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κατάργηση της οδηγίας για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (οδηγία 97/7/ΕΚ)

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων ζητεί την κατάργηση της οδηγίας 97/7/ΕΚ για την προστασία των καταναλωτών 
κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, τα περιθώρια που έχουν οι 
μικρές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω του διαδικτύου είναι τόσο μικρά, 
ώστε το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων τις καθιστά ευάλωτες σε αφερεγγυότητα, με 
αποτέλεσμα υψηλό κόστος για την κοινωνία. Όσον αφορά την υποχρέωση παροχής 
πληροφόρησης, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι οι καταναλωτές έχουν επαρκείς δυνατότητες να 
λάβουν εκ των προτέρων πληροφόρηση. Ο αναφέρων εκτιμά ότι όσοι προβαίνουν σε 
πωλήσεις εξ αποστάσεως θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον τη δυνατότητα να χρεώνουν ποσό 
που θα καλύπτει το ενδεχόμενο επιστροφής των προϊόντων. Κατά τη γνώμη του, ακόμα 
καλύτερα θα ήταν να καταργηθεί τελείως η οδηγία, ούτως ώστε η αγορά να μπορεί να 
αυτορυθμίζεται και οι ίδιοι οι καταναλωτές να μπορούν να υποδεικνύουν εάν θεωρούν 
σημαντικό το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων και αν είναι προετοιμασμένοι να πληρώσουν 
για αυτό. Μια εναλλακτική πρόταση θα ήταν να υποχρεωθούν όσοι προβαίνουν σε πωλήσεις 
εξ αποστάσεως να παρέχουν εγγύηση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση μη ικανοποίησης, 
η οποία θα ανέρχεται έως και στο 20% της τιμής αγοράς. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η 
αγορά θα προσαρμοστεί σύντομα σε αυτό, επομένως ο καταναλωτής μόνο σπάνια θα 
υποχρεώνεται να καταβάλει το 20%.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 17 Ιανουαρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 20 Απριλίου 2012
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Η οδηγία για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις1 παρέχει στους καταναλωτές που έχουν συνάψει εξ 
αποστάσεως σύμβαση το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός προθεσμίας επτά εργάσιμων ημερών 
από την παραλαβή των αγαθών. Το μόνο κόστος που ενδέχεται να βαρύνει τον καταναλωτή 
μετά την υπαναχώρηση είναι το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών. Ένα κράτος μέλος 
μπορεί επί του παρόντος να προβλέπει στην εθνική του νομοθεσία περισσότερο φιλικούς 
προς τον καταναλωτή κανόνες, όπως μεγαλύτερη προθεσμία υπαναχώρησης ή επιβάρυνση 
του εμπόρου με το κόστος επιστροφής των αγαθών, και ο έμπορος μπορεί να κάνει το ίδιο 
στους συμβατικούς του όρους.

Η λογική πίσω από το δικαίωμα υπαναχώρησης για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις είναι ότι ο 
καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα στην πραγματικότητα να δει το προϊόν ή να λάβει 
γνώση των χαρακτηριστικών της υπηρεσίας πριν από τη σύναψη της συμβάσεως2.

Οι νομοθέτες της ΕΕ ενέκριναν πρόσφατα την οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών3 που τροποποιεί και καταργεί την ισχύουσα οδηγία για τις εξ αποστάσεως 
πωλήσεις και αναμένεται να εφαρμοσθεί σε ολόκληρη την ΕΕ ως τον Ιούνιο του 2014. Οι 
νομοθέτες επανεπιβεβαίωσαν τη δυνατότητα των καταναλωτών να επανεξετάσουν την 
επιλογή τους. Ωστόσο, με τη νέα οδηγία θα δημιουργηθεί ένα ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα περιλαμβάνει τις βασικές πτυχές των εξ 
αποστάσεως συμβάσεων, και βάσει του οποίου δεν θα επιτρέπεται πλέον στα κράτη μέλη να 
έχουν διαφορετικούς κανόνες εν προκειμένω – εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, οι οποίες θα 
αφορούν, για παράδειγμα, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τους εμπόρους, το 
δικαίωμα υπαναχώρησης και τις υποχρεώσεις τόσο των εμπόρων όσο και των καταναλωτών 
σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση.

Οι ομοιόμορφοι κανόνες σε επίπεδο Ένωσης θα μειώσουν τον κατακερματισμό του δικαίου 
των καταναλωτών και θα ελαττώσουν έτσι σημαντικά το κόστος συμμόρφωσης για τους 
εμπόρους. Θα αυξήσουν την ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη τόσο των επιχειρήσεων 
όσο και των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου, σε σύγκριση με την 
ισχύουσα κατάσταση στη Γερμανία, οι έμποροι θα είναι σε θέση να μειώσουν το κόστος 
αποστολής· για την ακρίβεια, βάσει του άρθρου 14 της οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, ο καταναλωτής θα είναι εκείνος που θα επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής 
των αγαθών, εκτός εάν ο έμπορος δεν τον έχει ενημερώσει ότι θα επιβαρυνθεί με το εν λόγω 
κόστος ή εάν ο έμπορος έχει συμφωνήσει να αναλάβει ο ίδιος το κόστος αυτό.

Συμπέρασμα

Έχοντας υπόψη την πρόσφατη έγκριση της οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, η Επιτροπή δεν σκοπεύει να προτείνει αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν 
τις εξ αποστάσεως πωλήσεις. Η οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών 
εξισορροπεί επιτυχώς τα συμφέροντα των επιχειρήσεων με εκείνα των καταναλωτών.

                                               
1 Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την 
προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (ΕΕ 1997 L 144, σ. 19).
2  Βλ. αιτιολογική σκέψη 14 της οδηγίας για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις.
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/el/11/pe00/pe00026.el11.pdf. Η παρούσα οδηγία εγκρίθηκε στις 10 
Οκτωβρίου 2011. Τα κράτη μέλη οφείλουν να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο ως τις 13 Δεκεμβρίου 
2013. Κατόπιν αυτού, θα εφαρμοσθεί σε όλα τα κράτη μέλη ως τις 13 Ιουνίου 2014.


