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απαγόρευση των «μικρών γραμμάτων» στις διαφημίσεις

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την απαγόρευση της χρήσης μικρών γραμματοσειρών που είναι αδύνατο 
να διαβάσει ο καταναλωτής κατά την αναγραφή σημαντικών όρων στις διαφημίσεις. Ο 
αναφέρων χρησιμοποιεί ως παράδειγμα κινητό τηλέφωνο που προσφερόταν για 1 ευρώ, αλλά 
για το οποίο οι όροι που αναγράφονταν με πάρα πολύ μικρά γράμματα ανέφεραν την 
υποχρέωση καταβολής 14,99 ευρώ επί 24 μήνες. Εκτιμά ότι στην προκειμένη περίπτωση 
πρόκειται για συνειδητή παραπλάνηση του καταναλωτή. Ο αναφέρων ζητεί, ως εκ τούτου, τη 
θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα απαγορεύει την αναγραφή σημαντικών για τον 
καταναλωτή όρων, όπως είναι το συνολικό κόστος ή η διάρκεια μιας δέσμευσης, σε 
διαφημίσεις κατά τρόπο που ο απλός αναγνώστης δεν θα μπορεί να τους διαβάσει άμεσα και 
σωστά.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Ιανουαρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 25 Ιανουαρίου 2010.

Ο αναφέρων ζητεί από την ΕΕ να θεσπίσει νομοθεσία που θα απαγορεύει να αναγράφονται 
σε διαφημίσεις όροι σημαντικοί για τον καταναλωτή, όπως το συνολικό κόστος ή η διάρκεια 
μιας δέσμευσης, με τρόπο που ο απλός αναγνώστης να μην μπορεί να τους διαβάσει άμεσα 
και εύκολα. Ζητεί να απαγορευθεί η χρήση γραμματοσειρών μικρού μεγέθους.

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν κανόνες της ΕΕ που να ρυθμίζουν το μέγεθος των 
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τυπογραφικών στοιχείων πληροφοριών για προϊόντα. Ωστόσο, οι ευρωπαίοι καταναλωτές 
προστατεύονται ήδη από τυχόν κρυφές ή ασαφείς πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. 
Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες σχετικά με προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με την 
οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 12 Δεκεμβρίου 
2007 και μεταφέρθηκε από όλα τα κράτη μέλη. Η οδηγία απαγορεύει τις παραπλανητικές 
παραλείψεις, δηλαδή περιπτώσεις στις οποίες ένας συγκεκριμένος εμπορευόμενος παραλείπει, 
αποκρύπτει ή παρέχει κατά τρόπο ασαφή ή ακατάληπτο πληροφορίες ουσιώδεις για τον μέσο 
καταναλωτή, ώστε να προβεί σε τεκμηριωμένη οικονομική επιλογή (άρθρο 7, παράγραφος 2, 
της οδηγίας). Επιπλέον, στην περίπτωση της πρόσκλησης για αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας, 
οι εμπορευόμενοι πρέπει να αναγράφουν τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος/της 
υπηρεσίας, καθώς και τη συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένων των φόρων και των 
πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου ν (άρθρο 7, παράγραφος 4, 
της οδηγίας). 

Σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων, οι 
εμπορευόμενοι πρέπει επίσης να συντάσσουν τους όρους των συμβάσεων, 
περιλαμβανομένων των όρων για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων, σε σαφή και 
κατανοητή γλώσσα. Η οδηγία αναφέρει ότι οι διφορούμενες ρήτρες πρέπει να ερμηνεύονται 
κατά τρόπο ευνοϊκό για τον καταναλωτή (άρθρο 5 της οδηγίας σχετικά με τις καταχρηστικές 
ρήτρες των συμβάσεων). Εάν οι συμβατικές ρήτρες στις συνήθεις καταναλωτικές συμβάσεις 
προκαλούν σημαντικές ανισορροπίες στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών 
αφενός και των πωλητών και προμηθευτών αφετέρου, πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές 
(άρθρο 3, παράγραφος 1). Καταχρηστικές ρήτρες που χρησιμοποιούνται σε σύμβαση δεν 
είναι δεσμευτικές για τον καταναλωτή (άρθρο 6). 

Η Επιτροπή έχει προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες 
των συμβάσεων, ενσωματώνοντάς τη στο σχέδιο οδηγίας για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το εν λόγω σχέδιο οδηγίας προτείνει τροποποίηση των κανόνων 
περί διαφάνειας των συμβατικών ρητρών, θεσπίζοντας μια απαίτηση βάσει της οποίας οι 
ρήτρες πρέπει να είναι ευανάγνωστες. Πέραν της απαίτησης να είναι ευανάγνωστες, το 
σχέδιο οδηγίας καθιστά σαφές ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν πιο 
συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά τον τύπο ή το μέγεθος των τυπογραφικών στοιχείων 
που πρέπει να έχουν οι συμβατικές ρήτρες (άρθρο 31, παράγραφος 4 και αιτιολογική σκέψη 
47).

Επιπλέον, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών προβλέπει το καθήκον του 
εμπορευόμενου να παρέχει στον καταναλωτή πληροφορίες σχετικά με τη συνολική τιμή όλων 
των καταναλωτικών συμβάσεων πώλησης και παροχής υπηρεσιών (άρθρο 5, παράγραφος 1, 
στοιχείο γ)). Η πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών προβλέπει ότι οι 
καταναλωτές δεν θα υποχρεούνται να καταβάλουν χρεώσεις για τις οποίες δεν τους είχε 
ενημερώσει ο εμπορευόμενος (άρθρο 6, παράγραφος 1).  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών 
παρατίθενται στους ακόλουθους ιστότοπους:
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να σημειωθεί ότι συνιστά ευθύνη των εθνικών φορέων
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επιβολής και των δικαστηρίων να καθορίσουν σε ποιες περιπτώσεις η πρακτική της 
χρησιμοποίησης γραμματοσειρών μικρού μεγέθους αντιβαίνει στη νομοθεσία της ΕΕ όπως 
αυτή μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνθήκες και, αν 
κριθεί απαραίτητο, να λάβουν μέτρα για να σταματήσει η εν λόγω πρακτική. 

Η Επιτροπή συντονίζει ενέργειες επιβολής των αρχών των κρατών μελών μέσω των 
αποκαλούμενων «sweeps» (εξονυχιστικές έρευνες) στο πλαίσιο της σύστασης επιτροπής από 
τον κανονισμό για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών (CPC). Μια 
τέτοια κοινή δράση επιβολής διεξήχθη στον τομέα των τηλεπικοινωνιών το 2008. Οι εθνικές 
αρχές επιβολής έλεγξαν περισσότερες από 500 ιστοτόπους παροχής υπηρεσιών πώλησης 
κινητής τηλεφωνίας για να διαπιστώσουν εάν συμμορφώνονταν με τη σχετική νομοθεσία της 
ΕΕ ή εάν υπήρχαν ενδείξεις παραπλανητικών πρακτικών. Μεταξύ των πρακτικών που 
εξετάστηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης, οι φορείς επιβολής έλεγξαν εάν οι χρεώσεις 
αναγράφονταν σαφώς και αν αναφέρονταν ουσιώδεςι για τον καταναλωτή πληροφορίες. Οι 
εθνικές αρχές διαπίστωσαν για παράδειγμα ότι το 41% των ιστοτόπων ούτε ανέφεραν σαφώς 
ότι μια προσφορά συνδεόταν με συνδρομή ούτε διευκρίνιζαν τη διάρκεια της περιόδου 
συνδρομής. Το 35% των ιστοτόπων χρησιμοποιούσε παραπλανητική παρουσίαση των 
πληροφοριών, περιλαμβανομένης της χρήσης γραμματοσειράς μικρού μεγέθους για την παροχή 
ουσιωδών πληροφοριών σχετικά με τις ρήτρες της σύμβασης. Έως το τέλος του Νοεμβρίου 
2009, το 70% των ιστοτόπων που ερευνήθηκαν για μη σύμμορφη πώληση υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας διορθώθηκαν ή έκλεισαν. Ο αναφέρων μπορεί να βρει πληροφορίες σχετικά με 
τη συγκεκριμένη δράση επιβολής στη διεύθυνση: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/505&format=HTML&a
ged=0&language=EN&guiLanguage=en


