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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναφορά 0045/2006, του κ. Chris Slade, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
εταιρείας House of Smocking, και του κ. Stuart Johnston, βρετανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από περισσότερες από 435 υπογραφές, σχετικά με τις 
παραπλανητικές πρακτικές της ισπανικής εταιρείας European City Guide S.L. (ECG)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων υποστηρίζει ότι παραπλανήθηκε προκειμένου να συνάψει τριετή σύμβαση με 
την εταιρεία European City Guide (ECG). Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η ισπανική εταιρεία 
διαφήμιζε μέσω ταχυδρομείου δωρεάν καταχώρηση σε έναν ευρωπαϊκό επαγγελματικό 
κατάλογο. Ωστόσο, αφού συμπλήρωσε και απέστειλε το έντυπο με τα στοιχεία της εταιρείας 
του, έλαβε ένα τιμολόγιο και πληροφορήθηκε ότι είχε συνάψει μια αυτόματα ανανεούμενη 
σύμβαση. Ισχυρίζεται ότι η ECG εξαπάτησε μεγάλο αριθμό εταιρειών και ζητεί από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρέμβει για να αποτρέψει τις δραστηριότητες αυτού του είδους 
επεκτείνοντας την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών στις 
συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 29 Μαΐου 2006. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 10 Νοεμβρίου 2006.

Η Επιτροπή γνωρίζει καλά τα προβλήματα που δημιουργούνται από απάτες σε σχέση με 
καταλόγους. Απάντησε σε πολυάριθμες επιστολές βουλευτών του ΕΚ, καθώς και σε γραπτές
και προφορικές ερωτήσεις σχετικά με το θέμα αυτό και παραπέμπει στις απαντήσεις που
έδωσε, επί παραδείγματι, στις ερωτήσεις E-1374/06, E-2306/06 και 2788/06. Γίνεται επίσης
μνεία για την απάντηση που δόθηκε από την Επιτροπή σε σχέση με την αναφορά 1010/2005. 

Πρακτικές που βασίζονται σε παραπλανητική διαφήμιση αναφορικά με σχέσεις μεταξύ
επιχειρήσεων καλύπτονται από την κοινοτική νομοθεσία υπό τη μορφή της οδηγίας
84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση
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όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/55/ΕΚ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
ασχέτως εάν οι εν λόγω πρακτικές αφορούν σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών. Μεταξύ άλλων, η οδηγία 84/450/ΕΟΚ προβλέπει τη χρήση
διατάξεων περί παύσης ή άλλων νομικών διαδικασιών για την απαγόρευση της 
συνεχιζόμενης χρήσης παραπλανητικής διαφήμισης.

Η λήψη μέτρων κατά εταιρειών που ευθύνονται για παραπλανητική διαφήμιση εμπίπτει στην
αρμοδιότητα των διοικητικών και/ή των δικαστικών αρχών των κρατών μελών στα οποία
δραστηριοποιούνται οι εν λόγω εταιρείες βάσει του δικαίου που ισχύει στην επικράτεια τους, 
περιλαμβανομένων των διατάξεων που απορρέουν από την οδηγία 84/450/ΕΟΚ. Σε πολλές
περιπτώσεις αυτό ενδέχεται να απαιτεί την κίνηση δικαστικών διαδικασιών από ιδιώτες ή 
ενώσεις. Οι εταιρείες καταλόγου, από την άλλη πλευρά, θα έπρεπε να κινήσουν οι ίδιες
νομικές διαδικασίες εάν επιθυμούν να διεκδικήσουν τις αξιώσεις τους, οπότε οι πληγείσες 
επιχειρήσεις μπορούν να αμυνθούν ενώπιον ενός αρμόδιου δικαστηρίου. Όπως επισημαίνει ο 
αναφέρων και εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, οι εταιρείες καταλόγου συνήθως δεν 
προσφεύγουν στη δικαιοσύνη σχετικά με τέτοιες αξιώσεις. 

Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των σχετικών διοικητικών αρχών ή δικαστηρίων να
κρίνουν εάν κάποια συγκεκριμένη επικοινωνία συνιστά παραπλανητική διαφήμιση ή 
παραβιάζει οιεσδήποτε διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

Σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν ληφθεί διάφορα είδη μέτρων από τις διοικητικές ή τις 
δικαστικές αρχές σε σχέση με συγκεκριμένες απάτες καταλόγου. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή από τις ισπανικές αρχές, οι καταλανικές αρχές επέβαλαν 
πρόστιμο στην εταιρεία «European City Guide» σε τρεις περιπτώσεις από το 2001 και 
αποφάσισαν να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία της το 2003. Μετά τη μεταφορά της στη
Βαλένθια, οι αρχές της Βαλένθια επέτυχαν αρκετές βελτιώσεις της εν λόγω εταιρείας, 
περιλαμβανομένων αλλαγών στο έντυπο της σύμβασης, τη δημιουργία διαμεσολαβητή
(«Defensor del Cliente») και την εξέταση 700 καταγγελιών που υποβλήθηκαν από το 2003. Η 
Επιτροπή γνωρίζει επίσης ότι τον Σεπτέμβριο του 2005 το υφυπουργείο οικονομικών 
υποθέσεων της Ελβετίας (SECO) προσέφυγε στις αρμόδιες καντονικές αρχές κατά της 
εταιρείας NovaChannel AG και οργανισμών είσπραξης οφειλών με έδρα την Ελβετία για 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Γενικές πληροφορίες για τις διάφορες απάτες και για τις
πρωτοβουλίες καταπολέμησης τους είναι διαθέσιμες για παράδειγμα στους ιστότοπους που 
αναφέρει ο κ. Johnston. Αρχές και οργανώσεις σε διάφορα κράτη μέλη έχουν επίσης εκδώσει 
προειδοποιήσεις όσον αφορά τέτοιες απάτες.

Η επιτυχία των εταιρειών καταλόγου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον τρόπο με τον
οποίο αντιδρούν οι αποδέκτες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας όταν λαμβάνουν την εν λόγω
αλληλογραφία και αφότου έχουν πιθανώς υπογράψει σύμβαση χωρίς να υποψιάζονται ότι 
πρόκειται για απάτη.

Δεν υπάρχουν, τουλάχιστον επί του παρόντος, σχέδια για την υποβολή νομοθετικών 
προτάσεων για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των άλλων οδηγιών για την προστασία 
του καταναλωτή ώστε να συμπεριλάβει τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Ένας από τους
λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα περισσότερα κράτη μέλη δεν έχουν ενιαίο σύστημα
για την προστασία των καταναλωτών και για θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού, δεδομένου ότι 
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τα δύο συστήματα είναι σε γενικές γραμμές αρκετά διακριτά όσον αφορά τις σχετικές 
διατάξεις και τα συστήματα επιβολής.


