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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 του 2011 και του 2012, 
όφειλε να έχει προσφύγει στο σύστημα διαβουλεύσεων της πρωτοβουλίας «EU Pilot», σε 
σχέση με ορισμένα κράτη μέλη λόγω της εσφαλμένης μεταφοράς της οδηγίας 

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

5. υπογραμμίζει την ανάγκη να καταβληθεί ιδιαίτερη προσοχή για την προστασία των 
ευάλωτων κατηγοριών, ιδίως δε των ανηλίκων, λαμβάνοντας υπόψη την ραγδαία διάδοση 
της διαδικτυακής διαφήμισης·

6. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ορισμένοι οικονομικοί φορείς προβαίνουν 
σε παραπλανητική χρήση των μέσων ελέγχου και των ιστότοπων σύγκρισης τιμών που 
τίθενται στη διάθεση των πελατών· στο πλαίσιο αυτό, αξιολογεί θετικά την απόφαση της 
Επιτροπής να μελετήσει λύσεις με τις οποίες καθίστανται πιο σαφείς για τους 
καταναλωτές οι πληροφορίες που περιέχονται στα συστήματα αυτά·

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

8. καλεί την Επιτροπή να επικαιροποιήσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της 
οδηγίας μέσω δημόσιας ακρόασης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών.


