν τα τυχερά

παίγνια, και των κοινοτικών κανόνων ανταγωνισµού, καθώς και τις εθνικές διατάξεις

εφαρµογής τους. Έτσι, τα κράτη µέλη θα µπορούν, στην επικράτειά τους, να διατηρούν ή να

εισάγουν περιορισµούς και απαγορεύσεις εµπορικών πρακτικών για λόγους προστασίας της

υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης του

εµπορευόµενου π.χ. σε σχέση µε το οινόπνευµα, τον καπνό ή τα φαρµακευτικά προϊόντα. Για

τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και την ακίνητη περιουσία λόγω της πολυπλοκότητας και

των σοβαρών κινδύνων που ενέχουν, απαιτούνται λεπτοµερείς ρυθµίσεις,

συµπεριλαµβανοµένων των θετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται στους εµπορευόµενους.

Για το λόγο αυτό, στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών και της ακίνητης

περιουσίας η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη του δικαιώµατος των κρατών µελών

να υπερβαίνουν τα όρια των διατάξεων της παρούσας οδηγίας προκειµένου να

προστατεύσουν τα οικονοµικά συµφέροντα των καταναλωτών. ∆εν είναι σκόπιµο να

ρυθµιστεί εν προκειµένω η πιστοποίηση και η αναγραφή του ονοµαστικού τίτλου των

αντικειµένων από πολύτιµα µέταλλα.
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(10) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνοχή µεταξύ της παρούσας οδηγίας και του

υφιστάµενου κοινοτικού δικαίου, ειδικά όταν για συγκεκριµένους τοµείς ισχύουν λεπτοµερείς

διατάξεις για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία τροποποιεί

την οδηγία 84/450/ΕΟΚ, την οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ

αποστάσεως συµβάσεις1, την οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 περί των αγωγών παραλείψεως στον τοµέα της προστασίας

των συµφερόντων των καταναλωτών2 και την οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Σεπτεµβρίου 2002, σχετικά µε την εξ

αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές3. Συνεπώς, η

παρούσα οδηγία ισχύει µόνον εφόσον δεν υφίστανται ειδικές διατάξεις του κοινοτικού

δικαίου που ρυθµίζουν συγκεκριµένες πτυχές αθέµιτων εµπορικών πρακτικών, όπως είναι οι

απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και οι κανόνες για τον τρόπο παρουσίασης πληροφοριών

στον καταναλωτή. Προστατεύει τον καταναλωτή όπου δεν υπάρχει ειδική τοµεακή νοµοθεσία

σε κοινοτικό επίπεδο και απαγορεύει στους εµπορευόµενους τη δηµιουργία εσφαλµένων

εντυπώσεων για τη φύση των προϊόντων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για σύνθετα

προϊόντα µε υψηλά επίπεδα κινδύνου για τους καταναλωτές όπως ορισµένα προϊόντα

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Κατά συνέπεια η οδηγία συµπληρώνει το ισχύον κοινοτικό

κεκτηµένο για τις εµπορικές πρακτικές που βλάπτουν τα οικονοµικά συµφέροντα των

καταναλωτών.

                                                
1 ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/65/ΕΚ (ΕΕ L

271, 9.10.2002, σ. 16).
2 ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 51. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/65/ΕΚ.
3 ΕΕ L 271, 9.10.2002, σ. 16.
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(11) Το υψηλό επίπεδο σύγκλισης που επιτυγχάνεται µε την προσέγγιση των εθνικών διατάξεων

µέσω της παρούσας οδηγίας δηµιουργεί ένα κοινό υψηλό επίπεδο προστασίας των

καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία θεσπίζει µια ενιαία γενική απαγόρευση των αθέµιτων

εµπορικών πρακτικών που στρεβλώνουν την οικονοµική συµπεριφορά των καταναλωτών.

Καθορίζει επίσης κανόνες για επιθετικές εµπορικές πρακτικές που σήµερα δεν ρυθµίζονται

σε επίπεδο Κοινότητας.

(12) Η εναρµόνιση θα αυξήσει σηµαντικά τη νοµική βεβαιότητα και για τους καταναλωτές και για

τις επιχειρήσεις. Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις θα µπορούν να βασίζονται σε

ένα ενιαίο ρυθµιστικό πλαίσιο βασιζόµενο, µε τη σειρά του, σε σαφώς καθορισµένες νοµικές

έννοιες που θα ρυθµίζουν όλες τις πτυχές των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών σε όλη την

ΕΕ. Το αποτέλεσµα θα είναι η εξάλειψη των εµποδίων από τον κατακερµατισµό των

κανόνων για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές που βλάπτουν τα οικονοµικά συµφέροντα των

καταναλωτών και η επίτευξη της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς σε αυτό τον τοµέα.

(13) Για την επίτευξη των κοινοτικών στόχων µέσω της εξάλειψης των εµποδίων στην εσωτερική

αγορά είναι αναγκαίο να αντικατασταθούν οι υφιστάµενες αποκλίνουσες γενικές ρήτρες και

νοµικές αρχές των κρατών µελών. Έτσι, η παρούσα οδηγία θεσπίζει µια ενιαία, κοινή γενική

απαγόρευση η οποία καλύπτει τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές που στρεβλώνουν την

οικονοµική συµπεριφορά των καταναλωτών. Προκειµένου να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των

καταναλωτών, η γενική απαγόρευση θα πρέπει να εφαρµόζεται και στις αθέµιτες εµπορικές

πρακτικές που ασκούνται εκτός οιασδήποτε συµβατικής σχέσης µεταξύ ενός εµπορευόµενου

και ενός καταναλωτή ή µετά τη σύναψη της σύµβασης και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής

της. Η γενική απαγόρευση έχει καταρτιστεί βάσει κανόνων για τα δύο είδη εµπορικών

πρακτικών που είναι κατ' εξοχήν οι πλέον συνήθεις, δηλαδή τις παραπλανητικές εµπορικές

πρακτικές και τις επιθετικές εµπορικές πρακτικές.
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(14) Επιδίωξη είναι οι παραπλανητικές εµπορικές πρακτικές να καλύπτουν εκείνες τις πρακτικές,

συµπεριλαµβανοµένης της παραπλανητικής διαφήµισης, οι οποίες εξαπατούν τον

καταναλωτή και τον εµποδίζουν να κάνει τεκµηριωµένη και, εποµένως, αποτελεσµατική

επιλογή. Σύµφωνα µε τους νόµους και τις πρακτικές των κρατών µελών για την

παραπλανητική διαφήµιση, η παρούσα οδηγία κατατάσσει τις παραπλανητικές πρακτικές σε

παραπλανητικές πράξεις και σε παραπλανητικές παραλείψεις. Όσον αφορά τις παραλείψεις, η

οδηγία καθορίζει έναν περιορισµένο αριθµό βασικών πληροφοριών που χρειάζεται ο

καταναλωτής για να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση συναλλαγής. Οι πληροφορίες αυτές δεν

πρέπει να ανακοινώνονται σε όλες τις διαφηµίσεις αλλά µόνο όπου ο εµπορευόµενος

απευθύνει πρόσκληση για αγορά, έννοια που προσδιορίζεται σαφώς στην οδηγία. Η

προσέγγιση πλήρους εναρµόνισης την οποία ακολουθεί η παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τα

κράτη µέλη να ορίζουν, στο εθνικό τους δίκαιο, τα κύρια χαρακτηριστικά συγκεκριµένων

προϊόντων, όπως συλλεκτικών αντικειµένων ή ηλεκτρικών προϊόντων, των οποίων η

παράλειψη θα ήταν ουσιαστική όταν διατυπώνεται πρόσκληση για αγορά. Η οδηγία δεν

επιδιώκει να περιορίσει τη δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών απαγορεύοντας την

προώθηση προϊόντων παρόµοιων µε άλλα προϊόντα, εκτός αν η οµοιότητα δηµιουργεί

σύγχυση στους καταναλωτές ως προς την εµπορική προέλευση των προϊόντων και εποµένως

είναι παραπλανητική. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει µε την επιφύλαξη του ισχύοντος

κοινοτικού δικαίου το οποίο παρέχει ρητά στα κράτη µέλη τη δυνατότητα επιλογής µεταξύ

διαφόρων ρυθµιστικών εναλλακτικών λύσεων για την προστασία των καταναλωτών στον

τοµέα των εµπορικών πρακτικών. Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη

του άρθρου 13 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων

προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών

επικοινωνιών 1.

                                                
1 ΕΕ L 201, 31.7.2002, σ. 37.
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(15) Όταν το κοινοτικό δίκαιο καθορίζει απαιτήσεις παροχής πληροφοριών για την εµπορική

επικοινωνία, τη διαφήµιση και το µάρκετινγκ, οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται, κατά την

παρούσα οδηγία, ουσιώδεις. Τα κράτη µέλη θα µπορούν να διατηρούν ή να προσθέτουν

απαιτήσεις παροχής πληροφοριών οι οποίες θα αφορούν το δίκαιο των συµβάσεων και θα

έχουν συνέπειες δικαίου των συµβάσεων όπου επιτρέπεται από τις ελάχιστες ρήτρες στις

υφιστάµενες κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις. Στο Παράρτηµα 2 περιλαµβάνεται ενδεικτικός

κατάλογος τέτοιων απαιτήσεων παροχής πληροφοριών που απαντώνται στο κοινοτικό

κεκτηµένο. Με δεδοµένη την πλήρη εναρµόνιση που εισάγει η παρούσα οδηγία, µόνο οι

πληροφορίες που απαιτούνται στο κοινοτικό δίκαιο θεωρούνται ουσιώδεις, για τους σκοπούς

του άρθρου 7 παράγραφος 5 της παρούσας οδηγίας. Όπου τα κράτη µέλη έχουν εισαγάγει

απαιτήσεις πληροφόρησης πέραν αυτών της κοινοτικής νοµοθεσίας, µε βάση τις ελάχιστες

ρήτρες, η παράλειψη των εν λόγω πρόσθετων απαιτήσεων δεν θα συνιστά, εποµένως,

παραπλανητική παράλειψη κατά την παρούσα οδηγία. Αντιθέτως, τα κράτη µέλη θα µπορούν,

εφόσον αυτό επιτρέπεται µε βάση τις ελάχιστες ρήτρες του κοινοτικού δικαίου, να διατηρούν

ή να εισάγουν αυστηρότερες διατάξεις σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, προκειµένου να

διασφαλίσουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας των ατοµικών συµβατικών δικαιωµάτων των

καταναλωτών.

(16) Οι διατάξεις για τις επιθετικές εµπορικές πρακτικές θα πρέπει να καλύπτουν τις πρακτικές

εκείνες που περιορίζουν σηµαντικά την ελευθερία επιλογής του καταναλωτή. Πρόκειται για

πρακτικές που χρησιµοποιούν παρενόχληση, καταναγκασµό συµπεριλαµβανόµενης και της

χρήσης σωµατικής βίας και της κατάχρησης επιρροής.

(17) Είναι σκόπιµο να καθοριστούν οι εµπορικές πρακτικές που είναι αθέµιτες υπό οποιεσδήποτε

περιστάσεις, χάριν µεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου. Στο Παράρτηµα Ι περιλαµβάνεται ο

πλήρης κατάλογος όλων αυτών των πρακτικών. Είναι οι µόνες εµπορικές πρακτικές που

µπορούν να θεωρηθούν αθέµιτες, χωρίς κατά περίπτωση αξιολόγηση, παρά τις διατάξεις των

άρθρων 5 έως 9.
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(18) Είναι σκόπιµο να προστατεύονται όλοι οι καταναλωτές από τις αθέµιτες εµπορικές

πρακτικές. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ωστόσο, θεώρησε σκόπιµο, κατά

την εκδίκαση ορισµένων υποθέσεων διαφήµισης µετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας

84/450/ΕΟΚ, να εξετάσει τις επιπτώσεις που έχουν σε έναν ιδεατό τυπικό καταναλωτή. Η

παρούσα οδηγία, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας και προκειµένου να επιτευχθεί η

αποτελεσµατική εφαρµογή της προστασίας που παρέχει, λαµβάνει µεν ως σηµείο αναφοράς

το µέσο καταναλωτή όπως ερµηνεύθηκε από το ∆ικαστήριο, αλλά επίσης περιλαµβάνει

διατάξεις για την πρόληψη της εκµετάλλευσης των καταναλωτών, τα χαρακτηριστικά

γνωρίσµατα των οποίων τους καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους σε αθέµιτες εµπορικές

πρακτικές. Όταν µια εµπορική πρακτική στοχεύει ειδικά σε µια συγκεκριµένη οµάδα

καταναλωτών, όπως τα παιδιά, η επίδραση της εµπορικής πρακτικής ευκταίο είναι να

εκτιµάται από την οπτική γωνία του µέσου µέλους αυτής της οµάδας. Η δοκιµή µέσου

καταναλωτή δεν αποτελεί στατιστική δοκιµή. Τα εθνικά δικαστήρια και οι εθνικές αρχές θα

πρέπει να χρησιµοποιούν τη δική τους κρίση, λαµβάνοντας υπόψη τη νοµολογία του

∆ικαστηρίου για να προσδιορίζουν την τυπική αντίδραση του µέσου καταναλωτή σε µια

δεδοµένη περίπτωση.

(19) Όταν ορισµένα χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, η σωµατική ή πνευµατική αναπηρία ή η

ευπιστία καθιστούν τους καταναλωτές ιδιαίτερα ευάλωτους σε µια εµπορική πρακτική ή στο

προβαλλόµενο προϊόν και η οικονοµική συµπεριφορά µόνον αυτών των καταναλωτών

ενδέχεται να στρεβλωθεί από την εν λόγω πρακτική, µε τέτοιο τρόπο ώστε ο εµπορευόµενος

να µπορεί ευλόγως να το προβλέψει, είναι σκόπιµο να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία

τους µε την αξιολόγηση αυτής της πρακτικής από την οπτική γωνία του µέσου µέλους αυτής

της οµάδας.
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(20) Είναι σκόπιµο να προβλεφθεί ένας ρόλος για τους κώδικες συµπεριφοράς οι οποίοι θα δίνουν

τη δυνατότητα στους εµπορευόµενους να εφαρµόζουν τις αρχές της οδηγίας αποτελεσµατικά

σε συγκεκριµένους οικονοµικούς τοµείς. Σε τοµείς στους οποίους δεν υπάρχουν ειδικοί

δεσµευτικοί κανόνες που να διέπουν τη συµπεριφορά των εµπορευοµένων, είναι σκόπιµο οι

εµπορευόµενοι αυτοί να παρέχουν επίσης αποδείξεις όσον αφορά τις απαιτήσεις

επαγγελµατικής ευσυνειδησίας του τοµέα. Με τον έλεγχο που ασκείται από ιδιοκτήτες

κώδικα σε εθνικό ή κοινοτικό επίπεδο για την εξάλειψη αθέµιτων εµπορικών πρακτικών

µπορεί να αποφευχθεί η ανάγκη προσφυγής σε διοικητικές ή δικαστικές αρχές και ως εκ

τούτου ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να ενθαρρυνθεί. Προκειµένου να επιτευχθεί ένα υψηλό

επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, οι οργανώσεις καταναλωτών θα µπορούσαν να

ενηµερώνονται και να συµµετέχουν στην κατάρτιση αυτών των κωδίκων συµπεριφοράς.

(21) Τα άτοµα ή οι οργανισµοί, που, στο πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας, θεωρείται ότι έχουν

έννοµο συµφέρον στην συγκεκριµένη υπόθεση, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα άσκησης

προσφυγών κατά των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών, είτε ενώπιον δικαστηρίου είτε

ενώπιον διοικητικής αρχής αρµόδιας για να αποφασίσει ως προς την καταγγελία ή να κινήσει

την ενδεδειγµένη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. Το βάρος της αποδείξεως

καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο. Θα ήταν, ωστόσο, σκόπιµο να έχουν τα δικαστήρια και οι

διοικητικές αρχές τη δυνατότητα να ζητούν από τους εµπορευόµενους να προσκοµίσουν

αποδεικτικά στοιχεία ως προς την ακρίβεια των πραγµατικών ισχυρισµών τους.

(22) Τα κράτη µέλη είναι αναγκαίο να θεσπίζουν κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων της

παρούσας οδηγίας και πρέπει να εξασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει

να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.
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(23) Επειδή οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η εξάλειψη των εµποδίων για τη λειτουργία

της εσωτερικής αγοράς που προκύπτουν από την εθνική νοµοθεσία για τις αθέµιτες εµπορικές

πρακτικές και η παροχή ενός κοινού υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών µέσω

της προσέγγισης των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών

µελών για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές, δεν µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα

κράτη µέλη και µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί

να θεσπίσει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο

5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο αυτό, η

παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την εξάλειψη των εµποδίων της

εσωτερικής αγοράς και την επίτευξη ενός κοινού υψηλού επιπέδου προστασίας των

καταναλωτών.

(24) Είναι σκόπιµο να αναθεωρείται η παρούσα οδηγία για να εξασφαλίζεται ότι έχουν

αντιµετωπισθεί τα εµπόδια της εσωτερικής αγοράς και ότι επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο

προστασίας των καταναλωτών. Η αναθεώρηση θα µπορούσε να οδηγήσει στην υποβολή

πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, η οποία µπορεί να

περιλαµβάνει περιορισµένη επέκταση της παρέκκλισης του άρθρου 3 παράγραφος 5 ή/και

τροποποιήσεις άλλων νοµοθετικών πράξεων για την προστασία των καταναλωτών οι οποίες

να αντικατοπτρίζουν τη δέσµευση της Επιτροπής στο πλαίσιο της στρατηγικής για την

πολιτική καταναλωτών να αναθεωρεί το ισχύον κεκτηµένο ώστε να επιτευχθεί υψηλό κοινό

επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

(25) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις αρχές που αναγνωρίζονται,

ιδίως στο Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Στόχος

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συµβάλει στην ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και

στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών µε την προσέγγιση των

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών για τις αθέµιτες

εµπορικές πρακτικές που βλάπτουν τα οικονοµικά συµφέροντα των καταναλωτών.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως :

(α) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τις εµπορικές πρακτικές που

καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εµπίπτουν στην εµπορική,

επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελµατική του δραστηριότητα,

(β) «εµπορευόµενος» : κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τις εµπορικές

πρακτικές που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται µε την

εµπορική, επιχειρηµατική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελµατική του δραστηριότητα και

κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόµατος ή για λογαριασµό του εµπορευόµενου,
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(γ) «προϊόν»: κάθε αγαθό ή υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένης της ακίνητης περιουσίας, των

δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων,

(δ) «εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές» (οι οποίες αναφέρονται στο

εξής και ως «εµπορικές πρακτικές»): κάθε πράξη, παράλειψη, τρόπος συµπεριφοράς ή

εκπροσώπησης, εµπορική επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης και του

µάρκετινγκ, ενός εµπορευοµένου, άµεσα συνδεόµενη µε την προώθηση, πώληση ή προµήθεια

ενός προϊόντος σε καταναλωτές,

(ε) «ουσιώδης στρέβλωση της οικονοµικής συµπεριφοράς των καταναλωτών»: η χρήση µιας

εµπορικής πρακτικής µε σκοπό τη σηµαντική µείωση της ικανότητας του καταναλωτή να

λάβει τεκµηριωµένη απόφαση, µε επακόλουθο ο καταναλωτής να λάβει µια απόφαση

συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα ελάµβανε,

(στ) «κώδικας συµπεριφοράς»: κάθε συµφωνία ή σύνολο κανόνων που δεν επιβάλλονται από

νοµοθετική, κανονιστική ή διοικητική διάταξη κράτους µέλους και που καθορίζουν, όσον

αφορά µια ή περισσότερες συγκεκριµένες εµπορικές πρακτικές ή επιχειρηµατικούς τοµείς, τη

συµπεριφορά των εµπορευοµένων που αναλαµβάνουν να δεσµεύονται από τον κώδικα,

(ζ) «ιδιοκτήτης κώδικα»: κάθε οντότητα, συµπεριλαµβανοµένων ενός εµπορευοµένου ή µιας

οµάδας εµπορευοµένων, η οποία είναι υπεύθυνη για τη διατύπωση και την αναθεώρηση ενός

κώδικα συµπεριφοράς και/ή για την παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς τον κώδικα

όσων έχουν αναλάβει να δεσµεύονται από αυτόν,
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(η) «επαγγελµατική ευσυνειδησία»: το µέτρο της ειδικής τεχνικής ικανότητας και µέριµνας που

ευλόγως αναµένεται να επιδεικνύει ένας εµπορευόµενος προς τους καταναλωτές, κατ�

αναλογία προς την έντιµη πρακτική της αγοράς και/ή τη γενική αρχή της καλής πίστης, στον

τοµέα δραστηριοτήτων του εµπορευόµενου,

(θ) «πρόσκληση για αγορά»: η εµπορική επικοινωνία στην οποία αναφέρονται χαρακτηριστικά

του προϊόντος και η τιµή, µε τρόπο ο οποίος ενδείκνυται για τα µέσα της εµπορικής

επικοινωνίας που χρησιµοποιούνται, ούτως ώστε να έχει ο καταναλωτής τη δυνατότητα να

πραγµατοποιήσει την αγορά,

(ι) «κατάχρηση επιρροής»: η εκµετάλλευση της θέσης ισχύος σε σχέση µε τον καταναλωτή για

την άσκηση πίεσης, ακόµα και χωρίς τη χρήση ή την απειλή σωµατικής βίας, µε τρόπο που

περιορίζει σηµαντικά την ικανότητα του καταναλωτή να λάβει τεκµηριωµένη απόφαση,

(κ) «απόφαση συναλλαγής»: απόφαση που λαµβάνει ο καταναλωτής για το κατά πόσον, πώς και

υπό ποίους όρους θα πραγµατοποιήσει αγορά, θα καταβάλει τίµηµα πλήρως ή εν µέρει, θα

κρατήσει ή θα διαθέσει προϊόν ή θα ασκήσει συµβατικό δικαίωµα επί του προϊόντος, είτε ο

καταναλωτής αποφασίσει να προβεί σε ενέργεια είτε όχι,

(λ) «νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα»: επαγγελµατική δραστηριότητα ή οµάδα

επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, η πρόσβαση στις οποίες ή η άσκηση των οποίων ή ένας

από τους τρόπους άσκησης των οποίων προϋποθέτει, άµεσα ή έµµεσα, ειδικά επαγγελµατικά

προσόντα, κατ� εφαρµογή νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων.
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Άρθρο 3

Πεδίο εφαρµογής

1. Η παρούσα οδηγία ισχύει για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους

καταναλωτές, όπως αυτές θεσπίζονται στο άρθρο 5, πριν, κατά τη διάρκεια και ύστερα από

εµπορική συναλλαγή σχετιζοµένη µε ένα συγκεκριµένο προϊόν.

2. Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη του δικαίου των συµβάσεων και, ιδίως, των

κανόνων εγκυρότητας, διαµόρφωσης ή αποτελέσµατος µιας σύµβασης.

3. Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη των κοινοτικών ή εθνικών κανόνων που

αφορούν θέµατα υγείας και ασφάλειας των προϊόντων.

4. Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων της παρούσας οδηγίας µε άλλους κοινοτικούς

κανόνες που ρυθµίζουν συγκεκριµένες πτυχές αθέµιτων εµπορικών πρακτικών, οι τελευταίοι

επικρατούν και εφαρµόζονται επί των πτυχών αυτών.

5. Για διάστηµα έξι ετών από *, τα κράτη µέλη θα µπορούν να εφαρµόζουν εθνικούς κανόνες

στο πεδίο των νοµοθεσιών που προσεγγίζονται δια της παρούσας οδηγίας περιοριστικότερους και

λεπτοµερέστερους αυτών της παρούσας οδηγίας, εφόσον πρόκειται για διατάξεις µε τις οποίες

µεταφέρονται στο εθνικό δίκαιο οδηγίες που περιλαµβάνουν ρήτρες ελάχιστης εναρµόνισης. Τα

µέτρα αυτά πρέπει να είναι ουσιώδη για τη διασφάλιση επαρκούς προστασίας των καταναλωτών

έναντι των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών και ανάλογα προς τον επιδιωκόµενο στόχο. Η

αναθεώρηση κατ� άρθρο 18 µπορεί, εφόσον κριθεί σκόπιµο, να περιλαµβάνει πρόταση για

παράταση της παρούσας παρέκκλισης για περαιτέρω περιορισµένο διάστηµα.

                                                
* 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της οδηγίας.
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6. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή τις ενδεχόµενες εθνικές

διατάξεις που εφαρµόζονται βάσει της παραγράφου 5.

7. Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη των κανόνων περί δικαιοδοσίας των

δικαστηρίων.

8. Η παρούσα οδηγία ισχύει υπό την επιφύλαξη των τυχόν όρων εγκατάστασης, ή των

καθεστώτων αδειών, ή των δεοντολογικών κωδίκων συµπεριφοράς ή άλλων ειδικών κανόνων που

διέπουν νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα προκειµένου να τηρούνται υψηλά πρότυπα

επαγγελµατικής ακεραιότητας, τους οποίους µπορούν, να επιβάλλουν στους επαγγελµατίες τα

κράτη µέλη, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.

9. Ως προς τις «χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες» όπως ορίζονται στην οδηγία 2002/65/ΕΚ προς

τους καταναλωτές και την ακίνητη περιουσία, τα κράτη µέλη µπορούν να επιβάλλουν

περιοριστικότερους και λεπτοµερέστερους κανόνες από τους κανόνες της παρούσας οδηγίας στον

εναρµονιζόµενο τοµέα.

10. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για την εφαρµογή των νοµοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την πιστοποίηση και την αναγραφή του

ονοµαστικού τίτλου των αντικειµένων από πολύτιµα µέταλλα.
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Άρθρο 4

Εσωτερική αγορά

Τα κράτη µέλη δεν περιορίζουν ούτε την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ούτε την ελεύθερη

κυκλοφορία αγαθών για λόγους που εµπίπτουν στον τοµέα όπου επιδιώκεται η προσέγγιση της

νοµοθεσίας µέσω της παρούσας οδηγίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Άρθρο 5

Απαγόρευση αθεµίτων εµπορικών πρακτικών

1. Απαγορεύονται οι αθέµιτες εµπορικές πρακτικές.

2. Μια εµπορική πρακτική είναι αθέµιτη όταν :

α) είναι αντίθετη προς τις απαιτήσεις επαγγελµατικής ευσυνειδησίας, και

β) στρεβλώνει ουσιωδώς ή ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά

του µέσου καταναλωτή στον οποίο φθάνει ή στον οποίο απευθύνεται το προϊόν ή του µέσου

µέλους της οµάδας, όταν µια εµπορική πρακτική απευθύνεται σε µια συγκεκριµένη οµάδα

καταναλωτών.
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3. Εµπορικές πρακτικές που αφορούν το σύνολο των καταναλωτών αλλά ενδέχεται να

στρεβλώνουν ουσιωδώς την οικονοµική συµπεριφορά µόνο µιας οµάδας καταναλωτών που είναι

ιδιαιτέρως ευάλωτοι ως προς την πρακτική αυτή ή ως προς το συγκεκριµένο προϊόν λόγω

πνευµατικής ή σωµατικής αναπηρίας, ηλικίας ή ακρισίας, µε τέτοιο τρόπο ώστε ο εµπορευόµενος

να µπορεί ευλόγως να το προβλέψει, εκτιµώνται υπό το πρίσµα του µέσου µέλους της

συγκεκριµένης οµάδας. Αυτό ισχύει υπό την επιφύλαξη της κοινής και θεµιτής διαφηµιστικής

πρακτικής της διατύπωσης δηλώσεων που ενέχουν υπερβολές ή δηλώσεων οι οποίες δεν

αναµένεται να εκληφθούν, ως έχουν, εν τη κυριολεξία τους.

4. Ιδιαιτέρως, εµπορικές πρακτικές, είναι αθέµιτες όταν

α) είναι παραπλανητικές όπως καθορίζεται στα άρθρα 6 και 7, ή

β) είναι επιθετικές όπως καθορίζεται στα άρθρα 8 και 9.

5. Το παράρτηµα Ι περιέχει τον κατάλογο των εµπορικών πρακτικών που θεωρούνται αθέµιτες

υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις.
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ΤΜΗΜΑ 1

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Άρθρο 6

Παραπλανητικές πράξεις

1. Μια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν περιλαµβάνει εσφαλµένες

πληροφορίες και είναι εποµένως αναληθής ή, όταν, µε οποιονδήποτε τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης

της συνολικής παρουσίασής της, εξαπατά ή ενδέχεται να εξαπατήσει το µέσο καταναλωτή, ακόµα

και εάν οι πληροφορίες είναι, αντικειµενικά, ορθές όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία

τα οποία παρατίθενται κατωτέρω και, ούτως ή άλλως, τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να

λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία, διαφορετικά, δεν θα ελάµβανε :

α) η ύπαρξη ή η φύση του προϊόντος,

β) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος όπως είναι η διαθεσιµότητα, τα οφέλη, οι κίνδυνοι, η

εκτέλεση, η σύνθεση, τα συνοδευτικά εξαρτήµατα, η µετά την πώληση υποστήριξη προς τον

καταναλωτή και η αντιµετώπιση των παραπόνων, η µέθοδος και η ηµεροµηνία κατασκευής ή

παροχής, η παράδοση, η καταλληλότητα, η χρήση, η ποσότητα, οι προδιαγραφές, η

γεωγραφική ή εµπορική προέλευση ή τα αναµενόµενα από τη χρήση του προϊόντος

αποτελέσµατα, ή τα αποτελέσµατα και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των δοκιµών ή ελέγχων

του προϊόντος,

γ) έκταση των δεσµεύσεων του εµπορευοµένου, τα κίνητρα για την εµπορική πρακτική και η

φύση της διαδικασίας πωλήσεων, κάθε δήλωση ή σύµβολο που αφορά άµεση ή έµµεση

χορηγία ή έγκριση του εµπορευοµένου ή του προϊόντος,
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δ) η τιµή ή ο τρόπος υπολογισµού της ή η ύπαρξη ειδικής πλεονεκτικής τιµής,

ε) η ανάγκη υπηρεσίας, ανταλλακτικού, αντικατάστασης ή επισκευής,

στ) η φύση, τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα και τα δικαιώµατα του εµπορευοµένου ή του

πράκτορά του, όπως είναι η ταυτότητα και τα περιουσιακά στοιχεία του, τα προσόντα του, η

ιδιότητα, η έγκριση, η εταιρική σχέση ή η σύνδεση και η κυριότητα δικαιωµάτων

βιοµηχανικής, εµπορικής ή πνευµατικής ιδιοκτησίας, ή τα βραβεία και οι διακρίσεις του,

ζ) τα δικαιώµατα του καταναλωτή ή οι κίνδυνοι που µπορεί να κληθεί να αντιµετωπίσει.

2. Μια εµπορική πρακτική θεωρείται επίσης παραπλανητική όταν, στο πραγµατικό της πλαίσιο,

λαµβανοµένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, οδηγεί ή ενδέχεται να

οδηγήσει το µέσο καταναλωτή να λάβει απόφαση συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα

ελάµβανε, και η πρακτική περιλαµβάνει:

α) κάθε µάρκετινγκ προϊόντος, συµπεριλαµβανοµένης της συγκριτικής διαφήµισης, που

δηµιουργεί σύγχυση µε προϊόντα, εµπορικά σήµατα, εµπορικές επωνυµίες και άλλα

διακριτικά γνωρίσµατα ενός ανταγωνιστή,

β) µη συµµόρφωση του εµπορευοµένου προς τις δεσµεύσεις που περιέχουν κώδικες

συµπεριφοράς µε τους οποίους ανέλαβε να δεσµευτεί, όταν:
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(i) η δέσµευση δεν είναι προγραµµατική αλλά είναι ρητή και µπορεί να εξακριβωθεί, και

(ii) ο εµπορευόµενος αναφέρει σε µια εµπορική πρακτική ότι δεσµεύεται από τον κώδικα.

Άρθρο 7

Παραπλανητικές παραλείψεις

1. Μια εµπορική πρακτική θεωρείται παραπλανητική όταν, στο πραγµατικό της πλαίσιο,

λαµβανοµένων υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, καθώς και των

περιορισµών του συγκεκριµένου µέσου επικοινωνίας, παραλείπει ουσιώδεις πληροφορίες που

χρειάζεται ο µέσος καταναλωτής, ανάλογα µε το συγκεκριµένο πλαίσιο, για να λάβει τεκµηριωµένη

απόφαση συναλλαγής, και ως εκ τούτου τον οδηγεί ή ενδέχεται να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση

συναλλαγής την οποία διαφορετικά δεν θα ελάµβανε.

2. Παραπλανητική παράλειψη τεκµαίρεται και όταν ο εµπορευόµενος αποκρύπτει ουσιώδεις

πληροφορίες ή τις παρέχει κατά τρόπο ασαφή, ακατάληπτο, διφορούµενο ή εκτός χρόνου κατά τα

αναφερόµενα στην παράγραφο 1, ή όταν δεν προσδιορίζει την εµπορική επιδίωξη της εµπορικής

πρακτικής, εφόσον αυτή δεν είναι ήδη προφανής από το συγκεκριµένο πλαίσιο.

3. Όταν το µέσο που χρησιµοποιείται για την ανακοίνωση της εµπορικής πρακτικής επιβάλλει

περιορισµούς τόπου ή χρόνου, οι περιορισµοί αυτοί καθώς και τα µέτρα που λαµβάνει ο

εµπορευόµενος για να καταστήσει την πληροφορία προσιτή στους καταναλωτές µε άλλο τρόπο,

λαµβάνονται υπόψη προκειµένου να καθοριστεί αν η πληροφορία έχει παραλειφθεί.
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4. Στην περίπτωση της πρόσκλησης για αγορά, θεωρούνται ουσιώδεις οι ακόλουθες

πληροφορίες, εάν δεν είναι ήδη προφανείς από το συγκεκριµένο πλαίσιο:

α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στο βαθµό που ενδείκνυνται σε σχέση µε το µέσο

και το προϊόν,

β) η γεωγραφική διεύθυνση και η ταυτότητα του εµπορευοµένου, όπως η εµπορική επωνυµία

του και όπου ενδείκνυται, η γεωγραφική διεύθυνση και η ταυτότητα του εµπορευοµένου για

λογαριασµό του οποίου ενεργεί,

γ) η τιµή, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως του προϊόντος, η τιµή δεν

µπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, ο τρόπος µε τον οποίο υπολογίζεται η τιµή,

και, όπου ενδείκνυται, όλες οι πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή

ταχυδροµείου ή, όταν αυτές οι επιβαρύνσεις ευλόγως δεν µπορούν να υπολογιστούν εκ των

προτέρων, το γεγονός ότι µπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις,

δ) οι ρυθµίσεις για την πληρωµή, παράδοση, εκτέλεση και αντιµετώπιση παραπόνων, εφόσον

αποκλίνουν από τις απαιτήσεις επαγγελµατικής ευσυνειδησίας,

ε) για προϊόντα και συναλλαγές όπου υφίσταται δικαίωµα υπαναχώρησης ή ακύρωσης, η

ύπαρξη αυτού του δικαιώµατος.

5. Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που θεσπίζονται από το κοινοτικό δίκαιο, σχετικά µε

την εµπορική επικοινωνία, συµπεριλαµβανοµένης της διαφήµισης ή του µάρκετινγκ, των οποίων

ενδεικτικός κατάλογος περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙ, θεωρούνται ουσιώδεις.
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ΤΜΗΜΑ 2

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Άρθρο 8

Επιθετικές εµπορικές πρακτικές

Μια εµπορική πρακτική θεωρείται επιθετική εάν, στο πραγµατικό της πλαίσιο, λαµβανοµένων

υπόψη όλων των χαρακτηριστικών της και των περιστάσεων, χρησιµοποιεί παρενόχληση,

καταναγκασµό, συµπεριλαµβανοµένης και της άσκησης σωµατικής βίας, ή κατάχρηση επιρροής

και, ως εκ τούτου, παρεµποδίζει σηµαντικά ή ενδέχεται να παρεµποδίσει σηµαντικά την ελευθερία

επιλογής ή συµπεριφοράς του µέσου καταναλωτή ως προς το προϊόν, µε αποτέλεσµα να τον οδηγεί

ή να είναι πιθανόν να τον οδηγήσει να λάβει απόφαση συναλλαγής που διαφορετικά δεν θα

ελάµβανε.

Άρθρο 9

Παρενόχληση, καταναγκασµός ή κατάχρηση επιρροής

Για να προσδιοριστεί κατά πόσον µια εµπορική πρακτική κάνει χρήση παρενόχλησης,

καταναγκασµού, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης σωµατικής βίας, ή κατάχρησης επιρροής

πρέπει να συνεκτιµώνται τα εξής :

α) η χρονική στιγµή, ο τόπος, η φύση ή η επιµονή,
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β) η χρήση απειλητικών ή προσβλητικών εκφράσεων ή συµπεριφοράς,

γ) η εκµετάλλευση, από τον εµπορευόµενο, κάθε συγκεκριµένης ατυχίας ή περίστασης, την

οποία γνωρίζει και η οποία είναι τόσο σοβαρή ώστε να διαταράσσει την κρίση του

καταναλωτή, προκειµένου να επηρεάσει την απόφασή του όσον αφορά το προϊόν,

(δ) κάθε επαχθές ή δυσανάλογο µη συµβατικό εµπόδιο που επιβάλλει ο εµπορευόµενος σε

περίπτωση που ο καταναλωτής επιθυµεί να ασκήσει τα δικαιώµατά του στο πλαίσιο της

σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων λύσης της σύµβασης ή µετάβασης σε

άλλο προϊόν ή σε άλλον εµπορευόµενο,

(ε) κάθε απειλή για λήψη µέτρου που δεν µπορεί να ληφθεί νοµίµως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΩ∆ΙΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Άρθρο 10

Κώδικες συµπεριφοράς

Η παρούσα οδηγία δεν αποκλείει τον έλεγχο αθέµιτων εµπορικών πρακτικών από ιδιοκτήτες

κωδίκων συµπεριφοράς, τον οποίο ενδεχοµένως ενθαρρύνουν τα κράτη µέλη, ούτε και την

προσφυγή σε τέτοιους φορείς από τα πρόσωπα ή τις οργανώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 11,

εφόσον οι διαδικασίες ενώπιον των φορέων αυτών προβλέπονται επιπροσθέτως των δικαστικών ή

διοικητικών προσφυγών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Επιβολή του νόµου

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να υπάρχουν κατάλληλα και αποτελεσµατικά µέσα για την

καταπολέµηση αθέµιτων εµπορικών πρακτικών και τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της παρούσας

οδηγίας προς το συµφέρον των καταναλωτών.

Τα µέσα αυτά περιλαµβάνουν νοµοθετικές διατάξεις βάσει των οποίων τα πρόσωπα ή οι

οργανώσεις που κατά την εθνική νοµοθεσία έχουν έννοµο συµφέρον για την καταπολέµηση

αθέµιτων εµπορικών πρακτικών, συµπεριλαµβανοµένων των ανταγωνιστών, θα µπορούν :

− να προσβάλλουν δικαστικά την αθέµιτη αυτή πρακτική, και/ή

− να φέρουν τη διαφήµιση αυτή ενώπιον διοικητικού οργάνου αρµόδιου είτε να αποφασίσει

σχετικά µε τις προσφυγές είτε να κινήσει τις κατάλληλες νόµιµες διαδικασίες.

Κάθε κράτος µέλος αποφασίζει το ίδιο ποια από τις παραπάνω διαδικασίες θα ισχύσει και αν θα

πρέπει το δικαστήριο ή το διοικητικό όργανο να έχει το δικαίωµα να απαιτήσει, προτού επιληφθεί

της υποθέσεως, να έχει γίνει προηγουµένως προσφυγή σε άλλα υπάρχοντα µέσα διακανονισµού της

διαφοράς, συµπεριλαµβανοµένων των αναφεροµένων στο άρθρο 10. Οι διαδικασίες αυτές

διατίθενται ανεξάρτητα από το εάν οι θιγόµενοι καταναλωτές βρίσκονται στην επικράτεια του

κράτους µέλους όπου έχει την έδρα του ο εµπορευόµενος ή σε άλλο κράτος µέλος.
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Εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποφασίζουν :

− κατά πόσον οι προσφυγές αυτές µπορούν να στρέφονται χωριστά ή από κοινού κατά ενός

αριθµού εµπορευοµένων του ίδιου οικονοµικού τοµέα και

− κατά πόσον οι προσφυγές αυτές µπορούν να στρέφονται κατά ιδιοκτήτη κώδικα, εφόσον ο εν

λόγω κώδικας προωθεί τη µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του νόµου.

2. Στα πλαίσια των νοµοθετικών διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη µέλη

αναθέτουν στα δικαστήρια ή τις διοικητικές αρχές εξουσίες βάσει των οποίων µπορούν, όταν

κρίνουν τα µέτρα αυτά αναγκαία και, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα εµπλεκόµενα συµφέροντα και

ιδιαίτερα το δηµόσιο συµφέρον :

− να διατάζουν την παύση των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών ή να παραπέµπουν το ζήτηµα

στα αρµόδια δικαστήρια προς έκδοση απόφασης για την παύση των πρακτικών αυτών, ή

− στην περίπτωση που η αθέµιτη εµπορική πρακτική δεν έχει ακόµη εφαρµοστεί αλλά επίκειται

η εφαρµογή της, να την απαγορεύουν ή να παραπέµπουν το ζήτηµα στα αρµόδια δικαστήρια

προς έκδοση απόφασης για την απαγόρευση της πρακτικής,

έστω και αν δεν αποδεικνύεται πραγµατική ζηµία ή βλάβη, ούτε δόλος ή αµέλεια εκ µέρους του

εµπορευοµένου.

Τα κράτη µέλη προβλέπουν, επιπλέον, ότι τα µέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο µπορούν

να ληφθούν στα πλαίσια της ταχείας διαδικασίας :

− είτε µε προσωρινή ισχύ, ή

− είτε µε οριστική ισχύ,
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εξυπακούεται ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος µέλος να επιλέξει µεταξύ των δύο αυτών λύσεων.

Επιπλέον, προκειµένου να εξαλειφθούν τα συνεχιζόµενα αποτελέσµατα αθέµιτης εµπορικής

πρακτικής η παύση της οποίας έχει διαταχθεί µε οριστική απόφαση, τα κράτη µέλη µπορούν να

αναθέτουν στα δικαστήρια ή τις διοικητικές αρχές εξουσίες, βάσει των οποίων δύνανται :

− να απαιτούν τη δηµοσίευση της προαναφερόµενης απόφασης εν τω συνόλω της ή εν µέρει, µε

τη µορφή που κρίνουν κατάλληλη,

− να απαιτούν, επιπλέον, τη δηµοσίευση επανορθωτικής δήλωσης.

3. Τα διοικητικά όργανα τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 1, πρέπει :

α) να έχουν τέτοια σύνθεση ώστε να µη γεννώνται αµφιβολίες ως προς την αµεροληψία τους·

β) να έχουν επαρκείς εξουσίες, όταν αποφαίνονται σχετικά µε τις προσφυγές ώστε να ασκούν

εποπτεία και να επιβάλλουν την τήρηση των αποφάσεών τους µε αποτελεσµατικό τρόπο·

γ) κατ� αρχήν, να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους.

Εφόσον οι εξουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 ασκούνται αποκλειστικά από διοικητικό

όργανο, οι αποφάσεις του πρέπει πάντοτε να είναι αιτιολογηµένες. Ακόµη, στην περίπτωση αυτή,

θα πρέπει να θεσπιστούν διαδικασίες µε τις οποίες θα είναι δυνατό να προσβληθεί δικαστικά κάθε

καταχρηστική ή αδικαιολόγητη άσκηση των εξουσιών του διοικητικού οργάνου ή κάθε

καταχρηστική ή αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης των εξουσιών αυτών.
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Άρθρο 12

∆ικαστήρια και διοικητικές αρχές: τεκµηρίωση ισχυρισµών

Τα κράτη µέλη αναθέτουν στα δικαστήρια ή σε διοικητικές αρχές εξουσίες, βάσει των οποίων,

κατά την εκδίκαση των δικαστικών ή διοικητικών προσφυγών του άρθρου 11, δύνανται :

(α) να ζητούν από τον εµπορευόµενο να προσκοµίσει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε την

ακρίβεια των πραγµατικών ισχυρισµών που αναφέρονται σε µια εµπορική πρακτική, εφόσον

αυτό κρίνεται αναγκαίο, επί τη βάσει των δεδοµένων της συγκεκριµένης υπόθεσης και

λαµβάνοντας υπόψη τα έννοµα συµφέροντα του εµπορευοµένου και των λοιπών διαδίκων,

και

(β) να θεωρούν ανακριβείς τους πραγµατικούς ισχυρισµούς, εφόσον τα αποδεικτικά στοιχεία που

ζητούνται σύµφωνα µε το στοιχείο α) δεν προσκοµιστούν ή θεωρηθούν ανεπαρκή από το

δικαστήριο ή τη διοικητική αρχή.

Άρθρο 13

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη καθορίζουν κυρώσεις για παραβάσεις των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται

κατ� εφαρµογή της παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για την εξασφάλιση

της επιβολής αυτών των κυρώσεων. Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές,

αναλογικές και αποτρεπτικές.
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Άρθρο 14

Τροποποιήσεις της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ

Η οδηγία 84/450/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής :

(1) Το άρθρο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο :

«Άρθρο 1

Η παρούσα οδηγία σκοπό έχει την προστασία των εµπορευοµένων από την παραπλανητική

διαφήµιση και τις αθέµιτες συνέπειές της και τον καθορισµό των όρων υπό τους οποίους

επιτρέπεται η συγκριτική διαφήµιση.»,

(2) Στο άρθρο 2 :

− το σηµείο 3 αντικαθίσταται ως εξής :

«3. «εµπορευόµενος» : κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς οι

οποίοι σχετίζονται µε την εµπορική, βιοτεχνική, επιχειρηµατική ή ελευθέρια

επαγγελµατική του δραστηριότητα και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόµατος ή

για λογαριασµό του εµπορευόµενου.»

− Προστίθεται :

«4. «ιδιοκτήτης κώδικα» : κάθε οντότητα, συµπεριλαµβανοµένων ενός

εµπορευοµένου ή µιας οµάδας εµπορευοµένων, η οποία είναι υπεύθυνη για τη

διατύπωση και την αναθεώρηση ενός κώδικα συµπεριφοράς ή/και για την

παρακολούθηση της συµµόρφωσης προς τον κώδικα όσων αναλαµβάνουν να

δεσµεύονται από τον κώδικα.».
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(3) Το άρθρο 3α αντικαθίσταται από το ακόλουθο :

«Άρθρο 3α

1. Η συγκριτική διαφήµιση επιτρέπεται, όσον αφορά τη σύγκριση, όταν πληρούνται οι

ακόλουθες προϋποθέσεις :

(α) δεν είναι παραπλανητική σύµφωνα µε τα άρθρα 2 παράγραφος 2, 3 και 7 παράγραφος 1

της παρούσας οδηγίας ή τα άρθρα 6 και 7 της οδηγίας 2004/�/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ... σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές

των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά *·

(β) συγκρίνει αγαθά ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ίδιες ανάγκες ή έχουν τους

ίδιους στόχους·

(γ) συγκρίνει κατά τρόπο αντικειµενικό ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά που είναι

ουσιώδη, συναφή, εξακριβώσιµα, και αντιπροσωπευτικά των εν λόγω αγαθών και

υπηρεσιών, στα οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνεται και η τιµή·

(δ) δεν έχει ως συνέπεια τη δυσφήµιση ή την υποτίµηση των σηµάτων, εµπορικών

επωνυµιών, άλλων διακριτικών σηµείων, αγαθών, υπηρεσιών, δραστηριοτήτων ή της

κατάστασης ενός ανταγωνιστή·

(ε) για προϊόντα µε ονοµασία προέλευσης, αφορά σε κάθε περίπτωση προϊόντα µε την ίδια

ονοµασία προέλευσης·

(στ) δεν επωφελείται αθέµιτα από τη φήµη σήµατος, εµπορικής επωνυµίας ή άλλων

διακριτικών σηµείων ανταγωνιστή ή από τα δηλωτικά καταγωγής ανταγωνιστικών

προϊόντων·

+ ΕΕ: Να συµπληρωθεί ο αριθµός της οδηγίας
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(ζ) δεν παρουσιάζει ένα αγαθό ή µια υπηρεσία ως αποµίµηση ή αντίγραφο αγαθού ή

υπηρεσίας που φέρουν σήµα κατατεθέν ή εµπορική επωνυµία·

(η) δεν δηµιουργεί σύγχυση µεταξύ εµπορευοµένων, µεταξύ διαφηµιστή και ανταγωνιστή ή

µεταξύ των εµπορικών σηµάτων, των εµπορικών επωνυµιών, άλλων διακριτικών

γνωρισµάτων, αγαθών ή υπηρεσιών του διαφηµιστή και του ανταγωνιστή.

_____________________

* ΕΕ L                   ».

(4) Το άρθρο 4 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο :

«1. «Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν κατάλληλα και αποτελεσµατικά µέσα για

την καταπολέµηση της παραπλανητικής διαφήµισης και τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις για

τη συγκριτική διαφήµιση προς το συµφέρον των εµπορευοµένων και των ανταγωνιστών. Τα

µέσα αυτά περιλαµβάνουν νοµοθετικές διατάξεις σύµφωνα µε τις οποίες τα πρόσωπα ή οι

οργανώσεις που, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, έχουν έννοµο συµφέρον να απαγορευθεί

η παραπλανητική διαφήµιση ή να ρυθµιστεί η συγκριτική διαφήµιση δύνανται :

(α) να προσφύγουν στα δικαστήρια κατά της εν λόγω διαφήµισης· ή

(β) να προσφύγουν κατά της διαφήµισης αυτής ενώπιον διοικητικής αρχής η οποία είναι

αρµόδια είτε να αποφασίσει σχετικά µε την καταγγελία είτε να παραπέµψει το ζήτηµα

στο αρµόδιο δικαστήριο.

Εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποφασίσουν ποια από τις παραπάνω διαδικασίες θα ισχύσει

και αν θα πρέπει το δικαστήριο ή οι διοικητικές αρχές να έχουν τη δυνατότητα να απαιτούν

την προηγούµενη άσκηση άλλων υφιστάµενων µέσων για την αντιµετώπιση των

καταγγελιών, συµπεριλαµβανοµένων των αναφεροµένων στο άρθρο 5.
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Εναπόκειται στα κράτη µέλη να αποφασίζουν :

α) κατά πόσον οι προσφυγές αυτές µπορούν να στρέφονται χωριστά ή από κοινού κατά

ενός αριθµού εµπορευοµένων του ίδιου οικονοµικού τοµέα, και

β) κατά πόσον οι προσφυγές αυτές µπορούν να στρέφονται κατά ιδιοκτήτη κώδικα, όταν ο

εν λόγω κώδικας προωθεί τη µη συµµόρφωση µε τις διατάξεις του νόµου.»

(5) Το άρθρο 7 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο :

«1. Η παρούσα οδηγία δεν κωλύει τα κράτη µέλη να διατηρούν ή να θεσπίζουν διατάξεις οι

οποίες παρέχουν µεγαλύτερη προστασία στους εµπορευοµένους και τους ανταγωνιστές

έναντι της παραπλανητικής διαφήµισης».



11630/2/04 REV 2 GA/ka,ag 34
DG I    EL

Άρθρο 15

Τροποποίηση της οδηγίας 97/7/ΕΚ και της οδηγίας 2002/65/ΕΚ

1. Το άρθρο 9 της οδηγίας 97/7/ΕΚ αντικαθίσταται από το ακόλουθο :

«Άρθρο 9

Παροχή µη παραγγελθέντων

Λαµβάνοντας υπόψη την απαγόρευση παροχής µη παραγγελθέντων που θεσπίζεται µε την

οδηγία 2004/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ........ σχετικά µε

τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική

αγορά *, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να απαλλάσσεται ο

καταναλωτής από κάθε είδους καταβολή· στην περίπτωση παροχής µη παραγγελθέντων, η

έλλειψη απάντησης δεν συνιστά συναίνεση.

_______________________
* ΕΕ L                 ».

2. Το άρθρο 9 της οδηγίας 2002/65/ΕΚ αντικαθίσταται ως εξής :
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«Άρθρο 9

Λαµβάνοντας υπόψη την απαγόρευση παροχής µη παραγγελθέντων που θεσπίζεται µε την

οδηγία 2004/.../ΕΚ+ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ....... σχετικά µε

τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική

αγορά * και µε την επιφύλαξη της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τη σιωπηρή

ανανέωση των εξ αποστάσεως συµβάσεων, όταν οι κανόνες αυτοί επιτρέπουν τη σιωπηρή

ανανέωση, τα κράτη µέλη λαµβάνουν µέτρα προκειµένου να απαλλάσσεται ο καταναλωτής

από κάθε υποχρέωση. Στην περίπτωση παροχής µη παραγγελθέντων, η έλλειψη απάντησης

δεν συνιστά συναίνεση.

_________________________
* ΕΕ L                            ».

Άρθρο 16

Τροποποίηση της οδηγίας 98/27/ΕΚ και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.    /2004

1. Στο παράρτηµα της οδηγίας 1998/27/ΕΚ, το σηµείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο :

«1. Οδηγία 2004/.../ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της �.. για τις

αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική

αγορά (ΕΕ L ...)».

2. Στο Παράρτηµα του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. ...../2004+ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

του Συµβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 για τη συνεργασία των εθνικών αρχών που είναι

υπεύθυνες για την εφαρµογή της νοµοθεσίας προστασίας του καταναλωτή («κανονισµός

συνεργασίας για την προστασία του καταναλωτή») * προστίθεται :

+ ΕΕ: Να συµπληρωθεί ο αριθµός της οδηγίας
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«15. Οδηγία 2004/.../ΕΚ+ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της ... σχετικά

µε τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην

εσωτερική αγορά (ΕΕ L               , σ.    )

_________________________
* ΕΕ L                         ».

Άρθρο 17

Ενηµέρωση

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την ενηµέρωση του καταναλωτή σχετικά µε τη

µεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο και ενθαρρύνουν, όπου χρειάζεται, τους

εµπορευοµένους και τους ιδιοκτήτες κώδικα να ενηµερώνουν τους καταναλωτές για τους κώδικες

συµπεριφοράς τους.

Άρθρο 18

Αναθεώρηση

1. Η Επιτροπή, όχι αργότερα από 4 έτη µετά τη ........... *, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο συνολική έκθεση για την εφαρµογή της οδηγίας και ειδικότερα

του άρθρου 4 και του Παραρτήµατος Ι αυτής, το πεδίο περαιτέρω εναρµόνισης και απλούστευσης

του κοινοτικού δικαίου σχετικά µε την προστασία των καταναλωτών και, λαµβάνοντας υπόψη το

άρθρο 3 παράγραφος 5 αυτής, τα µέτρα που ενδεχοµένως πρέπει να ληφθούν σε κοινοτικό επίπεδο,

προκειµένου να διασφαλιστεί η διατήρηση των ενδεδειγµένων επιπέδων προστασίας των

καταναλωτών. Η έκθεση συνοδεύεται, εφόσον είναι αναγκαίο, από πρόταση αναθεώρησης της

οδηγίας ή άλλων σχετικών τµηµάτων του κοινοτικού δικαίου.

+ ΕΕ: Να συµπληρωθεί ο αριθµός της οδηγίας

                                                
* 24 µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο προσπαθούν να ενεργήσουν, σύµφωνα µε τη

Συνθήκη, µέσα σε δύο χρόνια µετά την υποβολή πρότασης εκ µέρους της Επιτροπής σύµφωνα µε

την παράγραφο 1.

Άρθρο 19

Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές

διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία εντός ........... *. Πληροφορούν αµέσως την

Επιτροπή σχετικά και ενηµερώνουν την Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση για κάθε επακόλουθη αλλαγή.

Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές εντός ....... **. Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω

διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή

κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη µέλη.

Άρθρο 20

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

                                                
* 24 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** 30 µήνες µετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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Άρθρο 21

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Εµπορικές πρακτικές οι οποίες, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, κρίνονται αθέµιτες

Παραπλανητικές εµπορικές πρακτικές

(1) Ισχυρισµός ότι πρόκειται για συµβαλλόµενο σε κώδικα συµπεριφοράς ενώ ο εµπορευόµενος

δεν είναι συµβαλλόµενος.

(2) Χρησιµοποίηση σήµατος trust, ποιοτικού σήµατος ή αντίστοιχου διακριτικού χωρίς την

αντίστοιχη άδεια.

(3) Ισχυρισµός ότι ένας κώδικας συµπεριφοράς έχει την έγκριση δηµόσιου ή άλλου φορέα ενώ

δεν την έχει.

(4) Ισχυρισµός ότι ένα προϊόν έχει την έγκριση, την επικύρωση ή την άδεια δηµόσιου ή

ιδιωτικού φορέα ενώ δεν την έχει, ή παρόµοιος ισχυρισµός ο οποίος δεν ανταποκρίνεται

στους όρους της έγκρισης, της επικύρωσης ή της άδειας.

(5) Πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε µια καθορισµένη τιµή, χωρίς να γίνεται γνωστή η

ύπαρξη των οποιωνδήποτε εύλογων λόγων µπορεί να έχει ο εµπορευόµενος να πιστεύει ότι

δεν θα µπορέσει να προµηθεύσει ή να αναθέσει σε άλλο εµπορευόµενο να προµηθεύσει τα

προϊόντα αυτά ή ισοδύναµά τους στην τιµή αυτή µέσα σε εύλογο διάστηµα και σε εύλογες

ποσότητες, λαµβανοµένου υπόψη του προϊόντος της κλίµακας διαφήµισης του προϊόντος και

της τιµής που προσφέρεται (διαφήµιση «δόλωµα»).
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(6) Πρόσκληση για αγορά προϊόντων σε καθορισµένη τιµή και στη συνέχεια :

α) άρνηση επίδειξης του διαφηµιζόµενου προϊόντος στους καταναλωτές, ή

β) άρνηση λήψης παραγγελιών για το προϊόν ή παράδοσή τους σε εύλογο χρόνο, ή

γ) επίδειξη ενός ελαττωµατικού δείγµατός του

µε πρόθεση προώθησης ενός άλλου προϊόντος («δόλωµα και µεταστροφή»).

(7) Ψευδής δήλωση ότι το προϊόν θα είναι διαθέσιµο για πολύ περιορισµένο χρονικό διάστηµα

έτσι ώστε να προκληθεί η λήψη άµεσης απόφασης και να στερηθεί από τους καταναλωτές η

δυνατότητα ή ο χρόνος να κάνουν µια τεκµηριωµένη επιλογή.

(8) Ανάληψη της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης µετά την πώληση σε

καταναλωτές µε τους οποίους ο εµπορευόµενος είχε επικοινωνήσει πριν από τη συναλλαγή

σε γλώσσα που δεν είναι επίσηµη γλώσσα του κράτους µέλους στο οποίο βρίσκεται ο

εµπορευόµενος και στη συνέχεια διάθεση αυτής της υπηρεσίας µόνο σε άλλη γλώσσα, χωρίς

αυτό να έχει καταστεί γνωστό στον καταναλωτή πριν να δεσµευθεί για τη συναλλαγή.

(9) ∆ήλωση ή µε άλλο τρόπο δηµιουργία της εντύπωσης ότι ένα προϊόν µπορεί να πωλείται

νόµιµα ενώ δεν µπορεί.

(10) Παρουσίαση των δικαιωµάτων που παρέχει ο νόµος στον καταναλωτή ως ειδικό

χαρακτηριστικό της προσφοράς του εµπορευόµενου.
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(11) Χρήση για την προώθηση ενός προϊόντος πληρωµένων από τον εµπορευόµενο ανακοινώσεων

στα µέσα, χωρίς αυτό να γίνεται σαφές από το περιεχόµενο της ανακοίνωσης ή από εικόνα ή

ήχο σαφώς αναγνωρίσιµα από τον καταναλωτή (κεκαλυµµένη διαφήµιση), µε την επιφύλαξη

της οδηγίας 89/522/ΕΟΚ 1.

(12) ∆ιατύπωση ουσιωδώς ανακριβούς ισχυρισµού όσον αφορά τη φύση ή την έκταση του

κινδύνου για την προσωπική ασφάλεια του καταναλωτή ή της οικογένειάς του αν ο

καταναλωτής δεν αγοράσει το προϊόν.

(13) ∆ηµιουργία, λειτουργία ή προώθηση ενός πυραµιδωτού συστήµατος πωλήσεων, όπου ο

καταναλωτής θεωρεί ότι έχει την ευκαιρία να έχει όφελος περισσότερο µε την εισαγωγή

άλλων καταναλωτών στο σύστηµα παρά µε την πώληση ή την κατανάλωση των προϊόντων.

(14) Ισχυρισµός ότι ο εµπορευόµενος πρόκειται να σταµατήσει τη δραστηριότητά του ή να

µετακοµίσει, ενώ αυτό δεν ισχύει. *

(15) Ισχυρισµός ότι τα προϊόντα µπορούν να διευκολύνουν το κέρδος σε τυχερά παιχνίδια.

(16) Αναληθής ισχυρισµός ότι προϊόν είναι σε θέση να θεραπεύει ασθένεια, δυσλειτουργίες ή

δυσµορφίες.

                                                
1 Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 1989 για το συντονισµό ορισµένων

νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την
άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (ΕΕ L 298, 17.10.1989, σ. 23). Οδηγία που
τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (ΕΕ L 202, 30.7.1997, σ. 60).

*
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(17) ∆ιάδοση ουσιωδώς ανακριβών πληροφοριών σχετικά µε τις συνθήκες της αγοράς ή τη

δυνατότητα εύρεσης του προϊόντος, προκειµένου να παροτρυνθεί ο καταναλωτής να

αποκτήσει το προϊόν υπό όρους λιγότερο ευνοϊκούς από ό,τι στις κανονικές συνθήκες της

αγοράς.

(18) Ισχυρισµός σε µία εµπορική πρακτική διεξαγωγής διαγωνισµού ή καταβολής επάθλων χωρίς

τη χορήγηση των περιγραφόµενων επάθλων ή του ισοδυνάµου τους.

(19) Περιγραφή του προϊόντος ως «δωρεάν», «χωρίς επιβάρυνση» ή αντίστοιχη αν ο καταναλωτής

οφείλει να καταβάλει άλλη πληρωµή πλην του αναπόφευκτου κόστους για την απάντηση

στην εµπορική πρακτική ή για την παραλαβή ή την παράδοση του αντικειµένου.

(20) Προσθήκη στο υλικό µάρκετινγκ τιµολογίου ή αντίστοιχου εγγράφου µε το οποίο ζητείται

πληρωµή και το οποίο παρέχει στον καταναλωτή την εντύπωση ότι έχει ήδη παραγγείλει το

προϊόν, ενώ αυτό δεν ισχύει.

Επιθετικές εµπορικές πρακτικές

(21) ∆ηµιουργία της εντύπωσης ότι ο καταναλωτής δεν µπορεί να εγκαταλείψει το χώρο έως ότου

συναφθεί η σύµβαση.

(22) Προσωπικές επισκέψεις στο σπίτι του καταναλωτή κατά τις οποίες αγνοείται το αίτηµα του

καταναλωτή για αποχώρηση ή µη επάνοδο, εκτός από περιστάσεις και στο βαθµό που αυτό

δικαιολογείται, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, για να επιβληθεί η εκπλήρωση συµβατικής

υποχρέωσης.
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(23) Συνεχής και ανεπιθύµητη άγρα πελατών µέσω τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου

ή άλλων µέσων εξ αποστάσεως, εκτός από περιστάσεις και στο βαθµό που αυτό

δικαιολογείται, δυνάµει της εθνικής νοµοθεσίας, για να επιβληθεί εκπλήρωση συµβατικής

υποχρέωσης. Αυτό ισχύει υπό την επιφύλαξη του άρθρου 10 της οδηγίας 97/7/ΕΚ και των

οδηγιών 95/46/ΕΚ 1 και 2002/58/ΕΚ.

(24) Απαίτηση από τον καταναλωτή που επιθυµεί να προβάλει απαίτηση δυνάµει ασφαλιστήριου

συµβολαίου να προσκοµίσει έγγραφα που δεν θα µπορούσαν εύλογα να θεωρηθούν συναφή

για την απόδειξη της στοιχειοθέτησης της απαίτησης, έτσι ώστε να αποθαρρυνθεί ο

καταναλωτής από την άσκηση των συµβατικών του δικαιωµάτων.

(25) Ένταξη σε διαφήµιση µιας άµεσης πρόσκλησης προς τα παιδιά να πείσουν τους γονείς τους ή

άλλα ενήλικα άτοµα να τους αγοράσουν διαφηµιζόµενα προϊόντα. Η διάταξη αυτή ισχύει υπό

την επιφύλαξη του άρθρου 16 της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ.

(26) Απαίτηση άµεσης ή µεταγενέστερης πληρωµής ή επιστροφής ή φύλαξης για προϊόντα που

έχει προµηθεύσει ο εµπορευόµενος αλλά δεν έχουν παραγγελθεί από τον καταναλωτή, εκτός

αν το προϊόν αποτελεί υποκατάστατο που παρέχεται σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3

της οδηγίας 97/7/ΕΚ (παροχή µη παραγγελθέντων).

(27) Ρητή ενηµέρωση του καταναλωτή ότι αν δεν αγοράσει το προϊόν ή την υπηρεσία τίθεται σε

κίνδυνο το επάγγελµα ή η ζωή του εµπορευόµενου.

(28) ∆ηµιουργία της εντύπωσης ότι ο καταναλωτής έχει ήδη κερδίσει ένα έπαθλο χωρίς να

υποχρεούται να προβεί σε αγορά, ενώ στην πραγµατικότητα η δυνατότητα του να κερδίσει ή

να αποκτήσει το έπαθλο εξαρτάται από την αγορά του προϊόντος.

________________________

                                                
1 Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου

1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (ΕΕ L 281,
23.11.1995, σ. 31). Οδηγία που τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ
L 284, 31.10.2003, σ. 1).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

∆ιατάξεις του κοινοτικού δικαίου που καθορίζουν κανόνες για τη διαφήµιση και την εµπορική

επικοινωνία

Άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 97/7/ΕΚ

Άρθρο 3 της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1990 για τα οργανωµένα

ταξίδια και τις οργανωµένες διακοπές και περιηγήσεις 1

Άρθρο 3 παράγραφος 3 της οδηγίας 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισµένες πλευρές των

συµβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώµατος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς

χρονοµεριστικής µίσθωσης 2

Άρθρο 3 παράγραφος 4 της οδηγίας 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

της 16ης Φεβρουαρίου 1998 περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή

των τιµών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές 3

Άρθρα 86 έως 100 της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου

της 6ης Νοεµβρίου 2001 περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη

χρήση 4

                                                
1 ΕΕ L 158, 23.6.1990, σ. 59.
2 ΕΕ L 280, 29.10.1994, σ. 83.
3 ΕΕ L 80, 18.3.1998, σ. 27.
4 ΕΕ L 311, 28.11.2001, σ. 67. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία

2004/27/ΕΚ (ΕΕ L 130, 30.4.2004, σ. 34).
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Άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας,

ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά («Οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο») 1

Άρθρο 1 (δ) της οδηγίας 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

16ης Φεβρουαρίου 1998 για την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την

προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που

διέπουν την καταναλωτική πίστη 2

Άρθρα 3 και 4 της οδηγίας 2002/65/ΕΚ

Άρθρο 1 παράγραφος 9 της οδηγίας 2001/107/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου της 21ης Ιανουαρίου 2002 για την τροποποίηση της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του

Συµβουλίου για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά

µε ορισµένους οργανισµούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τη

ρύθµιση των εταιρειών διαχείρισης και τα απλοποιηµένα ενηµερωτικά δελτία 3

                                                
1 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
2 ΕΕ L 101, 1.4.1998, σ. 17.
3 ΕΕ L 41, 13.2.2002, σ. 20.
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Άρθρα 12 και 13 της οδηγίας 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

9ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφαλιστική διαµεσολάβηση 1

Άρθρο 36 της οδηγίας 2002/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

5ης Νοεµβρίου 2002 σχετικά µε την ασφάλιση ζωής 2

Άρθρο 19 της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

21ης Απριλίου 2004 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων 3

Άρθρα 31 και 43 της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 1992 για το

συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την

πρωτασφάλιση (τρίτη οδηγία για την πρωτασφάλιση εκτός της ασφάλειας ζωής) 4

Άρθρα 5, 7 και 8 της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της

4ης Νοεµβρίου 2003 σχετικά µε το ενηµερωτικό δελτίο που πρέπει να δηµοσιεύεται κατά τη

δηµόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση 5

=====================

                                                
1 ΕΕ L 9, 15.1.2003, σ. 3.
2 ΕΕ L 345, 19.12.2002, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία του Συµβουλίου

2004/66/ΕΚ (ΕΕ L 168, 1.5.2004, σ. 35).
3 ΕΕ L 145, 30.4.2004, σ. 1.
4 ΕΕ L 228, 11.8.1992, σ. 1. Οδηγία που τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2002/87/ΕΚ

(ΕΕ L 35, 11.2.2003, σ. 1).
5 ΕΕ L 345, 31.12.2003, σ. 64.
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή υπέβαλε την 24η Ιουνίου 2003 στο Συµβούλιο πρόταση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές

που ακολουθούν οι επιχειρήσεις έναντι των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά και

για την τροποποίηση των οδηγιών 84/450/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ (οδηγία για τις

αθέµιτες εµπορικές πρακτικές).

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του 1 σε πρώτη ανάγνωση την

20ή Απριλίου 2004.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της 2 την 29η Ιανουαρίου

2004.

3. Την 15η Νοεµβρίου 2004 το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το

άρθρο 251 της Συνθήκης.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της οδηγίας είναι η εναρµόνιση τις νοµοθετικές ρυθµίσεις των κρατών µελών για τις

αθέµιτες εµπορικές πρακτικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις έναντι των καταναλωτών οι

οποίες ζηµιώνουν τα οικονοµικά συµφέροντα των καταναλωτών, ώστε να συµβάλει στην

εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και να επιτευχθεί µια υψηλού επιπέδου

προστασία των καταναλωτών.

Το κείµενο :

- ορίζει τις προϋποθέσεις που προσδιορίζουν κατά πόσον µια εµπορική πρακτική είναι

αθέµιτη,

- περιέχει γενική απαγόρευση αυτών των αθέµιτων πρακτικών, που αναπτύσσεται σε δύο

βασικά είδη αθέµιτων πρακτικών (τις παραπλανητικές και τις επιθετικές πρακτικές).

                                                
1 8492/04 + COR 1
2 ΕΕ C 108 της 30.04.2004, σ. 81.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

1. Γενικές παρατηρήσεις

Το Συµβούλιο ακολούθησε σε γενικές γραµµές τη γνώµη που έδωσε το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και την θέση της Επιτροπής επ� αυτής της γνώµης.

Ενσωµάτωσε στην κοινή του θέση 51 από τις 58 τροπολογίες που απεδέχθη η

Επιτροπή, είτε συνολικά είτε εν µέρει. Ενέκρινε επίσης 4 τροπολογίες (43, 64, 91 και

110), τις οποίες η Επιτροπή αρχικά δεν είχε αποδεχθεί.

Η κοινή θέση αποτελεί εξισορρόπηση των ανησυχιών και των συµφερόντων µε κύριο

αποτέλεσµα :

- τη διατήρηση της γενικής απαγόρευσης των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών

(άρθρο 5), µε το Παράρτηµα 1 να περιέχει πίνακα των εµπορικών αυτών

πρακτικών που θα θεωρούνται αθέµιτες σε κάθε περίπτωση,

- τη διατήρηση του προτεινόµενου µέσου καταναλωτή - σηµείου αναφοράς, αλλά

µε παρεµβολή ρητών διατάξεων για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών

(ιδίως στην παράγραφο 3 του άρθρου 5),

- τη διαγραφή της ρήτρας της χώρας καταγωγής που είχε αρχικά προταθεί από την

Επιτροπή,

- τη διατήρηση της ρήτρας της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών ή αγαθών

σύµφωνα µε την οποία η ελεύθερη κυκλοφορία δεν µπορεί να περιορίζεται για

λόγους που εµπίπτουν στον τοµέα τον οποίον εναρµονίζει η παρούσα οδηγία

(άρθρο 4),

- ότι επιτρέπεται προσωρινώς στα κράτη µέλη να εφαρµόζουν εθνικές διατάξεις

στον τοµέα τον οποίον εναρµονίζει η παρούσα οδηγία, οι οποίες περιέχουν

περισσότερους περιορισµούς και κανόνες από ό,τι η παρούσα οδηγία και οι

οποίες υλοποιούν οδηγίες που περιέχουν ρήτρες ελάχιστης εναρµόνισης

(παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 3),

- τη διευκρίνιση του πεδίου εφαρµογής ιδίως ως προς ορισµένα επαγγέλµατα,

προϊόντα ή δραστηριότητες (παράγραφοι 8, 9 και 10 του άρθρου 3), και

- την παρεµβολή µιας ρήτρας αναθεώρησης (άρθρο 18).

Η Επιτροπή αποδέχτηκε την κοινή θέση του Συµβουλίου.
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2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στην ψηφοφορία στην ολοµέλεια που διεξήχθη στις 20 Απριλίου 2004 το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο ενέκρινε 94 τροπολογίες στην πρόταση.

Το Συµβούλιο :

(α) ενσωµάτωσε στην κοινή θέση τις εξής 7 τροπολογίες ως έχουν :

Αιτιολογικές Παράγραφοι :

Τροπολογία 1 (στην αιτιολογική παράγραφο 6 - στόχος / πεδίο εφαρµογής),

Τροπολογία 5 (στην αιτιολογική παράγραφο 10 - στόχος / πεδίο εφαρµογής),

Τροπολογία 10 (στην αιτιολογική παράγραφο 14 - κώδικες συµπεριφοράς),

Άρθρα :

Τροπολογία 19 (στο σηµείο (η) του άρθρου 2 - ορισµός του «Κώδικα κοινοτικού

επιπέδου»),

Τροπολογία 23 (στο σηµείο (ι) του άρθρου 2 - ορισµός της «κατάχρησης

επιρροής»),

Παραρτήµατα :

Τροπολογία 71 (στο Παράρτηµα 1, «Παραπλανητικές εµπορικές πρακτικές»,

σηµείο (5)),

Τροπολογία 91 (στο Παράρτηµα 1, «Επιθετικές εµπορικές πρακτικές», σηµείο

(7)).

β) ενσωµάτωσε στην κοινή θέση εν µέρει και/ή µε συντακτικές ή άλλες

τροποποιήσεις τις εξής 48 τροπολογίες :

Αιτιολογικές Παράγραφοι :

Τροπολογία 112 (στο «υπόψη» 1 προστίθεται το άρθρο 153 της Συνθήκης, ως

πρόσθετη νοµική βάση) : προστίθεται νέα αιτιολογική παράγραφος 1 η οποία

αφορά το άρθρο 153,
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Τροπολογία 105 (στην αιτιολογική παράγραφο 5 - στόχος/πεδίο εφαρµογής) :

Τροπολογία που ενσωµατώθηκε µέσω της νέας διατύπωσης της αιτιολογικής

παραγράφου 6 η οποία αποσαφηνίζει τη σχέση µε τους εθνικούς κανόνες ή µε

τοµείς εκτός του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας,

Τροπολογία 6 (στην αιτιολογική παράγραφο 11 - «παρόµοια προϊόντα», και

«παραπλανητικές παραλείψεις») : ο σκοπός της τροπολογίας επετεύχθη µε τη νέα

διατύπωση της αιτιολογικής παραγράφου 14,

Τροπολογία 7 (στην αιτιολογική παράγραφο 11α (νέα) - νοµικό καθεστώς του

παραρτήµατος Ι περί «παραπλανητικών εµπορικών πρακτικών ως έχουν») : το

επιδιωκόµενο από την τροπολογία αποτέλεσµα επετεύχθη µε τη νέα διατύπωση

της αιτιολογικής παραγράφου 17,

Τροπολογία 8 (αιτιολογική παράγραφος 13 - ευάλωτοι καταναλωτές) : το µέληµα

της τροπολογίας ελήφθη υπόψη µε τη νέα διατύπωση της αιτιολογικής

παραγράφου 19 η οποία αποσαφηνίζει την έννοια του ευάλωτου καταναλωτή,

Τροπολογία 106 (αιτιολογική παράγραφος 13α (νέα) - ευάλωτοι καταναλωτές) :

το µέληµα της τροπολογίας ελήφθη υπόψη µε τη νέα διατύπωση της αιτιολογικής

παραγράφου 19 (βλέπε επίσης ανωτέρω τροπολογία 8),

Τροπολογία 9 (στην αιτιολογική παράγραφο 14 - κώδικες συµπεριφοράς) : ο

σκοπός της τροπολογίας επετεύχθη µε τη νέα διατύπωση της αιτιολογικής

παραγράφου 20 και µε αναδιατύπωση ορισµένων σηµείων λαµβανοµένης υπόψη

της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Άρθρα :

Τροπολογία 107 (στο σηµείο (β) του άρθρου 2 - ορισµός του «µέσου

καταναλωτή») : το µέληµα της τροπολογίας λήφθηκε υπόψη µε τη νέα διατύπωση

της αιτιολογικής παραγράφου 18,

Τροπολογία 13 (στο σηµείο (βα) (νέο) του άρθρου 2 - ορισµός της «ιδιαίτερης

οµάδας καταναλωτών») : το µέληµα της τροπολογίας λήφθηκε υπόψη µε τη νέα

διατύπωση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 (βλέπε επίσης ανωτέρω

τροπολογία 8),
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Τροπολογία 14 (στο σηµείο (γ) του άρθρου 2 - ορισµός του «πωλητή ή

προµηθευτή») : ο σκοπός της τροπολογίας επετεύχθη µε τη νέα διατύπωση του

σηµείου (β), λαµβανοµένου υπόψη ότι η παρούσα οδηγία δεν ρυθµίζει την

ευθύνη,

Τροπολογία 17 (στο σηµείο (ζ) του άρθρου 2 - ορισµός του «κώδικα

συµπεριφοράς») : το µέληµα της τροπολογίας λήφθηκε υπόψη µε τη νέα

διατύπωση του σηµείου η),

Τροπολογία 104, σηµείο (ζ), του άρθρου 2 - ορισµός του «κώδικα

συµπεριφοράς») : ο σκοπός της τροπολογίας επετεύχθη µε τη νέα διατύπωση της

αιτιολογικής παραγράφου 20,

Τροπολογία 21 και 108 (στο σηµείο (ιβ) του άρθρου 2 - ορισµός της

«επαγγελµατικής επιµέλειας») : οι ιδέες που περιέχουν αυτές οι τροπολογίες

ενσωµατώθηκαν στη νέα διατύπωση του σηµείου (ιγ),

Τροπολογία 24 (στο σηµείο (ιβ΄α) (νέο) του άρθρου 2 - ορισµός της «σταθερής

δέσµευσης») : ο σκοπός της τροπολογίας επετεύχθη µε τη νέα διατύπωση του

σηµείου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6,

Τροπολογία 25 (παράγραφος 1 του άρθρου 3 - πεδίο εφαρµογής) : το πρώτο

µέρος της τροπολογίας έχει περιληφθεί σε αυτήν την παράγραφο ενώ το δεύτερο

µέρος έχει ήδη ενσωµατωθεί στο σηµείο κ) του άρθρου 2,

Τροπολογία 27 (παράγραφος 6α (νέα) του άρθρου 3 - πεδίο εφαρµογής) : ο

σκοπός της τροπολογίας περιελήφθη στις παραγράφους 8, 9 και 10 του άρθρου 3,

Τροπολογία 28 (παράγραφος 2α (νέα) του άρθρου 4 - πεδίο εφαρµογής) : το

µέληµα της τροπολογίας έχει ληφθεί υπόψη µε τη νέα διατύπωση ης αιτιολογικής

παραγράφου 9,

Τροπολογία 109 (παράγραφοι 2β και 2γ (νέες) του άρθρου 4 - προσωρινή

παρέκκλιση) : το επιδιωκόµενο από την οδηγία αποτέλεσµα επετεύχθη µε τις

παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 3 και αναδιατύπωση ορισµένων σηµείων,
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Τροπολογία 29 (περίπτωση 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 5 - καλή πίστη) : ο
σκοπός της τροπολογίας επετεύχθη µε τη νέα διατύπωση του σηµείου (κ) του
άρθρου 2 (βλέπε επίσης τροπολογία 108),
Τροπολογία 110 (περίπτωση 2, της παραγράφου 2 του άρθρου 5 -ευάλωτος
καταναλωτής) : το µέληµα της τροπολογίας έχει ληφθεί υπόψη µε τη νέα
διατύπωση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 (βλέπε επίσης ανωτέρω
τροπολογία 8),
Τροπολογία 33 (στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 - χαρακτήρας του

Παραρτήµατος Ι) : ο σκοπός της τροπολογίας περιελήφθη στη νέα διατύπωση της

παραγράφου καθώς και στην Αιτιολογική παράγραφο 17,

Τροπολογία 34 (εισαγωγικό µέρος της παραγράφου 1 του άρθρου 6 - έννοια της

«παραπλανητικής εµπορικής πρακτικής») : ο σκοπός της τροπολογίας έχει

ενσωµατωθεί στο σηµείο κ) του άρθρου 2,

Τροπολογία 37 (σηµείο (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 - έννοια της

«παραπλανητικής εµπορικής πρακτικής») : το µέληµα της τροπολογίας επετεύχθη

µε τη διαγραφή αυτού του σηµείου,

Τροπολογία 39 (εισαγωγική περίοδος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 - έννοια

της «παραπλανητικής εµπορικής πρακτικής») : ο σκοπός της τροπολογίας έχει

ενσωµατωθεί στο σηµείο κ) του άρθρου 2,

Τροπολογία 40 (περίπτωση 3η (νέα) του σηµείου (β) της παραγράφου 2 του

άρθρου 6 - έννοια της «παραπλανητικής εµπορικής πρακτικής») : ο σκοπός της

τροπολογίας έχει ενσωµατωθεί στη νέα διατύπωση της 2ης περίπτωσης του

σηµείου (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6,

Τροπολογίες 43, 44 και 45 (στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 - έννοια των

«παραπλανητικών παραλείψεων») : το µέληµα της τροπολογίας έχει ενσωµατωθεί

στη νέα διατύπωση των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 7,

Τροπολογία 47 (στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 - έννοια των «παραπλανητικών

παραλείψεων») : το δεύτερο µέρος της τροπολογίας περιελήφθη στη νέα

διατύπωση της παραγράφου ενώ το πρώτο µέρος καλύπτεται από τις

παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 7,
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Τροπολογίες 111 και 59 (στο σηµείο (γ) του άρθρου 9 - αξιοποίηση
συγκεκριµένων ατυχιών ή περιστάσεων) : το επιδιωκόµενο από την οδηγία
αποτέλεσµα επετεύχθη µε την νέα διατύπωση του σηµείου,
Τροπολογία 103 (στο άρθρο 10 - επιβολή των κωδίκων συµπεριφοράς) : ο σκοπός

της τροπολογίας επετεύχθη µε τη νέα διατύπωση του άρθρου,

Τροπολογία 61 (στην παράγραφο 1 (νέα) του άρθρου 10 - περιεχόµενο και

διατύπωση των κωδίκων συµπεριφοράς) : ο σκοπός της τροπολογίας επετεύχθη

µε τη νέα διατύπωση της αιτιολογικής παραγράφου 20 (βλέπε επίσης

τροπολογία 9),

Τροπολογία 64 και 65 (στο εδάφιο 4 της παραγράφου 1 του άρθρου 11 -

ανυπαρξία αστικής ευθύνης του κυρίου ενός κώδικα) : το µέληµα της

τροπολογίας επετεύχθη µε τη νέα διατύπωση της περίπτωσης 2 του εδαφίου 4 της

παραγράφου 1 του άρθρου 11,

Τροπολογία 67 (παράγραφος 5, του άρθρου 14 - ανυπαρξία αστικής ευθύνης του

κυρίου ενός κώδικα) : ο σκοπός της τροπολογίας επετεύχθη µε τη νέα διατύπωση

του σηµείου β) του εδαφίου 2 της παραγράφου 4 του άρθρου 14 (βλέπε

τροπολογία 65),

Τροπολογία 68 (στο άρθρο 17 - µεταφορά της µελλοντικής οδηγίας στα εθνικά
δίκαια) : το επιδιωκόµενο από την οδηγία αποτέλεσµα επετεύχθη µε την νέα
διατύπωση του σηµείου,
Τροπολογία 69 (στο άρθρο 17α (νέο) - αναθεώρηση) : ο σκοπός της τροπολογίας

περιελήφθη στο άρθρο 18 µε τροποποιήσεις της διατύπωσης.

Παραρτήµατα :

Τροπολογία 99 ( στο σηµείο 3 του Παραρτήµατος 1, «παραπλανητικές εµπορικές
πρακτικές») : το επιδιωκόµενο από την οδηγία αποτέλεσµα επετεύχθη µε τη
διατύπωση του σηµείου 5,
Τροπολογία 73 (στο σηµείο 9 του Παραρτήµατος 1, «παραπλανητικές εµπορικές

πρακτικές») : ο σκοπός της τροπολογίας επετεύχθη µε τη διατύπωση του

σηµείου 12,

Τροπολογία 76 (στο σηµείο (12) του Παραρτήµατος 1, «παραπλανητικές

εµπορικές πρακτικές») : ο σκοπός της τροπολογίας επετεύχθη µε τη διατύπωση

του νέου σηµείου (14),
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Τροπολογία 84 (στο σηµείο (12η) (νέο) του Παραρτήµατος 1 - «παραπλανητικές
εµπορικές πρακτικές») : ο σκοπός της τροπολογίας περιελήφθη στη διατύπωση
του νέου σηµείου (18), µε ορισµένες τροποποιήσεις προκειµένου να διευκρινισθεί
η εφαρµογή του,
Τροπολογία 85 (στο σηµείο 2 του Παραρτήµατος 1, «επιθετικές, εµπορικές
πρακτικές») : ο σκοπός της τροπολογίας περιελήφθη στη διατύπωση του νέου
σηµείου (22), µε ορισµένες τροποποιήσεις προκειµένου να διευκρινισθεί η
εφαρµογή του,
Τροπολογία 87 (στο εδάφιο 1α (νέο) του σηµείου 3 του Παραρτήµατος 1,
«επιθετικές, εµπορικές πρακτικές») : ο σκοπός της τροπολογίας περιελήφθη στη
διατύπωση του νέου σηµείου (23), µε ορισµένες τροποποιήσεις προκειµένου να
διευκρινισθεί η εφαρµογή του,
Τροπολογία 88 (στο σηµείο 4 του Παραρτήµατος 1, «επιθετικές, εµπορικές
πρακτικές») : ο σκοπός της τροπολογίας επετεύχθη µε τη διαγραφή αυτού του
σηµείου,
Τροπολογία 90 (στο σηµείο 6 του Παραρτήµατος 1, «επιθετικές, εµπορικές
πρακτικές») : ο σκοπός της τροπολογίας επετεύχθη µε τη διατύπωση του νέου
σηµείου 25, µε ορισµένες τροποποιήσεις προκειµένου να διευκρινισθεί η
εφαρµογή του,
Τροπολογία 92 (στο σηµείο 7 του Παραρτήµατος 1, «επιθετικές, εµπορικές
πρακτικές») : ο σκοπός της τροπολογίας επετεύχθη µε τη διατύπωση του νέου
σηµείου 26, µε ορισµένες τροποποιήσεις προκειµένου να διευκρινισθεί η
εφαρµογή του,

γ) δεν περιέλαβε στην κοινή θέση 39 τροπολογίες (2, 3, 4, 15, 18, 20, 22, 26, 32, 36,
46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 62, 63, 66, 70, 97, 72, 74, 75, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 86, 89 και 94).

Το Συµβούλιο ακολούθησε τη θέση της Επιτροπής ως προς τις τροπολογίες 3, 15,
18, 20, 22, 26, 32, 36, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 63, 66, 70, 97, 74, 75,
77, 78, 79, 81, 82, 83, 86 και 94.

Σχετικά µε τις τροπολογίες 2, 4, 60, 62, 72, 80 και 89 τις οποίες η Επιτροπή έκανε
δεκτές εν όλω ή εν µέρει, αλλά οι οποίες δεν περιελήφθησαν στην κοινή θέση :
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Αιτιολογικές Παράγραφοι :
Τροπολογία 2 (στην αιτιολογική παράγραφο 8 - στόχος/πεδίο εφαρµογής της
µελλοντικής οδηγίας) : η διατύπωση της τροπολογίας θα µπορούσε να περιορίσει
τη βεβαιότητα για το αποτέλεσµα εναρµόνισης που επιτυγχάνει η οδηγία, ενώ το
νέο κείµενο της αιτιολογικής παραγράφου 11 καθιστά σαφές ότι το πεδίο
εφαρµογής του κειµένου είναι περιορισµένο,
Τροπολογία 4 (στην αιτιολογική παράγραφο 10 - στόχος/πεδίο εφαρµογής) : η
διατύπωση της τροπολογίας θα µπορούσε να περιορίσει τη βεβαιότητα ότι, στον
τοµέα που εναρµονίζεται από την οδηγία, τα κράτη µέλη δεν πρόκειται να
τηρήσουν γενικές απαγορεύσεις οι οποίες δεν ευθυγραµµίζονται µε αυτήν της
οδηγίας.

Άρθρα :
Τροπολογία 60 (στο σηµείο (ε) του άρθρου 9 - καλή πίστη) : το ζήτηµα του
βάρους αποδείξεως πρέπει να µείνει εκτός πεδίου εφαρµογής του κειµένου, όπως
επισηµαίνει η αιτιολογική παράγραφος 21, και η τροπολογία δεν έγινε αποδεκτή,
Τροπολογία 62 (στην παράγραφο 1α (νέα) του άρθρου 10 - προαιρετικές
διαδικασίες) : η οδηγία δεν ρυθµίζει τη φύση των διαδικασιών που θα µπορούσαν
να διεξαχθούν σύµφωνα µε το άρθρο 10, ως εκ τούτου οι δυνατότητες που
προβλέπει η τροπολογία παρέχονται ήδη.

Παραρτήµατα :
Τροπολογία 72 (στο σηµείο 8 του Παραρτήµατος 1, «παραπλανητικές εµπορικές
πρακτικές») : η τροπολογία δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή, δεδοµένου ότι δεν
ορίζει πρακτική η οποία είναι σε κάθε περίπτωση αθέµιτη, όπερ αποτελεί το
κριτήριο για να περιληφθεί στο Παράρτηµα,
Τροπολογία 80, (σηµείο (12δ) (νέο) του Παραρτήµατος 1, «παραπλανητικές
εµπορικές πρακτικές») : η πρακτική που επισηµαίνεται από την τροπολογία είναι
δύσκολο να διακριθεί στην πράξη από µια νόµιµη πρακτική,
Τροπολογία 89 (στο σηµείο 5, του Παραρτήµατος 1 - «επιθετικές εµπορικές
πρακτικές») : το επιδιωκόµενο από την τροπολογία αποτέλεσµα είναι ασαφές,
αλλά η διατύπωση θα µπορούσε ιδίως να περιλάβει µη καταναλωτές (οι οποίοι
είναι εκτός πεδίου εφαρµογής της οδηγίας).
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3. Άλλες καινοτοµίες που εισήγαγε το Συµβούλιο

Οι άλλες καινοτοµίες που εισήχθησαν στην κοινή θέση είναι οι εξής :

- η αναπροσαρµογή διαφόρων ορισµών (οι ορισµοί στο άρθρο 2 της «πρόσκλησης

προς αγορά» και της «κατάχρησης επιρροής» τροποποιούνται, εισάγεται νέος

ορισµός για την «απόφαση συναλλαγής», και διαγράφεται ο ορισµός του «µέσου

καταναλωτή» και του «Κώδικα κοινοτικού επιπέδου»

- ευθυγραµµίσεις µε τα κριτήρια των παραπλανητικών ενεργειών (άρθρο 6),

- διευκρίνηση του χαρακτήρα και του περιεχοµένου των Παραρτηµάτων (διάφορα

σηµεία των Παραρτηµάτων τροποποιούνται, εισάγονται οι νέες αιτιολογικές

παράγραφοι 15 και 17 σχετικά µε τον χαρακτήρα των Παραρτηµάτων,

τροποποιείται αναλόγως η παράγραφος 5 του άρθρου 5 που αφορά το

Παράρτηµα Ι).

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το Συµβούλιο θεωρεί ότι η κοινή του θέση η οποία ενσωµατώνει τις τροπολογίες που

µνηµονεύονται στα Τµήµατα ΙΙΙ.2.(α) και (β) λαµβάνει δεόντως υπόψη τη γνώµη που έδωσε

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.

Αποτελεί ισορροπηµένη λύση η οποία εξασφαλίζει τόσο την προστασία του καταναλωτή όσο

και την εύρυθµη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δεδοµένου ότι αυτό το νέο κοινό πλαίσιο

θα απλουστεύσει το νοµοθετικό περιβάλλον εντός του οποίου ενεργούν οι έµποροι και οι

καταναλωτές εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των

καταναλωτών.

=====================





14166/04 ΕΚ/νµ 1
DG I    EL

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 3 Νοεµβρίου 2004 (08.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0134 (COD)

14166/04

CONSOM 76
MI 288
CODEC 1196

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10904/03 CONSOM 72 MI 159 CODEC 915 + ADD 1
Θέµα : Κοινή θέση του Συµβουλίου ενόψει της εκδόσεως οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές που
ακολουθούν οι επιχειρήσεις έναντι των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά
και για την τροποποίηση της οδηγίας του Συµβουλίου 84/450/ΕΟΚ, των
οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ.  /2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου
(«Οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές»)

1. To Συµβούλιο κατέληξε σε πολιτική συµφωνία µε ειδική πλειοψηφία κατά τη σύνοδό του
στις 18 Μαΐου 2004 µε σκοπό τον καθορισµό κοινής θέσης για την ως άνω οδηγία· η δανική
και η σουηδική αντιπροσωπία επεσήµαναν ότι δεν µπορούν να προσυπογράψουν τη
συµφωνία.

2. ∆εδοµένου ότι το εγκεκριµένο κείµενο, συµπεριλαµβανοµένου του προοιµίου του,
διατυπώθηκε οριστικά από τους γλωσσοµαθείς νοµικούς, η Επιτροπή των Μονίµων
Αντιπροσώπων θα µπορούσε να εισηγηθεί στο Συµβούλιο:

- να καθορίσει κοινή θέση ως προς την ως άνω οδηγία, η οποία περιλαµβάνεται στο

έγγραφο 11630/04 CONSOM 63 MI 215 CODEC 929,

- να καταχωρήσει στα πρακτικά του τις δηλώσεις που περιέχονται στην Προσθήκη του

παρόντος σηµειώµατος.
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Το σκεπτικό του Συµβουλίου περιλαµβάνεται στο έγγραφο 11630/04 CONSOM 63 MI 215

CODEC 929 ADD 1.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 8 Νοεµβρίου 2004 (09.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0134 (COD)

14166/04
ADD 1

CONSOM 76
MI 288
CODEC 1196

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ / το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10904/03 CONSOM 72 MI 159 CODEC 915 + ADD 1
Θέµα : Κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την
τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ,
98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.    /2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου («Οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές»)

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά

1. Η Επιτροπή θα µπορούσε να συµφωνήσει για τη διαγραφή της παραγράφου 1 του άρθρου 4

της πρότασής της µόνον εφόσον η εξεταζόµενη οδηγία προβλέπει πλήρη εναρµόνιση του

τοµέα που καλύπτεται από την οδηγία και, για το λόγο αυτόν, η παράγραφος 1 του άρθρου 4

δεν απαιτείται από νοµική άποψη για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής

αγοράς στον τοµέα αυτόν. Η πρακτική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα παρακολουθείται

ενεργά από την Επιτροπή προκειµένου να επιτευχθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της.
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2. Το Ηνωµένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεµβούργο και η Εσθονία υποστηρίζουν

σθεναρά την αρχή περί αµοιβαίας αναγνώρισης ως βασικού µέσου άσκησης πολιτικής για την

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου εκφράζουν τη λύπη τους για τη διαγραφή

της αρχής περί «χώρας καταγωγής».

Σηµειώνουν τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την ουσιαστική συµβατότητα της

πρότασης, µε την παρούσα µορφή της, µε την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

∆εδοµένου ότι η παρούσα οδηγία είναι µια οδηγία που αφορά τη µέγιστη εναρµόνιση, την

οποία τα κράτη µέλη θα µεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο ώστε να προσδώσουν αντίστοιχη

ισχύ στις αρχές που τη διέπουν, θα πρέπει συνεπώς να τεκµαίρεται ως είθισται, ότι οι

εµπορευόµενοι οι οποίοι συµµορφώνονται προς τους νόµους στο κράτος µέλος στο οποίο

είναι εγκατεστηµένοι δεν θα παραβιάζουν τους νόµους σε άλλα κράτη µέλη. Αυτή η εκ των

πραγµάτων αρχή θα πρέπει να κοινοποιείται στους οικονοµικούς φορείς ώστε να τους

παρέχεται η απαιτούµενη νοµική ασφάλεια και εµπιστοσύνη προκειµένου να αξιοποιούν

πλήρως τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς, όπως ζητείται στα συµπεράσµατα της

Προεδρίας προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 25-26 Μαρτίου 2004.

3. H Γερµανία και η Αυστρία χαιρετίζουν την προσπάθεια για την εναρµόνιση της νοµοθεσίας
σχετικά µε τις θεµιτές πρακτικές εµπορίου. Ωστόσο, µε τον περιορισµό του πεδίου
εφαρµογής της στα συµφέροντα των καταναλωτών, µια τέτοια εναρµόνιση δεν θα είναι
αρκετά προχωρηµένη. Θα οδηγήσει δε σε περιττή διαίρεση σε δύο πτυχές των
ανταγωνιστικών πρακτικών, εκείνων οι οποίες διασφαλίζουν την προστασία των
καταναλωτών και εκείνων που προστατεύουν τους ανταγωνιστές. Ως εκ τούτου δεν θα είναι
ποτέ δυνατόν να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος της εναρµόνισης. Κατά συνέπεια, κατά τη
γνώµη τους, πρέπει να δηµιουργηθεί ένα συνεκτικό νοµικό πλαίσιο του οποίου σκοπός θα
είναι επίσης να περιλαµβάνει µέτρα για την προστασία των επιχειρηµατιών.
Η Γερµανία και η Αυστρία εκφράζουν τη λύπη τους διότι επί του παρόντος δεν υπάρχει
πλειοψηφία υπέρ της θέσης αυτής. Ωστόσο, η σηµερινή πρόταση οδηγίας είναι ένα βήµα
προς τη σωστή κατεύθυνση. Τυχόν επιφυλάξεις θα ανασταλούν χωρίς να εγκαταλείπεται ο
γενικός στόχος της δηµιουργίας ενός κοινού νοµικού πλαισίου. Η Γερµανία και η Αυστρία
ζητούν να ανοίξει η Επιτροπή τον δρόµο ώστε οι επιχειρήσεις να υπαχθούν στην ευρωπαϊκή
νοµοθεσία σχετικά µε τις θεµιτές πρακτικές εµπορίου κατά τρόπο τέτοιο ώστε να µπορούν
επίσης να συµµετέχουν στους κανόνες περί εντιµότητας που αυτή καθορίζει.
Η Γερµανία και η Αυστρία θεωρούν ότι υπάρχει πάντοτε δυνατότητα να συνεχιστεί σε εθνικό
επίπεδο µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της προστασίας των συµφερόντων των
επιχειρηµατιών και των καταναλωτών.
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4. Γενικά, η ∆ανία και η Σουηδία θεωρούν ότι η πρόταση σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές
πρακτικές θα οδηγήσει στην πράξη σε πλήρως εναρµονισµένους κανόνες εµπορικών
πρακτικών εντός της Κοινότητας και ως εκ τούτου σε συνολική αύξηση της προστασίας των
καταναλωτών προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των εταιρειών στην εσωτερική
αγορά.
Ωστόσο, η ∆ανία και η Σουηδία είναι της γνώµης ότι η πρόταση ενδέχεται να έχει αρνητική
επίπτωση στο επίπεδο της προστασίας των καταναλωτών σε συγκεκριµένους τοµείς στους
οποίους ορισµένα κράτη µέλη έχουν ήδη εφαρµόσει εθνική νοµοθεσία αυστηρότερη από την
προβλεπόµενη στις υπάρχουσες οδηγίες ελαχίστων απαιτήσεων στον τοµέα των
καταναλωτών.
Μια αλλαγή σε αυτές τις οδηγίες ελαχίστων απαιτήσεων θα πρέπει να γίνει µέσω της
αναθεώρησης των υφισταµένων οδηγιών και όχι µέσω της παρούσας πρότασης. Η
προτεινόµενη παρέκκλιση στο άρθρο 3 παράγραφος 5 δεν εγγυάται ότι οι ισχύουσες οδηγίες
ελαχίστων απαιτήσεων θα έχουν εναρµονιστεί σε επαρκές υψηλό επίπεδο προστασίας των
καταναλωτών πριν από τη λήξη της εξαετούς περιόδου.
Για τους λόγους αυτούς, η ∆ανία και η Σουηδία δεν µπορούν να υποστηρίξουν την πρόταση
οδηγίας για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές.

____________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 12 Νοεµβρίου 2004 (15.11)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2003/0134 (COD)

14166/04
ADD 1 REV 1

CONSOM 76
MI 288
CODEC 1196

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A
της : Γενικής Γραµµατείας
προς : την ΕΜΑ / το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 9667/04 CONSOM 52 MI 170 CODEC 748
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 10904/03 CONSOM 72 MI 159 CODEC 915 + ADD 1
Θέµα : Κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την
τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ,
98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.    /2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου
(«Οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές»)

∆ηλώσεις προς καταχώρηση στα πρακτικά

1. Η Επιτροπή θα µπορούσε να συµφωνήσει για τη διαγραφή της παραγράφου 1 του άρθρου 4

της πρότασής της µόνον εφόσον η εξεταζόµενη οδηγία προβλέπει πλήρη εναρµόνιση του

τοµέα που καλύπτεται από την οδηγία και, για το λόγο αυτόν, η παράγραφος 1 του άρθρου 4

δεν απαιτείται από νοµική άποψη για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής

αγοράς στον τοµέα αυτόν. Η πρακτική εφαρµογή της παρούσας οδηγίας θα παρακολουθείται

ενεργά από την Επιτροπή προκειµένου να επιτευχθεί η οµοιόµορφη εφαρµογή της.
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2. Το Ηνωµένο Βασίλειο, οι Κάτω Χώρες, το Λουξεµβούργο και η Εσθονία υποστηρίζουν
σθεναρά την αρχή περί αµοιβαίας αναγνώρισης ως βασικού µέσου άσκησης πολιτικής για την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Ως εκ τούτου εκφράζουν τη λύπη τους για τη διαγραφή
της αρχής περί «χώρας καταγωγής».
Σηµειώνουν τη δήλωση της Επιτροπής σχετικά µε την ουσιαστική συµβατότητα της
πρότασης, µε την παρούσα µορφή της, µε την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
∆εδοµένου ότι η παρούσα οδηγία είναι µια οδηγία που αφορά τη µέγιστη εναρµόνιση, την
οποία τα κράτη µέλη θα µεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο ώστε να προσδώσουν αντίστοιχη
ισχύ στις αρχές που τη διέπουν, θα πρέπει συνεπώς να τεκµαίρεται ως είθισται, ότι οι
εµπορευόµενοι οι οποίοι συµµορφώνονται προς τους νόµους στο κράτος µέλος στο οποίο
είναι εγκατεστηµένοι δεν θα παραβιάζουν τους νόµους σε άλλα κράτη µέλη. Αυτή η εκ των
πραγµάτων αρχή θα πρέπει να κοινοποιείται στους οικονοµικούς φορείς ώστε να τους
παρέχεται η απαιτούµενη νοµική ασφάλεια και εµπιστοσύνη προκειµένου να αξιοποιούν
πλήρως τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς, όπως ζητείται στα συµπεράσµατα της
Προεδρίας προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 25-26 Μαρτίου 2004.

3. H Γερµανία και η Αυστρία χαιρετίζουν την προσπάθεια για την εναρµόνιση της νοµοθεσίας
σχετικά µε τις θεµιτές πρακτικές εµπορίου. Ωστόσο, µε τον περιορισµό του πεδίου
εφαρµογής της στα συµφέροντα των καταναλωτών, µια τέτοια εναρµόνιση δεν θα είναι
αρκετά προχωρηµένη. Θα οδηγήσει δε σε περιττή διαίρεση σε δύο πτυχές των
ανταγωνιστικών πρακτικών, εκείνων οι οποίες διασφαλίζουν την προστασία των
καταναλωτών και εκείνων που προστατεύουν τους ανταγωνιστές. Ως εκ τούτου δεν θα είναι
ποτέ δυνατόν να επιτευχθεί πλήρως ο στόχος της εναρµόνισης. Κατά συνέπεια, κατά τη
γνώµη τους, πρέπει να δηµιουργηθεί ένα συνεκτικό νοµικό πλαίσιο του οποίου σκοπός θα
είναι επίσης να περιλαµβάνει µέτρα για την προστασία των επιχειρηµατιών.
Η Γερµανία και η Αυστρία εκφράζουν τη λύπη τους διότι επί του παρόντος δεν υπάρχει
πλειοψηφία υπέρ της θέσης αυτής. Ωστόσο, η σηµερινή πρόταση οδηγίας είναι ένα βήµα
προς τη σωστή κατεύθυνση. Τυχόν επιφυλάξεις θα ανασταλούν χωρίς να εγκαταλείπεται ο
γενικός στόχος της δηµιουργίας ενός κοινού νοµικού πλαισίου. Η Γερµανία και η Αυστρία
ζητούν να ανοίξει η Επιτροπή τον δρόµο ώστε οι επιχειρήσεις να υπαχθούν στην ευρωπαϊκή
νοµοθεσία σχετικά µε τις θεµιτές πρακτικές εµπορίου κατά τρόπο τέτοιο ώστε να µπορούν
επίσης να συµµετέχουν στους κανόνες περί εντιµότητας που αυτή καθορίζει.
Η Γερµανία και η Αυστρία θεωρούν ότι υπάρχει πάντοτε δυνατότητα να συνεχιστεί σε εθνικό
επίπεδο µια ολοκληρωµένη προσέγγιση της προστασίας των συµφερόντων των
επιχειρηµατιών και των καταναλωτών.
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4. Γενικά, η ∆ανία και η Σουηδία θεωρούν ότι η πρόταση σχετικά µε τις αθέµιτες εµπορικές
πρακτικές θα οδηγήσει στην πράξη σε πλήρως εναρµονισµένους κανόνες εµπορικών
πρακτικών εντός της Κοινότητας και ως εκ τούτου σε συνολική αύξηση της προστασίας των
καταναλωτών προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των εταιρειών στην εσωτερική
αγορά.
Ωστόσο, η ∆ανία και η Σουηδία είναι της γνώµης ότι η πρόταση ενδέχεται να έχει αρνητική
επίπτωση στο επίπεδο της προστασίας των καταναλωτών σε συγκεκριµένους τοµείς στους
οποίους ορισµένα κράτη µέλη έχουν ήδη εφαρµόσει εθνική νοµοθεσία αυστηρότερη από την
προβλεπόµενη στις υπάρχουσες οδηγίες ελαχίστων απαιτήσεων στον τοµέα των
καταναλωτών.
Μια αλλαγή σε αυτές τις οδηγίες ελαχίστων απαιτήσεων θα πρέπει να γίνει µέσω της
αναθεώρησης των υφισταµένων οδηγιών και όχι µέσω της παρούσας πρότασης. Η
προτεινόµενη παρέκκλιση στο άρθρο 3 παράγραφος 5 δεν εγγυάται ότι οι ισχύουσες οδηγίες
ελαχίστων απαιτήσεων θα έχουν εναρµονιστεί σε επαρκές υψηλό επίπεδο προστασίας των
καταναλωτών πριν από τη λήξη της εξαετούς περιόδου.
Για τους λόγους αυτούς, η ∆ανία και η Σουηδία δεν µπορούν να υποστηρίξουν την πρόταση
οδηγίας για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές.

5. Κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, όταν στο αγγλικό κείµενο νοµοθετηµάτων της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας χρησιµοποιείται η λέξη «penalties», αυτή έχει ουδέτερο νόηµα και δεν σηµαίνει
ειδικά ποινικές κυρώσεις, αλλά και διοικητικές και οικονοµικές κυρώσεις, καθώς και
κυρώσεις άλλης φύσεως. Όταν τα κράτη µέλη υποχρεούνται από κάποιο κοινοτικό
νοµοθέτηµα να θεσπίσουν «penalties», τα ίδια επιλέγουν το κατάλληλο είδος κυρώσεων που
συνάδει µε τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Στην κοινοτική γλωσσική τράπεζα δεδοµένων, η λέξη «penalty» µεταφράζεται ως εξής σε
ορισµένες άλλες γλώσσες :

στα ισπανικά, «sanciones», στα δανικά, «sanktioner», στα γερµανικά, «Sanktionen», στα
ουγγρικά, «jogkövetkezmények», στα ιταλικά, «sanzioni», στα ολλανδικά, «sancties», στα
πορτογαλικά, «sanções», στα σουηδικά, «sanktioner».

Αν σε αναθεωρηµένα αγγλικά κείµενα νοµοθετηµάτων, προηγουµένως είχε χρησιµοποιηθεί η
λέξη «sanctions» και αργότερα αντικαθίσταται µε τη λέξη «penalties», δεν υπάρχει διαφορά
ουσίας.»

_________________
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 16.11.2004 
COM(2004)753 τελικό 

2003/0134(COD 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των 

επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση 
του κανονισµού [Συνεργασία για την επιβολή της νοµοθεσίας] και των οδηγιών 

84/450/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ, 98/27/EK, 2002/65/ΕΚ  (οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές 
πρακτικές) 
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2003/0134(COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε την 

κοινή θέση του Συµβουλίου όσον αφορά την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των 

επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση 
του κανονισµού [Συνεργασία για την επιβολή της νοµοθεσίας] και των οδηγιών 

84/450/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ, 98/27/EK, 2002/65/ΕΚ (οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές 
πρακτικές) 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο  
(έγγραφο COM(2003) 356 τελικό – 2003/0134(COD): 

20 Ιουνίου 2003. 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής: 

29 Ιανουαρίου 2004. 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

20 Απριλίου 2004. 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 15.11.2004. 

Ηµεροµηνία υιοθέτησης της κοινής θέσης: 15 Οκτωβρίου 2004 
(ειδική πλειοψηφία). 

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η εν λόγω πρόταση επιδιώκει να µειώσει τα εµπόδια στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
όσον αφορά τα αγαθά λιανικής και τις υπηρεσίες· τα εµπόδια αυτά οφείλονται στις 
αποσπασµατικές εθνικές κανονιστικές διατάξεις και στις επακόλουθες δαπάνες και την 
αβεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, καθώς και στα διαφορετικά πρότυπα προστασίας των 
καταναλωτών, τα οποία κλονίζουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών. 

Για να επιτύχει τον σκοπό αυτό, η πρόταση καθιερώνει ένα πλαίσιο, κοινό σε όλα τα κράτη 
µέλη της ΕΕ, για την κανονιστική ρύθµιση των αθέµιτων πρακτικών που ασκούν οι 
επιχειρήσεις στους καταναλωτές (και ιδίως τη διαφήµιση και το µάρκετινγκ), οι οποίες 
πλήττουν τα οικονοµικά συµφέροντα των καταναλωτών. Το κεντρικό στοιχείο του πλαισίου 
συνίσταται στη γενική απαγόρευση των αθέµιτων εµπορικών πρακτικών, βάσει κοινών 
κριτηρίων για τον καθορισµό του αθέµιτου χαρακτήρα µιας εµπορικής πρακτικής. Για 
περαιτέρω νοµική βεβαιότητα, εκτός από το γενικό αυτό πλαίσιο καθορίζονται εκτενέστερα 
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δύο βασικά είδη αθέµιτων πρακτικών, οι παραπλανητικές και οι επιθετικές πρακτικές, καθώς 
και ένας µαύρος πίνακας πρακτικών οι οποίες πάντα θα είναι αθέµιτες και συνεπώς 
απαγορεύονται σε όλα τα κράτη µέλη.  

3- ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

Γενικά σχόλια 

Η Επιτροπή υποστηρίζει την κοινή θέση του Συµβουλίου. Η θέση αυτή συµβαδίζει µε τους 
στόχους και την προσέγγιση που καθορίστηκαν στην αρχική πρόταση της Επιτροπής και 
εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση.  

Τροπολογίες που ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Η κοινή θέση αντικατοπτρίζει το πνεύµα 51 τροπολογιών από τις 58, στο σύνολό τους ή εν 
µέρει, τις οποίες είχε αποδεχθεί η Επιτροπή πλήρως, εν µέρει ή µε αλλαγές καθώς και 3 
τροπολογιών τις οποίες η Επιτροπή, όπως είχε δηλώσει στην αρχή, δεν µπορούσε να 
αποδεχθεί. 

Νοµική βάση 

Η κοινή θέση προσθέτει µια παραποµπή στο άρθρο 153 παράγραφος 1 και το άρθρο 3 
στοιχείο α) στις αιτιολογικές σκέψεις· η εν λόγω παραποµπή αντικατοπτρίζει τη θέση της 
Επιτροπής σχετικά µε την τροπολογία 112, σύµφωνα µε την οποία µπορούσε να αποδεχθεί να 
γίνεται µνεία στην προτεραιότητα που δίνεται στην προστασία των καταναλωτών αλλά 
φρονούσε ότι µόνο του το άρθρο 95 αποτελεί την ορθή νοµική βάση.  

Ο καταναλωτής-σηµείο αναφοράς 

Η κοινή θέση αποδέχεται το σηµείο αναφοράς που πρότεινε η Επιτροπή όσον αφορά τον 
µέσο καταναλωτή και το οποίο υποστήριξε το Κοινοβούλιο ως το εξ ορισµού σηµείο βάσει 
του οποίου να µπορεί να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των δυνάµει αθέµιτων εµπορικών 
πρακτικών. Η σύνταξη τροποποιήθηκε κατά τρόπο ώστε να µην παρατίθεται πλέον ο ορισµός 
του µέσου καταναλωτή στο κείµενο, αφού εκφράστηκαν ανησυχίες ότι αυτό θα εµπόδιζε την 
έννοια αυτή να εξελιχθεί παράλληλα µε τη νοµολογία του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Η 
Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η µνεία του κειµένου στον µέσο 
καταναλωτή καθώς και η σαφής σύνδεση της αιτιολογικής σκέψης 18 µε τη νοµολογία του 
Ε∆ έχουν το ίδιο αποτέλεσµα µε την τροπολογία 107. 

Ακόµα, η κοινή θέση προβλέπει συγκεκριµένα την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών 
στο άρθρο 5 παράγραφος 3 και στην αιτιολογική σκέψη 19. Αυτό το γεγονός αντικατοπτρίζει 
την ανησυχία που εκφράζεται σε διάφορες τροπολογίες του Κοινοβουλίου (τροπολογίες 8, 
13, 106 και 111, οι οποίες έγιναν πλήρως ή εν µέρει αποδεκτές από την Επιτροπή και 
τροπολογία 110 η οποία δεν έγινε αποδεκτή), ότι δηλαδή θα πρέπει να διατυπωθεί σαφέστερα 
η σχέση µεταξύ της προστασίας του µέσου καταναλωτή και της προστασίας των ευάλωτων 
καταναλωτών. Η Επιτροπή µπορεί να υποστηρίξει αυτές τις αλλαγές, λόγω του ότι δεν 
απαιτούν εκτίµηση των συνθηκών σε κάθε µεµονωµένη περίπτωση, απαίτηση που θα ήταν 
ανέφικτη. Εν τούτοις εξασφαλίζουν ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές µπορούν να προστατευθούν 
όταν κινδυνεύουν ιδιαίτερα, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τις θεµιτές διαφηµιστικές πρακτικές, 
όπως π.χ. τις δηλώσεις που δεν πρέπει να εκλαµβάνονται κατά λέξη. 
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Επαγγελµατική ευσυνειδησία 

Στην κοινή θέση προσαρµόζεται η έννοια της επαγγελµατικής ευσυνειδησίας ώστε να 
περιλάβει την έννοια της καλής πίστης (αντικατοπτρίζοντας έτσι τις τροπολογίες 108 και 29) 
και να αναφέρεται στο πρότυπο ικανότητας και µέριµνας που εύλογα αναµένεται ότι θα 
επιδεικνύει ένας έµπορος, σύµφωνα µε την τροπολογία 21.  

Οικονοµική συµπεριφορά 

Η κοινή θέση περιλαµβάνει τον ορισµό της «απόφασης για συναλλαγή» για να διασαφηνίσει 
τα στοιχεία που πρέπει να εµπεριέχει η εξέταση της «οικονοµικής συµπεριφοράς». Κατά την 
άποψη της Επιτροπής, αυτό συνάδει µε τον στόχο των τροπολογιών 34, 39 και 45 οι οποίες 
δίνουν έµφαση στην «οικονοµική συµπεριφορά» των καταναλωτών. 

Κώδικες 

Στην κοινή θέση διαγράφονται οι παραποµπές στους κώδικες κοινοτικού επιπέδου, σύµφωνα 
µε τις τροπολογίες 19 και 103. Ακόµα, στην αιτιολογική σκέψη 20 διασαφηνίζεται ότι οι 
ενώσεις των καταναλωτών µπορούν να ενηµερώνονται σχετικά µε την εκπόνηση των 
κωδίκων και να συµµετέχουν στον σχεδιασµό τους, όπως ζητούν οι τροπολογίες 10, 61 και 
104, και διαγράφεται η µνεία στην επαγγελµατική ευσυνειδησία όπως ζητείται και στην 
τροπολογία 9. Ο ορισµός του «κώδικα» προσαρµόστηκε και αυτός, ώστε να αντικατοπτρίζει 
την αλλαγή που ζητά η τροπολογία 17. Στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο β) διακρίνεται η 
σταθερή δέσµευση βάσει κώδικα από τους ενδεχόµενους στόχους ή προσδοκίες, όπως 
ζητείται και στην τροπολογία 24, ενώ παράλληλα η δεύτερη περίπτωση αναθεωρήθηκε ώστε 
να αντικατοπτρίζει την τροπολογία 40. Ο σκοπός των τροπολογιών 65 και 67 ήταν να 
εξασφαλίσουν ότι οι ιδιοκτήτες κωδίκων δεν θα θεωρούνται υπεύθυνοι από νοµική άποψη για 
τη µη συµµόρφωση µε τον εκάστοτε κώδικα των εµπόρων που δεσµεύονται από αυτόν1. Η 
κοινή θέση ασχολείται µε το ζήτηµα αυτό διασαφηνίζοντας ότι µπορούν να ληφθούν µέτρα 
κατά των ιδιοκτητών κωδίκων όταν ο ίδιος ο κώδικας προωθεί τη µη συµµόρφωση µε τις 
νοµικές απαιτήσεις.  

Επιλογή νοµοθεσίας 

Η πρόταση της Επιτροπής περιελάµβανε διάταξη µε την οποία διευκρινιζόταν ότι η 
νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο έµπορος θα είναι πάντα η εφαρµοστέα 
νοµοθεσία (επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου). Η τροπολογία 26 του Κοινοβουλίου πρότεινε 
να εξαιρεθούν οι κανόνες που καθορίζουν το δίκαιο που εφαρµόζεται στις µη συµβατικές 
υποχρεώσεις από αυτή τη διάταξη. Η Επιτροπή έχει δηλώσει ότι αυτή η τροπολογία δεν είναι 
αποδεκτή, γιατί, θα µπορούσε να έχει ως αποτέλεσµα οι έµποροι να υπάγονται στις 
απαιτήσεις του εθνικού δικαίου µιας χώρας και παράλληλα, δυνάµει των νόµων που διέπουν 
το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο, να υπάγονται και στο δίκαιο ενός άλλου κράτους µέλους. Στην 
κοινή θέση, η επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου διαγράφεται εν µέρει λόγω της ανησυχίας 
των περισσότερων κρατών µελών ότι σε διασυνοριακές εµπορικές διαφορές οι καταναλωτές 
ενδεχοµένως θα βρίσκονταν σε µειονεκτική θέση εάν εφαρµοζόταν το δίκαιο της χώρας του 
εµπόρου. Η Επιτροπή δεν συµµερίζεται αυτές τις ανησυχίες, λόγω της πλήρους εναρµόνισης 

                                                 
1 Η τροπολογία 64 περιείχε το ίδιο κείµενο µε την τροπολογία 65 αλλά µε διαφορετική αιτιολόγηση, η 

οποία δεν έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή. Η αλλαγή που επεδίωκε η τροπολογία 64 ενσωµατώθηκε 
στην τροπολογία 65. 
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και του υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών που επιτυγχάνονται στην πρόταση. 
Ωστόσο, η Επιτροπή δεν θεωρεί ότι είναι ουσιαστικό να επιµείνει επ’ αυτού στη 
συγκεκριµένη περίπτωση, δεδοµένης της σηµαντικής απλούστευσης που προκύπτει από την 
πλήρη εναρµόνιση και τα επακόλουθα οφέλη για την εσωτερική αγορά. Ακόµα, η Επιτροπή 
φρονεί ότι η διαγραφή της επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου είναι καλύτερη λύση από 
εκείνη που προτείνεται στην τροπολογία 26. Για τους λόγους αυτούς η Επιτροπή µπορεί να 
συµφωνήσει µε τη διαγραφή της επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου από την πρόταση αυτή. 
Σύµφωνα µε τη συνήθη πρακτική, η νοµοθεσία που θα εφαρµόζεται σε περιπτώσεις 
διασυνοριακών εµπορικών διαφορών καθορίζεται συνεπώς από τα δικαστήρια.  

Προσωρινή παρέκκλιση 

Η κοινή θέση εισάγει στο άρθρο 3 µια προσωρινή παρέκκλιση για τις εθνικές νοµοθεσίες 
βάσει των ελάχιστων ρητρών σε υπάρχουσες οδηγίες, η οποία αντικατοπτρίζει εκείνη που 
προτείνεται στην τροπολογία 109. Ακόµα, προσθέτει ρήτρα που ζητά την αναθεώρηση της 
εφαρµογής της οδηγίας ύστερα από τέσσερα έτη, απηχώντας έτσι την τροπολογία 69. Η 
Επιτροπή είναι έτοιµη να δεχθεί αυτή την παρέκκλιση µε την προϋπόθεση ότι είναι 
περιορισµένη και προσωρινή, έτσι ώστε να µπορέσουν τα κράτη µέλη να διαχειριστούν τη 
µετάβαση από την ελάχιστη στην πλήρη εναρµόνιση. 

Παράρτηµα 1 

Η διασαφήνιση του καθεστώτος του παραρτήµατος, την οποία ζήτησε το Κοινοβούλιο µε τις 
τροπολογίες 7 και 33, ενσωµατώνεται στην κοινή θέση µε αλλαγές στο άρθρο 5 παράγραφος 
5 και µε µια νέα αιτιολογική σκέψη 12α. Παρ’ ότι η κοινή θέση δεν διευκρινίζει ότι το 
παράρτηµα 1 µπορεί να τροποποιηθεί µόνον µε τη διαδικασία συναπόφασης, αυτό 
εξακολουθεί να ισχύει και δεν προτείνεται κάποια άλλη εναλλακτική διαδικασία. 

Λοιπά 

Οι τροπολογίες 1, 5, 6, 23, 25 (πρώτο µέρος), 47 (δεύτερο µέρος), 68, 99 (δεύτερο µέρος), 71, 
73, 84, 85, 87, 91 και 92 ενσωµατώθηκαν αυτολεξεί ή µε ελάσσονες συντακτικές αλλαγές. Η 
Επιτροπή είναι διατεθειµένη να δεχθεί την τροπολογία 91, την οποία στην αρχή είχε δηλώσει 
ότι δεν µπορεί να δεχθεί, υπό το πρίσµα της ανησυχίας που εκφράζει τόσο το Κοινοβούλιο 
όσο και το Συµβούλιο σχετικά µε τις καταχρήσεις που προκύπτουν από αιτήµατα για 
επιστροφή προϊόντων που δεν έχουν παραγγελθεί από τον καταναλωτή. 

Το περιεχόµενο της τροπολογίας 105 αντικατοπτρίζεται µε νέα διατύπωση στην αιτιολογική 
σκέψη 6, η οποία διασαφηνίζει τη σχέση µε τους εθνικούς κανόνες που διέπουν τις πτυχές 
εκείνες του αθέµιτου ανταγωνισµού που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, 
σύµφωνα µε την πρόθεση της Επιτροπής. 

Η τροπολογία 14 αντικατοπτρίζεται εν µέρει στον ορισµό του άρθρου 2 στοιχείο β), το οποίο 
η κοινή θέση τροποποιεί έτσι ώστε να διευκρινίζεται ότι καλύπτει οποιονδήποτε δρα εν 
ονόµατι ή για λογαριασµό ενός εµπόρου. Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί αυτή τη 
διευκρίνιση.  

Η τροπολογία 27 λαµβάνεται υπόψη µε την προσθήκη των σηµείων 3.8 έως 3.10, τα οποία 
ασχολούνται µε τα συστήµατα χορήγησης άδειας και µε τους τοµείς που απαιτούν ειδική 
διάταξη. 
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Η τροπολογία 28 ενσωµατώνεται µέσω της πληρέστερης ανάλυσης του πεδίου εφαρµογής της 
οδηγίας στην αιτιολογική σκέψη 9. 

Στην κοινή θέση διαγράφεται το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) µε τη σύµφωνη γνώµη 
της Επιτροπής, λόγω της σύγχυσης σχετικά µε τα όσα συνεπάγεται το βάρος της απόδειξης. Η 
διαγραφή αυτή ανταποκρίνεται στην ανησυχία που εκφράζεται µε την τροπολογία 37. 

Το άρθρο 7 τροποποιήθηκε ώστε να λαµβάνει σωστά υπόψη τους φυσικούς περιορισµούς του 
επικοινωνιακού µέσου που χρησιµοποιείται κατά την εµπορική πράξη, όπως ζητείται και στις 
τροπολογίες 43, 44 και 45. Η Επιτροπή µπορεί να αποδεχθεί αυτή τη λύση παρ’ ότι στην 
αρχή δεν υποστήριξε την τροπολογία 43 επειδή δεν περιλαµβάνει την απαίτηση οι 
καταναλωτές να ζητούν ρητά πληροφόρηση.  

Το κριτήριο στο άρθρο 9 στοιχείο γ) έγινε αυστηρότερο όσον αφορά την «αξιοποίηση» µιας 
σοβαρής ατυχίας του καταναλωτή, για να ανταποκριθεί στην ανησυχία που εκφράζεται στην 
τροπολογία 59. 

Στο παράρτηµα 1 της πρότασης της Επιτροπής, ανασυντάχθηκε το σηµείο 12 του καταλόγου 
των παραπλανητικών πρακτικών ώστε να αποφεύγεται το πρόβληµα που δηµιουργεί η φράση 
«πώληση λόγω διάλυσης», το οποίο επεδίωξε να διορθώσει και η τροπολογία 76. ∆ιαγράφηκε 
το σηµείο 4 του καταλόγου των επιθετικών πρακτικών, ύστερα από τις ανησυχίες για τις 
νόµιµες πωλήσεις σε πενθούντες ή σοβαρά ασθενείς καταναλωτές που διατυπώνονται στην 
τροπολογία 88. Αναθεωρήθηκε επίσης και το σηµείο 6 του ίδιου καταλόγου για να 
εξασφαλιστεί ότι καλύπτει οποιονδήποτε ενήλικο που ωθείται να αγοράσει ένα προϊόν για 
ένα παιδί και όχι µόνο τους γονείς του, σύµφωνα µε την τροπολογία 90. 

∆εδοµένου του σηµαντικού βαθµού συνταύτισης µεταξύ των τροπολογιών του Κοινοβουλίου 
που αποδέχεται η Επιτροπή και της κοινής θέσης, η Επιτροπή ήταν έτοιµη να δεχθεί έναν 
συµβιβασµό στον οποίο να µην περιλαµβάνεται µικρός αριθµός τροπολογιών που θα 
µπορούσε να αποδεχθεί τουλάχιστον εν µέρει (τροπολογίες 2, 4, 60, 62, 72, 80, 89). 

Νέες διατάξεις που εισάγει η κοινή θέση του Συµβουλίου 

Η κοινή θέση δεν θέτει κανένα σηµαντικό νέο ζήτηµα. Περιλαµβάνει ελάσσονος σηµασίας 
προσαρµογές στο άρθρο 6 όσον αφορά τα κριτήρια για τις παραπλανητικές ενέργειες και 
διάφορα νέα παραδείγµατα στο παράρτηµα 1, όλα εκ των οποίων συνάδουν µε τα κριτήρια 
που έχουν καθοριστεί στις ουσιαστικές διατάξεις του κορµού της οδηγίας (συνιστούν 
αθέµιτες πρακτικές σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στην οδηγία). 

Προστέθηκαν ορισµένες διευκρινίσεις όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής στις αιτιολογικές 
σκέψεις (π.χ. αιτιολογικές σκέψεις 8, 15 και 21), ενώ έγιναν ορισµένες τεχνικές αλλαγές στα 
εξής άρθρα: στο άρθρο 14, για να αντικατοπτρίζονται οι αλλαγές σε άλλα µέρη της οδηγίας· 
στο άρθρο 15, για να εξασφαλιστεί η συνεκτική αντιµετώπιση των δύο οδηγιών περί της 
πώλησης εξ αποστάσεως2· και στο άρθρο 16, για να απηχεί την έκδοση του κανονισµού περί 
συνεργασίας στον τοµέα της προστασίας των καταναλωτών3. 

                                                 
2  Οδηγία 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις και οδηγία 

2002/65/ΕΚ σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους 
καταναλωτές. 

3  COM(2003)443 τελικό, 2003/0162(COD) 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την κοινή θέση η οποία, κατά την άποψή της, θα επιτύχει τους στόχους 
της αρχικής πρότασης της Επιτροπής, υιοθετώντας για τον σκοπό αυτόν την προσέγγιση που 
είχε εγκρίνει το Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση της πρότασης της Επιτροπής.  

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή προέβη σε δήλωση που επισυνάφθηκε στα πρακτικά του Συµβουλίου και 
επισυνάπτεται επίσης και στο παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή µπορεί να συµφωνήσει µε τη διαγραφή του άρθρου 4 παράγραφος 1 της 
πρότασής της, µόνον µε την προϋπόθεση ότι η παρούσα οδηγία προβλέπει την πλήρη 
εναρµόνιση του χώρου που καλύπτεται από την οδηγία και κατά συνέπεια ότι το άρθρο 4 
παράγραφος 1 δεν απαιτείται νοµικά για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς στον τοµέα αυτόν. Η Επιτροπή θα εποπτεύσει ενεργά την πρακτική εφαρµογή της 
οδηγίας αυτής, έτσι ώστε να επιτευχθεί η οµοιόµορφη εκτέλεσή της. 


