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Κυρία Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας 
των Καταναλωτών ανέλαβε να υποβάλει στην επιτροπή σας γνωμοδότηση υπό μορφή 
επιστολής.

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών εξέτασε το ζήτημα κατά 
τη συνεδρίασή της στις 23 Ιανουαρίου 2020. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση1, αποφάσισε να 
καλέσει την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις.

Η επιτροπή θα ήθελε επίσης να εκφράσει τον έντονο προβληματισμό της όσον αφορά ένα 
σημείο στο σχέδιο της έκθεσης της επιτροπής ECON, και συγκεκριμένα την παράγραφο 14, 
στην οποία προτείνεται η σύσταση μιας ευρωπαϊκής αρχής για την προστασία των 
καταναλωτών. Η τροπολογία 199, που κατατέθηκε στην επιτροπή ECON, προσθέτει ότι το εν 
λόγω όργανο θα πρέπει να «περιλαμβάνει το δίκτυο συνεργασίας για την προστασία του 

1 Ήσαν παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία οι βουλευτές: Petra De Sutter (πρόεδρος, συντάκτρια 
γνωμοδότησης), Pierre Karleskind (αντιπρόεδρος), Maria Grapini (αντιπρόεδρος), Róża Thun und Hohenstein 
(αντιπρόεδρος), Maria Manuel Leitão Marques (αντιπρόεδρος), Adam Bielan, Carlo Fidanza, Eugen Jurzyca, 
Beata Mazurek, Marco Zullo, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan 
Motreanu, Kris Peeters, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Edina Tóth, Marion Walsmann, Andrus 
Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Dinesh Dhamija, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard, Anne-Sophie 
Pelletier, Martin Schirdewan, Alessandra Basso, Lars Patrick Berg, Hynek Blaško, Virginie Joron, Alex Agius 
Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel 
Schaldemose, Rasmus Andresen, Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Marcel Kolaja.
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καταναλωτή».

Η επιτροπή IMCO θα ήθελε να επισημάνει ότι, πρώτον, ως γενική παρατήρηση, το θέμα της 
προστασίας των καταναλωτών αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της επιτροπής IMCO και, 
ως τέτοιο, δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην έκθεση της επιτροπής ECON, η οποία θα 
πρέπει να ασχολείται με ζητήματα που εμπίπτουν στην αποκλειστική της αρμοδιότητα. Στη 
συνάρτηση αυτή, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά 
την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός (ΕΕ) 2017/2394) ήταν ένας φάκελος για τον 
οποίο αρμόδια ήταν η επιτροπή IMCO και στο πλαίσιο του οποίου η επιτροπή ECON δεν 
διαδραμάτισε κανέναν ρόλο. Δεύτερον, το εν λόγω σημείο δεν εμπίπτει επίσης στο αντικείμενο 
της ετήσιας έκθεσης για την πολιτική ανταγωνισμού, στην οποία βασίζεται η τρέχουσα 
διαδικασία. Κατά συνέπεια, σας καλώ να χαρακτηρίσετε απαράδεκτη την παράγραφο 14 του 
σχεδίου έκθεσης και όλες τις σχετικές τροπολογίες, συμπεριλαμβανομένης της τροπολογίας 
199.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και ευελπιστώ στην κατανόηση και τη συνεργασία σας 
όσον αφορά αυτό το σημαντικό ζήτημα.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Petra De Sutter MD, PhD
Πρόεδρος

Κοινοποίηση: - Antonio TAJANI, Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

I. Εσωτερική Αγορά

1. υπενθυμίζει ότι η πολιτική ανταγωνισμού διαδραματίζει καίριο ρόλο στην εσωτερική 
αγορά και ότι οι θεμελιώδεις στόχοι του δικαίου περί ανταγωνισμού εξακολουθούν 
να συνδέονται εγγενώς με την επίτευξη της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς, 
δηλαδή την αποτροπή της στρέβλωσης του ανταγωνισμού, τη θέσπιση δίκαιων και 
ισότιμων όρων ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά ώστε να 
ανταγωνίζονται με βάση την αξία, την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων 
επιχειρήσεων, την επίτευξη υψηλού επιπέδου ευημερίας των καταναλωτών και την 
παροχή στους καταναλωτές της δυνατότητας να επιλέγουν μεταξύ διαφόρων 
προμηθευτών προκειμένου να επιτυγχάνουν τις καλύτερες συμφωνίες όσον αφορά 
την ποιότητα και τη σχέση κόστους - ωφελείας· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα μπορούσαν 
να επωφεληθούν από την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, ιδίως στον 
τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας·

2. επικροτεί τους εν εξελίξει ελέγχους καταλληλότητας της Επιτροπής και τη 
μελλοντική συνολική επανεξέταση των κατευθυντήριων γραμμών της Επιτροπής 
σχετικά με το δίκαιο και την πολιτική ανταγωνισμού, όπως ανακοίνωσε η νέα 
Επίτροπος κατά την κατά την ακρόαση για την έγκριση του διορισμού της· στο 
πλαίσιο αυτό, αναμένει τα αποτελέσματα της εν εξελίξει αναθεώρησης του 
κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία κάθετων συμφωνιών και των 
κατευθυντήριων γραμμών για τους κάθετους περιορισμούς, που πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί έως το 2022· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει και να επιταχύνει τις 
πρακτικές επιβολής του ανταγωνισμού στο πλαίσιο ολοένα και ταχύτερα 
εξελισσόμενων αγορών· υπογραμμίζει την ανάγκη η πολιτική ανταγωνισμού και οι 
σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής και των κρατών μελών να είναι απολύτως 
ανεξάρτητες από άλλες πολιτικές και διαδικασίες λήψης αποφάσεων· τονίζει ότι αυτή 
ακριβώς η ανεξαρτησία εξασφαλίζει τη βαρύτητα και τη σπουδαιότητα των 
αποφάσεων περί ανταγωνισμού και διασφαλίζει την τήρησή τους από τις 
επιχειρήσεις, καθώς και από τις κυβερνήσεις· επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, στο 
παρελθόν, η Επιτροπή χρησιμοποίησε τα άρθρα 114 και 103 της ΣΛΕΕ στο πλαίσιο 
νομοθετικών φακέλων για την πολιτική ανταγωνισμού, ζητεί δε τη συστηματική 
χρήση της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας για μελλοντικές νομοθετικές 
προτάσεις σχετικά με τον ανταγωνισμό·

3. σημειώνει ότι, σε μια ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένη οικονομία, είναι σημαντικό 
να αναγνωριστεί η δυνητική στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, 
η οποία προέρχεται από εταιρείες τρίτων χωρών που τυγχάνουν κρατικής 
χρηματοδότησης, υπό μορφή κρατικής ενίσχυσης ή επιδοτήσεων· στο πλαίσιο αυτό, 
καλεί την Επιτροπή να λάβει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει τη 
δίκαιη πρόσβαση στην αγορά·

4. τονίζει, ωστόσο, ότι οι αποφάσεις που αφορούν την πολιτική ανταγωνισμού δεν θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μορφή προστατευτικού μέτρου ή μη δασμολογικoύ 
φραγμού στο εμπόριο, θα πρέπει δε μάλλον, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζουν την 
αναλογικότητα και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και να αναλύουν τον 
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ανταγωνισμό κατά περίπτωση στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, επιδιώκοντας 
παράλληλα την αποκατάσταση δυσλειτουργιών της αγοράς·

5. υπογραμμίζει ότι ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της 
οικονομίας της ΕΕ, αλλά ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών στην εσωτερική 
αγορά παρεμποδίζεται από τη νέα και την υφιστάμενη εθνική νομοθεσία που 
περιορίζει τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών και τις επιλογές των 
καταναλωτών· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι ορισμένα τοπικά ρυθμιστικά πρότυπα 
εξακολουθούν να εστιάζουν στην προστασία των αντίστοιχων αγορών τους από τον 
θεμιτό ανταγωνισμό·

6. υπενθυμίζει ότι, για την αποτελεσματική καταπολέμηση των αντιανταγωνιστικών 
πρακτικών, πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι πτυχές του αθέμιτου ανταγωνισμού·

II. Ψηφιακή Ενιαία Αγορά

7. τονίζει ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή και οι αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών 
να συμβαδίζουν με τις νέες προκλήσεις της ψηφιακής εποχής όσον αφορά τις 
προτεραιότητες και ικανότητές τους επιβολής, καθώς και την εκ μέρους τους 
εκτίμηση της ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές·

8. επικροτεί τις έρευνες της Επιτροπής σχετικά με ορισμένες αντιανταγωνιστικές 
πρακτικές εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ψηφιακές αγορές· παροτρύνει την 
Επιτροπή να περατώσει τις εν εξελίξει διαδικασίες το συντομότερο δυνατόν και να 
επιδιώξει μια προορατική και αποτελεσματική πολιτική επιβολής των κανόνων 
ανταγωνισμού, προκειμένου να καταπολεμήσει την κατάχρηση δεσποζουσών θέσεων 
και, συνεπώς, να προωθήσει την καινοτομία και καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα, 
καθώς και να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν όλες τις 
ευκαιρίες που παρέχει μια πλήρως λειτουργική ψηφιακή ενιαία αγορά·

9. σημειώνει ότι, όσον αφορά την ψηφιακή ενιαία αγορά και τον τρόπο με τον οποίο η 
ψηφιοποίηση επηρεάζει τον ανταγωνισμό, υπάρχει εγγενής σχέση 
συμπληρωματικότητας μεταξύ της πολιτικής ρύθμισης της αγοράς και της πολιτικής 
ανταγωνισμού, όπως τονίζεται στην έκθεση των ειδικών συμβούλων της Επιτροπής 
με τίτλο «Competition Policy for the Digital Era» (Πολιτική ανταγωνισμού για την 
ψηφιακή εποχή), και συγκεκριμένα ότι το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης, όπως 
ορίζεται στα άρθρα 101 έως 109 της ΣΛΕΕ, μπορεί να λειτουργήσει ως 
αποτελεσματικό «βασικό σύστημα» για τη θέσπιση στοχευμένης νομοθεσίας σχετικά 
με την καταπολέμηση πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε ψηφιακές 
αγορές, βάσει διεξοδικής και κατά περίπτωση ανάλυσης των σχετικών αγορών και 
αδυναμιών της αγοράς·

10. υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της όγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου, η ρύθμιση 
των ψηφιακών αγορών αποτέλεσε το κύριο έργο της επιτροπής IMCO· στο πλαίσιο 
αυτό, τονίζει τη σπουδαιότητα της προσεκτικής αναθεώρησης της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, ιδίως μέσα από το πρίσμα της δέσμευσης της Επιτροπής να 
προτείνει νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες·
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Δεδομένα

11. υπενθυμίζει τον κεντρικό ρόλο των δεδομένων στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία· 
εφιστά την προσοχή στην ανάδυση παραγόντων της ψηφιακής αγοράς που ελέγχουν 
ολοένα και μεγαλύτερο όγκο δεδομένων· τονίζει ότι η συγκρισιμότητα των 
δεδομένων αποτελεί πλέον βασική διευκόλυνση στην πραγματική οικονομία, ως 
πηγή σημαντικής οικονομικής ισχύος και μόχλευσης· παροτρύνει την Επιτροπή να 
καταπολεμήσει τις αδικαιολόγητες πρακτικές της αγοράς και τους εθνικούς 
ρυθμιστικούς φραγμούς, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μονοπώληση της συλλογής 
δεδομένων και την επιβολή περιορισμών στη ροή δεδομένων και στην πρόσβαση σε 
αυτά· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τα ανοικτά δεδομένα και τη δίκαιη πρόσβαση 
σε δεδομένα για όλες τις εταιρείες, ιδίως ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις, ώστε να 
προωθηθεί ένα ανταγωνιστικό ψηφιακό περιβάλλον που θα οδηγήσει σε περισσότερη 
καινοτομία, προϊόντα υψηλότερης ποιότητας και καλύτερες υπηρεσίες για τους 
καταναλωτές·

Πλατφόρμες

12. σημειώνει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες επιτρέπουν σε εκατομμύρια επιχειρήσεις, 
εκ των οποίων πολλές ευρωπαϊκές ΜΜΕ, να αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα που τους 
προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο· θεωρεί ότι, για τη δημιουργία δίκαιων συνθηκών 
ανταγωνισμού και την εξάλειψη των ανισορροπιών που επιτρέπουν στους 
παράγοντες της αγοράς να καταχρώνται τη θέση τους, χρειάζεται να επιδιωχθεί μια 
ρυθμιστική πολιτική που θα περιλαμβάνει προτάσεις για στοχευμένη και ειδική για 
τον τομέα νομοθεσία και θα διασφαλίζει παράλληλα τις ευρωπαϊκές αξίες· στη 
συνάρτηση αυτή, επισημαίνει ότι η επιβολή οποιωνδήποτε νέων κανονιστικών 
υποχρεώσεων στις πλατφόρμες πρέπει να υπόκειται στην αρχή της αναλογικότητας 
και να μην προκαλεί για τις επιχειρήσεις αδικαιολόγητες κανονιστικές επιβαρύνσεις 
που θα μπορούσαν να καταστείλουν την καινοτομία και τον ανταγωνισμό·

13. τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο ρυθμιστικός διάλογος όσον αφορά τους 
κατάλληλους μηχανισμούς για τη διατήρηση της ακεραιότητας της ευρωπαϊκής 
αγοράς, δεδομένης της απόκτησης δεσποζουσών θέσεων από έναν μικρό αριθμό 
επιγραμμικών πλατφορμών λόγω αποτελεσμάτων δικτύου και της δυναμικής 
σύμφωνα την οποία «ο νικητής τα παίρνει όλα»· εκφράζει τον προβληματισμό του 
για την αυξανόμενη τάση της ακούσιας ανάθεσης, στις εν λόγω πλατφόρμες, 
εξουσιών για τη θέσπιση κανόνων, καθώς υφίστανται ρυθμιστικά κενά· καλεί την 
Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της για να 
καταπολεμήσει αναδυόμενες μορφές αντιανταγωνιστικών πρακτικών που 
εφαρμόζονται από τις κυρίαρχες πλατφόρμες, όπως η τακτική της καταχρηστικής 
αυτοπροτίμησης, και να διασφαλίσει ότι ο κανονισμός για την προώθηση της δίκαιης 
μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών 
υπηρεσιών διαμεσολάβησης (2019/1150) τηρείται από όλους τους παράγοντες της 
αγοράς· αντιτίθεται στα αρνητικά φαινόμενα εγκλωβισμού, όπως αυτά που 
προκαλούν οι αντιανταγωνιστικές πρακτικές σε σχέση με τις επιλογές των 
καταναλωτών, καθώς και σε σχέση με την πρόσβαση στην αγορά· 
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Έννομη προστασία

14. χαιρετίζει την πρόσφατη χρήση προσωρινών μέτρων από την Επιτροπή στον τομέα 
της μικροηλεκτρονικής· αποδοκιμάζει, ωστόσο, την απροθυμία της Επιτροπής να 
εφαρμόσει προσωρινά μέτρα στον ψηφιακό τομέα και ζητεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει τη χρήση προσωρινών μέτρων καθώς και άλλων μέτρων συμπεριφοράς 
και διαρθρωτικού χαρακτήρα, πέραν των προστίμων, όταν αξιολογεί κατά πόσον οι 
φορείς μπορούν να εμποδίσουν την είσοδο στην αγορά, να περιορίσουν τις επιλογές 
των καταναλωτών και τις ροές πληροφοριών και να χειραγωγήσουν τη συμπεριφορά 
των χρηστών, ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που είναι ικανές 
να βλάψουν ευρωπαϊκές εταιρείες, ιδίως ΜΜΕ, και να προκαλέσουν ζημία στους 
καταναλωτές·

Γεωγραφικός αποκλεισμός

15. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει ενεργά την παρακολούθηση όλων των δυνητικών 
προβλημάτων ανταγωνισμού που σχετίζονται με τον αδικαιολόγητο γεωγραφικό 
αποκλεισμό και με άλλους περιορισμούς στις επιγραμμικές πωλήσεις, σε συνέχεια 
της έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) 2018/302 για τον γεωγραφικό αποκλεισμό· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει ένα φιλόδοξο όραμα για την αντιμετώπιση των 
διακρίσεων στο διαδίκτυο σε βάρος καταναλωτών, που θα βασίζεται σε 
εναρμονισμένους κανόνες προστασίας των καταναλωτών· καλεί την Επιτροπή να 
υιοθετήσει μια μελλοντοστραφή προσέγγιση υπέρ των καταναλωτών κατά τη 
διεξαγωγή της διαδικασίας αναθεώρησης του κανονισμού για τον γεωαποκλεισμό, η 
οποία προβλέπεται για τον Μάρτιο του 2020·

III. Ευημερία των καταναλωτών

16. επισημαίνει με ικανοποίηση την εκ μέρους της Επιτροπής επιδίωξη μιας προσέγγισης 
βάσει αποτελεσμάτων, όσον αφορά τις πρακτικές της επιβολής που αποσκοπούν στην 
ευημερία των καταναλωτών και στην πρόληψη ζημιών σε βάρος τους, τονίζει δε ότι 
πρόκειται για μια ουσιαστική πτυχή της πολιτικής ανταγωνισμού· επικροτεί τη 
διευρυμένη ερμηνεία των εννοιών του οφέλους για τους καταναλωτές και της ζημίας 
των καταναλωτών, ιδίως στις ψηφιακές αγορές, συμπεριλαμβανομένης της 
καινοτόμου προσέγγισης που συνίσταται στη θεώρηση της προστασίας των 
δεδομένων ως κριτηρίου ποιότητας κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
συγχωνεύσεων στην ευημερία των καταναλωτών· σημειώνει ότι οι συγχωνεύσεις δεν 
είναι εγγενώς αρνητικές για τους καταναλωτές και μπορούν να οδηγήσουν σε 
καινοτόμα και καλύτερα προϊόντα, αλλά ότι η ευημερία των καταναλωτών θα πρέπει 
να είναι ζωτικής σημασίας·

17. τονίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, η προστασία των καταναλωτών πρέπει να παραμείνει 
κεντρικός στόχος πολιτικής τόσο για τις τρέχουσες πρακτικές επιβολής όσο και για 
κάθε μελλοντική τομεακή νομοθεσία, ιδίως στον ψηφιακό τομέα· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για την παραδοχή που περιέχεται στην έκθεση των ειδικών 
συμβούλων, ότι το πρότυπο ευημερίας των καταναλωτών πρέπει να προσαρμόζεται 
στην ψηφιακή εποχή, όσον αφορά το επίπεδο απόδειξης που απαιτείται για την 
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αξιολόγηση επιθετικών στρατηγικών τις οποίες εφαρμόζουν οι κυρίαρχες 
πλατφόρμες για να περιορίσουν τις ανταγωνιστικές πιέσεις και οποίες, ωστόσο, δεν 
αποφέρουν αποδεδειγμένα οφέλη για την ευημερία των καταναλωτών· υπενθυμίζει 
ότι ο θεμιτός ανταγωνισμός πρέπει εν τέλει να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο 
προστασίας και επιλογών των καταναλωτών.


