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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1907/2009, του U. P., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
αναδυόμενα παράθυρα («pop-ups») και τα ανεπιθύμητα διαφημιστικά σποτ

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ενοχλείται από την παρουσία ολοένα και περισσότερων αναδυόμενων 
διαφημίσεων σε ιστοτόπους του διαδικτύου. Τα υφιστάμενα προγράμματα για το 
μπλοκάρισμα των διαφημίσεων δεν αποτελούν λύση, καθώς μπλοκάρουν ταυτόχρονα και 
χρήσιμα και επιθυμητά αναδυόμενα παράθυρα. Επίσης, ο αναφέρων ενοχλείται από τα 
διαφημιστικά σποτ τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή χωρίς να το ζητήσει ο 
χρήστης, αποσπούν την προσοχή του και είναι δύσκολο να απενεργοποιηθούν ή να 
απομακρυνθούν από την οθόνη. Θεωρεί ότι αυτές οι εξαναγκαστικές μορφές διαφήμισης 
είναι επικίνδυνες. Φρονεί ότι τα αναδυόμενα παράθυρα και τα διαφημιστικά σποτ πρέπει να 
απαγορευθούν και διερωτάται μήπως πρέπει και αυτά να θεωρούνται παράγοντες 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 30 Μαρτίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 2 Σεπτεμβρίου 2010.

Ο αναφέρων ενοχλείται από την παρουσία ολοένα και περισσότερων αναδυόμενων 
διαφημίσεων σε ιστοτόπους του διαδικτύου. Τα υφιστάμενα προγράμματα για το 
μπλοκάρισμα των διαφημίσεων δεν αποτελούν λύση, καθώς μπλοκάρουν ταυτόχρονα και 
χρήσιμα και επιθυμητά αναδυόμενα παράθυρα. Επίσης, ο αναφέρων ενοχλείται από τα 
διαφημιστικά σποτ τα οποία εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή χωρίς να το ζητήσει ο 
χρήστης, αποσπούν την προσοχή του και είναι δύσκολο να απενεργοποιηθούν ή να 
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απομακρυνθούν από την οθόνη. Θεωρεί ότι αυτές οι εξαναγκαστικές μορφές διαφήμισης 
είναι επικίνδυνες. Φρονεί ότι τα αναδυόμενα παράθυρα και τα διαφημιστικά σποτ πρέπει να 
απαγορευθούν και διερωτάται μήπως πρέπει και αυτά να θεωρούνται παράγοντες 
στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Καταρχάς, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί εάν πράγματι τα αναδυόμενα παράθυρα (τα 
αποκαλούμενα «pop ups») συνιστούν συγκεκριμένο είδος διαφήμισης/εμπορικής 
επικοινωνίας. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας επιδιώκουν, 
μέσω αυτής της επικοινωνίας, είτε να διαφημίσουν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία είτε να λάβουν 
περισσότερες πληροφορίες για τους χρήστες/αποδέκτες τους. Αυτή η δραστηριότητα εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο (2000/31/ΕΚ1), καθώς 
πρόκειται για υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας.

Όσον αφορά την πρόταση του αναφέροντος για γενική απαγόρευση, είναι σημαντικό να 
τονιστεί ότι μια γενική απαγόρευση των υπηρεσιών αυτών θα συνιστούσε εκ των πραγμάτων 
ένα γενικό δυσανάλογο εμπόδιο στην παροχή των εν λόγω υπηρεσιών και θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι παραβιάζει την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο προβλέπει ήδη σαφείς απαιτήσεις διαφάνειας, σύμφωνα με τις οποίες ο 
αποδέκτης της υπηρεσίας πρέπει να λαμβάνει όλες τις πληροφορίες του προμηθευτή και έτσι 
καταρχήν μπορεί να εναντιωθεί σε μελλοντική παρουσία αναδυόμενων παραθύρων.

Η οδηγία απαιτεί από τους φορείς παροχής υπηρεσιών αυτού του είδους να μεριμνούν ώστε 
να είναι άμεσα και συνεχώς προσβάσιμοι από τους αποδέκτες, και επίσης επιβάλλει την 
υποχρέωση ο αποδέκτης μιας υπηρεσίας αυτού του είδους να μπορεί να επικοινωνεί εύκολα 
με τον φορέα παροχής. Εάν ο αναφέρων διαπιστώσει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ιστότοποι 
όπου αισθάνεται ότι παρενοχλείται από τα εν λόγω αναδυόμενα παράθυρα, πρέπει να μπορεί 
να επικοινωνήσει εύκολα με τον φορέα παροχής. Εάν ο αναφέρων αντιμετωπίσει δυσκολίες 
με αυτό, υπάρχει επίσης η δυνατότητα να επικοινωνήσει απευθείας με τα εθνικά σημεία 
επαφής που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφος 4, της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο και τα οποία πρέπει να παρέχουν βοήθεια για την επίλυση παρόμοιων 
προβλημάτων.

Το εθνικό σημείο επαφής στη Γερμανία είναι το εξής:

Euro-Info-Verbraucher e.V.
eCommerce-Verbindungsstelle
Rehfusplatz 11
D - 77694 Kehl

Felix Braun
Τηλ.: +49 7851 991 48 21
Φαξ: +49 7851 991 48 11

Email: braun@euroinfo-kehl.eu

                                               
1 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1-16.
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Ιστότοπος: www.ecommerce-verbindungsstelle.de

Εάν ένα αναδυόμενο παράθυρο εμπίπτει στον ορισμό των αυτόκλητων (μη ζητηθεισών) 
κλήσεων εμπορικού χαρακτήρα του άρθρου 13, παράγραφος 1, της οδηγίας 2009/136/ΕΚ, ο 
φορέας παροχής της υπηρεσίας πρέπει να συμμορφωθεί προς τις συγκεκριμένες απαιτήσεις 
για τις εν λόγω υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως η υποχρέωση οι φορείς που 
αναλαμβάνουν δραστηριότητες μη ζητηθεισών εμπορικών επικοινωνιών να συμβουλεύονται 
τακτικά και να τηρούν τα μητρώα «επιλογών», στα οποία μπορούν να εγγράφονται τα φυσικά 
πρόσωπα που επιλέγουν να μην λαμβάνουν τέτοιες εμπορικές επικοινωνίες (σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο).


