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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0259/2009, της κ. και του κ. Hallam, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς περί απάτης και παραπλανητικής διαφήμισης από 
την εταιρεία «DCC International Property» που εδρεύει στην Ισπανία

1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μεριμνήσει ώστε να διεξαχθεί 
έρευνα σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρείας «DCC International Property» με έδρα την 
Ισπανία. Σύμφωνα με τους αναφέροντες, η εταιρεία διαδέχθηκε την «MacAnthony Reality 
International» («MRI»), μια εταιρεία που έχει καταγγελθεί στην έκθεση της Εθνικής 
Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μεσιτών για παραπλανητική διαφήμιση όσον αφορά τα 
πλεονεκτήματα της αγοράς ακινήτων στη Βουλγαρία. Οι αναφέροντες, που έπεσαν θύματα 
μιας τέτοιας παραπλανητικής διαφήμισης, ισχυρίζονται ότι η νέα εταιρεία «DCC 
International Property» είναι απλώς μια νέα επωνυμία για τη «MRI» καθώς φαίνεται ότι έχει 
αναλάβει τα κεντρικά γραφεία, τη δραστηριότητα και τις παραπλανητικές πρακτικές της 
τελευταίας. Οι αναφέροντες διευκρινίζουν ότι η «DCC International Property», όπως και η 
προκάτοχος «MRI», απευθύνεται σε πελάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Οι 
αναφέροντες θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να διεξαχθεί έρευνα ώστε να μην υποστούν 
ανάλογη ζημία και άλλοι πελάτες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Μαΐου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη την 1η Σεπτεμβρίου 2009.

Οι αναφέροντες ισχυρίζονται ότι η κτηματομεσιτική εταιρεία «MRI» («MacAnthony Realty 
International») απευθυνόταν σε ιρλανδούς και βρετανούς καταναλωτές και δελέασε πολλούς 
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από αυτούς προκειμένου να προβούν σε αγορές ακινήτων στη Βουλγαρία, χρησιμοποιώντας 
παραπλανητικές και δόλιες μεθόδους, συμπεριλαμβανομένης της παραπλανητικής 
παρουσίασης και της επιθετικής πώλησης.

Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές1 απαιτεί οι εμπορευόμενοι να ασκούν τη 
δραστηριότητά τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επαγγελματικής ευσυνειδησίας και να 
μην παρουσιάζουν στον καταναλωτή ψευδείς ή αναληθείς πληροφορίες. Δυνάμει της οδηγίας 
αυτής, οι εμπορευόμενοι οφείλουν να προβάλλουν με σαφήνεια ουσιώδεις πληροφορίες τις 
οποίες χρειάζεται ο μέσος καταναλωτής για να προβεί σε τεκμηριωμένη επιλογή. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται κατά τρόπο σαφή, καταληπτό και έγκαιρο. Η 
παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς την απόδοση μιας επένδυσης, καθώς και η μη 
ενημέρωσή τους σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τη διαθεσιμότητα ενός ακινήτου και/ή 
σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με την αγορά αυτού, μπορούν να θεωρηθούν 
αθέμιτη πρακτική υπό αυτό το καθεστώς.

Η εθνική νομοθεσία για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας θα έπρεπε να είχε τεθεί σε ισχύ 
από τις 12 Δεκεμβρίου 2007 σε όλα τα κράτη μέλη. Η Ισπανία είναι το μοναδικό κράτος 
μέλος που δεν έχει μεταφέρει ακόμα την οδηγία. Υπάρχει, ωστόσο, στην Ισπανία σχετική 
νομοθεσία βάσει της προηγούμενης οδηγίας για την παραπλανητική διαφήμιση2. Η Επιτροπή 
θα επιθυμούσε επίσης να επιστήσει την προσοχή των καταγγελλόντων στο γεγονός ότι 
υπάρχουν και άλλοι τομείς δικαίου, όπως, για παράδειγμα, το ενοχικό και το ποινικό δίκαιο, 
οι οποίοι δεν έχουν εναρμονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο και θα μπορούσαν ενδεχομένως να 
τους επικαλεστούν σε εθνικό επίπεδο. Οι ισπανικές, οι βρετανικές ή οι ιρλανδικές αρχές θα 
πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν στους καταναλωτές, που εικάζεται ότι έχουν 
αποτελέσει στόχο αθέμιτων πρακτικών, τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους 
συναφείς εφαρμοστέους εθνικούς νόμους, τους οποίους μπορούν να επικαλεστούν 
προκειμένου να κινήσουν νομικές διαδικασίες κατά της εταιρείας.

Εντούτοις, εναπόκειται στις εθνικές αρχές και τα δικαστήρια να εφαρμόσουν την εθνική 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των νόμων για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ, 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας.

Προκειμένου να συνδράμουν τους πολίτες στα διασυνοριακά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν ως καταναλωτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη δημιούργησαν 
το δίκτυο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή. Κατά συνέπεια, τα θύματα των
προαναφερθεισών πρακτικών δύνανται να ζητήσουν συμβουλές, επικοινωνώντας με τα 
αντίστοιχα εθνικά σημεία επαφής. Τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας παρατίθενται κάτωθι:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ – EUROPEAN
CONSUMER CENTRE UK
                                               
1 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 αγορά και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές).

2 Οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παραπλανητική και τη 
συγκριτική διαφήμιση (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21). Η οδηγία αυτή καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε 
στις 12 Δεκεμβρίου 2007 από την οδηγία 84/450/ΕΟΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση 
(ΕΕ L 250 της 19.9.1984, σ. 17).
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