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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη λύπη του για την καθυστέρηση με την οποία η Επιτροπή υπέβαλε την έκθεση 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας·

2. τονίζει τη σημασία που αποκτά η ορθή εφαρμογή της οδηγίας όσον αφορά την άρση των 
νομικών και λειτουργικών αβεβαιοτήτων για τις εταιρείες με διασυνοριακή 
επιχειρηματική δραστηριότητα·

3. σημειώνει με ανησυχία ότι η Επιτροπή, κατά την περίοδο μεταξύ 2011 και 2012, όφειλε 
να έχει προσφύγει στο σύστημα διαβουλεύσεων της πρωτοβουλίας «EU Pilot» γιατί 
ορισμένα κράτη μέλη δεν κατάφεραν να μεταφέρουν σωστά την οδηγία στο εθνικό τους 
δίκαιο· 

4. ζητεί από την Επιτροπή να διευθετήσει επειγόντως τα ζητήματα που εξακολουθούν να 
εκκρεμούν σε σχέση με τις διαβουλεύσεις που ξεκίνησαν το 2011, είτε ολοκληρώνοντας 
τις διαδικασίες επί παραβάσει είτε προσφεύγοντας γι’ αυτά ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου·

5. επισημαίνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να ισχύουν νόμοι που επιβάλλουν 
πιο περιοριστικά μέτρα σε σχέση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/29/ΕΚ, θέτοντας με 
τον τρόπο αυτό σε κίνδυνο τον στόχο της ενιαίας εναρμόνισης·

6. υποστηρίζει πως, δεδομένης της ραγδαίας διάδοσης της διαδικτυακής διαφήμισης, 
χρειάζεται να αναπτυχθούν κατάλληλοι μηχανισμοί ελέγχου της προστασίας των 
ευάλωτων κατηγοριών, ιδίως των παιδιών,  και του τρόπου με τον οποίο τα πλησιάζουν οι 
διαφημιστές·

7. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένοι οικονομικοί φορείς προβαίνουν 
σε παραπλανητική χρήση των μέσων ελέγχου και των ιστότοπων σύγκρισης τιμών που 
θέτουν στη διάθεση των πελατών, καθώς και για τις σχετικές συγκρούσεις συμφερόντων· 
στο πλαίσιο αυτό, επιδοκιμάζει την απόφαση της Επιτροπής να μελετήσει λύσεις για το 
πώς θα μπορούσαν να είναι σαφέστερες για τους καταναλωτές οι πληροφορίες που 
περιέχονται στα συστήματα αυτά·

8. διαπιστώνει με ανησυχία τον αυξανόμενο αριθμό καταγγελιών από χρήστες ιστότοπων 
για αγορά εισιτηρίων μέσω του Διαδικτύου που έχουν πέσει θύματα του λεγόμενου «IP-
Tracking», το οποίο αποσκοπεί στην καταγραφή του αριθμού των συνδέσεων που 
πραγματοποιούνται από έναν χρήστη του Διαδικτύου μέσω της ίδιας διεύθυνσης IP, ώστε 
ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκφράζεται για ένα προϊόν μέσω περισσότερων 
παρόμοιων αναζητήσεων να αυξάνεται τεχνητά η τιμή αυτού· ζητεί από την Επιτροπή να 
εξετάσει πόσο διαδεδομένη είναι αυτή η πρακτική, η οποία οδηγεί σε αθέμιτο 
ανταγωνισμό και συνιστά κατάχρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
χρηστών, και, ανάλογα με την περίπτωση, να προτείνει κατάλληλη νομοθεσία για την 
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προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών·

9. επικροτεί την ενέργεια της Επιτροπής να συγκροτήσει βάση δεδομένων σχετικών με την 
εθνική νομοθεσία και τη νομολογία που αφορά τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και 
αναγνωρίζει τη σκοπιμότητα της μέσω της εν λόγω βάσης δεδομένων ενίσχυσης του 
συστήματος πληροφοριών οι οποίες τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών·

10. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της 
οδηγίας μέσω ανοιχτών διαβουλεύσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
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