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Εισαγωγή και σύνοψη

Η πρόταση νέας γενικής οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών αποτελεί την πλέον 
φιλόδοξη τροποποίηση που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι στιγμής στην 
προσέγγιση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρώπη. Συνενώνει 
τέσσερα υπάρχοντα κοινοτικά νομοθετήματα σε μία ενιαία οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών και εφαρμόζει την αρχή της πλήρους εναρμόνισης σε αυτό το σύνολο κανόνων
δικαίου. Η γενική αυτή διάταξη έρχεται σε αντίθεση με την ισχύουσα εφαρμογή της πλήρους 
εναρμόνισης στη νομοθεσία περί καταναλωτών η οποία, εκτός από την προσφάτως 
εισαχθείσα οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, εφαρμόζεται με στοχοθετημένο 
τρόπο και περιορίζεται ανά τομέα, όπως συμβαίνει και με την οδηγία για τις συμβάσεις 
καταναλωτικής πίστης και με τη νέα οδηγία για τις συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης· σε 
αμφότερες τις περιπτώσεις συνοδεύεται από μεγάλο αριθμό παρεκκλίσεων.

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) αποφάσισε να 
πραγματοποιήσει μια ανάλυση της εκτίμησης των επιπτώσεων που διενήργησε η Επιτροπή 
για να διαπιστώσει αν η πρόταση υποστηρίζεται από ισχυρά στοιχεία και, επίσης, να 
διεξαγάγει μια δημόσια ακρόαση με εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενους. Μετά το πλήθος 
διαβημάτων από ενδιαφερόμενους που έλαβε η επιτροπή, προγραμμάτισε επίσης μια 
ηλεκτρονική διαβούλευση με θέμα κάποια βασικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
ενημερώσει με συγκροτημένο τρόπο σχετικά με το έργο της.

Συνοπτικά, τα μέλη της Επιτροπής IMCO συμφωνούν ως προς την παροχή στήριξης στον 
διττό στόχο της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις,
απλουστεύοντας τους κανόνες για τις επιχειρήσεις και στα 27 κράτη μέλη και διασφαλίζοντας 
ότι οι καταναλωτές θα απολαύουν υψηλό επίπεδο προστασίας κατά την πρόσβασή τους σε 
αγαθά και υπηρεσίες. Ενώ υποστηρίζει αυτούς τους στόχους, είναι σημαντικό να εξεταστούν 
οι επιπτώσεις που θα έχει η πρόταση στην πράξη, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της
στα υφιστάμενα δικαιώματα και μέσα έννομης προστασίας, καθώς και στην ισορροπία με τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο. Τα οφέλη της πρότασης για όλους τους 
ενδιαφερόμενους πρέπει να παρουσιαστούν με σαφήνεια, προκειμένου να κερδίσει η πρόταση 
τη στήριξη των πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Το παρόν έγγραφο καταλήγει προτείνοντας μια 
σειρά δράσεων παρακολούθησης που θα βοηθήσουν τους νομοθέτες να προωθήσουν 
περαιτέρω αυτή την πρόταση.

Η πρόταση της Επιτροπής και οι στόχοι της

Ο βασικός διττός στόχος για την εσωτερική αγορά στον τομέα των καταναλωτών πρέπει να 
είναι η διασφάλιση:

(i) ότι οι καταναλωτές και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν εμπιστοσύνη σε ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ, και
(ii) 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.

Οι στόχοι αυτοί επιβεβαιώθηκαν στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτόν τον 
τομέα, μεταξύ άλλων στο ψήφισμά του της 6ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με το Πράσινο 
Βιβλίο σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των 
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καταναλωτών (έκθεση Patrie).

Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής για τα δικαιώματα των καταναλωτών 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. Στις 8 Οκτωβρίου 2008, μετά 
από μια διαδικασία διαβούλευσης και εκτίμηση των επιπτώσεων, η Επιτροπή κατέθεσε 
πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, η οποία συγχωνεύει τέσσερις 
υπάρχουσες οδηγίες, –την οδηγία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές (93/13/ΕΚ), την οδηγία σχετικά με ορισμένες πτυχές της 
πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (99/44/ΕΚ), την οδηγία για τις εξ 
αποστάσεως συμβάσεις (97/7/ΕΚ) και την οδηγία για τις κατ’ οίκον πωλήσεις (85/577/ΕΚ)–
σε μια ενιαία «οριζόντια» οδηγία που στοχεύει στο να απλουστεύσει και να επικαιροποιήσει 
τους υφιστάμενους κανόνες, αίροντας τις ασυνέπειες και καλύπτοντας τα κενά. Οι αλλαγές 
αυτές θα ενισχύσουν, κατά την άποψη της Επιτροπής, την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
και θα μειώσουν την απροθυμία των επιχειρήσεων για διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές. 
Η πρόταση αυτή προστίθεται σε μια επικαιροποιημένη και αναθεωρημένη τομεακή 
νομοθεσία που έχει ήδη εγκριθεί για τις συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης 
(2008/122/ΕΚ) και τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης (2008/48/ΕΚ).

Στην εκτίμηση των επιπτώσεων που διενήργησε (SEC 2008/2547), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
αναγνωρίζει ότι μολονότι υπάρχουν αρκετά πρακτικά και διαρθρωτικά εμπόδια στην ορθή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
(B2C), όπως για παράδειγμα γλωσσικά και υλικοτεχνικά εμπόδια, ο νομικός 
κατακερματισμός των κανόνων για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την εσωτερική αγορά και την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στις διασυνοριακές αγορές. Η Επιτροπή IMCO κάλεσε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να υποβάλει μια αναλυτικότερη εκτίμηση των επιπτώσεων και να επιληφθεί των 
ελλείψεων που παρατηρήθηκαν· για παράδειγμα, η Επιτροπή ισχυρίζεται ότι ο νομικός 
κατακερματισμός αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την εσωτερική αγορά, αλλά δεν παρέχει 
κανένα στοιχείο, πέρα από την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου 2008, για να υποστηρίξει αυτόν 
τον ισχυρισμό. Επιπλέον, όταν αξιολογεί τον οικονομικό αντίκτυπο της πρότασης, η 
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της μόνο τον αντίκτυπο των απαιτήσεων ενημέρωσης. Η εκτίμηση 
των επιπτώσεων θα πρέπει να παρουσιάζει επίσης το πλήρες κόστος και τα οφέλη της 
πρότασης και τις εναλλακτικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης/μείωσης της 
περιόδου εγγυήσεων, της διάρκειας της περιόδου υπαναχώρησης, της σειράς με την οποία ο 
καταναλωτής μπορεί να καταφύγει στα μέσα έννομης προστασίας, της επέκτασης του πεδίου 
εφαρμογής όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης εξ αποστάσεως και τις συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος, καθώς και της ευθύνης των παραγωγών. Τέλος, η Επιτροπή δεν 
έχει παράσχει επαρκώς λεπτομερή ανάλυση των νομικών επιπτώσεων της πρότασης και δεν 
έχει διεξαχθεί κατάλληλη εκτίμηση του αντίκτυπου της πρότασης στην εθνική νομοθεσία.

Επομένως, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. Πρέπει να καταδειχθεί πλήρως με ποιον τρόπο η πρόταση επιφέρει 
προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές επιπροσθέτως των όσων θα μπορούσαν να 
επιτευχθούν από μεμονωμένες ενέργειες των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Πέραν αυτών 
των προβληματισμών, είναι απαραίτητο να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια κατόπιν του 
ισχυρισμού της Επιτροπής ότι ορισμένα δικαιώματα που υπάρχουν στο εθνικό δίκαιο των 
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συμβάσεων δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας· παρόλο που 
εφαρμόζονται σε συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές οι οποίες περιλαμβάνονται στο 
πεδίο εφαρμογής (βλ. ειδικότερα την έλλειψη συμμόρφωσης στη σελίδα 5). Αν ο ισχυρισμός 
αυτός είναι ακριβής, η πρόταση θα έχει σχετικά μικρότερο αντίκτυπο στο ζήτημα της 
επικουρικότητας στους θιγόμενους τομείς. Ωστόσο, ο συνεχιζόμενος κατακερματισμός της 
αγοράς που συνεπάγεται η διατήρηση αυτών των δικαιωμάτων θα έθετε υπό αμφισβήτηση 
την καταλληλότητα των μέτρων για την επίτευξη των στόχων της πρότασης. Έχει επίσης
κάποιον αντίκτυπο στο ζήτημα της αναλογικότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, και ενώ υπάρχει ευρεία συμφωνία επί των στόχων υψηλού επιπέδου για 
την εσωτερική αγορά στον τομέα της προστασίας του καταναλωτή, μια σειρά από βασικές 
πτυχές έχουν τεθεί υπό συζήτηση. 

Εξέταση των βασικών πτυχών της πρότασης

Το επίπεδο της εναρμόνισης

Η πρόταση ορίζει την αρχή της πλήρους εναρμόνισης. Ο τομέας που εναρμονίζεται με την 
εν λόγω οδηγία καλύπτει κανόνες σχετικά με την ενημέρωση, το δικαίωμα υπαναχώρησης για 
εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, τα δικαιώματα των 
καταναλωτών όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης και τις καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες 
στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές. 

Στην έκθεση Patrie το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπογραμμίζει ότι η πλήρης εναρμόνιση δεν 
πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση του επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και, ως εκ 
τούτου, ζητεί τη στοχοθετημένη πλήρη εναρμόνιση, ήτοι την πλήρη εναρμόνιση ορισμένων 
διατάξεων που θα αποφασιστεί κατά περίπτωση. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
επεσήμανε ότι η εναρμόνιση δεν πρέπει να οδηγήσει σε υποβάθμιση του επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών που έχει επιτευχθεί μέσω ορισμένων εθνικών διατάξεων.

Υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις μεταξύ των ενδιαφερομένων που συμμετείχαν στη 
διαβούλευση με την Επιτροπή IMCO. Οι απόψεις αυτές τείνουν να οδηγήσουν σε πόλωση 
μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας, που σε γενικές γραμμές επικροτεί, και των ομάδων 
καταναλωτών, που σε γενικές γραμμές αποδοκιμάζουν την πρόταση στην παρούσα μορφή 
της. Η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρηματικών ενώσεων υποστηρίζει την πλήρη ή 
στοχοθετημένη πλήρη εναρμόνιση. Θα συμβάλει, κατά την άποψή τους, στη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και θα μπορούσε να την καταστήσει πιο ανταγωνιστική,
μειώνοντας την απροθυμία διεξαγωγής διασυνοριακών συναλλαγών, καθώς και τη διοικητική 
επιβάρυνση και το κόστος συμμόρφωσης των εμπόρων. Η πλειονότητα των ενώσεων 
καταναλωτών υποστηρίζει την ελάχιστη εναρμόνιση, με το σκεπτικό ότι η πρόταση θίγει τα 
ήδη κεκτημένα δικαιώματα που αποτελούν μέρος του κοινοτικού κεκτημένου, και ότι 
οιοσδήποτε περιορισμός των δικαιωμάτων των καταναλωτών είναι απαράδεκτος. Οι 
εκπρόσωποι των καταναλωτών είναι της άποψης ότι οι επιπτώσεις της πλήρους εναρμόνισης 
θα ήταν υπερβολικές και δυσανάλογες ως προς τους δεδηλωμένους στόχους της πρότασης. 

Πεδίο εφαρμογής
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Η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών αφορά τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων 
και καταναλωτών για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Γενικά, καλύπτονται όλες οι 
συμβάσεις πώλησης, ήτοι οι αγορές που γίνονται σε κατάστημα, εξ αποστάσεως ή εκτός 
εμπορικού καταστήματος. Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καλύπτονται μόνο από τους 
κανόνες σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, και τα ενυπόθηκα δάνεια ή 
άλλα είδη δανείων επί ακινήτων, οι διαπραγματεύσεις για τα οποία διεξάγονται στην κατοικία 
του καταναλωτή, βάσει των κανόνων για πωλήσεις εκτός εμπορικού καταστήματος. Ομοίως, 
μόνο οι κανόνες σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων ισχύουν για τη 
χρονομεριστική μίσθωση και για τα οργανωμένα ταξίδια. 

Εκφράστηκαν ορισμένοι ειδικοί προβληματισμοί όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας. Αρκετοί εκπρόσωποι επιχειρήσεων ζήτησαν την εισαγωγή μιας ρήτρας που θα 
δηλώνει με σαφήνεια ότι δεν καλύπτονται οι συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων. Οι 
πάροχοι μικρών δανείων σε καταναλωτές επεδίωξαν τη σαφήνεια της νομοθεσίας όσον 
αφορά τη δυνατότητα εφαρμογής της σε ποσά μικρότερα του ορίου για την οδηγία σχετικά με 
την καταναλωτική πίστη. Ορισμένοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων εξέφρασαν τον 
προβληματισμό τους σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για τις συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος της οδηγίας σε συναλλαγές μικρής αξίας. Οι οργανώσεις 
καταναλωτών αντιτέθηκαν στην εξαίρεση των ψηφιακών προϊόντων από αυτές τις διατάξεις 
για τον λόγο ότι δεν διασφαλίζεται η μελλοντική βιωσιμότητα της πρότασης. Οι επιχειρήσεις 
του ψηφιακού κλάδου υποστήριξαν, ωστόσο, αυτή την εξαίρεση, δηλώνοντας ότι τα προϊόντα 
που διαθέτουν άδεια δεν πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα υπόλοιπα προϊόντα. Οι 
ενδιαφερόμενοι από τις οργανώσεις των επιχειρήσεων και τις οργανώσεις των καταναλωτών 
εξέφρασαν τη λύπη τους για την εξαίρεση των οργανωμένων ταξιδιών από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας.

Γενικά, οι προτεινόμενοι ορισμοί του «καταναλωτή» και του «εμπόρου» έτυχαν θετικής 
υποδοχής από τους ενδιαφερόμενους. Ζητήθηκε να διευκρινιστεί η μεταχείριση των μεικτών
συμβάσεων από φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν και ως ιδιώτες καταναλωτές, αλλά και ως 
φορείς εμπορικής εκμετάλλευσης. Θα μπορούσαν να εισαχθούν ειδικές διατάξεις για τους 
ευάλωτους καταναλωτές ή για τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Οι προτεινόμενοι ορισμοί 
θα πρέπει να αναλυθούν περαιτέρω, καθώς έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο πεδίο εφαρμογής 
της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών.

Ενημέρωση των καταναλωτών και δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως 
συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εναρμονίζεται στις δεκατέσσερις ημέρες για τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος. Η πρόταση δημιουργεί επίσης ένα 
τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης. Η εισαγωγή μιας εναρμονισμένης μεθόδου 
υπολογισμού για την περίοδο υπαναχώρησης έγινε γενικά αποδεκτή με ικανοποίηση από τους 
διάφορους ενδιαφερόμενους. Αρκετές οργανώσεις καταναλωτών δεν υποστήριξαν την 
εισαγωγή της υποχρέωσης του καταναλωτή να ενημερώνει για την απόφασή του να 
υπαναχωρήσει σε σταθερό εναπόθεμα. Οι ομάδες καταναλωτών αμφισβήτησαν επίσης τον 
κατάλογο των εξαιρέσεων από το δικαίωμα υπαναχώρησης, όπως η εξαίρεση των υπηρεσιών 
η παροχή των οποίων έχει αρχίσει κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης.
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Οι απόψεις διαφοροποιήθηκαν όσον αφορά την παράταση της περιόδου υπαναχώρησης σε 
περίπτωση ελλιπούς ενημέρωσης· οι επιχειρηματικές οργανώσεις εξέφρασαν την ανησυχία 
τους για τις πιθανές ζημίες που θα μπορούσαν να υποστούν από καταναλωτές που 
υπαναχωρούν κατά την παραταθείσα περίοδο, ενώ οι οργανώσεις καταναλωτών ζήτησαν την 
πρόβλεψη ισχυρότερων κυρώσεων.

Έλλειψη συμμόρφωσης

Η πρόταση υποστηρίζει την αρχή ότι ο έμπορος ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για 
περίοδο δύο ετών, όταν τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τους όρους της σύμβασης. 
Καθώς εφαρμόζεται πλήρης εναρμόνιση, η πρόταση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση 
της περιόδου ευθύνης για κάποια κράτη μέλη που προβλέπουν μεγαλύτερη περίοδο, είτε είναι
έξι έτη είτε επ’ αόριστον όπως σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάποιες οργανώσεις καταναλωτών 
εξέφρασαν τον φόβο ότι η μείωση αυτή θα οδηγούσε σε αύξηση του αριθμού των εμπορικών 
συμφωνιών «εγγυήσεων μεγαλύτερης διάρκειας» που διατίθενται στους καταναλωτές. Το 
ζήτημα αυτό εξετάστηκε επίσης σε μια μελέτη που ανατέθηκε από την Επιτροπή IMCO, 
σύμφωνα με την οποία τα μέσα έννομης προστασίας για τους καταναλωτές ήταν 
περιορισμένα στην πράξη μετά την αρχική περίοδο των έξι μηνών κατά τη διάρκεια της 
οποίας ο έμπορος φέρει το βάρος της απόδειξης.

Ορισμένες καταναλωτικές και επιχειρηματικές οργανώσεις ζήτησαν την εισαγωγή της 
άμεσης ευθύνης του παραγωγού στην πρόταση.

Η ιεραρχία των μέσων έννομης προστασίας που διατίθενται στους καταναλωτές στην 
περίπτωση της έλλειψης συμμόρφωσης προκάλεσε πολλά σχόλια. Οι οργανώσεις 
καταναλωτών αντιτέθηκαν σθεναρά στην επιλογή των μέσων έννομης προστασίας από τον 
έμπορο, θεωρώντας ότι η επιλογή μεταξύ της επιδιόρθωσης, της επιστροφής του 
καταβληθέντος ποσού ή της αντικατάστασης πρέπει να ανήκει στον καταναλωτή.

Πολλοί ενδιαφερόμενοι από όλο το φάσμα των συμμετεχόντων εξέφρασαν τη σοβαρή τους 
ανησυχία σχετικά με την έλλειψη σαφήνειας όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των πλήρως 
εναρμονισμένων διατάξεων αυτής της πρότασης και των μέσων έννομης προστασίας που 
υπάρχουν στο γενικό εθνικό δίκαιο των συμβάσεων, όπως το «δικαίωμα της απόρριψης» 
(right to reject) στο Ηνωμένο Βασίλειο και η «εγγύηση για μη εμφανή ελαττώματα» 
(Garantie des vices cachés) στη Γαλλία. Το ζήτημα αυτό, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω σε 
σχέση με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, παραμένει βασικό σημείο 
της πρότασης που απαιτεί διεξοδική ανάλυση.

Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων

Η πρόταση επικαιροποιεί τις διατάξεις της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ. Εφαρμόζεται σε 
καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης, όπως οι τυποποιημένοι συμβατικοί όροι. Η πρόταση περιέχει δύο 
καταλόγους καταχρηστικών ρητρών. Το παράρτημα ΙΙ περιέχει έναν κατάλογο ρητρών οι 
οποίες σε όλες τις περιπτώσεις θεωρούνται καταχρηστικές, τη «μαύρη λίστα». Το 
παράρτημα ΙΙΙ περιέχει έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες κρίνονται καταχρηστικές, εκτός εάν 
ο έμπορος αποδείξει το αντίθετο, τη «γκρίζα λίστα». Οι εν λόγω κατάλογοι ισχύουν σε όλα 
τα κράτη μέλη και μπορούν να τροποποιηθούν μόνο με τη διαδικασία επιτροπολογίας. 
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Τόσο οι καταναλωτικές όσο και οι επιχειρηματικές οργανώσεις εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά 
με την ασαφή αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των πλήρως εναρμονισμένων καταλόγων και 
της ύπαρξης διαφορετικής νομολογίας, καθοδήγησης και νομικής και διοικητικής πρακτικής 
στα κράτη μέλη. Οι ίδιες ανησυχίες εκφράστηκαν στην έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη μεταφορά και την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές, η οποία υιοθετεί την ίδια προσέγγιση των εναρμονισμένων μαύρων και 
γκρίζων λιστών. Οι ομάδες των καταναλωτών εξέφρασαν την ιδιαίτερη ανησυχία τους για 
την απώλεια της ευελιξίας σε εθνικό επίπεδο σε αυτόν τον τομέα.

Εναλλακτικές επιλογές που προτάθηκαν από τους ενδιαφερόμενους

Στην ηλεκτρονική διαβούλευση, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες ενδιαφερόμενους να 
εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η πρόταση της 
Επιτροπής και αν είχαν προτίμηση σε άλλες εναλλακτικές επιλογές. Προέκυψαν αρκετές 
ιδέες που άξιζαν περαιτέρω εξέταση και ανάλυση. Ορισμένες από αυτές τις επιλογές 
συνδέονται με εκείνες που εξετάστηκαν στην εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, αλλά 
δεδομένων των ανησυχιών που εκφράστηκαν όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία που 
παρείχε αυτή η εκτίμηση και δεδομένης της αντίδρασης ορισμένων ομάδων ενδιαφερομένων, 
οι επιλογές αυτές θα πρέπει να εξεταστούν πιο διεξοδικά. Οι επιλογές είναι:

- Εφαρμογή της πλήρους εναρμόνισης, αλλά με σημαντική αύξηση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών, αντικατοπτρίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές στη 
νομοθεσία όλων των κρατών μελών, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν πρόκειται να
απολεσθεί κανένα ουσιαστικό δικαίωμα·

- Εφαρμογή της ελάχιστης εναρμόνισης, με σημαντική αύξηση των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών, αντικατοπτρίζοντας τις βέλτιστες πρακτικές στη νομοθεσία 
όλων των κρατών μελών, παρέχοντας ως εκ τούτου αξιοσημείωτη εκ των 
πραγμάτων εναρμόνιση·

- Μια μεικτή προσέγγιση ή στοχοθετημένη πλήρης εναρμόνιση μόνο για τα 
σημαντικότερα οριζόντια στοιχεία, όπως ο υπολογισμός του δικαιώματος 
υπαναχώρησης και οι ορισμοί·

- Η λεγόμενη προσέγγιση του «γαλάζιου κουμπιού», σύμφωνα με την οποία οι
διατάξεις της οδηγίας προσφέρονται ως ένα προαιρετικό 28ο καθεστώς για τις 
διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, στο οποίο ο 
καταναλωτής και ο έμπορος μπορούν ρητά να συμφωνήσουν ότι θα 
συμμετάσχουν·

- Υιοθέτηση της προσέγγισης που χρησιμοποιείται για την οδηγία για την 
καταναλωτική πίστη, η οποία συνδυάζει την πλήρη εναρμόνιση με τη σημαντική 
ευελιξία των κρατών μελών ως προς τις κανονιστικές επιλογές που μπορούν να 
εφαρμόσουν· ή

- Διατήρηση των υπαρχουσών τεσσάρων οδηγιών και ξεχωριστή αναθεώρηση της 
καθεμίας, αν κριθεί απαραίτητο, και μεγαλύτερη έμφαση στην επιβολή, στην 
εκπαίδευση των καταναλωτών και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης.

Δράσεις παρακολούθησης
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Το έγγραφο αυτό παρέχει μια επισκόπηση των ζητημάτων που τέθηκαν από τους 
ενδιαφερόμενους και των αναλύσεων που έχουν διενεργηθεί από την Επιτροπή IMCO στο 
μέχρι στιγμής έργο της. Είναι σαφές ότι υπάρχει αξιοσημείωτη συμφωνία όσον αφορά τους 
στόχους της διευκόλυνσης της πρόσβασης για τις επιχειρήσεις και της διασφάλισης της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, ιδίως στο πλαίσιο της τρέχουσας 
οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα όσον αφορά 
τον βέλτιστο τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων στην πράξη. Είναι, επομένως, απαραίτητο 
να γίνουν οι ακόλουθες περαιτέρω ενέργειες:

- Διασαφήνιση της σχέσης μεταξύ των πλήρως εναρμονισμένων διατάξεων στην 
προτεινόμενη οδηγία και των γενικών μέσων έννομης προστασίας που είναι 
διαθέσιμα στο εθνικό δίκαιο των συμβάσεων·

- Ανάλυση από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, των πρακτικών 
συνεπειών της πρότασης για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε κάθε κράτος 
μέλος·

- Διασαφήνιση της αλληλεπίδρασης του σχεδίου πρότασης με την υπάρχουσα 
κοινοτική νομοθεσία, ειδικότερα την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, την οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την οδηγία για τις υπηρεσίες 
και τον κανονισμό Ρώμη Ι και με το προτεινόμενο κοινό πλαίσιο αναφοράς·

- Εκ των υστέρων αξιολόγηση της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 
ώστε να αναλυθεί η εφαρμογή της πλήρους εναρμόνισης σε μια γενική οριζόντια 
οδηγία·

- Περαιτέρω προσπάθειες από την Επιτροπή όσον αφορά την εκτίμηση των 
επιπτώσεων, προκειμένου να αναλυθούν πλήρως και να προβληθούν με 
σαφήνεια τα οφέλη και το κόστος της παρούσας πρότασης και των εναλλακτικών 
προσεγγίσεων που προτείνονται· και

- Διάλογος μεταξύ των ενδιαφερομένων, με την κοινή υποστήριξη του 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, για να επιτευχθεί συναίνεση σχετικά με τα 
αναγκαία μέτρα για τη δημιουργία αμοιβαίων πρακτικών οφελών για τις 
επιχειρήσεις και για τους καταναλωτές.


