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Μέτρα προστασίας των καταναλωτών

Τα ευρωπαϊκά μέτρα προστασίας των καταναλωτών αποσκοπούν στην 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 δια ζώσης 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 και αν κατοικούν,
ταξιδεύουν ή πραγματοποιούν αγορές εντός της ΕΕ, απολαμβάνουν ένα υψηλό ενιαίο
επίπεδο προστασίας έναντι κινδύνων και απειλών κατά της ασφάλειάς τους και των
οικονομικών τους συμφερόντων, και να ενισχυθεί η ικανότητα των καταναλωτών να
υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους.

Επιτεύγματα

Α. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών
1. Δράσεις της ΕΕ στον τομέα της δημόσιας υγείας και του καπνού (2.2.4)
2. Τρόφιμα (2.2.6)
3. Φάρμακα (2.2.5)
4. Σύστημα γενικής ασφάλειας των προϊόντων και εποπτεία της αγοράς
Η οδηγία 2001/95/ΕΚ προβλέπει ένα 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 όσον αφορά την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές, τα
προληπτικά μέτρα για απειλές κατά της ασφάλειας, την εποπτεία της ασφάλειας των
προϊόντων και την ιχνηλασιμότητα. Εάν ένα προϊόν συνιστά σοβαρή απειλή που
επιτάσσει την ανάληψη άμεσης δράσης, το οικείο κράτος μέλος οφείλει να ενημερώσει
αμέσως την Επιτροπή μέσω του RAPEX, ενός συστήματος ταχείας ανταλλαγής
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πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής. Τον Ιούνιο του 2021,
η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων
με σκοπό την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.
Ο προτεινόμενος κανονισμός θα διασφαλίσει τη συνέχεια με την οδηγία για τη
γενική ασφάλεια των προϊόντων, με την απαίτηση τα καταναλωτικά προϊόντα να είναι
«ασφαλή», με τον καθορισμό ορισμένων υποχρεώσεων για τους οικονομικούς φορείς,
συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών αγορών, και με τη θέσπιση διατάξεων
για την ανάπτυξη προτύπων προς υποστήριξη της γενικής απαίτησης ασφάλειας.
Θα επικαιροποιήσει και θα εκσυγχρονίσει το γενικό πλαίσιο για την ασφάλεια
των μη εδώδιμων καταναλωτικών προϊόντων και θα διασφαλίσει ισότιμους όρους
ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.
5. Ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων, των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης
και των παιχνιδιών
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 εξασφαλίζει την ασφάλεια των καλλυντικών
προϊόντων, σε συνδυασμό με την προστασία των καταναλωτών, με την πρόβλεψη
κατάρτισης καταλόγων συστατικών και ενημερωτικής επισήμανσης. Οι περισσότερες
διατάξεις του κανονισμού είχαν τεθεί σε ισχύ έως τις 11 Ιουλίου 2013. Οι απαιτήσεις
ασφαλείας για τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης και παρόμοια προϊόντα ορίζονται
στις οδηγίες 93/15/ΕΟΚ, 2008/43/ΕΚ και 2004/57/ΕΚ, καθώς και στην απόφαση
2004/388/ΕΚ, που αναδιατυπώθηκε με την οδηγία για τις εκρηκτικές ύλες εμπορικής
χρήσης (2014/28/ΕΕ) και με την οδηγία για τα είδη πυροτεχνίας (2013/29/ΕΕ).
Οι απαιτήσεις ασφαλείας για τα παιχνίδια καθορίζονται στην οδηγία 2009/48/ΕΚ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) αναθεωρεί και καταρτίζει τα σχετικά
πρότυπα.
6. Οικονομικά προσιτές επικοινωνίες για επιχειρήσεις και καταναλωτές (2.1.8)
Β. Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των καταναλωτών
1. Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ηλεκτρονικό εμπόριο και
ηλεκτρονικές και διασυνοριακές πληρωμές
H οδηγία 2000/31/ΕΚ (οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο) καλύπτει την ευθύνη
των (εγκατεστημένων στην ΕΕ) παρόχων διαδικτυακών υπηρεσιών, διαδικτυακών
ηλεκτρονικών συναλλαγών και άλλων διαδικτυακών δραστηριοτήτων, όπως η παροχή
ενημέρωσης, οι υπηρεσίες βάσεων δεδομένων και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,
οι επαγγελματικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ψυχαγωγίας (βίντεο κατά παραγγελία),
οι υπηρεσίες άμεσης εμπορικής προώθησης και διαφήμισης και η πρόσβαση στο
διαδίκτυο. Θα εκσυγχρονιστεί με την επικείμενη πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η
οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 για τις διασυνοριακές μεταφορές πιστώσεων και ο κανονισμός
(ΕΕ) αριθ. 2021/1230 για τις διασυνοριακές πληρωμές διασφαλίζουν ότι τα τέλη
για διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ είναι ίδια με τα τέλη για πληρωμές που
πραγματοποιούνται σε αυτό το νόμισμα εντός του κράτους μέλους.
2. Τηλεόραση χωρίς σύνορα
Η οδηγία 2010/13/ΕΕ διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των ραδιοτηλεοπτικών
υπηρεσιών, ενώ παράλληλα διαφυλάσσει ορισμένους στόχους δημόσιου συμφέροντος,
όπως η πολιτιστική πολυμορφία, το δικαίωμα απάντησης, η προστασία των
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καταναλωτών και η προστασία των ανηλίκων. Οι διατάξεις της αφορούν, για
παράδειγμα, τις διαφημίσεις για αλκοολούχα ποτά, καπνό και φάρμακα, 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 αγαθών και εγγυήσεις, και καταχρηστικές ρήτρες σε
συμβάσεις
Από τις 13 Ιουνίου 2014, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (2011/83/
ΕΕ) αντικατέστησε την οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 97/7/
ΕΚ. 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 με τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις πληροφορίες
που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές, με τη ρύθμιση του δικαιώματος
υπαναχώρησης και με την εναρμόνιση ορισμένων συμβατικών διατάξεων. 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. 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 επιχειρήσεων. Στα τέλη του 2019 εγκρίθηκε η νέα
οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό
των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών. Η νέα αυτή οδηγία
τροποποίησε την οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου (σχετικά με τις καταχρηστικές
ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές) καθώς και τις οδηγίες
98/6/ΕΚ (περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των
τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές), 2005/29/EK (για
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην
εσωτερική αγορά ) και 2011/83/ΕΕ (σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Όσον αφορά τις αθέμιτες
πρακτικές, τον Απρίλιο του 2022 η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας
των Καταναλωτών (IMCO) διοργάνωσε δημόσια ακρόαση με θέμα «Διατήρηση
των δικαιωμάτων των καταναλωτών όταν πραγματοποιούν αγορές εκτός της ΕΕ»,
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επιδιώκοντας να χαρτογραφήσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές
όταν πραγματοποιούν αγορές από χώρες εκτός της ΕΕ.
5. Ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα και αναγραφή της τιμής
Η οδηγία 1999/34/ΕΚ 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 μονάδας 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 με την απαίτηση οι
έμποροι οι οποίοι πωλούν καταναλωτικά αγαθά στην ΕΕ να επανορθώνουν ελαττώματα
που έφερε το προϊόν κατά την παράδοση και ελαττώματα τα οποία εκδηλώνονται εντός
δύο ετών. Η εν λόγω οδηγία επικαιροποιήθηκε το 2011, στη συνέχεια καταργήθηκε και
αντικαταστάθηκε από την οδηγία (ΕΕ) 2019/771.
6. Καταναλωτική και ενυπόθηκη πίστη
Η οδηγία 2008/48/ΕΚ διασφαλίζει ότι 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 το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση πίστωσης
χωρίς να αναφέρουν τους λόγους, εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης,
καθώς και να προχωρήσουν σε πρόωρη εξόφληση ανά πάσα στιγμή, ενώ ο πιστωτής
δύναται να ζητήσει εύλογη και αντικειμενικώς αιτιολογημένη αποζημίωση. Τον Ιούνιο
του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση των υφιστάμενων
κανόνων (COM(2021)0347). Η πρόταση επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας
οδηγίας για την καταναλωτική πίστη ώστε να καλύπτει ευρύτερο φάσμα προϊόντων
που ενδέχεται να ενέχουν κίνδυνο για τους καταναλωτές. Προωθεί επίσης τη μείωση
του όγκου των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές σε διαφημίσεις και
επικεντρώνεται στον τρόπο και τον χρόνο παρουσίασης των πληροφοριών πριν από τη
σύναψη της σύμβασης στους καταναλωτές. Η πρόταση βελτιώνει επίσης τους κανόνες
με τους οποίους αξιολογείται η πιστοληπτική ικανότητα και ζητεί από τα κράτη μέλη να
προωθήσουν τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και να διασφαλίσουν ότι παρέχονται
συμβουλές για χρέη στους καταναλωτές.
Η οδηγία 2014/17/ΕΕ σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για
ακίνητα που προορίζονται για κατοικία θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για τις συμβάσεις
καταναλωτικής πίστης, οι οποίες εξασφαλίζονται με υποθήκη ή με άλλο τρόπο και
αφορούν ακίνητα που προορίζονται για κατοικία. Αποσκοπεί στη δημιουργία μιας
αποδοτικής ενιαίας αγοράς ενυπόθηκων δανείων προς όφελος των καταναλωτών και
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θέτει προϋποθέσεις ώστε να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού των
δανειοδοτών και των πιστωτικών διαμεσολαβητών [1].
7. Οργανωμένες διακοπές και χρονομεριστική μίσθωση
Η οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 προστατεύει τα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών κατά
την κράτηση οργανωμένων διακοπών ή άλλων ειδών συνδυασμένου ταξιδιού, όπως
για παράδειγμα όταν η αγορά αεροπορικού εισιτηρίου σε συνδυασμό με την κράτηση
ξενοδοχείου ή την ενοικίαση αυτοκινήτου γίνεται διαδικτυακά από τον ίδιο τον ταξιδιώτη.
Η οδηγία 2008/122/ΕΚ περί 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.
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 σε περίπτωση
ατυχήματος. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 80/2009 για τα ηλεκτρονικά συστήματα
κράτησης θέσεων (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 εγκαίρως
πληροφορίες με την ίδια προσοχή σε όλα τα συστήματα). Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
80/2009 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. 300/2008 θέσπισε 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 νομοθετικών μέτρων για την ενεργειακή αγορά της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε
το 2009, τέθηκε σε εφαρμογή με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς ενέργειας και την επίλυση διαρθρωτικών προβλημάτων. Αφορά πέντε κύριους
τομείς, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης διαφάνειας στις αγορές λιανικής προς
όφελος των καταναλωτών. Η οδηγία 2012/27/ΕΕ παρέχει στους καταναλωτές ενέργειας
τη δυνατότητα να διαχειρίζονται καλύτερα την κατανάλωσή τους με την εξασφάλιση
εύκολης και ελεύθερης πρόσβασης στα δεδομένα κατανάλωσης με τη χρήση ατομικών
μετρητών. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/1369 έχει ως στόχο την παρουσίαση με σαφή και
ευνόητο τρόπο των σύνθετων πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση και
τις επιδόσεις συγκεκριμένων οικιακών συσκευών, ώστε να δύνανται οι καταναλωτές να
λαμβάνουν τεκμηριωμένες αγοραστικές αποφάσεις και να επιλέγουν τις πιο αποδοτικές
συσκευές. Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ, όλοι οι πολίτες της ΕΕ
έχουν το δικαίωμα να συνδέουν τις οικίες τους σε ενεργειακά δίκτυα και να επιλέγουν

[1]Στη σχετική έρευνα περιλαμβάνεται η μελέτη Wiewiórowska A. et al., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting
European Consumers, Publication for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for
Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2019
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ελεύθερα οποιονδήποτε πάροχο φυσικού αερίου ή ηλεκτρικού ρεύματος προσφέρει
υπηρεσίες στην περιοχή τους.
10. Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών (δίκτυο ΕΚΚ ή «Ευρωθυρίδες») και
δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»
Το δίκτυο ΕΚΚ παρέχει πληροφορίες και βοήθεια στους καταναλωτές σε σχέση με τις
διασυνοριακές συναλλαγές. Συνεργάζεται επίσης με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα, ειδικότερα
με το FIN-NET (χρηματοοικονομικές υπηρεσίες), το SOLVIT (εσωτερική αγορά) και το
ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η δικτυακή πύλη
«Η Ευρώπη σου» παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες στους καταναλωτές σχετικά
με τα δικαιώματά τους όσον αφορά τις συμβάσεις, τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
και διαδικτύου, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες, τις περιπτώσεις άδικης
μεταχείρισης, τον ενεργειακό εφοδιασμό και την επίλυση καταναλωτικών διαφορών.
Εισήχθησαν περαιτέρω βελτιώσεις με την ενιαία ψηφιακή πύλη (κανονισμός (ΕΕ)
2018/1724).
Γ. Προστασία των νομικών συμφερόντων των καταναλωτών
1. Εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών και ηλεκτρονική επίλυση διαφορών
Οι εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών συνίστανται σε μηχανισμούς εξώδικης
διευθέτησης διαφορών που βοηθούν 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 ορίζουν τις αρχές που πρέπει να ακολουθούνται στις εναλλακτικές
διαδικασίες επίλυσης διαφορών προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής
έχει στη διάθεσή του φθηνότερα και ταχύτερα ένδικα μέσα. Η οδηγία 2009/22/ΕΚ
περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των
καταναλωτών εναρμονίζει το ισχύον ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, με σκοπό την
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 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 για την ηλεκτρονική επίλυση
καταναλωτικών διαφορών παρέχει τη δυνατότητα σε καταναλωτές και εμπόρους της
ΕΕ να λύσουν διαδικτυακά διαφορές που ανακύπτουν στο πλαίσιο αγορών, σε εγχώριο
ή διασυνοριακό επίπεδο, χάρη στην πλατφόρμα επίλυσης διαφορών που καλύπτει όλη
την ΕΕ και στην οποία οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών έχουν τη δυνατότητα
να εγγραφούν από τον Φεβρουάριο του 2016.
2. Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις και υποχρέωση
συνεργασίας των εθνικών αρχών
Η απόφαση 2001/470/ΕΚ θεσπίζει ένα ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο προκειμένου να
απλουστευθεί η ζωή των πολιτών που εμπλέκονται σε διασυνοριακές δικαστικές
διαφορές, με τη βελτίωση των μηχανισμών δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των
κρατών μελών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και την παροχή πρακτικών
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πληροφοριών στους πολίτες, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη.
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 θεσπίζει ένα δίκτυο εθνικών αρχών αρμόδιων
για την αποτελεσματική επιβολή της ενωσιακής νομοθεσίας για 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 είναι οι αγωγές
παραλείψεως.
3. Αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων
των καταναλωτών
Η οδηγία 2009/22/ΕΚ εναρμονίζει τις αγωγές παραλείψεως για την προστασία των
συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών. Η οδηγία 2014/104/ΕΕ διασφαλίζει ότι
οποιοσδήποτε έχει υποστεί ζημία λόγω παραβίασης του δικαίου ανταγωνισμού μπορεί
να ασκήσει αποτελεσματικά το δικαίωμα να αξιώσει πλήρη αποζημίωση. Η οδηγία
(ΕΕ) 2020/1828 διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του συστήματος αγωγών παραλείψεως
προκειμένου να καλύψει διάφορα οριζόντια και ειδικά ανά τομέα μέσα της ΕΕ σχετικά
με την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και θεσπίζει
διαδικασίες για αγωγές αποζημίωσης.
Δ. Μέτρα που ελήφθησαν μετά την έξαρση της νόσου COVID-19.
Λόγω των αυξανόμενων παρατυπιών στις διαδικτυακές προσφορές καθ’ όλη τη
διάρκεια της πανδημίας, οι αρχές προστασίας των καταναλωτών στα κράτη μέλη,
με τη στήριξη της Επιτροπής, εξέδωσαν κοινή θέση όσον αφορά τη συνεργασία για
την προστασία των καταναλωτών (CPC), ζητώντας από τις διαδικτυακές πλατφόρμες
να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη των παράνομων εκστρατειών
εμπορικής προώθησης. Επίσης, μια κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Αντιμετώπιση
της παραπληροφόρησης για την COVID-19 – Αγώνας για τη σωστή παρουσίαση
των γεγονότων», επισήμανε την ανάγκη καταπολέμησης της παραπληροφόρησης
προκειμένου να προστατεύονται οι καταναλωτές.
Λόγω διαταραχών που προκλήθηκαν από την επαναφορά των συνοριακών ελέγχων
και των ταξιδιωτικών περιορισμών, η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές
στις 18 Μαρτίου 2020 για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των καταναλωτών της
ΕΕ εφαρμόζονται με συνεκτικό τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ΕΕ είναι η μοναδική
περιοχή στον κόσμο όπου οι πολίτες προστατεύονται χάρη σε ένα σύνολο δικαιωμάτων
που έχουν ως επιβάτες, είτε ταξιδεύουν με αεροπλάνο, τρένο, πλοίο, λεωφορείο ή
πούλμαν. Οι μεταφορείς είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν αποζημίωση (επιστροφή
του αντιτίμου των εισιτηρίων) ή μεταφορά με άλλο δρομολόγιο σε επιβάτες των οποίων
το ταξίδι έχει ματαιωθεί.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη και την ενίσχυση της νομοθεσίας της
ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, ενώ παράλληλα εξισορροπεί τα συμφέροντα
των αγορών και των καταναλωτών. Τα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών
περιλαμβάνονται στο νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές 2020-2025, καθώς και
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στη νέα συμφωνία για τους καταναλωτές, στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο
σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών.
Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές επωφελούνται επίσης από δράσεις και μέσα που
αποσκοπούν στην ενίσχυση διαφόρων πτυχών της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ. Μεταξύ
αυτών είναι και αρκετά μέσα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για
την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά και συνδυάζουν μέτρα που εστιάζουν στους καταναλωτές
με μέτρα σχεδιασμού της αγοράς: οι κανονισμοί σχετικά με τις χρεώσεις περιαγωγής,
ο κανονισμός για την προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές
κοινότητες, ο κανονισμός για τη φορητότητα επιγραμμικού περιεχομένου, ο κανονισμός
για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων, ο γενικός κανονισμός για την προστασία
δεδομένων, ο κανονισμός για τον γεωγραφικό αποκλεισμό, ο ευρωπαϊκός κώδικας
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ο κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη
προσωπικού χαρακτήρα και η οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην
ψηφιακή ενιαία αγορά [2].
Το Κοινοβούλιο ζήτησε την αναθεώρηση της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των
προϊόντων στο ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2020 σχετικά με την αντιμετώπιση
του ζητήματος της ασφάλειας των προϊόντων στην ενιαία αγορά. Κάλεσε επιτακτικά
την Επιτροπή να επικαιροποιήσει και να ευθυγραμμίσει τους κανόνες εποπτείας
της αγοράς τόσο για εναρμονισμένα όσο και για μη εναρμονισμένα προϊόντα που
διατίθενται στην αγορά εντός και εκτός διαδικτύου, και να τους προσαρμόσει ώστε
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής, και να προσαρμόσει τους
κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων ώστε να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των
αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα συνδεδεμένα προϊόντα και
η ρομποτική.
Το Κοινοβούλιο έχει πραγματοποιήσει πολλές συζητήσεις σχετικά με την προστασία
των καταναλωτών υπό το πρίσμα της ψηφιακής επανάστασης. Στις 18 Φεβρουαρίου
2020, κατόπιν αιτήματος της IMCO, το Θεματικό Τμήμα Οικονομίας, Επιστημών
και Ποιότητας Ζωής διοργάνωσε εργαστήριο με τίτλο «Κανόνες για το ηλεκτρονικό
εμπόριο στην ψηφιακή εποχή», το οποίο συνοδεύτηκε από σειρά μελετών [3] σχετικά
με τη μελλοντική πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Οι εμπειρογνώμονες και
οι ενδιαφερόμενοι φορείς επέμειναν στην ανάγκη να εφαρμοστούν ισχυρά μέτρα
προστασίας των καταναλωτών για τις διαδικτυακές αγορές μέσω της πράξης για τις
ψηφιακές υπηρεσίες.
Πρόσφατα, εκπονήθηκαν ποικίλες ερευνητικές μελέτες σε σχέση με την προστασία των
καταναλωτών. Στις 27 Οκτωβρίου 2020, παρουσιάστηκε στους βουλευτές μελέτη [4] με
τίτλο «Loot boxes in online games and their effects on consumers, in particular young
consumers» (Ψηφιακά σεντούκια θησαυρού σε διαδικτυακά παιχνίδια και η επίδρασή
τους στους καταναλωτές, ιδίως στους νέους καταναλωτές) και ακολούθησαν ερωτήσεις

[2]Στη σχετική έρευνα περιλαμβάνεται η μελέτη Wiewiórowska A. et al., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting
European Consumers, Publication for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for
Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2019.
[3]Maciejewski M., Blandin L., Digital Services Act: Opportunities and Challenges for the Digital Single Market and Consumer
Protection, Publication for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic,
Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020.
[4]Cerulli-Harms, A. et al., Loot boxes in online games and their effect on consumers, in particular young consumers, Publication
for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of
Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2020.
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και απαντήσεις. Τα «loot boxes» (ψηφιακά σεντούκια θησαυρού) είναι χαρακτηριστικά
βιντεοπαιχνιδιών στα οποία η πρόσβαση γίνεται συνήθως μέσω παιχνιδιού ή τα οποία
μπορούν προαιρετικά να αποκτηθούν με καταβολή πραγματικού χρήματος. Δεδομένου
ότι χρησιμοποιούν μηχανισμούς τυχαίας ανταμοιβής, εκφράζεται η ανησυχία ότι τα «loot
boxes» μπορούν να λειτουργήσουν ως πύλη για τυχερά παιχνίδια και να είναι ιδιαίτερα
επιβλαβή για τους νέους καταναλωτές.
Ένα ενημερωτικό σημείωμα [5] που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2021 με τίτλο
«Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay:
rights and their enforcement» (Επιστροφή αντιτίμου και αποζημίωση σε περίπτωση
ακύρωσης ταξιδιού ή καθυστερήσεων: δικαιώματα και η επιβολή τους) περιγράφει
τα δικαιώματα των καταναλωτών δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας σε περίπτωση
ακύρωσης ταξιδιού, με ειδική αναφορά στην πανδημία COVID-19, καθώς και την
παροχή πρακτικής καθοδήγησης στους καταναλωτές.
Μια μελέτη [6] σχετικά με τον αντίκτυπο της στοχευμένης διαφήμισης όσον αφορά τους
διαφημιστές, την πρόσβαση στην αγορά και τις επιλογές των καταναλωτών εξετάζει
τη δυναμική της διαδικτυακής διαφημιστικής αγοράς. Όσον αφορά την προστασία
των καταναλωτών, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο στοιχεία όπως η εξατομικευμένη
διαφήμιση, η μικροστοχευμένη διαφήμιση και η συμπεριφορική διαφήμιση και η
ψηφιακή ώθηση μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές και τις επιλογές των καταναλωτών. Η
μελέτη διαπίστωσε ότι οι τεχνικές στόχευσης ενδεχομένως ωφελούν τους καταναλωτές,
καθώς προσαρμόζουν τις διαφημίσεις στα ενδιαφέροντά τους. Ωστόσο, η στοχευμένη
διαφήμιση εγείρει επίσης ορισμένες ανησυχίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η έλλειψη
διαφάνειας όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων των καταναλωτών, η στόχευση
ευάλωτων ομάδων καταναλωτών και τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού που επιδιώκουν
να κατευθύνουν τους καταναλωτές να λαμβάνουν αποφάσεις που αντιβαίνουν στα
συμφέροντά τους (παραπλανητικά μοτίβα). Όσον αφορά ειδικότερα τα σκοτεινά
πρότυπα, τον Μάρτιο του 2022, η επιτροπή IMCO διοργάνωσε δημόσια ακρόαση,
με στόχο τον εντοπισμό των κινδύνων που συνεπάγεται η πρακτική αυτή για τους
καταναλωτές.
Στις 28 Οκτωβρίου 2021, η IMCO πραγματοποίησε δημόσια ακρόαση σχετικά με τα
προϊόντα δύο ποιοτήτων στην ενιαία αγορά. Ειδικοί (π.χ. από ενώσεις καταναλωτών και
επιχειρηματικές οργανώσεις) τόνισαν τις προκλήσεις που συνεπάγονται οι πρακτικές
προϊόντων δύο ποιοτήτων, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τον βιομηχανικό
κλάδο, για παράδειγμα όσον αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με
τη διαφοροποίηση των προϊόντων. Συζήτησαν επίσης τρόπους για την αύξηση της
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με το θέμα.
Έναν μήνα αργότερα, στις 9 Δεκεμβρίου 2021, η IMCO ψήφισε επί του σχεδίου έκθεσης
εφαρμογής της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών, ώστε να διασφαλιστεί ότι
μόνο ασφαλή παιχνίδια θα μπορούν να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης.

[5]Maciejewski, M. et al., Reimbursement and compensation in case of transport cancellation or delay: rights and their
enforcement, Publication for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic,
Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2021.
[6]Fourberg, N et al., Online advertising: the impact of targeted advertising on advertisers, market access and consumer choice,
Publication for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for Economic, Scientific and
Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2021.
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Τον Φεβρουάριο του 2022, δημοσιεύτηκε μελέτη [7]σχετικά με τον αντίκτυπο των
επηρεαστών στη διαφήμιση και στην προστασία των καταναλωτών στην ενιαία
αγορά, η οποία ερευνά κατά πόσον οι επηρεαστές ευθύνονται για τη διάδοση
παραπλανητικών πληροφοριών και την προώθηση μη ασφαλών προϊόντων. Ο κλάδος
της διαφήμισης μέσω επηρεαστών, ο οποίος έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία
χρόνια, συχνά χρησιμοποιεί παραπλανητικά μηνύματα για να προσεγγίσει ευάλωτους
καταναλωτές. Η πρόσφατη προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τον νόμο
για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA) και την πράξη για τις ψηφιακές αγορές (DMA),
επικεντρώνεται στην αύξηση της διαφάνειας και στη ρύθμιση των ρυθμιστών της
πρόσβασης στις επιγραμμικές πλατφόρμες αντίστοιχα, δύο ευαίσθητους τομείς στη
σφαίρα δραστηριότητας των παραγόντων επιρροής.

Christina Ratcliff / Barbara Martinello / Vasileios Litos
07/2022

[7]Στη σχετική έρευνα περιλαμβάνεται η μελέτη Wiewiórowska A. et al., Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting
European Consumers, Publication for the Committee on the Internal Market and Consumer Protection, Policy Department for
Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament, Luxembourg, 2019
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