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Η πρόταση της Επιτροπής και οι στόχοι της

Με την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δικαιώματα των καταναλωτών 
συγχωνεύονται τέσσερις υφιστάμενες κοινοτικές πράξεις1 σε μία ενιαία νομοθετική πράξη. Η 
πρόταση είναι αποτέλεσμα της επανεξέτασης του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία 
των καταναλωτών που ξεκίνησε το 2004, με στόχο την απλούστευση και συμπλήρωση του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου για την προστασία των καταναλωτών. Στην πρόταση 
οδηγίας που υποβλήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2008 ύστερα από διαδικασία διαβούλευσης και 
εκτίμηση επιπτώσεων προτείνεται η εφαρμογή της αρχής της πλήρους εναρμόνισης.

Η πρόταση επιδιώκει διττό στόχο, και συγκεκριμένα να διασφαλίσει: α) ότι οι καταναλωτές 
και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν εμπιστοσύνη σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών, και β) ότι οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, θα είναι σε θέση να παρέχουν 
τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους χωρίς περιττά εμπόδια στους καταναλωτές και στα 27 κράτη 
μέλη της Ένωσης. Στο ψήφισμά του σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου 
για την προστασία των καταναλωτών2, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τον διττό 
στόχο της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και της μείωσης της απροθυμίας 
των επιχειρήσεων για διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές.

Ο νομικός κατακερματισμός λειτουργεί αποτρεπτικά τόσο για τους καταναλωτές όσο και για 
τις επιχειρήσεις που εξετάζουν το ενδεχόμενο να προβούν σε εμπορικές δραστηριότητες σε 
διασυνοριακό επίπεδο. Οι καταναλωτές διαμαρτύρονται συχνά ότι δεν τους παρέχεται η 
δυνατότητα να επωφεληθούν πλήρως από την εσωτερική αγορά (ιδίως όταν κάνουν αγορές 
μέσω του διαδικτύου) καθώς οι πωλητές που δραστηριοποιούνται εκτός κάποιου κράτους 
μέλους είναι συνήθως απρόθυμοι να τηρήσουν τους διαφορετικούς κανόνες που ισχύουν κατά 
την είσοδο σε μια νέα αγορά3. Επιπλέον, οι πωλητές δεν διακινδυνεύουν να υποβληθούν 
αγωγές εναντίον τους σε άλλο κράτος μέλος. Η κατάσταση αυτή ενδέχεται να επιδεινωθεί 
περαιτέρω με την εφαρμογή των κανονισμών Βρυξέλλες Ι και Ρώμη Ι και των τυχόν σχετικών 
αποφάσεων που θα εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γεγονός που ενδέχεται να δυσχεράνει 
ακόμη περισσότερο τους όρους προσφοράς αγαθών σε διασυνοριακό επίπεδο μεταξύ των 
κρατών μελών της ΕΕ4. 

Παρότι τα περισσότερα μέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής παραδέχονται ότι το ζήτημα 
του νομικού κατακερματισμού πρέπει να αντιμετωπιστεί, η επικρατούσα γενικώς άποψη είναι 
                                               
1 Οδηγία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (93/13/ΕΚ), 
οδηγία σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (99/44/ΕΚ), 
οδηγία σχετικά με τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (97/7/ΕΚ) και οδηγία σχετικά με τις κατ’ οίκον πωλήσεις 
(85/577/ΕΚ).
2 Έκθεση σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για την 
προστασία των καταναλωτών/ Ag-0281/2007, έκθεση που υποβλήθηκε από την Béatrice Patrie.
3 Από ακρόαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) προέκυψε ότι οι 
επιχειρήσεις καλούνται να καταβάλουν παράλογες δαπάνες: 20 000 ευρώ/έτος/εθνική αγορά, μόνο για 
δαπάνες συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία.
4 Υπόθεση Alpenhof κατά Heller (C-144/09 – 24/04/2009, ακρόαση ενώπιον του ΔΕΚ στις 16.03.10) και
υπόθεση Pammer κατά Reederei Karl Schlüter (C-585/08 – 24.12.2008)
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ότι η προσέγγιση της πλήρους εναρμόνισης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι 
εφικτή πρακτικά στο στάδιο αυτό δεδομένης της φύσης και του πεδίου εφαρμογής της 
πρότασης. Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 
επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών και, όπως 
αναφέρθηκε ήδη στο έγγραφο εργασίας 2009 της Επιτροπής IMCO, τα μέλη της εν λόγω 
κοινοβουλευτικής επιτροπής τάσσονται υπέρ της εφαρμογής στοχοθετημένης πλήρους 
εναρμόνισης, ήτοι της πλήρους εναρμόνισης συγκεκριμένων πτυχών ορισμένων συμβάσεων, 
διατηρώντας παράλληλα το υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών1

                                               
1 Έγγραφο εργασίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών - IMCO/6/68476, 
υποβλήθηκε από την Arlene McCarthy
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Προπαρασκευαστικό έργο της επιτροπής

1. Διαβούλευση με ενδιαφερόμενους

Η Επιτροπή IMCO οργάνωσε δύο δημόσιες ακροάσεις1 σχετικά με την πρόταση από τις 
οποίες κατέστη σαφές ότι οι οργανώσεις καταναλωτών ανησυχούσαν για πιθανή υποβάθμιση 
του επιπέδου προστασίας των καταναλωτών μετά την πλήρη εναρμόνιση, υποστηρίζοντας ότι 
ορισμένα κράτη μέλη ενδέχεται να υποχρεωθούν να καταργήσουν συγκεκριμένες εθνικές 
διατάξεις. Οι επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά εστίασαν στον ισχύοντα επί του παρόντος 
νομικό κατακερματισμό και επιδοκίμασαν ως ορθή λύση την πρόταση των μελών της 
επιτροπής για την προσέγγιση της στοχοθετημένης πλήρους εναρμόνισης. Δήλωσαν ότι είναι 
πρόθυμες να δεχθούν πρόσθετα μέτρα προστασίας των καταναλωτών υπό τον όρο ότι τα 
μέτρα αυτά θα είναι αναλογικά, ισορροπημένα και εναρμονισμένα σε ολόκληρη την ΕΕ.

2. Ανταλλαγή απόψεων με εθνικά κοινοβούλια

Η επιτροπή πραγματοποίησε επίσης δύο ακροάσεις με εθνικά κοινοβούλια2 σύμφωνα με τους 
νέους μηχανισμούς που προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας. 

Σκέψεις σχετικά με την πρόταση

 Κεφάλαιο I – Αντικείμενο, ορισμοί και πεδίο εφαρμογής

Οι ορισμοί που περιέχονται στο άρθρο 2 οριοθετούν το πεδίο εφαρμογής της πρότασης 
συνολικά, αλλά και το πεδίο εφαρμογής των διαφόρων επιμέρους κεφαλαίων και διατάξεών 
της. Από τη διατύπωση των ορισμών εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό εάν κάποια 
συγκεκριμένη σύμβαση διέπεται από εναρμονισμένους κανόνες ή όχι. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ορισμών αυτών, του άρθρου 4 και του 
υπόλοιπου κειμένου. 

Κάποιοι ορισμοί πρέπει να αναδιατυπωθούν ώστε να καταστεί βέβαιο ότι εφαρμόζονται οι 
σωστοί κανόνες στις σωστές συμβάσεις προκειμένου να διασφαλίζεται έτσι η προστασία των 
καταναλωτών όταν αυτό απαιτείται, και ότι οι έμποροι δεν επιβαρύνονται με περιττούς 
περιορισμούς. Αρκετοί ορισμοί δεν είναι ικανοποιητικοί από νομικής άποψης και πρέπει να 
βελτιωθούν για λόγους συνοχής και ασφάλειας δικαίου. 

Μεταξύ των μελών της επιτροπής κερδίζει διαρκώς έδαφος η άποψη ότι οι ορισμοί πρέπει να 
υπάγονται σε στοχοθετημένη πλήρη εναρμόνιση. Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι οι 
εναρμονισμένοι ορισμοί θα έχουν πολύ περιορισμένο αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, αν οι 
αντίστοιχοι κανόνες προστασίας των καταναλωτών δεν υπαχθούν επίσης σε στοχοθετημένη 

                                               
1 2 Μαρτίου 2009, 29 Σεπτεμβρίου 2009

2 26 Ιανουαρίου 2009, 23 Φεβρουαρίου 2010
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πλήρη εναρμόνιση. Οι εναρμονισμένοι ορισμοί είναι απλώς το μέσο για την επίτευξη του 
σκοπού της άρσης των φραγμών που εντοπίζονται στην εσωτερική αγορά, όχι αυτοσκοπός.

Προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη για την εσωτερική αγορά, πρέπει να εξεταστεί 
προσεκτικά εάν είναι δυνατή η εφαρμογή των εναρμονισμένων ορισμών της πρότασης στο 
υπόλοιπο κοινοτικό κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών (δηλαδή στις συμβάσεις 
χρονομεριστικής μίσθωσης και στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης).

Πολλά μέλη της επιτροπής και πολλοί ενδιαφερόμενοι εκτιμούν ότι το άρθρο 3 προκαλεί 
σύγχυση και χρειάζεται αποσαφήνιση. Πράγματι, το άρθρο αυτό δεν παρέχει σαφή 
επισκόπηση του πεδίου εφαρμογής των διαφόρων επιμέρους κεφαλαίων, καθώς πρέπει να 
διαβάζεται σε συνδυασμό με αρκετές άλλες διατάξεις της πρότασης (και συγκεκριμένα με τα 
άρθρα 2, 8, 20, 21 και 30). Επί παραδείγματι, το κεφάλαιο ΙΙΙ αφορά τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις ενυπόθηκων δανείων (τα ενυπόθηκα δάνεια δεν καλύπτονται από την οδηγία περί 
καταναλωτικής πίστης), αλλά αυτό δεν καθίσταται άμεσα σαφές λόγω των πολλαπλών 
παραπομπών. Τη σύγχυση ενισχύει επιπλέον το γεγονός ότι το άρθρο 3 ρυθμίζει τη σχέση 
ορισμένων κεφαλαίων/διατάξεων με ισχύουσες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις. Το άρθρο 3 
πρέπει να συντομευθεί και να απλουστευθεί. Το πεδίο εφαρμογής κάθε κεφαλαίου ή η 
αλληλεπίδραση με άλλους κοινοτικούς κανόνες πρέπει να εξεταστούν κατά κεφάλαιο και, εάν 
παραστεί ανάγκη, κατά διάταξη. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε πλήρη αλλαγή της 
διάρθρωσης της πρότασης.

Το άρθρο 4 σχετικά με την πλήρη εναρμόνιση εγείρει επίσης ανησυχίες λόγω του μεγάλου 
φάσματος συμβάσεων που καλύπτει η πρόταση και του επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αρκετά μέλη της επιτροπής 
απορρίπτουν την προσέγγιση αυτή και ζητούν στοχοθετημένη πλήρη εναρμόνιση (ήτοι πλήρη 
εναρμόνιση ορισμένων πτυχών κάποιων συμβάσεων με ταυτόχρονη διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών). 

Στο άρθρο 4 πρέπει να αποσαφηνιστεί ο τρόπος εφαρμογής της στοχοθετημένης πλήρους 
εναρμόνισης σε συμβάσεις που καλύπτονται εν μέρει μόνο από την πρόταση (π.χ. σε 
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών οι οποίες εξαιρούνται μεν από το πεδίο εφαρμογής του 
κεφαλαίου IV, αλλά καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙ, σε ορισμένες περιπτώσεις από το 
κεφάλαιο ΙΙΙ, και από το κεφάλαιο V). Λογικά, οι συμβάσεις που εξαιρούνται μεν από το 
πεδίο εφαρμογής κάποιου κεφαλαίου, αλλά καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής άλλων 
κεφαλαίων πρέπει να υπάγονται αποκλειστικά σε στοχοθετημένη πλήρη εναρμόνιση όσον 
αφορά τις πτυχές τις οποίες ρυθμίζουν αυτά τα άλλα κεφάλαια. Όσον αφορά τις συμβάσεις 
που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής κάποιου κεφαλαίου, τα κράτη μέλη πρέπει να είναι 
ελεύθερα να ρυθμίζουν κατά βούληση τις πτυχές τις οποίες αφορά αυτό το κεφάλαιο. 

Εφαρμόζοντας την προσέγγιση της στοχοθετημένης πλήρους εναρμόνισης, οι φραγμοί στην 
εσωτερική αγορά δεν θα αρθούν παρά σταδιακά, γεγονός που δεν είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιητικό. Δεν πρέπει επομένως να αποκλειστεί το ενδεχόμενο της χρήσης ρήτρας 
αμοιβαίας αναγνώρισης για τομείς οι οποίοι δεν καλύπτονται από την πρόταση, όπως 
πρότεινε ήδη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια των συζητήσεων περί 
επανεξέτασης του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών. 

Χάρη στις συζητήσεις στους κόλπους της επιτροπής σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά τους 
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όρους χρήσης της στοχοθετημένης πλήρους εναρμόνισης στην πρόταση. Παρά τη διάσταση 
απόψεων σχετικά με το κατάλληλο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στο οποίο πρέπει 
να επιτευχθεί η στοχοθετημένη πλήρης εναρμόνιση, τα περισσότερα μέλη της επιτροπής και 
οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι συμφωνούν ότι η στοχοθετημένη πλήρης εναρμόνιση δεν 
πρέπει ούτε να μειώσει σημαντικά την προστασία των καταναλωτών στα κράτη μέλη ούτε να 
ευθυγραμμίσει συστηματικά τους κανόνες της ΕΕ με την πλέον περιοριστική/προστατευτική 
εθνική νομοθεσία. Συμφωνία υπάρχει γενικώς και ως προς το ότι οι εναρμονισμένοι κανόνες 
πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και ανθεκτικοί στον χρόνο, και ότι πρέπει να αξιολογηθεί 
προσεκτικά ο αντίκτυπός τους στα εθνικά νομικά συστήματα. 

 Κεφάλαιο II – Πληροφορίες για τον καταναλωτή

Τα περισσότερα μέλη της επιτροπής και οι περισσότεροι ενδιαφερόμενοι αναγνωρίζουν ότι οι 
καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα πριν από τη σύναψη σύμβασης, καθώς 
αυτό συνιστά βασική πτυχή της προστασίας των καταναλωτών. 

Οι γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης που περιέχονται στο κεφάλαιο ΙΙ δεν είναι νέες στην 
κοινοτική νομοθεσία (πρόκειται για συρραφή διατάξεων από την οδηγία για τις εξ 
αποστάσεως πωλήσεις και την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές) και, ως τέτοιες, 
δεν αμφισβητούνται ουσιαστικά, παρότι αρκετά μέλη της επιτροπής και αρκετοί 
ενδιαφερόμενοι αποδοκιμάζουν την προτίμηση προς την ποσότητα έναντι της ποιότητας όσον 
αφορά την ενημέρωση των καταναλωτών. 

Ωστόσο, λόγω της φύσης της πρότασης και του ευρέος φάσματος συμβάσεων που καλύπτει, 
επικρατεί γενικώς η αίσθηση ότι οι γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης του κεφαλαίου ΙΙ έχουν 
πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στα εθνικά νομικά συστήματα σε σύγκριση με παλαιότερα 
κοινοτικά μέτρα. Επιβάλλεται επομένως η λεπτομερής αξιολόγηση των νομικών και 
πρακτικών επιπλοκών του κεφαλαίου ΙΙ. Η υιοθέτηση ενιαίας προσέγγισης όσον αφορά τις 
απαιτήσεις ενημέρωσης έχει ασφαλώς νόημα για τις συμβάσεις των συνηθισμένων πωλήσεων 
ή για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, είναι όμως ακατάλληλη για ειδικές συμβάσεις (π.χ. 
συμβάσεις ακίνητης περιουσίας ή συμβάσεις παροχής χρηματοπιστωτικών και κοινωνικών
υπηρεσιών ή συμβάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας ή μεταφορών). 

Τέλος, θα πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της αλληλεπίδρασης μεταξύ του κεφαλαίου ΙΙ και 
των διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορούν τις απαιτήσεις ενημέρωσης, καθώς 
το μόνο που αναφέρεται σχετικά στην πρόταση είναι ότι εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της οδηγίας για τις υπηρεσίες και της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ενημέρωσης στην κοινοτική νομοθεσία, η συμπερίληψη ρήτρας 
γενικής/ειδικής νομοθεσίας παρόμοιας με εκείνη που περιέχεται στην οδηγία για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές θα παρείχε ενδεχομένως μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. 

 Κεφάλαιο ΙΙΙ – Ενημέρωση του καταναλωτή και δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ 
αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος
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Από τις συζητήσεις στους κόλπους της επιτροπής προκύπτει σχετική συναίνεση όσον αφορά 
το κεφάλαιο ΙΙΙ, το οποίο θεσπίζει σαφείς κανόνες για τις απαιτήσεις ενημέρωσης και το 
δικαίωμα υπαναχώρησης σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος. 

Πολλά μέλη της επιτροπής και πολλοί ενδιαφερόμενοι συμφωνούν καταρχήν ότι δεν έχει 
νόημα να υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες σε κάθε κράτος μέλος για την περίοδο 
υπαναχώρησης (αφετηρία, διάρκεια, υπολογισμός, λήξη, συνέπειες, κ.λπ.). Η γενική
εκτίμηση είναι ότι η πρόταση συνιστά καλή ευκαιρία για να δοθεί τέλος στη σύγχυση και να 
αρθούν οι φραγμοί που υπάρχουν στην εσωτερική αγορά λόγω του συνονθυλεύματος των 
διαφορετικών μεταξύ τους κανόνων που ισχύουν επί του παρόντος. Ορισμένα μέλη της 
επιτροπής εκτιμούν, ωστόσο, ότι κάποιες εθνικές ιδιαιτερότητες δεν μπορούν να 
αντικατασταθούν από άλλα αποτελεσματικά μέσα προστασίας των καταναλωτών.  

Η επιτροπή επικεντρώνει την προσοχή της σε ορισμένες πτυχές του κεφαλαίου ΙΙΙ οι οποίες 
θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μείωση της προστασίας των καταναλωτών σε 
κάποια κράτη μέλη (συγκεκριμένα όσον αφορά περιπτώσεις παράλειψης της ενημέρωσης των 
καταναλωτών). Επισημαίνεται ακόμη, καθώς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η κριτική που 
διατυπώθηκε ότι το κεφάλαιο ΙΙΙ είναι αδικαιολόγητα φιλικό προς τους καταναλωτές. 
Ορισμένα μέλη της επιτροπής και ορισμένοι ενδιαφερόμενοι εκτιμούν για παράδειγμα ότι το 
πεδίο εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και τις συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος είναι ιδιαίτερα ευρύ και ότι οι επίσημες απαιτήσεις και οι 
κανόνες υπαναχώρησης είναι ιδιαίτερα περιοριστικοί, ιδίως για τις συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος.

Όλοι συμφωνούν γενικώς ότι το κεφάλαιο ΙΙΙ πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτευχθεί 
δίκαιη ισορροπία ανάμεσα στα συμφέροντα των καταναλωτών και των εμπόρων που πωλούν 
εξ αποστάσεως/εκτός εμπορικού καταστήματος. Ο κατάλογος εξαιρέσεων του άρθρου 19 
πρέπει να παραμείνει σύντομος και απλός. Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται οι σωστοί 
κανόνες στις σωστές συμβάσεις, δηλαδή να προστατεύονται οι καταναλωτές όταν αυτό 
απαιτείται και να μην επιβαρύνονται οι έμποροι με περιττούς περιορισμούς. Συγκεκριμένα, οι 
συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών που συνάπτονται σε ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες (όπως το eBay) θα υπόκεινται –και πρέπει να υπόκεινται– σε όλους τους κανόνες 
προστασίας των καταναλωτών. Οι καταναλωτές μπορεί να επιβαρύνονται με τα έξοδα 
αποστολής μόνο εάν η αξία των αγαθών δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ. Επιπλέον, πρέπει να 
βρεθεί λύση για τους επαγγελματίες που παρέχουν τακτικά υπηρεσίες σε καταναλωτές εκτός 
εμπορικού καταστήματος ή συνάπτουν εξ αποστάσεως συμβάσεις. Πρέπει να προβλεφθεί 
επαρκής ευελιξία όσον αφορά την έναρξη της περιόδου υπαναχώρησης: κατά κανόνα, η 
περίοδος υπαναχώρησης ξεκινά με την παράδοση των αγαθών. Όμως, για ορισμένα 
επιχειρηματικά μοντέλα απαιτούνται περισσότερο πρακτικές λύσεις.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών, πρέπει 
ενδεχομένως να πραγματοποιηθούν και άλλες βελτιώσεις στην πρόταση. Θα μπορούσε π.χ. 
να προστεθεί ένα πρότυπο κειμένου το οποίο θα περιέχει όλες τις συναφείς με την 
υπαναχώρηση πληροφορίες. Το κείμενο αυτό θα μπορούν απλώς «να το αντιγράφουν και να 
το επικολλούν» οι έμποροι σε ολόκληρη την ΕΕ. 
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 Κεφάλαιο IV – Άλλα ειδικά δικαιώματα του καταναλωτή ως προς τις συμβάσεις πώλησης

Πολλές ανησυχίες διατυπώθηκαν στους κόλπους της επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις που 
θα έχει το κεφάλαιο IV στην προστασία των καταναλωτών στα κράτη μέλη. Αρκετά μέλη της 
επιτροπής και αρκετοί ενδιαφερόμενοι άσκησαν κριτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι 
εναρμόνισε τη νομική εγγύηση περί έλλειψης συμμόρφωσης βάσει των ελάχιστων προτύπων 
τα οποία προβλέπει η οδηγία για την πώληση αγαθών, χωρίς να λάβει υπόψη της τις εθνικές 
ιδιαιτερότητες. Αρκετά μέλη της επιτροπής και αρκετοί ενδιαφερόμενοι συμφωνούν ότι η 
πρόταση, εάν εγκριθεί ως έχει, θα υποχρεώσει ορισμένα κράτη μέλη να καταργήσουν 
κατοχυρωμένα εδώ και καιρό δικαιώματα καταναλωτών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παραδέχθηκε, εμμέσως ωστόσο, το πρόβλημα αυτό σε επεξηγηματικό σημείωμα που εξέδωσε 
προς την Επιτροπή IMCO τον Σεπτέμβριο του 2009, εφιστώντας, ωστόσο, την προσοχή των 
μελών της εν λόγω επιτροπής στο γεγονός ότι ορισμένα από αυτά τα κατοχυρωμένα εδώ και 
καιρό δικαιώματα δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικά και ως εκ τούτου σπανίως μπορούν να 
εφαρμοστούν από τα δικαστήρια.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στους κόλπους της επιτροπής τέθηκαν επανειλημμένως 
δύο ζητήματα: αφενός η ιεραρχία των μέσων έννομης προστασίας που θα έχει στη διάθεσή 
του ο καταναλωτής σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης και αφετέρου η διάρκεια της 
περιόδου ευθύνης του εμπόρου σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης. 

Όσον αφορά την ιεραρχία των μέσων έννομης προστασίας, εντοπίζονται δύο προβλήματα. 
Πρώτον, σε πολύ λίγα κράτη μέλη ο καταναλωτής έχει στη διάθεσή του όλα τα μέσα 
προστασίας (επιδιόρθωση, αντικατάσταση, μείωση της τιμής και ακύρωση της σύμβασης) σε 
περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης. Δεύτερον, στην Ιρλανδία και στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο 
καταναλωτής έχει δικαίωμα να απορρίψει αμέσως τα αγαθά (ακύρωση της σύμβασης) εάν 
είναι σε θέση ο ίδιος να αποδείξει την έλλειψη συμμόρφωσης (δεν ισχύει αντιστροφή του 
βάρους της απόδειξης για τον καταναλωτή λόγω του δικαιώματος της απόρριψης). Είναι 
σαφές ότι οι κανόνες αυτοί δεν συμβαδίζουν με την εναρμονισμένη ιεραρχία των μέσων 
έννομης προστασίας την οποία προβλέπει το άρθρο 26 της πρότασης.  

Όσον αφορά τη διάρκεια της περιόδου ευθύνης του εμπόρου σε περίπτωση έλλειψης 
συμμόρφωσης, εντοπίζονται διάφορα προβλήματα: Αρκετά κράτη μέλη προβλέπουν 
μεγαλύτερη περίοδο ευθύνης (σε ορισμένες χώρες ισχύει για όλα τα προϊόντα, σε άλλες μόνο 
για τα οικοδομικά υλικά, ενώ σε ένα κράτος μέλος αφορά μόνο τα διαρκή αγαθά). Στη 
Φινλανδία και στις Κάτω Χώρες, η περίοδος ευθύνης του εμπόρου εξαρτάται βασικά από την 
προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του προϊόντος (την οποία αποφασίζει ο δικαστής κατά 
περίπτωση). Τέλος, στο Βέλγιο, τη Γαλλία και το Λουξεμβούργο, οι έμποροι είναι δυνατόν να 
θεωρηθούν υπεύθυνοι εάν ο καταναλωτής εντοπίσει κρυφό (σοβαρό) ελάττωμα κατά τα δύο 
πρώτα χρόνια μετά την αγορά του προϊόντος (προβλέπεται περίοδος παραγραφής – σχετικά 
σύντομη στη Γαλλία, μεγαλύτερη στο Βέλγιο) και εάν είναι σε θέση ο ίδιος να αποδείξει ότι 
το ελάττωμα υπήρχε ήδη κατά τη στιγμή της παράδοσης του προϊόντος (δεν ισχύει 
αντιστροφή του βάρους της απόδειξης για τον καταναλωτή λόγω «κρυφών ελαττωμάτων»). 
Είναι σαφές ότι οι κανόνες αυτοί δεν συμβαδίζουν με την εναρμονισμένη διετή περίοδο 
ευθύνης που αρχίζει με την παράδοση των αγαθών την οποία προβλέπει το άρθρο 28 της 
πρότασης.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων στους κόλπους της επιτροπής ανέκυψαν και άλλα 
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ζητήματα όπως η επιλογή των μέσων έννομης προστασίας και η κοινοποίηση της έλλειψης 
συμμόρφωσης. Πολλά μέλη της επιτροπής εκτιμούν ότι πρέπει να επανεξεταστεί η διάταξη με 
την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επιλέγει ο έμπορος μεταξύ επιδιόρθωσης και 
αντικατάστασης (όταν η έλλειψη συμμόρφωσης κοινοποιείται πρώτα από τον καταναλωτή). 
Η άποψη που επικρατεί γενικώς είναι ότι ο καταναλωτής δεν πρέπει να υποχρεούται να 
κοινοποιεί την έλλειψη συμμόρφωσης στον έμπορο εντός δύο μηνών. Ως εκ τούτου, η 
πρόταση θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Ακόμη, πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά οι επιπτώσεις των διατάξεων περί παράδοσης 
των προϊόντων και μεταβίβασης του κινδύνου στην έννομη τάξη των κρατών μελών και ο 
τρόπος πιθανής εφαρμογής τους στην πράξη. 

Από όλες αυτές τις συζητήσεις προκύπτει ότι το κεφάλαιο IV μπορεί να υπαχθεί σε 
στοχοθετημένη πλήρη εναρμόνιση μόνο εάν επιτευχθεί συμφωνία για κοινό καθεστώς 
εγγυήσεων το οποίο θα παρέχει σε όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές επίπεδο προστασίας 
παρόμοιο με εκείνο που διαθέτουν σήμερα. Προκειμένου να γίνει αυτό, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών που ισχύουν επί του παρόντος στα διάφορα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξεταστούν ως προς την αποτελεσματικότητα που έχουν για τον καταναλωτή (ήτοι εάν 
μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα από τα δικαστήρια). Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στο βάρος της απόδειξης.

 Κεφάλαιο V – Δικαιώματα του καταναλωτή σχετικά με τις συμβατικές ρήτρες

Από τις διάφορες ανταλλαγές απόψεων προκύπτει ότι πολλά μέλη της επιτροπής και πολλοί 
ενδιαφερόμενοι εκφράζουν επιφυλάξεις για το κεφάλαιο V. 

Αναντίρρητα, η πλειονότητα των μελών της επιτροπής και των ενδιαφερομένων συμφωνεί με 
τον σκοπό της εναρμόνισης της γενικής διάταξης περί καταχρηστικών συμβατικών ρητρών, 
υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση. Εκτιμάται πάντως ευρέως 
ότι στο στάδιο αυτό δεν πρέπει να εναρμονιστούν οι μαύρες και γκρίζες λίστες 
καταχρηστικών συμβατικών ρητρών προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσμενείς 
συνέπειες (διαγραφή όρων από υφιστάμενους εθνικούς καταλόγους, μείωση του επιπέδου 
ασφάλειας δικαίου με αποτέλεσμα την υποβολή σωρείας αγωγών σε ολόκληρη την ΕΕ, 
έλλειψη ευελιξίας, κ.λπ.). Συναίνεση υπάρχει ως προς το ότι τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να 
διατηρήσουν τις δικές τους λίστες καταχρηστικών συμβατικών ρητρών εφόσον βεβαίως 
συνάδουν με τη γενική ρήτρα και με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.

Θα πρέπει, ωστόσο, να είναι δυνατή η απαγόρευση μικρού αριθμού καταχρηστικών 
συμβατικών όρων σε επίπεδο ΕΕ και να διασφαλίζεται ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
διατηρούν ή να υιοθετούν αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις σε αυτόν τον σχετικώς αυστηρά 
εναρμονισμένο τομέα. Δυνάμει της αρχής του πλήρους δημοκρατικού ελέγχου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόταση της Επιτροπής περί απαγόρευσης πρόσθετων 
καταχρηστικών όρων μέσω της διαδικασίας της επιτροπολογίας δεν φαίνεται να αποτελεί την 
προτιμώμενη προσέγγιση στο στάδιο αυτό. Οι νέες διατάξεις που περιέχονται στη Συνθήκη 
της Λισαβόνας σχετικά με τη διαδικασία της επιτροπολογίας πρέπει να αξιολογηθούν 
προσεκτικά προτού ληφθούν αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα.
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Συμπέρασμα

Σύμφωνα με τη Συνθήκη και δεδομένου ότι το Συμβούλιο δεν έχει σημειώσει ικανοποιητική 
πρόοδο, η επιτροπή θα συνεχίσει τις εργασίες της βασιζόμενη μόνο στην πρόταση της 
Επιτροπής. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ, είναι ύψιστης 
σημασίας η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων δικαιωμάτων των 
καταναλωτών, να διασφαλιστεί, δηλαδή, ότι τα δικαιώματα αυτά είναι σαφή και απλά, ότι οι 
καταναλωτές, οι έμποροι και οι δημόσιοι λειτουργοί τα γνωρίζουν καλά και ότι, ως εκ τούτου, 
εφαρμόζονται ορθά: η επίγνωση συνιστά παράγοντα ζωτικής σημασίας.

Είναι βέβαιο ότι η στοχοθετημένη πλήρης εναρμόνιση θα συμβάλει στη βελτίωση της 
προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ. Ωστόσο, χρειάζεται πολλή δουλειά για 
τον κατά περίπτωση καθορισμό των κανόνων που πρέπει να εναρμονιστούν προκειμένου να 
διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η παράλληλη διατήρηση του υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί κατάλληλο επίπεδο συνοχής ανάμεσα 
στην πρόταση, το κοινό πλαίσιο αναφοράς και το υπόλοιπο κοινοτικό κεκτημένο για την 
προστασία των καταναλωτών. Αξιέπαινη είναι η δήλωση στην οποία προέβη η Επιτροπή 
κατά τη διάρκεια της τελευταίας ακρόασης των εθνικών κοινοβουλίων, με την οποία 
επανέλαβε ότι σκοπεύει να ακούσει προσεκτικά το Κοινοβούλιο και να εργαστεί με πολύ 
ανοιχτό πνεύμα. 

Τέλος, θα εκπονηθεί πρόσθετη ανάλυση προκειμένου να εξακριβωθεί πλήρως εάν η 
μελλοντική οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών επιτρέπει πράγματι σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους να επωφελούνται από την εσωτερική αγορά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είναι ο συννομοθέτης και οφείλει να αναλάβει πλήρη ευθύνη για τις συνέπειες της οδηγίας.


