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1. Περίληψη της αναφοράς

Οι αναφέροντες δηλώνουν ότι έπεσαν θύματα απάτης από εταιρείες που πρότειναν 
παραπλανητικές συμφωνίες για διαφήμιση σε καταλόγους επιχειρήσεων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 27 Απριλίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Σεπτεμβρίου 2012.

Η αναφορά

Τον Σεπτέμβριο 2011, ο αναφέρων ο οποίος, σύμφωνα με στοιχεία που διαθέτει η Επιτροπή, 
ενεργούσε για σκοπούς που σχετίζονταν με την επιχείρησή του, έλαβε ηλεκτρονική 
κοινοποίηση από την εγκατεστημένη στο Λουξεμβούργο εταιρεία "EU Business Register". Η 
κοινοποίηση καλούσε τον αναφέροντα να συμπληρώσει το έντυπο για να τον συμπεριλάβουν 
σε κατάλογο επιχειρήσεων. Στον αναφέροντα δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η εν λόγω 
υπηρεσία παρείχετο δωρεάν.

Μόνο αφού είχε στείλει το έντυπο συμπληρωμένο, υπέπεσε στην αντίληψή του ενημερωτικό 
σημείωμα της ιταλικής αρχής ανταγωνισμού με σκοπό να προειδοποιηθούν οι επιχειρήσεις 
σχετικά με την παραπλανητική πρακτική που εφάρμοζαν τέτοιες εταιρείες. Αμέσως μετά, ο 
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αναφέρων έστειλε φαξ με αίτηση ακύρωσης του συμβολαίου, στο οποίο όμως δεν έλαβε ποτέ 
απάντηση.

Τον Δεκέμβριο 2011, η εταιρεία "EU Business Services" έστειλε στον αναφέροντα τιμολόγιο 
παροχής υπηρεσιών ύψους 995 ευρώ επί τη βάσει του φερόμενου ως συναφθέντος 
συμβολαίου. Μετά από την άρνησή του να καταβάλει το αιτούμενο ποσό, ο αναφέρων έλαβε 
σειρά υπενθυμίσεων και προειδοποιητικών επιστολών που απειλούσαν λήψη νομικών 
μέτρων.

Ο αναφέρων θεωρεί ότι τέτοιας μορφής εμπορικές πρακτικές είναι παράνομες. Δεν είναι 
ωστόσο σαφές αν ο αναφέρων κατήγγειλε αυτή την πρακτική και στην ιταλική αρχή 
ανταγωνισμού.

Υπάρχει σχετική νομοθεσία της ΕΕ που απαγορεύει την άσκηση πρακτικών παραπλανητικής 
διαφήμισης που πλήττουν τις επιχειρήσεις και, συγκεκριμένα, η Οδηγία 2006/114/ΕΚ για την 
παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση. Ειδικότερα, στο άρθρο 2 της οδηγίας ορίζεται 
ως παραπλανητική διαφήμιση "κάθε διαφήμιση που με οποιονδήποτε τρόπο, 
συμπεριλαμβανομένης της παρουσίασής της, παραπλανά ή ενδέχεται να παραπλανήσει τα 
πρόσωπα στα οποία απευθύνεται ή στων οποίων τη γνώση περιέχεται και που, εξαιτίας του 
απατηλού χαρακτήρα της, είναι ικανή να επηρεάσει την οικονομική τους συμπεριφορά ή που, 
για τους λόγους αυτούς, βλάπτει ή ενδέχεται να βλάψει έναν ανταγωνιστή". Τα κράτη μέλη 
οφείλουν να καθιερώσουν αποτελεσματικά και επαρκή μέτρα για την καταπολέμηση της 
παραπλανητικής διαφήμισης.

Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας εναπόκειται κατά κύριο λόγο στις αρμόδιες 
εθνικές δικαστικές αρχές και/ή τις δημόσιες αρχές για την επιβολή της νομοθεσίας οι οποίες 
πρέπει να αποφασίζουν κατά περίπτωση εάν και κατά πόσο μία εμπορική ανακοίνωση είναι 
παραπλανητική και, όπου κρίνεται σκόπιμο, να επιβάλουν την παύση της διαδικασίας. Η 
Επιτροπή μπορεί να παρέμβει μόνο εάν υποπέσουν στην αντίληψή της επαρκή αντικειμενικά 
στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν διαρθρωτική έλλειψη εφαρμογής ή πλημμελή εφαρμογή των 
σχετικών κανόνων της ΕΕ από τις εθνικές αρχές επιβολής της νομοθεσίας.

Ενώ κάθε συγκεκριμένη παραπλανητική διαφημιστική πρακτική πρέπει να αξιολογείται κατά 
περίπτωση από τις εθνικές αρχές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες του 
αναφέροντος σχετικά με την παραπλανητική δράση των εταιρειών καταλόγων στην Ευρώπη 
και γνωρίζει καλά ότι οι πρακτικές αυτές εξακολουθούν να δημιουργούν προβλήματα σε 
πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Συμπέρασμα

Σύμφωνα με την Επιτροπή, εάν ο αναφέρων θεωρεί ότι έχει πέσει θύμα πρακτικών 
παραπλανητικής διαφήμισης, οφείλει να αναφέρει τις πρακτικές αυτές στην  ιταλική αρχή 
ανταγωνισμού της οποίας αρμοδιότητα είναι να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή 
της νομοθεσίας και να αναζητήσει ειδικότερα τη συνεργασία με τις αρχές του 
Λουξεμβούργου, κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η εταιρεία.

Όπως καταδεικνύεται και στη συνέχεια που δόθηκε στην έκθεση Busuttil σχετικά με την 
εξαπάτηση από εταιρείες έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων, η Επιτροπή προτίθεται να 



CM\914319EL.doc 3/3 PE496.599v01-00

EL

εκδώσει μετά το θέρος του 2012 ανακοίνωση επί της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την 
παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση. Η Επιτροπή θα παράσχει επισκόπηση του 
τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται σήμερα η οδηγία στα κράτη μέλη, θα εντοπίσει τυχόν 
προβληματικά σημεία που αφορούν την ερμηνεία ή την εφαρμογή της και θα διερευνήσει 
εναλλακτικές δυνατότητες για την πιθανή αναθεώρησή της, περιλαμβανομένων και μέτρων 
για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών επιβολής της νομοθεσίας με 
σκοπό την εξασφάλιση αποτελεσματικού και ουσιαστικού ελέγχου σε διασυνοριακές 
περιπτώσεις και την ενίσχυση των ουσιαστικών διατάξεών της.

Πιο συγκεκριμένα, η Ανακοίνωση θα επικεντρωθεί στα προβλήματα που συχνά 
αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες και οι επαγγελματίες στο πλαίσιο πρακτικών 
παραπλανητικής διαφήμισης.


