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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου 
για την προστασία των καταναλωτών
(2007/2010(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού 
κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών (COM(2006)0744), καθώς και τη 
συλλογή του κοινοτικού δικαίου για την προστασία των καταναλωτών – συγκριτική 
ανάλυση1,

– έχοντας υπόψη την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της προστασίας των 
καταναλωτών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ανάπτυξης της κοινωνίας της 
πληροφορίας,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Μαρτίου 2006 σχετικά με «το ευρωπαϊκό 
δίκαιο των συμβάσεων και την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου: η πορεία προς 
τα εμπρός»2, το ψήφισμά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο 
των συμβάσεων3 και το ψήφισμά του της ... Ιουνίου 2007 σχετικά με την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον,

– έχοντας υπόψη τη δημόσια ακρόαση σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού 
κεκτημένου για την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 10 Απριλίου 2007,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών 
Θεμάτων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2007),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 48% των εμπόρων λιανικής είναι έτοιμο να πραγματοποιήσει
διασυνοριακές συναλλαγές, αλλά μόλις το 29% εκτελεί στην πραγματικότητα τέτοιου 
είδους συναλλαγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 43% των εμπόρων λιανικής θεωρεί ότι οι 
διασυνοριακές πωλήσεις του θα αυξάνονταν εάν οι διατάξεις των νόμων που ρυθμίζουν 
τις συναλλαγές με τους καταναλωτές ήταν ίδιες σε όλη την ΕΕ4,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισοί Ευρωπαίοι (50%) έχουν λιγότερη εμπιστοσύνη στις 
διασυνοριακές αγορές από ό,τι στις εγχώριες αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 
τα δύο τρίτα (71%) των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι είναι πιο δύσκολο να επιλυθούν 
ορισμένα προβλήματα στις διασυνοριακές αγορές, όπως οι καταγγελίες, οι επιστροφές 
εμπορευμάτων, οι μειώσεις της τιμής ή οι εγγυήσεις5,

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf
2 ΕΕ C 292 E της 1.12.2006, σελ. 109
3 ΕΕ C 305 E της 14.12.2006, σελ. 247.
4 Στάση των επιχειρήσεων έναντι των διασυνοριακών πωλήσεων και της προστασίας των καταναλωτών, 
Ευρωβαρόμετρο, Δεκέμβριος 2006.
5 Η προστασία των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, Ευρωβαρόμετρο, Σεπτέμβριος 2006.
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Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος της επανεξέτασης αυτής είναι η επίτευξη της 
διαμόρφωσης μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς για τους καταναλωτές, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ ενός υψηλού επιπέδου προστασίας 
των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων· λαμβάνοντας,
συνεπώς, υπόψη την ανάγκη μιας ισορροπημένης προσέγγισης που δεν θα οδηγεί στη 
σύγκρουση των συμφερόντων των καταναλωτών και των οικονομικών παραγόντων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη απλούστευσης και εξασφάλισης της συνοχής των 
διαφόρων κοινοτικών οδηγιών, δεδομένου του κατακερματισμού των υφιστάμενων 
κανονιστικών διατάξεων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη εκσυγχρονισμού της 
κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, ώστε να ληφθεί 
υπόψη η ταχεία εξέλιξη της αγοράς, κυρίως με την εμφάνιση νέων τρόπων συναλλαγών, 
ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου και των επιγραμμικών δημοπρασιών,

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων στην 
εσωτερική αγορά, είναι απαραίτητο να παρασχεθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, τόσο 
στους καταναλωτές όσο και στους οικονομικούς παράγοντες, καθώς και να διασφαλιστεί 
η αποτελεσματική εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητα της διατήρησης ορισμένων εθνικών κανόνων τους 
οποίους οι καταναλωτές δηλώνουν ότι επιθυμούν ιδιαίτερα να διατηρήσουν, κυρίως 
επειδή τους προσφέρουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας ή ανταποκρίνονται σε 
συγκεκριμένες παραδόσεις· λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
συνετής προσέγγισης όσον αφορά την εναρμόνιση, δεδομένης της περιορισμένης πείρας
που διαθέτει ο κοινοτικός νομοθέτης όσον αφορά την εφαρμογή οδηγιών βασιζόμενων
στη μέγιστη εναρμόνιση, όπως η οδηγία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,

I. Το πεδίο εφαρμογής της επανεξέτασης του κεκτημένου

1. συνιστά να ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω επανεξέτασης η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και οι οδηγίες για τις εξ αποστάσεως χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, την καταναλωτική πίστη και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, στον βαθμό 
που όλες οι οδηγίες αυτές αλληλοεπηρεάζονται και καθεμιά εξ αυτών αποτελεί μέρος του 
ευρωπαϊκού μηχανισμού για την προστασία των καταναλωτών·

II. Γενική νομοθετική προσέγγιση

1. Η επιλογή της μικτής προσέγγισης

2. εκφράζει την προτίμησή του υπέρ της υιοθέτησης μιας μικτής προσέγγισης, δηλαδή ενός 
οριζόντιου μέσου συνδυασμένου, όπου χρειάζεται, με μια κάθετη δράση, προσέγγιση που 
θα μπορούσε να διασφαλίσει τη συνοχή της υφιστάμενης νομοθεσίας, συγκεντρώνοντας 
ορισμένα κοινά ζητήματα που απαντούν στο σύνολο των οδηγιών· εκτιμά ότι ορισμένα 
ζητήματα, ωστόσο, εξακολουθούν να αφορούν συγκεκριμένους τομείς και ότι 
επιβάλλεται η διατήρηση των τομεακών οδηγιών·

2. Πεδίο εφαρμογής του οριζόντιου μέσου

3. θεωρεί ότι το οριζόντιο μέσο θα πρέπει να εφαρμοστεί με τον ευρύτερο δυνατό τρόπο 
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στο σύνολο των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, είτε πρόκειται για εθνικές 
είτε για διασυνοριακές συναλλαγές, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή ενός νέου 
στοιχείου πολυπλοκότητας που θα συνεπαγόταν η επιβολή διαφορετικών νομικών 
καθεστώτων στον καταναλωτή ανάλογα με τη φύση της συναλλαγής·

3. Βαθμός εναρμόνισης

4. υπενθυμίζει ότι η προσπάθεια εναρμόνισης δεν πρέπει να οδηγήσει στην υποβάθμιση του 
επιπέδου της προστασίας των καταναλωτών που έχει επιτευχθεί μέσω ορισμένων
εθνικών διατάξεων·

5. προτείνει το οριζόντιο μέσο να βασιστεί στην αρχή της μέγιστης εναρμόνισης, στον 
βαθμό που το εν λόγω μέτρο περιλαμβάνει μόνον έννοιες και κανόνες επί των οποίων 
συμφωνείται να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση προς το κοινό όφελος των καταναλωτών και 
των οικονομικών παραγόντων·

6. προτείνει τα τομεακά εργαλεία να βασιστούν στην αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης, 
πλην εκείνων που έχουν ήδη υιοθετηθεί βάσει της μέγιστης εναρμόνισης, όπως η οδηγία 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

7. συνιστά, όσον αφορά τους μη εναρμονισμένους τομείς, να καλύπτεται ο καταναλωτής 
από τις επιτακτικές διατάξεις του δικαίου του συνήθους τόπου διαμονής του, με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων που αφορούν τη σύγκρουση δικαίων, 
και ιδίως τη σύμβαση της Ρώμης της 19ης Ιουνίου 1980 σχετικά με το δίκαιο που 
εφαρμόζεται στις συμβατικές υποχρεώσεις, αποκαλούμενη και σύμβαση «Ρώμη I»·

III. Περιεχόμενο του οριζόντιου μέσου

1. Ορισμός των εννοιών «καταναλωτής» και «επαγγελματίας»

8. θεωρεί ότι οι ορισμοί των εννοιών «καταναλωτής» και «επαγγελματίας» δεν είναι 
συνεκτικοί ούτε στην κοινοτική νομοθεσία ούτε στις εθνικές νομοθεσίες και ότι είναι 
απαραίτητη η διασάφηση των εννοιών αυτών στο οριζόντιο μέσο, εφόσον καθορίζουν το 
πεδίο εφαρμογής του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών·

9. θεωρεί αναγκαίο να οριστεί ως «καταναλωτής» κάθε φυσικό πρόσωπο που επιδιώκει 
στόχους μη εντασσόμενους στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητάς του· θεωρεί 
επίσης απαραίτητο να οριστεί ως «επαγγελματίας» κάθε πρόσωπο που επιδιώκει στόχους 
που εντάσσονται στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητάς του·

10. τάσσεται υπέρ της επέκτασης της προστασίας των καταναλωτών στις συμβάσεις μεταξύ 
ιδιωτών όταν ένα από τα δύο μέρη ενεργεί μέσω επαγγελματία ενδιάμεσου με σκοπό να 
επωφεληθεί από τις τεχνικές και νομικές ικανότητες του ενδιάμεσου αυτού·

2. Γενική ρήτρα καλής πίστης και θεμιτών όρων συναλλαγής

11. αντιτίθεται στην ένταξη στο οριζόντιο μέσο μιας γενικής ρήτρας καλής πίστης και 
θεμιτών όρων συναλλαγής που θα εφαρμόζεται στις καταναλωτικές συμβάσεις, καθώς οι 
έννοιες αυτές θα πρέπει να ορισθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο γενικότερο πλαίσιο του 
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ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων·

3. Οι καταχρηστικές ρήτρες

3.1 Πεδίο εφαρμογής

12. θεωρεί σκόπιμο, σε ορισμένες περιπτώσεις, να εφαρμόζονται οι κανόνες για τις 
καταχρηστικές ρήτρες στους όρους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης, ώστε να προστατεύονται οι καταναλωτές που δεν έχουν τις ίδιες 
γνώσεις της αγοράς με τους επαγγελματίες·

3.2 Κατάλογος ρητρών

13. φρονεί ότι προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική 
αγορά, θα πρέπει να συγκροτηθεί ένας μηχανισμός που θα παρέχει μεγαλύτερη 
προστασία, διατηρώντας ταυτοχρόνως ένα περιθώριο ευελιξίας, με τρία είδη ρητρών: τις 
απαγορευμένες ρήτρες (μαύρος κατάλογος), τις ρήτρες που εικάζεται ότι είναι 
καταχρηστικές (γκρίζος κατάλογος) και τις λοιπές ρήτρες, τον καταχρηστικό χαρακτήρα 
των οποίων θα μπορούσε να αποδείξει ο καταναλωτής διά της δικαστικής οδού·

3.3 Πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων που καθορίζουν τον καταχρηστικό χαρακτήρα 
των ρητρών

14. τάσσεται υπέρ της ιδέας να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων που 
καθορίζουν τον καταχρηστικό χαρακτήρα των ρητρών στο σύνολο των βασικών όρων 
της σύμβασης, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν το κύριο αντικείμενο και 
τον καθορισμό της τιμής·

4. Συμβατικές συνέπειες από την έλλειψη ενημέρωσης

15. εκτιμά ότι, στο στάδιο αυτό, είναι πολύπλοκο το έργο του καθορισμού μιας γενικής
ρύθμισης για το ζήτημα αυτό η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε 
σύμβασης·

5. Το δικαίωμα της ανάκλησης

5.1 Διάρκεια και τρόποι υπολογισμού της περιόδου

16. υπογραμμίζει την ανάγκη ενοποίησης του τρόπου υπολογισμού της περιόδου, 
προκρίνοντας τον ημερολογιακό υπολογισμό, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια 
δικαίου για τις συναλλαγές· θεωρεί επίσης απαραίτητο να οριστεί ως σημείο εκκίνησης 
της περιόδου η στιγμή κατά την οποία ο καταναλωτής είναι σε θέση να δώσει την 
ελεύθερη και εν επιγνώσει συγκατάθεσή του, δηλαδή όταν έχει το προϊόν στα χέρια του·

17. εκτιμά, ωστόσο, ότι η διάρκεια της περιόδου δεν πρέπει να ενοποιηθεί, δεδομένου ότι οι 
περίοδοι αυτές ανταποκρίνονται σε διαφορετικούς στόχους που δικαιολογούν την 
εφαρμογή διαφορετικών διαρκειών, καθώς και ότι υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις 
στα κράτη μέλη, τις οποίες τα κράτη μέλη δηλώνουν ότι επιθυμούν να διατηρήσουν·

5.2 Τρόπος άσκησης του δικαιώματος ανάκλησης



PR\667225EL.doc 7/15 PE 388.688v01-00

EL

18. υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά θα ενισχυθεί 
εάν το οριζόντιο μέσο προβλέπει ότι ο καταναλωτής μπορεί να ανακαλέσει τη σύμβαση 
με οποιονδήποτε τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζει, κατά περίπτωση, το 
αποδεικτικό της ανάκλησης· θεωρεί επίσης ότι το οριζόντιο μέσο θα πρέπει να 
διαβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος 
πέραν των άμεσων εξόδων επιστροφής των εμπορευμάτων·

6. Θέσπιση γενικών συμβατικών μέσων έννομης προστασίας

19. είναι της γνώμης ότι η θέσπιση γενικών συμβατικών μέσων έννομης προστασίας 
υπερβαίνει το πεδίο της παρούσας επανεξέτασης, εφόσον η έννοια αυτή εμπίπτει στο 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων·

20. συνιστά, ωστόσο, τη θέσπιση της ομαδικής προσφυγής («συλλογική έννομη προστασία»), 
ενός ειδικού μέσου έννομης προστασίας για τη διευθέτηση ομαδικών αντιδικιών σε 
σχέση με το δίκαιο για την προστασία των καταναλωτών·

7. Ειδικοί κανόνες σχετικά με την πώληση αγαθών στους καταναλωτές

7.1 Είδη καλυπτόμενων συμβάσεων 

21. δεν κρίνει σκόπιμη την επέκταση των κανόνων σχετικά με τις πωλήσεις αγαθών στους 
καταναλωτές στις συμβάσεις που αφορούν την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, 
δεδομένου ότι εμπίπτουν σε ειδική ρύθμιση και ότι το λογισμικό διανέμεται με άδεια 
εκμετάλλευσης και δεν πωλείται αυτό καθαυτό·

7.2 Μεταχειρισμένα προϊόντα που πωλούνται σε δημοπρασίες

22. προτείνει την εξαίρεση του ζητήματος αυτού από το πεδίο εφαρμογής του οριζόντιου 
μέσου και τη διατήρηση της δυνατότητας που παρέχεται στα κράτη μέλη να προβλέπουν 
ότι η έννοια του καταναλωτικού αγαθού δεν περιλαμβάνει τα μεταχειρισμένα προϊόντα 
που πωλούνται σε δημοπρασίες· συνιστά, ωστόσο, τη θέσπιση ειδικών κανόνων για τις 
επιγραμμικές δημοπρασίες·

7.3 Ορισμός της έννοιας της παράδοσης και ρύθμιση της μετάθεσης του κινδύνου

23. θεωρεί ότι η έννοια της παράδοσης και η ρύθμιση της μετάθεσης του κίνδυνου
συνδέονται στενά· προτείνει, για τον λόγο αυτόν, να συμπεριληφθεί στο οριζόντιο μέσο 
ένας κοινός ορισμός της έννοιας της παράδοσης ως η στιγμή κατά την οποία ο 
καταναλωτής έχει στη φυσική κατοχή του τα αγαθά, εκτός και εάν τα συμβαλλόμενα 
μέρη έχουν συνάψει διαφορετική συμφωνία, ορίζοντας ότι η μετάθεση του κινδύνου 
πραγματοποιείται κατά τη στιγμή της παράδοσης·

7.4 Συμμόρφωση των αγαθών

24. θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο το οριζόντιο μέσο να αυξήσει τα χρονικά όρια για την 
έλλειψη συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου στέρησης του αγαθού για λόγους 
επισκευής· θεωρεί επίσης ότι το οριζόντιο μέσο θα μπορούσε να προβλέπει την 
παράταση της διάρκειας της εγγύησης για μια περίοδο η οποία θα καθορίζεται μετά την 
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επισκευή·

25. υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το οριζόντιο μέσο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικούς 
κανόνες για τα μεταχειρισμένα προϊόντα, προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες που 
θεσπίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις δικές τους νομικές παραδόσεις·

7.5 Βάρος της απόδειξης

26. προτείνει την επέκταση της αρχής του μαχητού τεκμηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια της 
νόμιμης διάρκειας της εγγύησης, δεδομένης της δυσκολίας για τον καταναλωτή να 
αποδείξει την ύπαρξη ελαττώματος, ενώ ο επαγγελματίας έχει στη διάθεσή του επαρκή 
τεχνικά ή οικονομικά μέσα·

7.6 Μέσα έννομης προστασίας

7.6.1 Σειρά με την οποία χρησιμοποιούνται τα μέσα έννομης προστασίας

27. θεωρεί ότι το οριζόντιο μέσο θα μπορούσε να επιτρέπει στον καταναλωτή να επιλέγει 
ελεύθερα μεταξύ των διαθέσιμων μέσων έννομης προστασίας σε περίπτωση κακής 
εκτέλεσης, με την καταγγελία της σύμβασης πώλησης να περιορίζεται στην
καθ’ ολοκληρίαν μη εκτέλεση της σύμβασης ή σε εξαιρετικά σοβαρές παραβάσεις της 
σύμβασης·

7.6.2. Κοινοποίηση της έλλειψης συμμόρφωσης

28. κρίνει σκόπιμη την εξάλειψη, με το οριζόντιο μέσο, των υφιστάμενων διαφορών που 
αποτελούν σήμερα πηγή σύγχυσης·

7.6.3 Άμεση ευθύνη των παραγωγών για μη συμμόρφωση 

29. εκτιμά ότι δεν είναι σκόπιμο να ενταχθεί στο οριζόντιο μέσο η άμεση ευθύνη των 
παραγωγών για μη συμμόρφωση·

7.7 Εμπορικές εγγυήσεις

30. υπογραμμίζει ότι το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την εμπορική εγγύηση 
(περιεχόμενο, μετάθεση, περιορισμός) δεν εμπίπτουν σε κάποιο νομικό πλαίσιο αλλά 
στην αρχή της συμβατικής ελευθερίας· θεωρεί, για τον λόγο αυτόν, ότι τα συγκεκριμένα 
ζητήματα δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο οριζόντιο μέσο·

IV. Το Πράσινο Βιβλίο και το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων

31. εμμένει στο γεγονός ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των καταναλωτών
πρέπει να ενσωματωθεί, με συνεκτικό τρόπο, στη γενική θεωρία του δικαίου των 
συμβάσεων· θεωρεί, ωστόσο, ότι το γεγονός αυτό δεν δικαιολογεί την αναβολή της 
επανεξέτασης του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών προκειμένου να 
ληφθεί υπόψη το χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση του ευρωπαϊκού δικαίου των 
συμβάσεων·

V. Η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών
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32. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του δικαίου για την 
προστασία των καταναλωτών, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά·

33. παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς προστασίας των 
καταναλωτών, μεριμνώντας, μεταξύ άλλων, για την ορθή εφαρμογή και την τήρηση των 
εν ισχύι κανόνων·

34. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών τους που 
είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών,
καθώς και να διευκολύνουν τα ένδικα ή εξώδικα μέσα που επιτρέπουν στους 
καταναλωτές να ασκούν τα δικαιώματά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

35. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο 
Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Πλαίσιο - προβληματική

Το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου 
για την προστασία των καταναλωτών εντάσσεται στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχουν 
αναληφθεί με την πρωτοβουλία για τη «βελτίωση της νομοθεσίας», απλουστεύοντας και 
συμπληρώνοντας το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο με στόχο τη δημιουργία μιας 
πραγματικής εσωτερικής αγοράς για τους καταναλωτές.

Το Πράσινο Βιβλίο βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο μιας τεράστιας προσπάθειας για την 
προστασία των καταναλωτών. Από αυτή την άποψη, η εισηγήτρια συμμερίζεται το ιδανικό 
που εκφράζεται στο Πράσινο Βιβλίο: στο τέλος της διαδικασίας αυτής θα πρέπει να 
μπορούμε να πούμε στους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης «όπου και αν βρίσκεστε 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όπου και αν αγοράζετε δεν έχει καμιά διαφορά: τα ουσιαστικά 
δικαιώματά σας είναι ίδια».

Η επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών 
και οι εργασίες που πραγματοποιούνται σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων
συνδέονται άμεσα. Αυτός ο περιορισμός εισάγει ένα στοιχείο πολυπλοκότητας στη 
διαδικασία του Πράσινου Βιβλίου, δεν δικαιολογεί όμως και την αναβολή της επανεξέτασης 
προκειμένου να ληφθεί υπόψη το –τουλάχιστον αόριστο– χρονοδιάγραμμα της κατάρτισης
του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων. Πρέπει, ωστόσο, να έχουμε υπόψη μας ότι 
ορισμένες έννοιες εμπίπτουν στο γενικό δίκαιο των συμβάσεων (καλή πίστη, μέσα έννομης 
προστασίας...).

Η Επιτροπή προβαίνει σε μια σειρά διαπιστώσεων που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση και 
δικαιολογούν, από μόνες τους, την ανάγκη της επανεξέτασης. Η ταχεία εξέλιξη της αγοράς, σε 
συνδυασμό, ιδίως, με την εμφάνιση νέων τρόπων εμπορικών συναλλαγών, όπως το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, έχει καταστήσει μερικώς παρωχημένη την υφιστάμενη νομοθεσία. 

Πρέπει, ωστόσο, να επισημάνουμε μια έλλειψη συνεκτικότητας που παρατηρείται εν 
προκειμένω στο Πράσινο Βιβλίο. Συγκεκριμένα, αποκλείει από το πεδίο της επανεξέτασης 
την οδηγία για το «ηλεκτρονικό εμπόριο». Η εισηγήτρια συνιστά την ένταξη του κειμένου 
αυτού, αλλά και των οδηγιών για τις εξ αποστάσεως χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την 
καταναλωτική πίστη και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, στον βαθμό που αποτελούν μέρος 
του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την προστασία των καταναλωτών.

Εξάλλου, ο κατακερματισμός των κανονιστικών διατάξεων, κυρίως λόγω του περιθωρίου
ελιγμών που παρέχεται στα κράτη μέλη κατά τη μεταφορά, προκαλεί έλλειψη συνοχής και 
αποκλίσεις όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων στην 
εμπορική συναλλαγή μερών.

Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας αυτής είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητος ως συμβολή στην 
ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, παρέχοντας τόσο στους καταναλωτές όσο και στους 
οικονομικούς παράγοντες μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.
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Ωστόσο, η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών
παραμένει μείζον πρόβλημα, το οποίο δεν εξετάζεται στο Πράσινο Βιβλίο.

Ο καλύτερος τρόπος αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των 
οικονομικών παραγόντων είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του δικαίου. 
Πράγματι, εάν οι καταναλωτές διστάζουν να συνάψουν συμβάσεις εκτός της χώρας στην 
οποία διαμένουν, τούτο οφείλεται κυρίως στον φόβο τους ότι δεν θα είναι σε θέση να 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση αντιδικίας. Έχει, λοιπόν, πρωταρχική σημασία
να διασφαλιστεί η καλύτερη εκτέλεση και η καλύτερη εφαρμογή.

II. Νομοθετική προσέγγιση

1. Η επιλογή της μικτής προσέγγισης

Η επιθυμία για διασάφηση και εξασφάλιση της συνοχής επιβάλλει τη θέσπιση ενός 
οριζόντιου νομικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει τα κοινά ζητήματα που απαντούν στο 
σύνολο των ρυθμίσεων για την προστασία των καταναλωτών. Το οριζόντιο μέσο αυτό 
εμπεριέχει, επίσης, το πλεονέκτημα της ευελιξίας: προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες 
συνθήκες της αγοράς, θα είναι ευκολότερη και ταχύτερη η αναθεώρηση του εν λόγω ενιαίου 
μέσου από ό,τι η επανεξέταση πολλαπλών οδηγιών.

Παρόλα ταύτα, ορισμένα ζητήματα παραμένουν τομεακά και δεν μπορούν να ενταχθούν σε 
ένα κοινό μέσο. Επιβάλλεται, ως εκ τούτου, η διατήρηση μιας κάθετης προσέγγισης.

Η εισηγήτρια συνιστά, συνεπώς, μια μικτή προσέγγιση.

2. Πεδίο εφαρμογής του οριζόντιου μέσου

Κατά τη γνώμη της εισηγήτριας, το οριζόντιο μέσο θα πρέπει να εφαρμοστεί με τον ευρύτερο 
δυνατό τρόπο στο σύνολο των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, είτε πρόκειται 
για εθνικές είτε για διασυνοριακές συναλλαγές.

Συγκεκριμένα, η επιβολή στον καταναλωτή διαφορετικών νομικών καθεστώτων ανάλογα με 
τη φύση της συναλλαγής θα ήταν αντίθετη προς τον στόχο της επανεξέτασης, εισάγοντας ένα 
νέο στοιχείο πολυπλοκότητας.

3. Βαθμός εναρμόνισης

Επί του παρόντος, η κοινοτική νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών διέπεται από 
την αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης, που επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν πιο υψηλά 
επίπεδα προστασίας από εκείνα που προβλέπουν οι οδηγίες.

Δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτό για έναν καταναλωτή να καταργείται ένας κανόνας
που του παρείχε μεγαλύτερη προστασία και του αναγνωριζόταν έως τη στιγμή της 
κατάργησης. Επιπλέον, τα πλεονεκτήματα της μέγιστης εναρμόνισης δεν έχουν επαληθευτεί. 
Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι η οδηγία για τις «αθέμιτες εμπορικές πρακτικές», μοναδικό 
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παράδειγμα αυτού του είδους της εναρμόνισης, εγκρίθηκε πολύ πρόσφατα δεν έχει επιτρέψει 
τη συγκέντρωση επαρκούς εμπειρίας που θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο 
αξιολόγησης. 

Για τον λόγο αυτόν, η εισηγήτρια προτείνει την υιοθέτηση μιας συνδυαστικής προσέγγισης. 
Το οριζόντιο μέσο θα μπορούσε να βασίζεται στη μέγιστη εναρμόνιση, ενώ τα τομεακά 
εργαλεία θα μπορούσαν να παραμείνουν βασισμένα στην αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης, 
εξαιρουμένων των οδηγιών που έχουν ήδη θεσπιστεί βάσει της μέγιστης εναρμόνισης, όπως η 
οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Σε πρώτο στάδιο, μπορούμε να αποφασίσουμε 
να ακολουθήσουμε μια «συντηρητική» προσέγγιση, περιοριζόμενοι στα ζητήματα επί των 
οποίων υπάρχει πραγματική συναίνεση, είτε διότι ανταποκρίνεται σε μια αντικειμενική 
ανάγκη της αγοράς είτε διότι δεν υπάρχει πραγματική απόκλιση μεταξύ των εθνικών 
κανόνων.

Η προσέγγιση αυτή οδηγεί αναπόφευκτα στο ζήτημα του νομικού καθεστώτος που θα ισχύει 
στον τομέα που δεν έχει εναρμονιστεί πλήρως. Για την προστασία του καταναλωτή, η 
εισηγήτρια προτείνει την ακόλουθη διατύπωση: «ο καταναλωτής καλύπτεται από τις 
επιτακτικές διατάξεις του δικαίου του συνήθους τόπου διαμονής του, με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων που αφορούν τη σύγκρουση δικαίων, ιδίως της σύμβασης
της Ρώμης I».

III: Περιεχόμενο του οριζόντιου μέσου

1. Ορισμός των εννοιών του «καταναλωτή» και του «επαγγελματία»

Η εισηγήτρια συνιστά να ενταχθούν στον ορισμό του καταναλωτή μόνο τα φυσικά πρόσωπα 
που επιδιώκουν στόχους μη εντασσόμενους στο πλαίσιο της επαγγελματικής δραστηριότητάς
τους.

Συγκεκριμένα, η συστηματική εξαίρεση των νομικών προσώπων από την έννοια αυτή 
δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο στόχο της σαφήνειας. Θα ήταν σκόπιμο να εγκριθούν 
όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά κριτήρια: το «μέγεθος» της επιχείρησης είναι μια έννοια 
που επιδέχεται πάρα πολλές ερμηνείες. Η εισηγήτρια τάσσεται υπέρ της αρνητικής 
προσέγγισης του σκοπού του συμφωνίας, δεδομένου ότι αυτή φαίνεται πως επικρατεί τόσο 
στο κοινοτικό δίκαιο όσο και στις εθνικές νομοθεσίες.

Καθώς ο καταναλωτής δεν προστατεύεται παρά μόνο στην περίπτωση που συνάπτει σύμβαση 
με επαγγελματία, η εισηγήτρια συνιστά έναν απλό και σαφή ορισμό της έννοιας αυτής, 
θέτοντας τέρμα στην πληθώρα των χρησιμοποιούμενων όρων (πωλητής, πάροχος, 
διανομέας). Εν προκειμένω, δεν είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση ανάλογα με τη φύση της 
ασκούμενης δραστηριότητας (εμπορική, βιομηχανική, βιοτεχνική, ελεύθερου επαγγελματία), 
εφόσον η δραστηριότητα αυτή ασκείται για επαγγελματικό σκοπό. Εξυπακούεται ότι ο 
επαγγελματίας μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Επιπλέον, η εισηγήτρια θεωρεί ότι οι συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών πρέπει να θεωρούνται 
καταναλωτικές συμβάσεις όταν ένας από τους συμβαλλόμενους ενεργεί μέσω επαγγελματία
ενδιάμεσου. Συγκεκριμένα, όταν ένας ιδιώτης απευθύνεται σε έναν επαγγελματία ενδιάμεσο 
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για να επωφεληθεί από τις τεχνικές και νομικές ικανότητές του, είναι λογικό να 
προστατεύεται ο έτερος συμβαλλόμενος με τον ίδιο τρόπο που θα προστατευόταν εάν 
συνήπτε σύμβαση με έναν επαγγελματία.

2. Οι καταχρηστικές ρήτρες

Πεδίο εφαρμογής

Επί του παρόντος, οι διατάξεις που αφορούν τις καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες 
εφαρμόζονται μόνο στους όρους που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης.

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα ήταν απαραίτητο να προστατευθεί ο 
καταναλωτής από όρους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης. 
Βεβαίως, η συμβατική ελευθερία πρέπει να διατηρηθεί ως αρχή, αλλά ο καταναλωτής δεν 
είναι πάντοτε σε θέση να αξιολογεί το εύρος των δεσμεύσεών του έναντι ενός επαγγελματία 
που διαθέτει τεχνική ικανότητα. 

Κατάλογοι

Ο κατάλογος που είναι προσαρτημένος στην ισχύουσα σήμερα οδηγία είναι καθαρά 
ενδεικτικός και επομένως επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες σε κάθε κράτος μέλος. Για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, η εισηγήτρια συνιστά 
τη δημιουργία ενός ευέλικτου μηχανισμού που θα προσφέρει μεγαλύτερη προστασία:

- Απαγορευμένες ρήτρες: σύντομος κατάλογος ρητρών που χαρακτηρίζουν τις πιο σημαντικές 
συμβατικές ανισορροπίες.

- Ρήτρες που εικάζεται ότι είναι καταχρηστικές: κατάλογος ρητρών τον μη καταχρηστικό 
χαρακτήρα των οποίων θα μπορούσε να αποδείξει ο επαγγελματίας.

- Λοιπές ρήτρες: όλες οι άλλες ρήτρες τον καταχρηστικό χαρακτήρα των οποίων θα 
μπορούσε να αποδείξει ο καταναλωτής διά της δικαστικής οδού.

Πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων που καθορίζουν τον καταχρηστικό χαρακτήρα των 
ρητρών

Η εισηγήτρια συνιστά την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των κριτηρίων που καθορίζουν 
τον καταχρηστικό χαρακτήρα των ρητρών σε όλους τους βασικούς όρους της σύμβασης, 
περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν το κύριο αντικείμενο και τον καθορισμό της 
τιμής. Συγκεκριμένα, ορισμένες συμβάσεις ασφάλισης, επί παραδείγματι, περιλαμβάνουν 
ρήτρες αποκλεισμού από την εγγύηση των οποίων ο καταχρηστικός χαρακτήρας είναι 
δυνατόν να μην αναγνωριστεί δυνάμει των υφιστάμενων διατάξεων, διότι η εν λόγω εγγύηση 
αποτελεί ακριβώς το αντικείμενο της σύμβασης.

4. Το δικαίωμα της ανάκλησης
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Διάρκεια και τρόποι υπολογισμού της περιόδου

Η εισηγήτρια συνιστά την ενοποίηση των τρόπων υπολογισμού της περιόδου, επιλέγοντας 
τον ημερολογιακό υπολογισμό (περιλαμβανομένων των αργιών, εφόσον διαφέρουν μεταξύ 
των κρατών μελών).

Θα ήταν επίσης σκόπιμο να καθοριστεί με σαφή τρόπο το σημείο εκκίνησης της περιόδου. Η 
εισηγήτρια προτείνει να οριστεί ως σημείο εκκίνησης η στιγμή κατά την οποία ο 
καταναλωτής είναι σε θέση να δώσει την ελεύθερη και εν επιγνώσει συγκατάθεσή του, 
δηλαδή όταν έχει το προϊόν στα χέρια του.

Αντιθέτως, η εισηγήτρια εκτιμά ότι η διάρκεια της περιόδου δεν φαίνεται πως μπορεί να 
ενοποιηθεί. Τα κράτη μέλη έχουν εν προκειμένω διαφορετικές παραδόσεις τις οποίες 
δηλώνουν ότι επιθυμούν να διατηρήσουν. Εξάλλου, οι περίοδοι ανταποκρίνονται σε 
διαφορετικούς στόχους που οπωσδήποτε δικαιολογούν την εφαρμογή διαφορετικών 
διαρκειών. Όσον αφορά τις πωλήσεις εξ αποστάσεως, το ζητούμενο είναι να επιτραπεί στον 
καταναλωτή να αποφασίσει για ένα αγαθό που δεν είχε στα χέρια του κατά τη στιγμή της 
σύναψης της συμφωνίας, ενώ στις πωλήσεις κατ’ οίκον το ζητούμενο είναι να του δοθεί η 
δυνατότητα να επανεξετάσει μια απόφαση που ενδεχομένως ελήφθη υπό το κράτος του 
αιφνιδιασμού.

Τρόποι άσκησης του δικαιώματος 

Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των οδηγιών (απλή 
επιστολή, συστημένη επιστολή, επιστροφή του εμπορεύματος). Εξάλλου, αρχίζουν να 
αναπτύσσονται ορισμένες πρακτικές που εμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματος της 
ανάκλησης (υποχρέωση απόκτησης ενός αριθμού επιστροφής πριν από την επιστροφή των 
προϊόντων, υποχρέωση επιστροφής στην αρχική συσκευασία που πρέπει να έχει παραμείνει 
άθικτη…). Τέλος, δεδομένης της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, η αποστολή ενός μηνύματος 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας πρέπει να αρκεί ως δήλωση της ανάκλησης.

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά θα 
ενισχυθεί σημαντικά εάν το οριζόντιο μέσο προβλέπει ότι ο καταναλωτής μπορεί να 
ανακαλέσει τη σύμβαση με οποιονδήποτε τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζει το 
αποδεικτικό της ανάκλησης.

5. Πώληση καταναλωτικών προϊόντων

Ορισμός της έννοιας της παράδοσης και ρύθμιση της μετάθεσης του κινδύνου

Επί του παρόντος, το ζήτημα του καθορισμού του συμβαλλόμενου που αναλαμβάνει τον 
κίνδυνο και το κόστος της αλλοίωσης του πωλούμενου προϊόντος ρυθμίζεται με διαφορετικό 
τρόπο στα διάφορα κράτη μέλη. Σε ορισμένα κράτη ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή τη 
στιγμή της σύναψης της σύμβασης, ενώ σε άλλα η μετάθεση του κινδύνου γίνεται τη στιγμή 
της παράδοσης.
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Η εισηγήτρια προτείνει την από κοινού ένταξη των δύο αυτών ζητημάτων στο οριζόντιο 
μέσο. Για την παροχή επαρκούς προστασίας στον καταναλωτή, η εισηγήτρια εκτιμά ότι η 
παράδοση πρέπει να νοείται ως η στιγμή κατά την οποία ο καταναλωτής έχει στη φυσική 
κατοχή του τα αγαθά, εκτός και εάν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συνάψει διαφορετική 
συμφωνία. Η μετάθεση του κινδύνου γίνεται τη στιγμή της παράδοσης. 

Άμεση ευθύνη των παραγωγών για μη συμμόρφωση

Η εισηγήτρια εκτιμά ότι δεν είναι σκόπιμο να ενταχθεί στο οριζόντιο μέσο η άμεση ευθύνη 
των παραγωγών για τη μη συμμόρφωση. Συγκεκριμένα, η οδηγία σχετικά με ορισμένες 
πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών μεταφέρθηκε πολύ 
πρόσφατα σε ορισμένα κράτη μέλη και δεν διαθέτουμε την απαραίτητη εμπειρία για να 
εκτιμήσουμε την καταλληλότητα ενδεχόμενων τροποποιήσεων. 

Εξάλλου, η θέσπιση της άμεσης ευθύνης του παραγωγού φαίνεται πως εγείρει αρκετές 
νομικές δυσκολίες, ορισμένες εκ των οποίων εμπίπτουν στο δίκαιο των συμβάσεων (όπως η 
αμφισβήτηση της σχετικότητας των αποτελεσμάτων των συμβάσεων).
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