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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων 
καταναλωτών 
[2011/2272 (INI)]

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά1 («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την 
τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου2,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-20 
(COM(2011)0707) και τα συνοδευτικά τους έγγραφα (SEC(2011)1320 και 
SEC(2011)1321),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/114/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για την παραπλανητική και τη συγκριτική 
διαφήμιση3,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2010 , για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή 
υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών 
μέσων)4,

– 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)5,

– έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως 
ενσωματώθηκε στις Συνθήκες μέσω του άρθρου 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, και, συγκεκριμένα, το άρθρο 7 (σεβασμός της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής), 

                                               
1 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22. 
2 ΕΕ L 304 της 22.11.11, σ. 64. 
3 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 21.
4 ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1.
5 ΕΕ L 364 της 09.12.2004, σ. 1.
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το άρθρο του 21 (απαγόρευση διακρίσεων), το άρθρο 24 (δικαιώματα του παιδιού), το 
άρθρο 25 (δικαιώματα των ηλικιωμένων), το άρθρο 26 (ένταξη των ατόμων με αναπηρία) 
και το άρθρο 28 (προστασία των καταναλωτών),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 12 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «οι απαιτήσεις προστασίας του 
καταναλωτή λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή άλλων 
πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι «κατά τον καθορισμό και την 
εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά τις απαιτήσεις που 
συνδέονται με την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, με τη διασφάλιση της 
κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού 
καθώς και με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας»,

– έχοντας  υπόψη το ψήφισμα της 15ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με μια νέα στρατηγική για 
την πολιτική των καταναλωτών1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την 
«ΕΥΡΩΠΗ 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου2,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τον αντίκτυπο της 
διαφήμισης στη συμπεριφορά των καταναλωτών3,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2009, στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και 
την Επιτροπή Περιφερειών σχετικά με εναρμονισμένη μέθοδο για την ταξινόμηση και την 
κοινοποίηση των καταγγελιών και των αιτημάτων των καταναλωτών (COM(2009)0346) 
και το αντίστοιχο σχέδιο σύστασης της Επιτροπής (SEC(2009)0949), 

– έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, στις 7 Απριλίου 2011, με τίτλο 
«Ενίσχυση του ρόλου των καταναλωτών στην ΕΕ» (SEC(2011)0469),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής του Οκτωβρίου 2011 με τίτλο 
«Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές στην ενιαία αγορά –Έκτη 
έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων των καταναλωτικών αγορών» (SEC(2011)1271),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, στις 11 Μαρτίου 2011, με τίτλο 
«Καταναλωτές στο σπίτι στην ενιαία αγορά», πέμπτη έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων 
των αγορών καταναλωτικών προϊόντων (SEC(2011)0299),

– έχοντας υπόψη την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA-PROV(2011)0491.
2 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0320.
3 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0484.
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της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών1,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002 σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών2,

– έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της 
κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά3,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 για την προστασία των 
καταναλωτών4,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τον πίνακα 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς5,

– 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 διαφήμιση6,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τον αντίκτυπο του 
μάρκετινγκ και της διαφήμισης στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών7,

– έχοντας υπόψη το Ειδικό ευρωβαρόμετρο αριθ. 342 για την ενίσχυση της θέσης των 
καταναλωτών,

– έχοντας υπόψη την αναλυτική έκθεση σχετικά με τις συμπεριφορές ως προς τις 
διασυνοριακές πωλήσεις και την προστασία των καταναλωτών, την οποία δημοσίευσε η 
Επιτροπή τον Μάρτιο του 2010 (Ευρωβαρόμετρο Flash αριθ. 282),

– έχοντας υπόψη την ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα 
επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον,

– έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της 
οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές [SEC(2009)1666],

– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
                                               
1 ΕΕ L 281 της 23.11.95, σ. 31.
2 ΕΕ L 201 της 31.07.02, σ. 37.
3 ΕΕ L 178 της 17.07.00, σ. 1.
4 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0046.
5 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0051.
6 ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ.26.
7 ΕΕ C 295 E της 4.12.2009, σ.43.
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Καταναλωτών (Α7-0000/2012),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, καθώς και η 
προστασία τους, αποτελούν αξίες θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη των πολιτικών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά πρέπει να μεριμνά επίσης για το υψηλό επίπεδο 
προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών και για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευάλωτοι καταναλωτές είναι μια ετερογενής ομάδα που 
απαρτίζεται από κατηγορίες ατόμων που θεωρούνται ευάλωτα λόγω πνευματικής, 
σωματικής ή ψυχικής ασθένειας, ηλικίας ή ευπιστίας ή της κατάρτισής τους ή τα οποία 
γίνονται ευάλωτα λόγω της κοινωνικής και οικονομικής τους κατάστασης, και 
χρειάζονται ειδική προστασία και μια ειδική στρατηγική εκ μέρους των αρχών·

Τρωτότητα και ευάλωτος καταναλωτής

1. επισημαίνει ότι η πολυμορφία των καταστάσεων τρωτότητας δυσχεραίνει την ενιαία 
αντιμετώπισή τους και έχει ευνοήσει, μέχρι τώρα, την προσέγγιση του προβλήματος της 
τρωτότητας βάσει της κατά περίπτωση εξέτασης τόσο από τη νομοθεσία όσο και από τις 
υφιστάμενες πολιτικές· 

2. υπογραμμίζει ότι η στρατηγική για τα δικαιώματα των ευάλωτων καταναλωτών πρέπει να 
εστιάζει στην αποτελεσματική προστασία του καταναλωτή και την πρόληψη της 
τρωτότητας, ανεξάρτητα από το μέσο που θα χρησιμοποιηθεί·

3. ζητεί από την Επιτροπή και προτρέπει τα κράτη μέλη να παρατηρούν διαρκώς και εκ του 
σύνεγγυς τις κοινωνικές και καταναλωτικές συμπεριφορές που ενδέχεται να θέτουν σε 
ευάλωτη θέση ομάδες ή άτομα, με σκοπό την αποφυγή τους, και την καταπολέμηση, με 
ειδικά μέτρα προστασίας, της τρωτότητας, όταν αυτή προκύπτει·

Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου

4. επισημαίνει ότι η οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 
καταναλωτές στην εσωτερική αγορά δεν εστιάζει αρκετά στο πρόβλημα της 
τρωτότητας, καθώς περιορίζεται στο οικονομικό συμφέρον των καταναλωτών·

5. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα 
των καταναλωτών, που είναι η πιο πρόσφατη πράξη για την προστασία των 
καταναλωτών, δεν εφαρμόζεται σε ορισμένους τομείς που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και 
δεν περιλαμβάνει ειδική ρύθμιση για την τρωτότητα, πέραν μίας μνείας στην αιτιολογική 
σκέψη 34· 

Ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών: η ευθύνη του ίδιου του καταναλωτή για την 
προστασία του 

6. εκφράζει τη λύπη του για το ότι οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
επικεντρώνονται κυρίως στην εξασφάλιση της ισχυρότερης θέσης των καταναλωτών· 
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μολονότι είναι αξιέπαινη η προσπάθεια της Επιτροπής για την καλύτερη ενημέρωση του 
ευρωπαίου καταναλωτή όσον αφορά τις επιλογές και τα δικαιώματά του, και κάθε δράση 
προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει σε μια πιο αποτελεσματική εσωτερική αγορά, 
αυτή η προσέγγιση είναι, σαφώς, ανεπαρκής για την προστασία του ευάλωτου 
καταναλωτή, για τον οποίον απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή·

7. επισημαίνει ότι η τρωτότητα πολλών καταναλωτών προκύπτει ακριβώς από την έλλειψη 
αυτοπεποίθησης και την ελλιπή κατανόηση των προσλαμβανόμενων πληροφοριών ή των 
διαθέσιμων επιλογών, ή λόγω της άγνοιάς του για τα υπάρχοντα συστήματα υποβολής 
καταγγελιών και αποζημίωσης, ειδικά στην περίπτωση της διασυνοριακής κατανάλωσης 
και του ηλεκτρονικού εμπορίου· 

8. τονίζει ότι, όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις, συχνά ο καταναλωτής είναι το πιο 
αδύναμο μέρος αυτής της σχέσης· όταν στις εν λόγω συμβάσεις ο καταναλωτής βρίσκεται 
σε ευάλωτη θέση, οι προμηθευτές οφείλουν να συμβάλλουν στην προστασία του, ενώ οι 
αρχές και οι διοικήσεις πρέπει να προβλέψουν σχετικά κίνητρα·

Ενημέρωση και κανονιστικές ρυθμίσεις 

9. υπογραμμίζει ότι η οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών 
ενισχύει τις απαιτήσεις προσυμβατικής και συμβατικής ενημέρωσης, προβλέποντας 
ενισχυμένο δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο πωλητής δεν 
έχει τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση ενημέρωσης και επιβάλλοντας να παρέχεται η 
ενημέρωση με σαφή και εύληπτο τρόπο· διαπιστώνει ότι, παρ’ όλ’ αυτά, οι ευάλωτοι 
καταναλωτές ενδέχεται να μην μπορούν να διαβάσουν ή να αφομοιώσουν τις 
πληροφορίες που τους παρέχονται·

10. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καλύπτει η κανονιστική ρύθμιση για τα 
πρότυπα και τους όρους ασφάλειας ορισμένων προϊόντων, κυρίως εκείνων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από ευάλωτους καταναλωτές, τόσο την προβλεπόμενη 
όσο και την προβλέψιμη χρήση, και να ενισχυθούν οι απαιτήσεις ποιότητας και τα μέτρα 
προστασίας·

11. ζητεί από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλλουν προσπάθειες για 
την εναρμόνιση των επισημάνσεων που προορίζονται για τους πολίτες με αναπηρία, και 
να προαγάγουν την παροχή ενημέρωσης εκ μέρους των επιχειρήσεων σε προσιτή μορφή 
για τους εν λόγω πολίτες·

Ιδιαιτέρως προβληματικοί τομείς 

12. τονίζει το γεγονός ότι στα διεθνή φόρα έχει αναγνωριστεί η ανάγκη προστασίας του 
καταναλωτή μέσω της ενημέρωσης και της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών αγορών, 
των οποίων ο περίπλοκος χαρακτήρας συντελεί, στις περισσότερες περιπτώσεις, στην 
ευάλωτη θέση κάθε καταναλωτή·

13. εκφράζει τη λύπη του για το ότι η διαφήμιση των τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη απευθύνεται στα παιδιά και τους νέους, οι οποίοι υπόκεινται 
ολοένα και περισσότερο στις δυσμενείς συνέπειες της σωματικής αδράνειας και της 
παχυσαρκίας· εφιστά την προσοχή των φορέων που συμμετέχουν στη διαπαιδαγώγηση 
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και την ενημέρωση των ανηλίκων στη σημασία της ισορροπημένης διατροφής· 

14. επισημαίνει το γεγονός ότι, παρά την ύπαρξη σχετικής νομοθεσίας, η μη τήρησή της έχει 
ως αποτέλεσμα να βρίσκονται συχνά οι επιβάτες σε ευάλωτη θέση, κυρίως σε περίπτωση 
ακύρωσης ή καθυστέρησης του ταξιδιού τους, πράγμα που επιδεινώνεται όταν ο 
καταναλωτής πάσχει από αναπηρία· προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη διαφάνεια των τιμών·

15. εκφράζει τη λύπη του που η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και το πρόσθετο κόστος που 
συνεπάγεται η διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών στα υποκαταστήματα και τα 
παραδοσιακά μαγαζιά ενδέχεται να σημαίνει ότι οι καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, τα 
βασικά θύματα του ψηφιακού χάσματος, δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν τα 
πλεονεκτήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου και, επιπλέον, βιώνουν το «τίμημα της 
φτώχειας», πληρώνοντας περισσότερο για τα ίδια προϊόντα·

16. υπογραμμίζει ότι, σε γενικές γραμμές, η ελευθέρωση των βασικών αγορών εφοδιασμού 
δεν έχει ως αποτέλεσμα τη γενική μείωση των τιμών, αλλά συνιστά πρόσθετη δυσκολία 
για τους περισσότερους πολίτες όσον αφορά την ενημέρωση σχετικά με την πιο 
ενδεδειγμένη τιμή, την αλλαγή προμηθευτή και την κατανόηση των αρχών τιμολόγησης· 

17. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο 
πρόβλεψης δωρεάν εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών που θα 
ενεργοποιούνται αυτοδικαίως σε περίπτωση που εμπλέκεται ευάλωτος καταναλωτής, 
καθώς και συλλογικών αγωγών· 

18. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την έγκριση 
μιας ευρείας και συνεκτικής πολιτικής και νομοθετικής στρατηγικής κατά της 
τρωτότητας, ειδικότερα για το θεματολόγιο του καταναλωτή και το πρόγραμμα για τους 
καταναλωτές·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών. 



PR\891164EL.doc 9/12 PE480.825v01-00

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση διασφαλίζει έναν βαθμό επιπλέον προστασίας των 
καταναλωτών, επειδή έχει θεσπίσει ισότιμο επίπεδο ασφάλειας σε πολλά καταναλωτικά 
αγαθά και έχει εγκρίνει μέτρα που προστατεύουν τα γενικά συμφέροντα του καταναλωτή από 
τις αθέμιτες πρακτικές των επιχειρήσεων, την παραπλανητική διαφήμιση και τις 
καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της γενικής έννοιας «καταναλωτής», ενυπάρχει μια ειδική κατηγορία, η 
κατηγορία των ευάλωτων καταναλωτών ή των καταναλωτών που βρίσκονται σε ευάλωτη 
θέση, για τους οποίους απαιτείται ειδική προστασία και μια ειδική στρατηγική εκ μέρους των 
αρχών· 

Η παρούσα έκθεση στηρίζεται στην αρχή ότι όλοι οι καταναλωτές μπορούν να μετατραπούν 
σε ευάλωτους καταναλωτές στη ζωή τους, καθώς η τρωτότητα μπορεί να προκύψει τόσο από 
ενδογενείς όσο και από εξωγενείς αιτίες. Ενδογενείς, όταν η τρωτότητα του καταναλωτή 
προκύπτει από αιτίες προσωρινές ή μόνιμες, εγγενείς προς τη φύση του ή τη σωματική ή 
ψυχική κατάστασή του (παιδιά, έφηβοι, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία κ.λπ.), και 
εξωγενείς, όταν είναι εξωτερικές οι αιτίες που κάνουν ευάλωτο τον καταναλωτή: άγνοια της 
γλώσσας, έλλειψη κατάρτισης (γενικά ή ειδικά σε έναν τομέα της αγοράς) ή, απλώς, 
υποχρεωτική χρήση νέων τεχνολογιών με τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένος.

Η εισηγήτρια προτίμησε να μην εστιάσει στη διατύπωση νέου ορισμού για τον "ευάλωτο 
καταναλωτή», δεδομένου ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό στο 
παρελθόν, και επειδή διατρέχουμε τον κίνδυνο να δημιουργήσουμε μια έννοια για τον 
ευάλωτο καταναλωτή υπερβολικά αόριστη ή υπερβολικά συγκεκριμένη, που να στερείται της 
απαραίτητης ευελιξίας ώστε να προσαρμόζεται στις διάφορες καταστάσεις τρωτότητας. 

Το περίπλοκο ζήτημα της θέσπισης σταθερού ορισμού για καθεμία από τις διάφορες 
καταστάσεις τρωτότητας, τις οποίες ενδέχεται να βιώσει ο καταναλωτής στη ζωή του ευνοεί, 
μέχρι τώρα, την προσέγγιση της κατά περίπτωσης εξέτασης του προβλήματος της τρωτότητας 
τόσο από τη νομοθεσία όσο και από τις υπάρχουσες πολιτικές· δηλαδή, τα πολιτικά και 
νομοθετικά μέσα για τον μετριασμό ή την πρόληψη της τρωτότητας έχουν την τάση να 
εστιάζουν σε έναν παράγοντα της τρωτότητας.

Η στρατηγική για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ευάλωτων καταναλωτών την οποία 
πρέπει να εκπονήσουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να ακολουθεί εκ του σύνεγγυς 
τις κοινωνικές συνήθειες και τις αλλαγές στις κοινωνικές και καταναλωτικές συμπεριφορές 
που μπορούν να θέσουν σε κατάσταση τρωτότητας ορισμένες ομάδες ή άτομα, με σκοπό να 
τις αποφύγουν και να τις καταπολεμήσουν, όταν προκύπτουν, μέσω της έγκρισης ειδικών 
μέτρων προστασίας.

Αξιολόγηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία εισήγαγε για πρώτη φορά το θέμα της τρωτότητας των 
καταναλωτών στην οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 11ης Μαΐου 2005 για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 
καταναλωτές στην εσωτερική αγορά, θεσπίζοντας μια έννοια της τρωτότητας 
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προσαρμοσμένη στις εν λόγω πρακτικές και επικεντρωμένη στην «κατάχρηση επιρροής» 
που θα μπορούσε να ασκηθεί στους καταναλωτές που δεν έχουν πλήρως διαμορφωμένη 
βούληση. Βεβαίως, η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές προστάτευε μόνο το 
οικονομικό συμφέρον των καταναλωτών, μη καλύπτοντας άλλα ενδεχόμενα πεδία, όπως την 
υγεία, την ασφάλειά τους ή ακόμη και την ηθική ακεραιότητά τους. 

Η οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, που είναι η πιο πρόσφατη 
πράξη για την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων, δεν περιλαμβάνει ειδική ρύθμιση για 
τους ευάλωτους καταναλωτές ούτε εφαρμόζεται σε ορισμένους τομείς που είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι. Ωστόσο, προβλέπει θέσπιση πιο προστατευτικής νομοθεσίας σχετικά (αιτιολογική 
σκέψη 34) και ενισχύει τις απαιτήσεις προσυμβατικής και συμβατικής ενημέρωσης, 
προβλέποντας ενισχυμένο δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο 
πωλητής δεν έχει τηρήσει τη νόμιμη υποχρέωση ενημέρωσης και επιβάλλοντας η ενημέρωση 
να παρέχεται με σαφή και εύληπτο τρόπο. 

Ενημέρωση και κανονιστικές ρυθμίσεις 

Στις 9 Νοεμβρίου, το σώμα των Επιτρόπων ενέκρινε την πρόταση κανονισμού σχετικά με το 
πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020, στο οποίο η Επιτροπή επιχειρεί να τοποθετήσει 
«τον ενδυναμωμένο καταναλωτή στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς».   

Η εισηγήτρια συμφωνεί με την Επιτροπή ως προς τη σημασία που έχει η βελτίωση της 
κατάρτισης και της ενημέρωσης των καταναλωτών, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν 
καλύτερα τα δικαιώματά τους, αλλά υπογραμμίζει ότι, δυστυχώς, στην πράξη έχει αποδειχτεί 
ότι η ενημέρωση από μόνη της δεν εξυπηρετεί την αποστολή της όσον αφορά την προστασία 
του καταναλωτή, ειδικά σε ορισμένους τομείς και οπωσδήποτε σε περίπτωση τρωτότητας. 

Πράγματι, η τρωτότητα πολλών καταναλωτών προκύπτει ακριβώς από την έλλειψη 
αυτοπεποίθησης (παιδιά ή ηλικιωμένοι, για παράδειγμα), από την ελλιπή κατανόηση των 
προσλαμβανόμενων πληροφοριών ή των διαθέσιμων επιλογών (όπως στην περίπτωση των 
κοινωνικά αποκλεισμένων ή των ατόμων που έχουν έλλειμμα κατάρτισης) ή λόγω της 
άγνοιάς τους για τα υπάρχοντα συστήματα υποβολής καταγγελιών και αποζημίωσης, ειδικά 
στην περίπτωση της διασυνοριακής κατανάλωσης και του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Η εισηγήτρια ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εγκρίνουν στις 
νομοθεσίες τους ειδικά μέτρα που εξασφαλίζουν την κατάλληλη προστασία για τους 
ευάλωτους καταναλωτές, τα οποία να προχωρούν πέρα από την απλή ενημέρωση, ειδικά 
όσον αφορά τους τομείς εκείνους όπου το επίπεδο τρωτότητας έχει αποδειχτεί υψηλότερο 
(τηλεπικοινωνίες, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ενέργεια, μεταφορές τρόφιμα, 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες κ.λπ.) και συγκριμένα το θεματολόγιο του καταναλωτή και το 
πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020.  Στο έργο αυτό πρέπει να εμπλακούν, όχι μόνο 
οι αρχές, αλλά και οι επιχειρήσεις και οι προμηθευτές, ώστε να επιτευχθεί πιο διαφανής και 
λιγότερο ασαφής συμβατική ισορροπία.

Ιδιαιτέρως προβληματικοί τομείς 

Η εισηγήτρια ασχολήθηκε συγκεκριμένα με τους ακόλουθους τομείς:
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- Χρηματοπιστωτικός τομέας: υπάρχουν μέσα που προβλέπουν απαιτήσεις ενημέρωσης και 
προσαρμογής των προϊόντων, όμως σε περίπτωση τρωτότητας (ειδικά όταν πρόκειται για 
ηλικιωμένους) τα εν λόγω μέτρα είναι σαφώς ανεπαρκή. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί το 
γεγονός ότι τα διεθνή φόρα (G20, ΟΟΣΑ) έχουν λάβει αποφάσεις σχετικά με την ανάγκη 
προστασίας του καταναλωτή μέσω ενημέρωσης και της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, των οποίων η περιπλοκότητα έχει ως αποτέλεσμα, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
κάθε καταναλωτής να είναι ευάλωτος.   

- Διατροφή: είναι απαραίτητη η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών (παιδιά και νέοι) 
από τις διαφημίσεις τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι  και ζάχαρη, καθώς 
και η έγκριση μέτρων για την πρόληψη της παχυσαρκίας και της σωματικής αδράνειας και τη 
βελτίωση των διατροφικών συνηθειών. 

- Μεταφορές: σύμφωνα με τις ενώσεις καταναλωτών, η μη συμμόρφωση με τη νομοθεσία σε 
περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης και ο πολλαπλασιασμός των καταχρηστικών ρητρών, 
κυρίως στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, οδηγεί στο να βρίσκονται συχνά οι 
επιβάτες σε ευάλωτη θέση, πράγμα που επιδεινώνεται όταν ο καταναλωτής πάσχει από 
αναπηρία. Επίσης, οι πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ορισμένοι καταναλωτές πληρώνουν 
τρεις φορές περισσότερο από άλλους, καθώς οι τιμές δεν διέπονται από διαφάνεια, μολονότι 
η οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών προβλέπει διατάξεις προς αποφυγή 
αυτής της κατάστασης. 

- Διαδίκτυο: πέρα από το ακατάλληλο περιεχόμενο, στο οποίο έχουν εύκολη πρόσβαση οι 
ανήλικοι (λόγω της αναποτελεσματικότητας των μέσων ελέγχου ηλικίας), τα κοινωνικά 
δίκτυα παρουσιάζουν επίσης τον κίνδυνο της «στοχευμένης διαφήμισης».  Η εν λόγω 
διαφήμιση χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό ίχνος που αφήνουν οι ανήλικοι, για να τους στείλει, 
χωρίς να το γνωρίζουν οι ίδιοι, διαφήμιση προσαρμοσμένη στις εμπορικές προτιμήσεις τους, 
ή, ακόμα χειρότερα, για προϊόντα που «αρέσουν» στους φίλους τους, εκμεταλλευομένη την 
κοινωνική πίεση που ασκεί η ομάδα στους ανήλικους και στην οποία είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι. 

- Ελευθερωμένες αγορές: τα αποτελέσματα από την ελευθέρωση των βασικών αγορών 
εφοδιασμού είναι μεταξύ άλλων: σε γενικές γραμμές, η ελευθέρωση δεν είχε ως αποτέλεσμα 
γενική μείωση των τιμών, αλλά πρόσθετη δυσκολία για τους περισσότερους πολίτες όσον 
αφορά την ενημέρωση σχετικά με την τιμή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του 
καταναλωτή, την αλλαγή προμηθευτή και την κατανόηση των αρχών τιμολόγησης. Καθώς οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες θεωρούνται «καθολικές» (υπό την έννοια ότι κανένας πολίτης δεν 
θα πρέπει να τις στερείται), ο καταναλωτής βρίσκεται σε χειρότερη θέση από τον 
προμηθευτή, πράγμα που μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις τρωτότητας. 

- Πρόσβαση στη δικαιοσύνη: όταν πρόκειται να λάβουν αποζημίωση για την ζημία που 
υπέστησαν, οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές μπορεί να συναντήσουν δυσκολίες για να 
αποκτήσουν πρόσβαση στους υπάρχοντες μηχανισμούς είτε επειδή δεν τους γνωρίζουν είτε 
επειδή δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν (λόγω του υπερβολικού τους 
κόστους ή λόγω του ότι λειτουργούν σε μια γλώσσα την οποία οι ίδιοι δεν κατέχουν).  Είναι 
αναγκαία η πρόβλεψη δωρεάν μηχανισμών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που μάλιστα να 
ενεργοποιούνται αυτοδικαίως σε περίπτωση όπου εμπλέκεται ευάλωτος καταναλωτής και οι 
οποίοι να καλύπτουν τις διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και συλλογικών αγωγών, μιας και 
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διασφαλίζουν τη γενικευμένη εξέταση υποθέσεων και εγγυούνται τη συμπερίληψη 
περισσότερων ενδιαφερομένων. 

Η εισηγήτρια εφιστά επίσης την προσοχή στην ευάλωτη θέση των καταναλωτών της τρίτης 
ηλικίας, ειδικότερα στον τομέα της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών και λόγω του πρόσθετου 
κόστους που συνεπάγεται η διαχείριση των εν λόγω υπηρεσιών στα υποκαταστήματα και τα 
παραδοσιακά μαγαζιά, έχοντας ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις τα άτομα τρίτης 
ηλικίας να πληρώνουν περισσότερο για τα ίδια προϊόντα.

Συμπέρασμα

Τέλος, η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι η δημιουργία μιας στρατηγικής για την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των πιο ευάλωτων καταναλωτών με σκοπό να επιτρέπεται η συμμετοχή τους 
στην ενιαία αγορά συμβάλλει όχι μόνο στην κοινωνική τους ενσωμάτωση και στην πορεία 
προς μια πιο δίκαια και ανεκτική κοινωνία, αλλά επίσης στη εξασφάλιση μιας πιο δυναμικής, 
σίγουρης και ανταγωνιστικής εσωτερικής αγοράς.  Βεβαίως, αυτή η ειδική προστασία των 
ευάλωτων καταναλωτών δεν πρέπει να μεταφραστεί, σε καμία περίπτωση, τη δημιουργία δύο 
διαφορετικών επιπέδων προστασίας.


