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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
(2013/2116(ΙΝΙ))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)1, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με τίτλο «Πρώτη 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές» 
(COM(2013)0139),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο, και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (COM(2013)0138),

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών («κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των 
καταναλωτών»)2, 

– έχοντας υπόψη την οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 19ης Μαΐου 1998, περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των 
συμφερόντων των καταναλωτών3, 

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη μεταφορά, την 
εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και την οδηγία 
2006/114/ΕΚ για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση4, 

– έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «Μεταφορά και εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές (2005/29/ΕΚ) και της οδηγίας στον τομέα της παραπλανητικής και 
της συγκριτικής διαφήμισης (2006/114/ΕΚ)», που διεξήχθη κατόπιν αιτήσεως της 
επιτροπής εσωτερικής αγοράς και προστασίας των καταναλωτών 5, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

                                               
1 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22.
2 ΕΕ L 364 της 9.12.2004, σ. 1.
3 ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 51.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν στις 13.1.2009, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2013),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση αποτελεί έναν από τους κινητήρες της ανάπτυξης 
στην Ένωση, και ως εκ τούτου οι καταναλωτές διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην 
ευρωπαϊκή οικονομία·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές είναι 
το κύριο νομοθετικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρυθμίζει την παραπλανητική 
διαφήμιση και τις άλλες αθέμιτες πρακτικές στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της αποκαλούμενης ρήτρας της «ενιαίας αγοράς», η οδηγία 
αποσκοπεί να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στο σύνολο 
της Ένωσης, εγγυώμενη ταυτόχρονα στις επιχειρήσεις μια σημαντική νομική ασφάλεια 
καθώς και τη μείωση των εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσωρινές παρεκκλίσεις, οι οποίες επέτρεπαν στα κράτη 
μέλη να συνεχίζουν να εφαρμόζουν εθνικές διατάξεις πιο περιοριστικές ή αυστηρότερες
απ' ότι η ίδια η οδηγία και να θέτουν σε εφαρμογή ρήτρες εναρμόνισης a minima που 
περιλαμβάνονται σε άλλα νομοθετικά εργαλεία της Ένωσης, έχουν λήξει στις 12 Ιουνίου 
2013·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη τα οποία το επιθυμούν είναι ελεύθερα να 
επεκτείνουν την εφαρμογή της οδηγίας στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, και ότι 
μέχρι σήμερα μόνο τέσσερις μεταξύ αυτών έχουν προβεί σε αυτή την επιλογή·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανήγγειλε ότι θα προτείνει προσεχώς 
αναθεώρηση της οδηγίας 2006/114/ΕΚ στον τομέα της παραπλανητικής και συγκριτικής 
διαφήμισης που αφιερώνεται στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και όλων των 
τεχνολογικών εφαρμογών της έχει φέρει μια πραγματική επανάσταση στους τρόπους 
αγοράς και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις διαφημίζουν και πωλούν αγαθά και 
υπηρεσίες·

1. υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα του νομοθετικού μηχανισμού που έχει τεθεί σε 
εφαρμογή από την οδηγία, καθώς και της σημασία του για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών και των εμπόρων έναντι των συναλλαγών στην εσωτερική αγορά, 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, και για να εγγυηθεί μια 
μεγαλύτερη νομική ασφάλεια στις επιχειρήσεις·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά την ύπαρξη διατάξεων στην οδηγία 
2006/114/ΕΚ που αποσκοπούν να καταπολεμήσουν τις παραπλανητικές πρακτικές σε ό,τι 
αφορά τη διαφήμιση στον τομέα των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ορισμένες από τις εν 
λόγω πρακτικές, όπως κυρίως «απάτες με παραπλανητικούς καταλόγους», εξακολουθούν 
να υφίστανται· λαμβάνει γνώση της πρόθεσης της Επιτροπής να προτείνει προσεχώς μια 
τροποποίηση της οδηγίας 2006/114/ΕΚ, που θα αφιερώνεται στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων, ώστε να καταπολεμήσει καλύτερα αυτές τις πρακτικές· δεν θεωρεί 
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πρόσφορο το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2005/29/ΕΚ, σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών να επεκταθεί άμεσα στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων· 

3. θεωρεί ότι μια επέκταση της «μαύρης» λίστας του παραρτήματος Ι δεν εμφανίζεται ως 
πρόσφορη σε αυτό το στάδιο· καλεί όμως την Επιτροπή να εκπονήσει κατάλογο 
πρακτικών που έχουν αναγνωρισθεί ως αθέμιτες από τις εθνικές αρχές σύμφωνα με τις 
γενικές αρχές της οδηγίας ώστε να αξιολογήσει κατά πόσον θα είναι σκόπιμη μια 
παρόμοια επέκταση στο μέλλον·

4. υπενθυμίζει ότι από τις 12 Ιουνίου 2013 τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να διατηρούν 
τις διατάξεις που ίσχυαν έως τότε βάσει των προσωρινών παρεκκλίσεων· καλεί ως εκ 
τούτου τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με το κείμενο της οδηγίας όσο το δυνατόν 
ταχύτερα·

5. επαναβεβαιώνει τη σημασία και την επιτακτική ανάγκη πλήρους και ορθής εφαρμογής 
της οδηγίας από τα κράτη μέλη·

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί με προσοχή την εφαρμογή της 
οδηγίας και, ενδεχομένως, να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον των κρατών μελών τα 
οποία παραβιάζουν, δεν θέτουν σε εφαρμογή ή δεν εφαρμόζουν σωστά την οδηγία, 
σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

7. επαναβεβαιώνει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών 
στις οποίες έχει ανατεθεί η εφαρμογή της οδηγίας· ενθαρρύνει σχετικά την Επιτροπή να 
προχωρήσει σε μια εις βάθος εξέταση του πεδίου εφαρμογής, της αποτελεσματικότητας 
και των μηχανισμών λειτουργίας του κανονισμού σχετικά με τη συνεργασία στον τομέα 
της προστασίας των καταναλωτών (κανονισμός CPC), όπως έχει δεσμευθεί να το πράξει 
μέχρι το τέλος του 2014·

8. επιμένει στη χρησιμότητα των επιχειρήσεων «σκούπα» που διεξάγονται στο πλαίσιο του 
κανονισμού για τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών 
(κανονισμός CPC) και καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να ενισχύσει τις εν λόγω 
επιχειρήσεις· καλεί την Επιτροπή να συνοψίσει τα δεδομένα τα οποία έχει συλλέξει 
καθώς και των δράσεων που έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε 
συνέχεια των εν λόγω επιχειρήσεων και να δημοσιοποιήσει την ανάλυσή της·

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι παρά το σημερινό ευρωπαϊκό νομοθετικό 
πλαίσιο στον τομέα των τιμών στις αεροπορικές μεταφορές και την επιχείρηση «σκούπα» 
που διεξήχθη το 2007 στο πλαίσιο του κανονισμού CPC που αποσκοπούσε τις 
ιστοσελίδες που πωλούσαν αεροπορικά εισιτήρια, οι καταναλωτές εξακολουθούν να είναι 
θύματα πολλών παραπλανητικών πρακτικών στον εν λόγω τομέα· 

10. θεωρεί ότι οι κυρώσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί λόγω μη συμμόρφωσης της οδηγίας δεν 
θα πρέπει ποτέ να είναι μικρότερες από το κέρδος το οποίο προέκυψε εξαιτίας μιας 
πρακτικής η οποία έχει χαρακτηρισθεί αθέμιτη ή παραπλανητική· υπενθυμίζει στα κράτη 
μέλη ότι η οδηγία προβλέπει ότι οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές· ζητεί από την Επιτροπή να συγκεντρώσει και να λύσει τα 
δεδομένα σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη·
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11. λαμβάνει γνώση με ικανοποίηση της υλοποίησης εκ μέρους της Επιτροπής της βάσης
δεδομένων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
αυτή δεν είναι διαθέσιμη παρά μόνο στην αγγλική γλώσσα· ζητεί από την Επιτροπή να 
αυξήσει σταδιακά τον αριθμό των γλωσσών στις οποίες είναι διαθέσιμη η βάση 
δεδομένων και να προωθήσει την προβολή της, ιδιαίτερα στους οικονομικούς φορείς·

12. υπογραμμίζει τη σημασία του εγγράφου προσανατολισμού που εκπόνησε η Επιτροπή για 
να συνοδεύσει την εφαρμογή της οδηγίας· χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να 
προβεί στην αναθεώρηση του εν λόγω εγγράφου μέχρι το 2014·

13. επιμένει στη σημασία για τους καταναλωτές που έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται 
από αποτελεσματικά ένδικα μέσα επανόρθωσης τα οποία θα είναι γρήγορα και 
οικονομικά προσιτά· ζητεί σχετικά από τα κράτη μέλη να θέσουν πλήρως σε εφαρμογή 
την οδηγία σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών καθώς και τον 
κανονισμό εξώδικης επίλυσης διαφορών για τις διαδικτυακές συναλλαγές·

14. υπενθυμίζει το ενδιαφέρον που αντιπροσωπεύουν οι μηχανισμοί συλλογικών προσφυγών 
για τους καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση με σκοπό τη 
θέσπιση ενός συνεκτικού για όλη την Ένωση συλλογικού μηχανισμού προσφυγής στον 
τομέα της προστασίας των καταναλωτών ο οποίος θα εφαρμόζεται στα διασυνοριακά
ζητήματα· επιμένει στο γεγονός ότι η προσέγγιση της Ένωσης στον τομέα των 
συλλογικών προσφυγών θα πρέπει να εστιάζεται κυρίως στις αντιπροσωπευτικές δράσεις 
που αναλαμβάνονται από φορείς δεόντως αναγνωρισμένους σε εθνικό επίπεδο και να 
βασίζεται στην αρχή της εκ των προτέρων συναίνεσης («opt-in»)·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η οδηγία 2005/29/ΕΚ αποσκοπεί να προστατέψει τους καταναλωτές από αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές των επιχειρήσεων έναντι τους ώστε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στον τομέα των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στην εσωτερική αγορά, 
με ταυτόχρονη εγγύηση μεγαλύτερης ασφάλειας για τις επιχειρήσεις.

Παρά το γεγονός ότι ο εισηγητής σας πιστεύει ότι οι διατάξεις της σημερινής οδηγίας είναι 
ικανοποιητικές και δεν θεωρεί αναγκαίο να υπάρξει μια σε βάθος αναθεώρηση του κειμένου 
σήμερα, πιστεύει ότι είναι ουσιώδες τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν πλήρως και να θέσουν σε 
εφαρμογή με σωστό τρόπο την οδηγία.

Η ερώτηση κατά πόσον είναι πρόσφορο να υπάρξει επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας στον τομέα B2B αξίζει να τεθεί, κυρίως για να ρυθμιστεί το πρόβλημα των απατών 
που διεξάγονται με τη βοήθεια «τηλεφωνικών καταλόγων». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε, 
στην έκθεση COM(2013)139, ότι αυτό δεν ήταν η καλύτερη επιλογή, ο εισηγητής σας 
συμφωνεί: 

- Η οδηγία 2006/114/ΕΚ περιλαμβάνει ήδη στο πεδίο εφαρμογής της την δυνατότητα 
καταπολέμησης αυτών των πρακτικών, και η Επιτροπή, η οποία ανήγγειλε την πρόθεσή της 
να προτείνει μια αναθεώρηση προσεχώς του εν λόγω κειμένου, θα μπορέσει με την ευκαιρία 
αυτή να επιφέρει τις διευκρινίσεις οι οποίες θεωρεί αναγκαίες ώστε να ενισχυθεί η 
υφιστάμενη νομοθεσία. Το Κοινοβούλιο δεν θα παραλείψει να διαδραματίσει τον ρόλο του 
ως συννομοθέτης με την ευκαιρία αυτή.

- Επιπλέον, τα κράτη μέλη που το επιθυμούν μπορούν ήδη να εφαρμόσουν την οδηγία
2005/29/ΕΚ σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων, και μέχρι σήμερα μόνο 
τέσσερις από αυτές το έχουν πράξει.

- Εξάλλου, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας που ασχολείται με τις σχέσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων θα ήταν εις βάρος 
της σαφήνειας της σημερινής νομοθεσίας η οποία αντιμετωπίζει τελείως ξεχωριστά 
καταστάσεις B2B και B2C (επιχείρηση προς επιχείρηση και επιχείρηση προς καταναλωτές). 

- Τέλος, μια επέκταση της οδηγίας 2005/29/ΕΚ σε B2B θα υποχρέωνε τις αρχές που είναι 
αρμόδιες για την εφαρμογή της να εξετάσουν επίσης τις περιπτώσεις των B2B (πέραν των 
περιπτώσεων B2C), πράγμα το οποίο θα μπορούσε να τους δημιουργήσει προβλήματα στην 
πράξη.

Για όλους αυτούς τους λόγους, ο εισηγητής σας, όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί 
πρόσφορη στο στάδιο αυτό την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2005/29/ΕΚ στο 
B2B.

Σε ό,τι αφορά την ανάγκη να ενισχυθεί η εφαρμογή της οδηγίας, οι ελλείψεις εξακολουθούν 
να υφίστανται και η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθήσει με προσοχή την εφαρμογή του 
κειμένου χωρίς να διστάσει να παραπέμψει στη δικαιοσύνη τα κράτη μέλη τα οποία την 
παραβιάζουν, δεν τη θέτουν σε εφαρμογή ή δεν την εφαρμόζουν σωστά την οδηγία, σύμφωνα 
με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ο εισηγητής σας επιμένει επίσης στην ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών αρχών στον τομέα του δικτύου που αφορά την προστασία των καταναλωτών – CPC. 
Η ιδέα της Επιτροπής να θέσει σε εφαρμογή προγράμματα κατάρτισης που προορίζονται για 
τις αρχές αυτές καθώς και στους φορείς του δικαστικού συστήματος είναι καλή, οι εν λόγω 
επιμορφώσεις θα πρέπει κυρίως να αποσκοπούν σε μια καλύτερη γνώση της λειτουργίας του 
συστήματος που τίθεται σε εφαρμογή στα άλλα κράτη μέλη.

Ο εισηγητής υπενθυμίζει τη σημασία των επιχειρήσεων «σκούπα» και ζητά οι εν λόγω 
επιχειρήσεις να ενισχυθούν. Επιπλέον, θα ήταν επιθυμητό τα δεδομένα τα οποία 
συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια των εν λόγω επιχειρήσεων, καθώς οι δράσεις που 
αναλαμβάνονται σε συνέχεια των εν λόγω επιχειρήσεων να δημοσιοποιούνται.

Όμως, ακόμη και με μια ορθή και πλήρη εφαρμογή της οδηγίας από τα κράτη μέλη, ο πλήρης 
σεβασμός από τις επιχειρήσεις δεν θα καταστεί περαιτέρω αποτελεσματικός παρά μόνο μέσω 
της ενισχύσεως της πρόληψης και της σαφής προοπτικής κυρώσεων σε περίπτωση 
παράβασης. Ο εισηγητής σας πιστεύει ότι δεν θα πρέπει ποτέ να είναι δυνατόν να υπάρξει 
κέρδος από μια αθέμιτη πρακτική: Οι κυρώσεις θα πρέπει πάντα να είναι υψηλότερες από τα
οφέλη που προκύπτουν από παρόμοιες πρακτικές. Ένας διάλογος μεταξύ των εθνικών αρχών 
και μεταξύ αυτών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
στις επιχειρήσεις που καταδικάζονται για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θα μπορούσε να είναι 
χρήσιμος.

Παρά το γεγονός ότι το ίδιο το κείμενο της οδηγίας δεν εμφανίζεται να χρήζει τροποποιήσεως 
στο στάδιο αυτό, ορισμένες διευκρινίσεις θα ήταν ευπρόσδεκτες, και ο εισηγητής σας 
χαιρετίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εργασθεί τους επόμενους μήνες για μια 
επικαιροποίηση του εγγράφου προσανατολισμού που συνοδεύει την οδηγία.

Η εν λόγω επικαιροποίηση θα αποτελέσει κυρίως την ευκαιρία για την παροχή διευκρινίσεων 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών πριν από τη σύναψη της σύμβασης τις οποίες πρέπει να 
δίδει ο πωλητής στον καταναλωτή όσον αφορά την εγγύηση, καθώς και σχετικά με τις 
πρακτικές που γίνονται αποδεκτές στον τομέα διαφήμισης για τις τιμές στις αεροπορικές 
μεταφορές, δύο σημαντικούς τομείς από την άποψη της προστασίας των καταναλωτών.

Η χρησιμότητα της βάσης δεδομένων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές αναγνωρίζεται σε 
μεγάλο βαθμό και ο εισηγητής σας είναι ικανοποιημένος από την θέληση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής να την αναπτύξει. Όμως, το γεγονός ότι η εν λόγω βάση είναι διαθέσιμη μόνο στα 
αγγλικά μπορεί να δημιουργεί προβλήματα σε ορισμένες ΜΜΕ και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Για τον λόγο αυτό θα ήταν χρήσιμο, κυρίως για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, η 
βάση αυτή των δεδομένων να είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, είναι ουσιώδες να εξασφαλιστεί στους καταναλωτές αποτελεσματικά μέσα προσφυγής 
τα οποία θα είναι γρήγορα και μη δαπανηρά. Για το λόγο αυτό τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
θέσουν πλήρως σε εφαρμογή την οδηγία για τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των 
διαφορών καθώς και τη εξωδικαστική επίλυση διαφορών για τις διαδικτυακές συναλλαγές.

Ο εισηγητής σας υπενθυμίζει ότι πολλοί καταναλωτές διστάζουν να ζητήσουν αποζημίωση 
όταν το διακυβευόμενο ποσό δεν είναι υψηλό. Για να μπορέσουν οι καταναλωτές να 
ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να υποστηριχθεί η θέσπιση ενός 
συνεκτικού συλλογικού μηχανισμού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της 
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προστασίας των καταναλωτών, που θα εφαρμόζεται στα διασυνοριακά ζητήματα και ο οποίος 
θα βασίζεται στην αρχή της εκ των προτέρων συναίνεσης («opt-in»).

Τέλος, ο εισηγητής σας επιμένει στην ανάγκη να ευαισθητοποιηθούν περαιτέρω οι 
καταναλωτές στην υποστήριξη που μπορούν να τους παράσχουν τόσο οι ενώσεις 
καταναλωτών όσο και το δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων καταναλωτών για να αποζημιωθούν. 


