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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις συνέπειες της διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών
(2010/2052(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά1 ("οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές"), 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για την παραπλανητική και τη συγκριτική 
διαφήμιση2 ("οδηγία για την παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση")

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2010 για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων)3,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών (κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των 
καταναλωτών)4,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης5 και, 
ιδίως, το άρθρο 7 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής) και το άρθρο 8 
(προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα),

– έχοντας υπόψη την 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 αυτών6,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 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 επικοινωνιών7,

                                               
1 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
2 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21.
3 ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
4 ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1.
5 ΕΕ C 83 της 30.3.2010, σ. 389.
6 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31.
7 ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37.
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– έχοντας υπόψη την οδηγία 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 αγορά1,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη μεταφορά, την 
εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και την οδηγία 
2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές5,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο του 
μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών6,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2009 με τίτλο
"Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές στην ενιαία αγορά: Δεύτερη 
έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές"7 και το συνοδευτικό έγγραφο 
εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο" Δεύτερος πίνακας αποτελεσμάτων για 
τους καταναλωτές"8,

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 29ης Μαρτίου 
2010 με τίτλο "Consumer Markets Scoreboard – Consumers at Home in the Internal 
Market -Monitoring the integration of the retail Internal Market and Benchmarking the 
Consumer Environment in Member States"9,

– έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την προστασία των καταναλωτών στην εσωτερική 
αγορά, την οποία δημοσίευσε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2008 στο Ειδικό 
Ευρωβαρόμετρο αριθ. 298,

– έχοντας υπόψη την αναλυτική έκθεση σχετικά με τις συμπεριφορές ως προς τις 
διασυνοριακές πωλήσεις και την προστασία των καταναλωτών, την οποία δημοσίευσε η 
Επιτροπή το Μάρτιο του 2010 στο Ευρωβαρόμετρο Flash αριθ. 282,

– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα 
                                               
1 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτή την ημερομηνία P7_TA(2010)0046.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν αυτή την ημερομηνία P7_TA(2010)0051.
4 ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ. 26..
5 ΕΕ C 16 Ε της 22.2.2010, σ. 5.
6 ΕΕ C 255 Ε της 4.12.2009, σ. 43.
7 (COM(2009)0025).
8 (SEC(2009)0076.
9 SEC(2010)0385.
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επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον1,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 2,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 2/2010 σχετικά με την επιγραμμική συμπεριφορική 
διαφήμιση η οποία εγκρίθηκε στις 22 Ιουνίου 2010 από την ομάδα εργασίας του άρθρου 
29 σχετικά με την προστασία των δεδομένων,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση 5/2010 σχετικά με τα επιγραμμικά κοινωνικά δίκτυα η 
οποία εγκρίθηκε στις 12 Ιουνίου 2009 από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της γαλλικής εθνικής επιτροπής για την πληροφορική και 
τις ελευθερίες, της 5ης Φεβρουαρίου 2009, με τίτλο "Η επιγραμμική στοχευμένη 
διαφήμιση",

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και 
Ισότητας των Φύλων (A7-0000/2010),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφήμιση τονώνει τον ανταγωνισμό και την 
ανταγωνιστικότητα, καταπολεμά τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης και ενθαρρύνει την 
καινοτομία στην εσωτερική αγορά και κατά συνέπεια έχει θετικό αντίκτυπο στους 
καταναλωτές,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόλα αυτά μπορεί να έχει αρνητική επίπτωση στην εσωτερική 
αγορά και στους καταναλωτές (αθέμιτες πρακτικές, εισβολή στον δημόσιο/ιδιωτικό χώρο, 
στόχευση ατόμων, φραγμοί για την είσοδο στην εσωτερική αγορά και στρέβλωση της 
εσωτερικής αγοράς),

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές εξακολουθούν να είναι 
πολυάριθμες στον τομέα της διαφήμισης,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του αντίκτυπου της εξέλιξης των μέσων 
επικοινωνίας στον τομέα της διαφήμισης, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη την ανάπτυξη της στοχευμένης διαφήμισης (συγκειμενική, 
προσωποποιημένη, συμπεριφορική) που υποτίθεται ότι είναι προσαρμοσμένη στα 
ενδιαφέροντα των χρηστών του διαδικτύου, ενίοτε βασισμένη στον εντοπισμό επιμέρους 
ατόμων (cookies, κατάρτιση μορφότυπων, γεωεντοπισμός),

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι κατηγορίες ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων, που θεωρούνται 
ευάλωτα λόγω ενός νοητικού ή σωματικού μειονεκτήματος, της ηλικίας τους ή της 
ευπιστίας τους, πρέπει να προστατεύονται ιδιαίτερα,

                                               
1 COM(2007)0833.
2 SEC(2009)1666.
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Αξιολόγηση του υφιστάμενου νομοθετικού/μη νομοθετικού πλαισίου

1. θεωρεί ότι η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές παρέχει ένα κατάλληλο νομικό 
πλαίσιο για την καταπολέμηση της παραπλανητικής και επιθετικής διαφήμισης, ακόμη 
και αν δεν είναι ακόμη δυνατή μια πλήρης αξιολόγηση·

2. υπογραμμίζει ότι οι διαφορές ερμηνείας και εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο δεν οδήγησαν 
στο επιθυμητό επίπεδο εναρμόνισης·

3. ζητεί από την Επιτροπή να επικαιροποιεί τακτικά τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά 
με την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να τις λαμβάνουν υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερο·

4. επικροτεί τις συντονισμένες ενέργειες ελέγχου που πραγματοποιούνται από τα κράτη 
μέλη ("Sweep")· ζητεί την επανάληψη και τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής αυτού του 
είδους δράσεων·

5. καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν στις αρμόδιες αρχές τους τα μέσα και τους 
αναγκαίους πόρους για τη δράση τους·

6. ενθαρρύνει την πρακτική της αυτορύθμισης, η οποία συμπληρώνει με τρόπο δυναμικό, 
ευέλικτο και υπεύθυνο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο· καλεί τα κράτη μέλη τα οποία 
δεν διαθέτουν ακόμη οργανισμούς αυτορύθμισης να διευκολύνουν τη δημιουργία τους 
και/ή να τους αναγνωρίσουν επίσημα·

7. υπογραμμίζει τα όρια της αυτορύθμισης, η οποία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη 
νομοθεσία (για παράδειγμα στο θέμα των κυρώσεων)·

8. ενθαρρύνει τη συρρύθμιση με τη συμμετοχή των διαφόρων ενδιαφερομένων μερών στις 
νομοθετικές εξελίξεις·

9. καλεί τα κράτη μέλη που δεν έχουν θέση σε εφαρμογή την οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση· αναμένει με ενδιαφέρον τη 
δημοσίευση από την Επιτροπή της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και υπογραμμίζει την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η 
χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών (π.χ. η τηλεόραση μέσω διεύθυνσης IP)·

Προβληματισμοί που προκύπτουν από την ανάπτυξη του Διαδικτύου/των νέων 
τεχνολογιών

10. εκφράζει λύπη για την ανάπτυξη μιας "κρυμμένης" διαφήμισης στο Διαδίκτυο που δεν 
καλύπτεται από την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (σχέσεις C2C), μέσω της 
μετάδοσης σχολίων στα κοινωνικά δίκτυα, στα φόρουμ ή στα μπλόγκ, που δύσκολα 
διακρίνει κανείς στο περιεχόμενό τους μια απλή γνώμη·

11. προτείνει στα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την παρουσία στα φόρουμ 
παρατηρητών/διαμεσολαβητών που θα είναι καταρτισμένοι στους κινδύνους που τίθενται 
από την κρυμμένη διαφήμιση·

12. εκφράζει ανησυχία σχετικά με την ελαχιστοποίηση του θέματος της συμπεριφορικής 
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διαφήμισης και της ανάπτυξης παρεισφρητικών διαφημιστικών πρακτικών (ανάγνωση του 
περιεχομένου των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, χρησιμοποίηση των κοινωνικών δικτύων 
και του γεωεντοπισμού, διαφημιστική επαναστόχευση)·

13. επιμένει στον κίνδυνο που τίθεται από τις εταιρείες οι οποίες είναι ταυτόχρονα πάροχοι 
περιεχομένου και διαφημιστικής διαχείρισης (πιθανή διασταύρωση δεδομένων που 
συλλέγονται μέσα από αυτές τις δύο δραστηριότητες) και ζητεί από την Επιτροπή να 
εξασφαλίσει μια στεγανότητα μεταξύ των διαφόρων επιπέδων συλλογής δεδομένων·

14. υπογραμμίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται με τρόπο σαφή, ευανάγνωστο 
και συνθετικό για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρησιμοποίηση των δεδομένων 
τους·

15. υπογραμμίζει την ανάγκη της πλήρους ενημέρωσης του καταναλωτή όταν αποδέχεται 
διαφημίσεις ως αντάλλαγμα τροποποιήσεων της τιμής που απορρέει από συμπεριφορικές 
τεχνικές·

16. ζητεί από την Επιτροπή:

- να πραγματοποιήσει μια εμπεριστατωμένη μελέτη σχετικά με τις νέες διαφημιστικές 
πρακτικές που χρησιμοποιούνται επιγραμμικά και μέσω των συσκευών κινητών 
τηλεφώνων·

- να απαγορεύσει τη συστηματική και άνευ διακρίσεων αποστολή διαφημιστικών 
μηνυμάτων στα κινητά τηλέφωνα σε όλους τους χρήστες που βρίσκονται εντός της ζώνης 
κάλυψης μιας διαφημιστικής αφίσας που χρησιμοποιεί την τεχνολογία Bluetooth χωρίς 
την προηγούμενη συγκατάθεσή τους·

- να απαγορεύσει την ανάγνωση από τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς του 
περιεχομένου των ιδιωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων·

- οι διαφημίσεις που μεταδίδονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να περιλαμβάνουν 
υποχρεωτικά μια σύνδεση που θα επιτρέπει αυτόματα τη μη αποδοχή οιασδήποτε 
μεταγενέστερης διαφήμισης·

- την εφαρμογή τεχνικών που θα ξεχωρίζουν τα cookies διαφημιστικού εντοπισμού από 
τα άλλα cookies, τα οποία θα υπόκεινται υποχρεωτικά σε μια εκ των προτέρων ελεύθερη 
και ρητή συγκατάθεση·

- να ενθαρρύνει τον εξ ορισμού καθορισμό παραμέτρων στα συστήματα πληροφορικής 
που πωλούνται στο κοινό και στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τα πλέον 
αυστηρά κριτήρια προστασίας των δεδομένων·

- να θεσπίσει ένα κοινοτικό σύστημα σήμανσης των ιστοτόπων σύμφωνα με το πρότυπο 
του σχεδίου European Privacy Seal, το οποίο θα πιστοποιεί την ποιότητα τους όσον 
αφορά την προστασία των δεδομένων·

- να περιορίσει την επιγραμμική διαφήμιση για τα οινοπνευματώδη ποτά στους 
ιστότοπους των επαγγελματιών του τομέα και των φορέων τοπικής 
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αυτοδιοίκησης/γραφείων τουρισμού, απαγορεύοντας παράλληλα τις παρεισφρητικές 
διαφημιστικές πρακτικές·

- να επανεξετάσει το καθεστώς περιορισμένης ευθύνης των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η πώληση του ονόματος ενός 
κατατεθέντος σήματος ως λέξη κλειδί από μια μηχανή αναζήτησης για διαφημιστικούς 
σκοπούς θα υπόκειται στην εκ των προτέρων έγκριση του ιδιοκτήτη του σήματος·

Προστασία των ευάλωτων κατηγοριών

17. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει λεπτομερή ανάλυση του αντίκτυπου της 
παραπλανητικής και επιθετικής διαφήμισης στους ευάλωτους καταναλωτές, κυρίως τα 
παιδιά και τους εφήβους·

18. ζητεί τα κέντρα ειδικών ενδιαφερόντων για παιδιά να μην αποτελούν αντικείμενο 
διαφημιστικής στόχευσης·

Κατάρτιση/ενημέρωση των διαφόρων φορέων

19. επιμένει στον ουσιαστικό χαρακτήρα της διαφάνειας και της ενημέρωσης των 
καταναλωτών στο θέμα της διαφήμισης και στην ανάγκη να αναπτυχθεί μια κριτική 
προσέγγιση των καταναλωτών έναντι των μέσων μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά την 
ποιότητα του περιεχομένου·

20. ζητεί από την Επιτροπή:

- να περιλάβει στον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές δείκτες σχετικούς με τη 
διαφήμιση·

- να εκπονήσει ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών 
στο θέμα της διαφήμισης, κυρίως όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των δεδομένων τους 
προσωπικού χαρακτήρα, και να αναπτύξει παιδαγωγικά εργαλεία που θα τους 
ενημερώνουν σχετικά με τις τεχνικές προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής στο Διαδίκτυο·

- να καταρτίσει ένα πρόγραμμα της Ένωσης για την εκμάθηση του διαφημιστικού 
εργαλείου που προορίζεται για παιδιά, σύμφωνα με το πρότυπο της βρετανικής 
πρωτοβουλίας Media Smart·

- να εισαγάγει την ένδειξη "συμπεριφορική διαφήμιση" στις σχετικές επιγραμμικές 
διαφημίσεις, και ένα ενημερωτικό παράθυρο στο οποίο θα συγκεντρώνονται τα στοιχεία 
που είναι αναγκαία για την κατανόηση αυτής της πρακτικής·

21. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν στις εθνικές αρχές και/ή τους οργανισμούς 
αυτορύθμισης να πραγματοποιήσουν ενημερωτικές εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση 
των ΜΜΕ ως προς τις νομικές υποχρεώσεις τους στο θέμα της διαφήμισης·

22. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα έκθεση αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στον τομέα της διαφήμισης όπως 
καθορίζονται από την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και επικεντρώνεται στους 
προβληματισμούς που συνδέονται με την ανάπτυξη νέων διαφημιστικών πρακτικών και 
τεχνολογιών. Δεν αναφέρεται στις σχέσεις Β2Β, που καλύπτονται κυρίως από την οδηγία 
2006/114/ΕΚ.

Επιθυμώντας να αποφύγει μια κοινωνικο-φιλοσοφική προσέγγιση του θέματος, ο εισηγητής 
προτίμησε μια συγκεκριμένη και στοχευμένη προσέγγιση.

Η διαφήμιση είναι ένα μέσον προς όφελος τόσο της εσωτερικής αγοράς ως "λιπαντικό" της 
οικονομικής δραστηριότητας (τόνωση του ανταγωνισμού, της ανταγωνιστικότητας, της 
καινοτομίας και της δημιουργικότητας), όσο και των καταναλωτών (ποικιλία επιλογής, 
μείωση τιμών). Η διαφήμιση αποτελεί ένα σημαντικό οικονομικό τομέα, μόνο η επιγραμμική 
διαφήμιση ανέρχεται σε 14 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή αγορά.

Παρόλα αυτά δεν πρέπει να εξιδανικεύεται: αθέμιτες πρακτικές, εισβολή στο δημόσιο χώρο 
(π.χ. διαφημιστικά πανό) αλλά και στον ιδιωτικό χώρο (π.χ. αποστολή ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων που κανείς δεν ζήτησε), στόχευση ευάλωτων ατόμων (π.χ. παιδιά, υπερχρεωμένα 
άτομα), δημιουργία πιθανών φραγμών για την είσοδο στην εσωτερική αγορά (όταν η 
αναγκαία δαπάνη για διαφήμιση είναι ιδιαίτερα υψηλή), στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς 
(αγορά αγαθών/υπηρεσιών που κανονικά οι καταναλωτές δεν θα αγόραζαν).

Αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας

Ο εισηγητής υπογραμμίζει τα προβλήματα εφαρμογής της οδηγίας για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές και ζητεί:

- από τα κράτη μέλη να θέσουν στη διάθεση των εθνικών αρχών τους αναγκαίους 
ανθρώπινους, οικονομικούς και τεχνολογικούς πόρους·

- από την Επιτροπή να επικαιροποιεί τακτικά τις κατευθυντήριες γραμμές της για την 
εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία στην καταπολέμηση των 
αθέμιτων πρακτικών στον τομέα της επιγραμμικής διαφήμισης, όπως καταδεικνύει η 
επιτυχία των "Sweep" (συστηματικοί και ταυτόχρονοι έλεγχοι ιστοτόπων από τα κράτη μέλη) 
που περιορίζονται επί του παρόντος σε τρεις τομείς (αεροπορικά εισιτήρια, συστήματα ήχου 
κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές συσκευές). Ο εισηγητής προτείνει να διευρυνθεί το 
πεδίο δράσης τους και η νομιμότητά τους.

Ο εισηγητής ενθαρρύνει επίσης την συρρύθμιση στην οποία τα διάφορα ενδιαφερόμενα 
μέρη συμμετέχουν στις νομοθετικές εξελίξεις, βελτιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την 
αποτελεσματικότητα και την εφαρμοστικότητα των μέτρων.

Στον οπτικοακουστικό τομέα, ο εισηγητής υπογραμμίζει ότι μέχρι σήμερα 12 κράτη μέλη 
δεν έχουν ακόμη θέσει σε εφαρμογή την οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. 
Θα θεωρούσε σκόπιμο η μελλοντική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας 
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να περιλαμβάνει ανάλυση του αντίκτυπου των νέων τεχνολογιών (π.χ. τηλεόραση μέσω 
διεύθυνσης IP).

Χρησιμοποίηση της αυτορύθμισης

Η αυτορύθμιση είναι ιδιαίτερα παρούσα στο διαφημιστικό τομέα, αν και η σπουδαιότητά της 
ποικίλλει ανάλογα με τις εθνικές παραδόσεις. Αποτελεί μια δυναμική και ευέλικτη 
προσέγγιση που ανταποκρίνεται στις ταχείες εξελίξεις στον τομέα της διαφήμισης, 
επικεντρωμένη στην υπευθυνότητα των φορέων και στη διάδοση των ορθών πρακτικών. 
Υπάρχει ένας διεθνής κώδικας ορθής συμπεριφοράς ο οποίος έχει εκδοθεί από το 
International Chamber of Commerce ο οποίος θεσπίζει βασικές αρχές (π.χ. ευπρέπεια), έχει 
συμπληρωθεί με συγκεκριμένους κώδικες (π.χ. αλκοόλ) και έχει μεταφερθεί εντός των 
κρατών μελών από τους εθνικούς οργανισμούς αυτορύθμισης.

Ο εισηγητής επιθυμεί να ενθαρρυνθεί η αυτορύθμιση προκειμένου να εδραιωθεί μια 
παράδοση αυτοπειθαρχίας και υπεύθυνης επικοινωνίας, έχοντας παράλληλα επίγνωση των 
πραγματικών ορίων της (π.χ. ικανότητα επιβολής κυρώσεων). Η αυτορύθμιση συμπληρώνει 
τη νομοθεσία χωρίς να την υποκαθιστά.

Προβληματισμοί που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών

Η ανάπτυξη των νέων διαφημιστικών τεχνολογιών και πρακτικών προκάλεσε βαθιές αλλαγές 
(Διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, φόρουμ, μπλογκ, αυξανόμενη κινητικότητα των χρηστών, 
άνθηση των ψηφιακών προϊόντων.

Το Διαδίκτυο ξεχωρίζει ριζικά από τα άλλα μέσα επικοινωνίας (ανωνυμία, ταχύτητα 
ανταλλαγών, ιδιαίτερα ευρύ πεδίο μετάδοσης, συνδυασμός κειμένου, βίντεο, μουσικής κλπ., 
δυσκολία ελέγχου εκ μέρους των εθνικών αρχών) και έχει γίνει μείζονος σημασίας 
διαφημιστική δίαυλος.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι η διαφήμιση στο Διαδίκτυο και στις συσκευές κινητών 
τηλεφώνων πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ενός σε βάθος προβληματισμού και ζητεί από 
την Επιτροπή την εκπόνηση μελέτης σχετικά με αυτές τις νέες πρακτικές.

Ο εισηγητής υπογραμμίζει την περίπτωση της στοχευμένης διαφήμισης η οποία μπορεί να 
λάβει διάφορες μορφές:

- συγκειμενική διαφήμιση, που συνδέεται με το άμεσο περιεχόμενο που τίθεται στη διάθεση 
του χρήστη του Διαδικτύου και των χρησιμοποιούμενων λέξεων κλειδιών·

- προσωποποιημένη διαφήμιση, που συνδέεται με τα γνωστά χαρακτηριστικά του χρήστη του 
Διαδικτύου όπως η ηλικία, το φύλο, ο εντοπισμός, κλπ.·

- συμπεριφορική διαφήμιση, που συνδέεται με την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη 
του Διαδικτύου εντός χρονικού διαστήματος (επισκεφθέντες ιστότοποι, αγορές που 
πραγματοποιήθηκαν επιγραμμικά, κλπ.).

Αν και η προσωποποίηση της διαφήμισης δεν είναι αυτή καθ’ αυτή ένα πρόβλημα (προτάσεις 
προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις του καταναλωτή, κλπ), δεν πρέπει να 
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οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας παρεισφρητικής διαφήμισης που βασίζεται στον εντοπισμό των 
καταναλωτών, παραβαίνοντας τις αρχές προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Ο εισηγητής προτείνει λοιπόν μέτρα προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές:

- να απαγορευθεί η αποστολή άνευ διακρίσεων διαφημίσεων οι οποίες δεν ζητήθηκαν στα 
κινητά τηλέφωνα μέσω της τεχνολογία Bluetooth χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση·

- να ενημερώνονται οι καταναλωτές με τρόπο σαφή, ευανάγνωστο και συνθετικό σχετικά με 
τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρησιμοποίηση των δεδομένων τους·

- να διευκολυνθεί, στην περίπτωση διαφημίσεων που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό μήνυμα
η άρνηση οιασδήποτε μεταγενέστερης διαφήμισης από μια άμεση και αποτελεσματική 
διαδικτυακή σύνδεση·

- να απαγορευθεί η ανάγνωση του περιεχομένου των ιδιωτικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων για 
διαφημιστικούς σκοπούς (αυτή η πρακτική, που βασίζεται σε μια τεχνική παρεμφερή με 
εκείνη των φίλτρων anti-spam, ξεχωρίζει ωστόσο ως προς τη σκοπιμότητά της)·

- να εξασφαλιστεί η στεγανότητα μεταξύ των δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο της 
παροχής μιας υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και στο πλαίσιο διαφημιστικών 
δραστηριοτήτων·

- να εξασφαλιστεί η ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις πρακτικές που συνιστούν 
διακρίσεις οι οποίες ενίοτε απορρέουν από την συμπεριφορική διαφήμιση (π.χ. τροποποίηση 
των τιμών σε συνάρτηση με το προφίλ του χρήστη του Διαδικτύου): διαφάνεια της 
πρακτικής, ακριβής προσδιορισμός της πραγματικής τιμής πριν την τροποποίηση, κ.λπ.·

- να γίνεται διάκριση των διαφημιστικών cookies από τα άλλα, που θα υπόκεινται στην 
προηγούμενη συγκατάθεση του καταναλωτή·

- να ενθαρρυνθεί ο εξ ορισμού καθορισμός παραμέτρων των συστημάτων προστασίας της 
ιδιωτικής ζωής στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τα πλέον υψηλά πρότυπα ("privacy by design")·

- να θεσπιστεί ένα κοινοτικό σήμα των διαδικτυακών τόπων που σέβονται τη νομοθεσία της 
ΕΕ σχετικά με την προστασία των δεδομένων, σύμφωνα με το πρότυπο του προγράμματος
European Privacy Seal (εκούσιο διευρωπαϊκό σήμα που πιστοποιεί τη συμμόρφωση των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών πληροφορικής με τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων, το οποίο υποστηρίζεται από διάφορους εθνικούς και 
περιφερειακούς οργανισμούς στα διάφορα κράτη μέλη)·

- να περιοριστεί η επιγραμμική διαφήμιση για τα οινοπνευματώδη ποτά·

- να επανεξεταστεί το καθεστώς περιορισμένης ευθύνης των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας στο πλαίσιο της πώλησης του ονόματος ενός κατατεθέντος σήματος ως λέξη 
κλειδί από μια μηχανή αναζήτησης για διαφημιστικούς σκοπούς συμπεριλαμβάνοντας την 
προηγούμενη έγκριση του ιδιοκτήτη του σήματος (π.χ. περίπτωση ιστοτόπων που 
περιλαμβάνουν μια λέξη κλειδί η οποία κατευθύνει τους καταναλωτές σε ιστότοπους 
απομιμήσεων προϊόντων).
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Μια άλλη πτυχή της επιγραμμικής διαφήμισης περιλαμβάνει τις "κρυμμένες" μορφές 
διαφήμισης όπου εμπλέκονται μόνον οι καταναλωτές, μέσω της μετάδοσης σχολίων σε 
φόρουμ όσον αφορά ένα προϊόν ή μια υπηρεσία (π.χ. Trip Advisor). Αυτά τα σχόλια μπορούν 
με ένα μόνο κλικ να καταστρέψουν τη φήμη μιας επιχείρησης και να παραπλανήσουν τους 
καταναλωτές.

Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές καλύπτει την επιγραμμική διαφήμιση στο
πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων (που είναι δηλωμένες ως επιχειρήσεις ή που 
εμφανίζονται ως καταναλωτές) και καταναλωτών, και αποκλείει τις σχέσεις μεταξύ 
καταναλωτών. Αν και είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς ένα σχόλιο που προέρχεται από μια 
προσωπική εμπειρία της διαφήμισης, και η ανωνυμία των ανταλλαγών καθιστά δύσκολους 
τους ελέγχους, αυτή η μορφή ψευδούς διαφήμισης θίγει αφενός τους καταναλωτές και 
αφετέρου τις σχετικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, η ανάπτυξη ιστοτόπων πλειστηριασμών στο 
Διαδίκτυο δημιούργησε μια νέα μορφή διαφήμισης μεταξύ καταναλωτών η οποία δεν 
καλύπτεται από την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ούτε από το συνήθη ορισμό 
της διαφήμισης.

Ο εισηγητής προτείνει λοιπόν να ευνοηθεί στα φόρουμ η παρουσία 
παρατηρητών/διαμεσολαβητών οι οποίοι θα είναι ευαισθητοποιημένοι στους κινδύνους της 
κρυμμένης διαφήμισης και οι οποίοι θα μπορούν να αντιδράσουν ταχύτατα εάν ένα σχόλιο 
τους φαίνεται ύποπτο. Είναι ωστόσο σημαντικό να θεσπιστεί μια ισορροπία μεταξύ της 
προστασίας των καταναλωτών επιγραμμικά και της ελευθερίας έκφρασης.

Τέλος, ο εισηγητής θίγει το ζήτημα των διαφημιστικών τεχνικών μέσω των κοινωνικών 
δικτύων. Τα εν λόγω δίκτυα καταλαμβάνουν μια αυξανόμενη θέση στο πλαίσιο της 
κοινωνίας, κυρίως μεταξύ των νεώτερων ατόμων: ένδειξη κοινωνικότητας (Facebook), 
αναζήτηση εργασίας (LinkedIn). Ο σημαντικός αριθμός πληροφοριών που ανταλλάσσονται 
μεταξύ "φίλων" σε αυτούς τους ιστότοπους συχνά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης για 
διαφημιστικούς σκοπούς (π.χ. "Like" του Facebook: διάθεση στον κατάλογο "φίλων" της 
επιλογής ενός προϊόντος, μιας μάρκας, κλπ. κάνοντας κλικ στην ένδειξη "Like" που έχει 
τοποθετηθεί σε έναν εμπορικό ιστότοπο εταίρο του Facebook).

Προστασία των ευάλωτων κατηγοριών

Τα πλέον ευάλωτα άτομα (παιδιά, έφηβοι, ηλικιωμένοι, κλπ.) πρέπει να αποτελέσουν 
αντικείμενο ιδιαίτερης προστασίας. Ο εισηγητής ζητεί κατά συνέπεια από την Επιτροπή μια 
μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο της παραπλανητικής και επιθετικής διαφήμισης στους 
ευάλωτους καταναλωτές και υπενθυμίζει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
συγκεκριμένης διαφημιστικής στόχευσης, λόγω της μεγάλης τους δεκτικότητας και 
περιέργειας, της λιγοστής ελευθερίας βούλησης που διαθέτουν και των δυνατοτήτων τους ως 
προς τον εύκολο επηρεασμό. 

Εκπαίδευση, ενημέρωση και κατάρτιση των διαφόρων φορέων

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα 
των καταναλωτών στον τομέα της διαφήμισης, και προτείνει συνεπώς να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση στην ενημέρωση και να αυξηθεί η διαφάνεια (π.χ. ένδειξη "συμπεριφορική 
διαφήμιση" στις σχετικές διαφημιστικές αγγελίες· διασαφήνιση των ενδείξεων των νομικών 
όρων).
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Επειδή το ευρύ κοινό δεν έχει συχνά επίγνωση των προβλημάτων που συνδέονται με τη 
χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων του, ούτε των εργαλείων που είναι στη 
διάθεσή του για να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα, ο εισηγητής προτείνει να ξεκινήσουν 
ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στον τομέα της 
διαφήμισης, κυρίως όσον αφορά τη χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων, και αυτά 
είτε θα παρέχονται εκουσίως είτε θα συλλέγονται αυτόματα. Προτείνει επίσης να τεθούν σε 
εφαρμογή παιδαγωγικά εργαλεία για τους χρήστες του Διαδικτύου που θα τους ενημερώνουν 
σχετικά με τις τεχνολογίες διαχείρισης των "ιχνών" που αφήνουν στο διαδίκτυο και σχετικά 
με τα μέσα προστασίας της ιδιωτικής τους ζωής.

Επιπλέον, είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί μια κριτική προσέγγιση έναντι των μέσων μαζικής 
ενημέρωσης όσον αφορά την ποιότητα περιεχομένου. Ένας καλά ενημερωμένος 
καταναλωτής είναι ένας πιο δυνατός καταναλωτής. Μπροστά στην έλλειψη γνώσης ως προς 
τις διαφημιστικές τεχνικές, ο εισηγητής προτείνει να αναπτυχθεί ένα παιδαγωγικό 
πρόγραμμα της ΕΕ σύμφωνα με το πρότυπο της βρετανικής πρωτοβουλίας Media Smart το 
οποίο ξεκίνησε το 2002 και στη συνέχεια εφαρμόστηκε σε ορισμένα κράτη μέλη. Πρόκειται 
για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προορίζεται για παιδιά 
από 6-11 ετών, το οποίο αναπτύχθηκε στο σχολικό πλαίσιο σε συνεργασία με τις οικογένειες 
και αποσκοπεί στο να βοηθηθούν τα παιδιά να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν και συνεπώς 
να μάθουν καλύτερα τι είναι η διαφήμιση.

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι η ανάπτυξη του Διαδικτύου και των ψηφιακών τεχνολογιών 
διευκόλυνε και εκδημοκράτισε την πρόσβαση στις διαφημιστικές τεχνικές (π.χ. 
AdSense), αλλά ότι η χρησιμοποίηση αυτών των τεχνικών πραγματοποιείται συχνά με άγνοια 
των ισχυόντων κανόνων στον εν λόγω τομέα. Ο εισηγητής επιμένει λοιπόν στην ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η κατάρτιση των ΜΜΕ όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού 
διαρκώς και περισσότερες πραγματοποιούν επιγραμμική διαφήμιση και προτείνει στα κράτη 
μέλη να ενθαρρύνουν τις εθνικές αρχές και/ή τους οργανισμούς αυτορύθμισης να 
πραγματοποιήσουν ενημερωτικές εκστρατείες προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι ΜΜΕ 
σε αυτές τις θεματικές.


