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Μέτρα προστασίας των καταναλωτών

Τα ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας των καταναλωτών έχουν ως στόχο την προστασία της
υγείας, της ασφάλειας και των οικονομικών και νομικών συμφερόντων των ευρωπαίων
καταναλωτών, οπουδήποτε κατοικούν, ταξιδεύουν ή αγοράζουν προϊόντα στην ΕΕ. Οι
διατάξεις της ΕΕ ρυθμίζουν τόσο τις συμβατικές συναλλαγές όσο και το ηλεκτρονικό
εμπόριο, και περιλαμβάνουν κανόνες γενικής εφαρμογής σε συνδυασμό με διατάξεις για
συγκεκριμένα προϊόντα, όπως είναι τα φάρμακα, οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί, τα
προϊόντα καπνού, τα καλλυντικά, τα παιχνίδια και οι εκρηκτικές ύλες.

Νομική βάση

Άρθρα 114 και 169 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Στόχοι

— Να διασφαλιστεί ότι όλοι οι καταναλωτές στην Ένωση, οπουδήποτε κατοικούν,
ταξιδεύουν ή αγοράζουν προϊόντα στην ΕΕ, απολαμβάνουν ένα υψηλό και ενιαίο επίπεδο
προστασίας έναντι κινδύνων και απειλών για την ασφάλεια και τα οικονομικά τους
συμφέροντα.

— Να ενισχυθεί η δυνατότητα των καταναλωτών να προστατεύουν οι ίδιοι τα συμφέροντά
τους.

Επιτεύγματα

Α. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών
1. Κοινοτικές δράσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και του καπνού (5.5.3)
2. Τρόφιμα (5.5.5)
3. Φάρμακα (5.5.4)
4. Σύστημα γενικής ασφάλειας των προϊόντων και εποπτεία της αγοράς
Η οδηγία 2001/95/ΕΚ προβλέπει σύστημα γενικής ασφάλειας των προϊόντων, βάσει του οποίου
οποιοδήποτε καταναλωτικό προϊόν διατίθεται στην αγορά, ακόμη και αν δεν καλύπτεται από
ειδικό τομέα της νομοθεσίας, πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προδιαγραφές σε σχέση με
την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές, τα μέτρα πρόληψης των απειλών κατά της
ασφάλειας, την εποπτεία της ασφάλειας των προϊόντων και την ιχνηλασιμότητα. Εάν ένα προϊόν
συνιστά σοβαρή απειλή που απαιτεί άμεση δράση, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος οφείλει να
ενημερώσει αμέσως την Επιτροπή μέσω του RAPEX, ενός συστήματος ταχείας ανταλλαγής
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.5.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.5.5.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/el/FTU_5.5.4.pdf
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5. Ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων, των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης και των
παιχνιδιών
Η οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα (οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου), καθώς και
όλες οι τροποποιήσεις και προσαρμογές της, έχει αντικατασταθεί από τον κανονισμό για τα
καλλυντικά προϊόντα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009). Ο κανονισμός κατοχυρώνει την
ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την προστασία των καταναλωτών,
προβλέποντας τη θέσπιση καταλόγων συστατικών και την ενημερωτική επισήμανση. Οι
περισσότερες διατάξεις του νέου κανονισμού ήταν εφαρμοστέες πριν από τις 11 Ιουλίου 2013.
Οι προδιαγραφές ασφαλείας για τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης και παρόμοια προϊόντα
(όπως τα πυροτεχνήματα) ορίζονται στις οδηγίες 93/15/ΕΟΚ, 2008/43/ΕΚ και 2004/57/ΕΚ,
καθώς και στην απόφαση 2004/388/ΕΚ, που τροποποιήθηκε πρόσφατα με την οδηγία για τις
εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης (2014/28/ΕΕ) και περαιτέρω με την οδηγία για τα είδη
πυροτεχνίας (2013/29/ΕΕ). Οι προδιαγραφές ασφαλείας για τα παιχνίδια (π.χ. κίνδυνοι λόγω
μηχανικών ιδιοτήτων, τοξικότητα και αναφλεξιμότητα, παιχνίδια που διατίθενται με τρόφιμα)
καθορίζονται στην οδηγία 2009/48/ΕΚ· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) αναθεωρεί
και καταρτίζει τα σχετικά πρότυπα.
6. Ευρωπαϊκά συστήματα εποπτείας και ανταλλαγής πληροφοριών
Με τις αποφάσεις 93/683 και 93/580 θεσπίστηκε το Ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου ατυχημάτων
που συμβαίνουν στο σπίτι και κατά τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες (EHLASS), για τη
συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με ατυχήματα που συμβαίνουν στο σπίτι ή στο πλαίσιο
ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, και το κοινοτικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά
με ορισμένα προϊόντα που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των
καταναλωτών (εξαιρουμένων των φαρμάκων και των προϊόντων για εμπορική χρήση).
Β. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών
1. Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές και
διασυνοριακές πληρωμές
Η οδηγία 2000/31/ΕΚ (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) καλύπτει την ευθύνη των
εγκατεστημένων στην ΕΕ φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών (μεταξύ επιχειρήσεων,
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, δωρεάν υπηρεσίες που χρηματοδοτούνται π.χ. από
διαφημιστικά έσοδα ή από χορηγίες), διαδικτυακών ηλεκτρονικών συναλλαγών (διαδραστικές
τηλεπωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και ιδίως διαδικτυακά καταστήματα) και άλλων
διαδικτυακών δραστηριοτήτων, όπως η παροχή ενημέρωσης, οι υπηρεσίες βάσεων δεδομένων
και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι επαγγελματικές υπηρεσίες (π.χ. δικηγόρων, γιατρών,
λογιστών και κτηματομεσιτών), οι ψυχαγωγικές υπηρεσίες (βιντεοταινίες κατά παραγγελία),
η απευθείας εμπορική προώθηση και οι υπηρεσίες διαφήμισης, καθώς και η πρόσβαση
στο διαδίκτυο. Η οδηγία 97/5/ΕΚ για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων και ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2560/2001 για τις διασυνοριακές πληρωμές διασφαλίζουν ότι τα τέλη
για διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ (διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων, διασυνοριακές
πράξεις ηλεκτρονικής πληρωμής και διασυνοριακές επιταγές) είναι ίδια με τα τέλη που
καταβάλλονται για συναλλαγές στο ίδιο νόμισμα εντός του κράτους μέλους.
2. Τηλεόραση χωρίς σύνορα
Η οδηγία 89/552/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2007/65/ΕΚ) διασφαλίζει
την ελεύθερη κυκλοφορία των ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα διαφυλάσσει
ορισμένους στόχους δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως η πολιτιστική πολυμορφία, το δικαίωμα
απάντησης, η προστασία των καταναλωτών και η προστασία των ανηλίκων. Οι διατάξεις
της αφορούν, για παράδειγμα, τις διαφημίσεις για αλκοολούχα ποτά, καπνό και φάρμακα,



Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 3

τις τηλεπωλήσεις και τα προγράμματα που έχουν σχέση με πορνογραφία ή ακραία βία.
Οι εκδηλώσεις μείζονος σημασίας για την κοινωνία πρέπει να μεταδίδονται δωρεάν σε μη
κωδικοποιημένη μορφή, ακόμη και όταν συνδρομητικοί τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν αγοράσει
αποκλειστικά δικαιώματα.
3. Συμβάσεις πώλησης εξ αποστάσεως και σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού
καταστήματος, πωλήσεις και εγγυήσεις αγαθών και καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις
Από τις 13 Ιουνίου 2014, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/ΕΕ) της 25ης
Οκτωβρίου 2011 αντικατέστησε την οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 97/7/
ΕΚ που θεσπίζουν συνήθεις κανόνες για τις κοινές πτυχές των συμβάσεων που συνάπτονται εξ
αποστάσεως και εκτός εμπορικού καταστήματος. Τροποποίησε επίσης την οδηγία 93/13/ΕΟΚ
του Συμβουλίου σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και την οδηγία 1999/44/
ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών.
Ενίσχυσε τα δικαιώματα των καταναλωτών θεσπίζοντας κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες
που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές, ρυθμίζοντας το δικαίωμα υπαναχώρησης και
εναρμονίζοντας ορισμένες συμβατικές διατάξεις.
Η οδηγία 2002/65/ΕΚ ρυθμίζει την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
προς τους καταναλωτές.
4. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και συγκριτική και παραπλανητική διαφήμιση
Η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους
καταναλωτές απαγορεύει παραπλανητικές και επιθετικές πρακτικές, ανέντιμες πρακτικές
(όπως πώληση με άσκηση πίεσης, παραπλανητική προώθηση και αθέμιτη διαφήμιση) και
πρακτικές που χρησιμοποιούν τον καταναγκασμό ως μέσο πώλησης (ανεξαρτήτως του τόπου
αγοράς ή πώλησης). Περιλαμβάνει κριτήρια καθορισμού των επιθετικών εμπορικών πρακτικών
(παρενόχληση, καταναγκασμός και κατάχρηση επιρροής) καθώς και «μαύρη λίστα» αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών. Η οδηγία 2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική
διαφήμιση απαγορεύει τις παραπλανητικές διαφημίσεις. Ορίζει επίσης τις προϋποθέσεις υπό τις
οποίες επιτρέπεται η συγκριτική διαφήμιση. Σε ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Νοεμβρίου
2012 (COM(2012)0702) προτείνεται η αναθεώρηση της οδηγίας 2006/114/ΕΚ, προκειμένου
να αντιμετωπιστούν τα νομικά κενά στο κείμενο και να δοθεί προσοχή στο πρόβλημα που
δημιουργούν οι παραπλανητικές πρακτικές εταιρειών έκδοσης καταλόγων.
5. Ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα και αναγραφή της τιμής
Η οδηγία 85/374/ΕΟΚ, η οποία τροποποιήθηκε από την οδηγία 99/34/ΕΟΚ, θεσπίζει την
αρχή της αντικειμενικής ευθύνης ή ευθύνης άνευ πταίσματος του παραγωγού σε περιπτώσεις
πρόκλησης ζημίας λόγω ελαττωματικού προϊόντος. Ο ζημιωθείς καταναλωτής που ζητεί
αποζημίωση οφείλει να αποδείξει τη ζημία, το ελάττωμα του προϊόντος, καθώς και την αιτιώδη
συνάφεια μεταξύ ελαττώματος και ζημίας, εντός χρονικού διαστήματος τριών ετών. Η οδηγία
98/6/ΕΚ σχετικά με την τιμή μονάδος υποχρεώνει τους εμπόρους να αναγράφουν τόσο τις τιμές
πώλησης όσο και τις μοναδιαίες τιμές μέτρησης, με σκοπό τη βελτίωση και την απλούστευση
της σύγκρισης τιμών και ποσότητας μεταξύ των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά. Η
οδηγία 1999/44/ΕΚ θεσπίζει εγγυήσεις υπέρ των καταναλωτών απαιτώντας οι έμποροι οι οποίοι
πωλούν καταναλωτικά αγαθά στην ΕΕ να επανορθώνουν ελαττώματα που έφερε το προϊόν κατά
την παραγγελία και εκδηλώνονται εντός δύο ετών.
6. Καταναλωτική πίστη
Η οδηγία 2008/48/ΕΚ αποσκοπεί στην εξασφάλιση ομοιόμορφου επιπέδου προστασίας
των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην ενιαία αγορά. Η οδηγία προβλέπει ένα σύνολο
κατανοητών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές εγκαίρως, πριν από

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0702
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τη σύναψη της σύμβασης, καθώς και ως μέρος της σύμβασης καταναλωτικής πίστης. Οι
πιστωτές είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τις ίδιες τυποποιημένες ευρωπαϊκές πληροφορίες
καταναλωτικής πίστης, δηλ. ένα έντυπο που αναφέρει όλες τις πληροφορίες σχετικά με
τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων του κόστους της πίστωσης και του συνολικού ετήσιου
πραγματικού επιτοκίου. Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από την πιστωτική
συμφωνία, χωρίς υποχρέωση εξηγήσεων, εντός περιόδου 14 ημερών από τη σύναψη της
σύμβασης. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης της πίστωσής τους ανά πάσα
στιγμή, ενώ ο πιστωτικός φορέας μπορεί να ζητήσει εύλογη και αντικειμενικώς αιτιολογημένη
αποζημίωση.
7. Οργανωμένες διακοπές και χρονομεριστική μίσθωση
Η οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 προστατεύει τα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών κατά
την κράτηση οργανωμένων διακοπών (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για πλήρη
πληροφόρηση προ της κράτησης, το δικαίωμα εκχώρησης της κράτησης σε άλλον αν ο
ταξιδιώτης δεν μπορεί να την αξιοποιήσει ο ίδιος, καθώς και το δικαίωμα επιστροφής του
ποσού και επαναπατρισμού του ταξιδιώτη αν ο διοργανωτής χρεοκοπήσει) ή άλλων ειδών
συνδυασμένου ταξιδιού, όπως όταν γίνεται διαδικτυακά από τον ίδιο τον ταξιδιώτη η αγορά
αεροπορικού εισιτηρίου και η κράτηση ξενοδοχείου ή ενοικίαση αυτοκινήτου.
Η οδηγία 2008/122/ΕΚ για τις συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων
προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής καλύπτει την υποχρέωση του εμπόρου
να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά μέρη της σύμβασης και το δικαίωμα
του καταναλωτή να υπαναχωρεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και χωρίς υποχρέωση
εξηγήσεων εντός χρονικού διαστήματος 14 ημερολογιακών ημερών. Η οδηγία περιλαμβάνει
επίσης ερωτηματολόγιο ελέγχου για την προ της σύμβασης ενημέρωση, με τη χρήση
τυποποιημένων εντύπων που διατίθενται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Στις 12 Μαρτίου
2014, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την πρόταση οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια και τους
εξατομικευμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς, η οποία θα αντικαταστήσει την οδηγία
90/314/ΕΟΚ.
8. Αεροπορικές μεταφορές
Οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 261/2004 και (ΕΚ) αριθ. 2027/97 (όπως τροποποιήθηκαν) θεσπίζουν
κοινούς κανόνες σχετικά με την αποζημίωση και την παροχή βοήθειας σε επιβάτες σε
περίπτωση άρνησης επιβίβασης, ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης, καθώς
και σχετικά με την ευθύνη του αερομεταφορέα (για επιβάτες και αποσκευές) σε περίπτωση
ατυχήματος. Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2299/89 (όπως τροποποιήθηκε) για τα ηλεκτρονικά
συστήματα κράτησης (ΗΣΚ) στις αερομεταφορές θεσπίζει υποχρεώσεις για τους πωλητές
συστημάτων (ώστε να καθίσταται δυνατή η συμμετοχή όλων των αερομεταφορέων σε ισότιμη
βάση) και για τους αερομεταφορείς (ώστε να κοινοποιούν πληροφορίες με την ίδια προσοχή και
στις ίδιες προθεσμίες σε όλα τα συστήματα). Ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2409/92 θεσπίζει κοινά
κριτήρια και διαδικασίες για τον καθορισμό των ναύλων και των κομίστρων που χρεώνουν
οι αερομεταφορείς για υπηρεσίες αερομεταφορών εντός της Κοινότητας. Ο κανονισμός (ΕΚ)
αριθ. 2320/2002 (όπως τροποποιήθηκε) θεσπίζει κοινούς κανόνες στο πεδίο των προτύπων
ασφαλείας για την πολιτική αεροπορία, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου
2001.
9. Ενεργειακές αγορές
Η τρίτη δέσμη μέτρων για την ενεργειακή αγορά της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε το 2009,
εφαρμόζεται με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και την
επίλυση διαρθρωτικών προβλημάτων· αφορά πέντε κύριους τομείς, συμπεριλαμβανομένης
της αυξημένης διαφάνειας στις αγορές λιανικής προς όφελος των καταναλωτών. Η οδηγία
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2012/27/ΕΕ παρέχει στους καταναλωτές ενέργειας τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης της
κατανάλωσής τους μέσω της εξασφάλισης εύκολης και ελεύθερης πρόσβασης στα δεδομένα
κατανάλωσης με τη χρήση ατομικών μετρητών. Η οδηγία 2010/30/ΕΕ έχει ως στόχο την
παρουσίαση με σαφή και ευνόητο τρόπο των σύνθετων πληροφοριών σχετικά με την
ενεργειακή κατανάλωση και επίδοση συγκεκριμένων οικιακών συσκευών, κάτι που επιτρέπει
στους καταναλωτές τη λήψη αγοραστικών αποφάσεων μετά λόγου γνώσεως προκειμένου να
επιλέξουν τις πιο αποδοτικές συσκευές. Στο πλαίσιο της εσωτερικής ενεργειακής αγοράς της
ΕΕ, όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να συνδέουν τις οικίες τους σε ενεργειακά δίκτυα
και να επιλέγουν ελεύθερα οποιονδήποτε προμηθευτή φυσικού αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος
ο οποίος προσφέρει υπηρεσίες στην περιοχή τους.
10. Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (δίκτυο ECC ή «Ευρωθυρίδες») και η
διαδικτυακή πύλη Your Europe
Το δίκτυο ECC παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στους καταναλωτές σε σχέση με τις
διασυνοριακές συναλλαγές. Συνεργάζεται επίσης με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα, ειδικότερα το
FIN-NET (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες), το SOLVIT (εσωτερική αγορά) και το ευρωπαϊκό
δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις.
Η διαδικτυακή πύλη Your Europe παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες στους καταναλωτές
σχετικά με τα δικαιώματά τους στο θέμα των συμβάσεων, τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
και το διαδίκτυο, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες, τις περιπτώσεις άδικής
μεταχείρισης, τον ενεργειακό εφοδιασμό και τη διευθέτηση των καταναλωτικών διαφορών[1].
Γ. Προστασία των νομικών συμφερόντων των καταναλωτών
1. Διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών
Οι διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) συνίστανται σε μηχανισμούς εξώδικης
επίλυσης διαφορών που παρέχουν τη δυνατότητα σε καταναλωτές και εμπόρους να επιλύουν
διαφορές, κυρίως μέσω τρίτου, π.χ. μεσολαβητή, διαιτητή ή διαμεσολαβητή. Η σύσταση
98/257/ΕΚ, η απόφαση 20/2004/ΕΚ και το ψήφισμα 2000/C 155/01 του Συμβουλίου, της
25ης Μαΐου 2000, ορίζουν τις αρχές που πρέπει να ακολουθούνται στις διαδικασίες ΕΕΔ
προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του φθηνότερα και
ταχύτερα ένδικα μέσα. Η οδηγία 98/27/ΕΚ περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα
της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών (όπως τροποποιήθηκε) εναρμονίζει το
ισχύον ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, αποσκοπώντας στην προστασία των συλλογικών
συμφερόντων των καταναλωτών, θεσπίζει τις «αγωγές παραλείψεως», οι οποίες μπορούν να
ασκηθούν σε επίπεδο αρμόδιων εθνικών δικαστηρίων για παραβιάσεις που διέπραξαν εμπορικές
επιχειρήσεις από άλλες χώρες. Η οδηγία 2013/11/ΕΕ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική
επίλυση καταναλωτικών διαφορών δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να απευθύνονται σε
υψηλού επιπέδου φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για όλους τους τύπους συμβατικών
διαφορών με επιχειρήσεις εξαιτίας ηλεκτρονικής ή μη ηλεκτρονικής αγοράς, είτε εγχώριας είτε
διασυνοριακής.
Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013 της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση
διαφορών παρέχει τη δυνατότητα σε καταναλωτές και εμπόρους της ΕΕ να λύσουν διαφορές
που ανακύπτουν στο πλαίσιο ηλεκτρονικών αγορών, σε εθνικό ή διασυνοριακό επίπεδο, χάρη
στην πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που καλύπτει όλη την ΕΕ και στην οποία οι φορείς ΕΕΔ
έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν από τον Φεβρουάριο 2016.

[1]http://europa.eu/youreurope/citizens/index_en.htm
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2. Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις και υποχρέωση
συνεργασίας των εθνικών αρχών
Η απόφαση 2001/470/ΕΚ θεσπίζει ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο προκειμένου να απλουστευθεί
η ζωή των πολιτών που εμπλέκονται σε διασυνοριακές δικαστικές υποθέσεις, μέσω της
βελτίωσης των μηχανισμών δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε αστικές
και εμπορικές υποθέσεις και της παροχής πρακτικών πληροφοριών στους πολίτες, με σκοπό
τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004
δημιουργεί ένα δίκτυο εθνικών αρχών αρμόδιων για την αποτελεσματική εφαρμογή της
ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και, από τις 29 Δεκεμβρίου
2005, υποχρεώνει τις εν λόγω αρχές να συνεργάζονται για να διασφαλίζουν την επιβολή
της ενωσιακής νομοθεσίας και, σε περίπτωση ενδοενωσιακών παραβιάσεων, να δίνουν τέλος
σε οποιεσδήποτε παραβιάσεις με τη χρήση ενδεδειγμένων έννομων μέσων, όπως αγωγές
παραλείψεως.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώην συναπόφαση) και η διεύρυνση των νομοθετικών
πεδίων στα οποία η νομοθεσία εγκρίνεται με ειδική πλειοψηφία στο Συμβούλιο έχουν δώσει
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εξουσία να συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και την
ενίσχυση της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, ενώ παράλληλα
εξισορροπούνται τα συμφέροντα τόσο των αγορών όσο και των καταναλωτών. Για παράδειγμα,
στις 23 Ιουνίου 2011 το Κοινοβούλιο ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία (615 υπέρ, 16
κατά, 21 αποχές) την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία ενίσχυσε τα
δικαιώματα των καταναλωτών σε σχέση με συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως
και εκτός εμπορικού καταστήματος, εισήγαγε μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμών, απαγόρευσε
τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια και αποσαφήνισε την παροχή πληροφοριών σχετικά με
ψηφιακό περιεχόμενο, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ευρωπαίων καταναλωτών.
Στις 13 Φεβρουαρίου 2013, μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή υπέβαλε τη δέσμη
μέτρων για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς, με στόχο τη βελτίωση
των συστημάτων εποπτείας της αγοράς στα κράτη μέλη. Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη δέσμη
μέτρων στην ολομέλεια της 15ης Απριλίου 2014. Το Κοινοβούλιο επίσης διαδραμάτισε καίριο
ρόλο στη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού για την ηλεκτρονική επίλυση
διαφορών προκειμένου να παρέχει στους Ευρωπαίους εύκολα προσβάσιμους και χαμηλού
κόστους τρόπους επίλυσης νομικών διαφορών.
Παράλληλα με την έγκριση νομοθετικών πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διεξάγει
τακτικά συζητήσεις για θέματα προστασίας των καταναλωτών, που οδηγούν σε ψηφίσματα
μη νομοθετικού περιεχομένου, όπως το ψήφισμα της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με
την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και το ψήφισμα της 23ης
Οκτωβρίου 2012 για τα δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς.
Για περισσότερο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στη μελέτη που εκπονήθηκε για την
Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών του Κοινοβουλίου (IMCO)
με τίτλο «Χαρτογράφηση της ΕΕ: Επισκόπηση της νομοθεσίας που αφορά την επιτροπή
IMCO»[2].
Mariusz Maciejewski / Sarabjeet Hayer
06/2017

[2]http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536317/IPOL_STU(2015)536317_EN.pdf
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