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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματος που 
πρόκειται να εγκρίνει τις ακόλουθες συστάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών υπηρεσιών, αποτελεί μία από τις τέσσερις 
θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, 
η οποία ενισχύεται με τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών και την ευημερία 
τους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων με θέμα «Νόμος 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες: προσαρμογή των κανόνων εμπορικού και αστικού δικαίου 
για τις εμπορικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο» δεν αφορά τους 
κανόνες της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι οποίοι αποτελούν το αντικείμενο 
έκθεσης που εκπονείται από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οδηγίες (ΕΕ) 2019/7701 και (EΕ) 2019/7712 σχετικά με 
ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών και τις συμβάσεις για την πώληση αγαθών 
εγκρίθηκαν μόλις πρόσφατα·

1. χαιρετίζει την «Κοινή θέση CPC σχετικά με τον COVID-19»3, που εξέδωσαν η 
Επιτροπή και οι αρχές του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών 
(CPC) των κρατών μελών, με θέμα τις πιο πρόσφατες αναφορές για απάτες και αθέμιτες 
πρακτικές σε σχέση με την επιδημία COVID-19· καλεί όλες τις πλατφόρμες να 
συνεργαστούν με την Επιτροπή και τις αρμόδιες αρχές, ώστε να εντοπιστούν με τον 
καλύτερο τρόπο οι παράνομες πρακτικές και να αντιμετωπιστούν οι απάτες, και ζητεί 
από την Επιτροπή να επανεξετάζει διαρκώς τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την 
τοποθέτηση και/ή την πώληση ειδών και υπηρεσιών με ψευδές, παραπλανητικό ή 
άλλως καταχρηστικό για τους καταναλωτές περιεχόμενο· πιστεύει ότι με τις εν λόγω 
κατευθυντήριες γραμμές δεν θα πρέπει να επιδιώκεται μόνον η εφαρμογή του 
ενωσιακού και του εθνικού δικαίου για τους καταναλωτές, αλλά και η προορατική 
θέσπιση μέτρων για την ταχεία αντίδραση στην κρίση στην αγορά·

1 Οδηγία (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (ΕΕ L 136 της 22.5.2019, σ. 1).
2 Οδηγία (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις 
αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και 
την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ (ΕΕ L 136 της 22.5.2019, σ. 28).
3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή/ Δίκτυο συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC), 
Κοινή θέση των αρχών CPC με τίτλο «Stopping scams and tackling unfair business practices 
on online platforms in the context of the Coronavirus outbreak in the EU».
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2. επικροτεί τις προσπάθειες για διαφάνεια στη διαδικτυακή διαφήμιση και θεωρεί ότι 
απαιτείται περαιτέρω σαφήνεια και καθοδήγηση όσον αφορά την επαγγελματική 
ευσυνειδησία και τις υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες· πιστεύει ότι, όταν διαφημιστές 
και διαμεσολαβητές είναι εγκατεστημένοι σε τρίτη χώρα, θα πρέπει να ορίζουν έναν 
νόμιμο εκπρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ένωση, ο οποίος θα μπορεί να λογοδοτεί για 
το περιεχόμενο των διαφημίσεων, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα έννομης 
προστασίας των καταναλωτών σε περίπτωση ψευδών ή παραπλανητικών διαφημίσεων·

3. ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει ποιες κυρώσεις ή άλλοι περιορισμοί θα πρέπει 
να επιβάλλονται στους εν λόγω διαφημιστικούς διαμεσολαβητές και στις πλατφόρμες 
σε περίπτωση που αποδέχονται εν γνώσει τους ψευδείς ή παραπλανητικές διαφημίσεις· 
πιστεύει ότι οι επιγραμμικές πλατφόρμες θα πρέπει να παρακολουθούν ενεργά τις 
διαφημίσεις που εμφανίζονται στους δικτυακούς τόπους τους, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι δεν βγάζουν κέρδος από ψευδείς ή παραπλανητικές διαφημίσεις, 
μεταξύ άλλων από περιεχόμενο που αποσκοπεί στη διαμόρφωση γνώμης, το οποίο δεν 
γίνεται γνωστό ότι είναι χορηγούμενο· υπογραμμίζει ότι οι διαφημίσεις για εμπορικά 
προϊόντα και υπηρεσίες και οι διαφημίσεις πολιτικού ή άλλου χαρακτήρα διαφέρουν ως 
προς τη μορφή και τη λειτουργία και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπόκεινται σε 
διαφορετικές κατευθυντήριες γραμμές και κανόνες·

4. υπενθυμίζει τις προηγούμενες προσπάθειες και ζητεί, ταυτόχρονα, από την Επιτροπή να 
επανεξετάσει περαιτέρω την πρακτική χορήγησης αδειών χρήσης τελικού χρήστη 
(ΑΧΤΧ) και να αναζητήσει τρόπους για να καταστεί δυνατή η ευρύτερη και 
ευκολότερη συμμετοχή των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 
ρητρών· σημειώνει ότι οι χρήστες αποδέχονται συχνά τις ΑΧΤΧ χωρίς να τις 
διαβάζουν· επιπλέον, σημειώνει ότι, όταν μια ΑΧΤΧ επιτρέπει στους χρήστες να 
αυτοεξαιρούνται από ρήτρες, οι πλατφόρμες μπορούν να απαιτούν από τους χρήστες να 
το πράττουν σε κάθε χρήση·

5. υπογραμμίζει ότι στις ΑΧΤΧ η ανταλλαγή όλων των δεδομένων με τρίτους θα πρέπει 
πάντα να είναι προαιρετική, εκτός εάν είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των 
υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές εξακολουθούν 
να μπορούν να χρησιμοποιούν μια συνδεδεμένη συσκευή για όλες τις κύριες 
λειτουργίες της, ακόμη και αν ο καταναλωτής αποσύρει τη συγκατάθεσή του για την 
ανταλλαγή μη επιχειρησιακών δεδομένων με τον κατασκευαστή της συσκευής ή με 
τρίτους· 

6. υπογραμμίζει ότι η οδηγία (ΕΕ) 2019/770 και η οδηγία (ΕΕ) 2019/771 δεν έχουν ακόμη 
μεταφερθεί δεόντως στο εθνικό δίκαιο και δεν εφαρμόζονται ορθά· ζητεί από την 
Επιτροπή να λάβει το γεγονός αυτό υπόψη προτού λάβει πρόσθετα μέτρα·

7. σημειώνει ότι αυξάνονται οι «έξυπνες συμβάσεις» που βασίζονται σε τεχνολογίες 
κατανεμημένου καθολικού· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει κατά πόσον ορισμένες 
πτυχές των «έξυπνων συμβάσεων» θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και εάν θα πρέπει να 
δοθούν οδηγίες για να κατοχυρωθεί η ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές· ζητεί, ειδικότερα, από την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε οι συμβάσεις με 
τους καταναλωτές να είναι έγκυρες και δεσμευτικές σε ολόκληρη την Ένωση· ζητεί να 
πληρούν τα πρότυπα της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, όπως, για 
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παράδειγμα, το δικαίωμα υπαναχώρησης βάσει της οδηγίας 2011/83/ΕΕ4· ζητεί να μην 
υπόκεινται σε εθνικούς φραγμούς όσον αφορά την εφαρμογή τους, όπως απαιτήσεις για 
συμβολαιογραφική επικύρωση·

8. τονίζει ότι κάθε μελλοντική νομοθετική πρόταση θα πρέπει να επιδιώκει την εξάλειψη 
των υφιστάμενων και την πρόληψη πιθανών νέων φραγμών στην παροχή ψηφιακών 
υπηρεσιών από επιγραμμικές πλατφόρμες· υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι οι νέες 
υποχρεώσεις που επιβάλλει η Ένωση στις πλατφόρμες πρέπει να είναι αναλογικές και 
σαφείς, προκειμένου να αποφεύγονται περιττές κανονιστικές επιβαρύνσεις ή περιττοί 
περιορισμοί· υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τις 
πρακτικές κανονιστικού υπερθεματισμού όσον αφορά τη νομοθεσία της Ένωσης.

4 Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης 
Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την τροποποίηση της οδηγίας 
93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της 
οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 της 
22.11.2011, σ. 64).


