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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 2485/2013 του/της AM GC, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
προβλεπόμενη νομική μεταρρύθμιση του ισπανικού βασιλικού διατάγματος 
1/2007 για την προστασία των καταναλωτών

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εφιστά την προσοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προβλεπόμενη νομική 
μεταρρύθμιση του βασιλικού διατάγματος 1/2007 σχετικά με την «προστασία των χρηστών 
και των καταναλωτών». Ο αναφέρων εξετάζει περαιτέρω το θέμα και δηλώνει με σαφήνεια 
ότι η μεταρρύθμιση, όπως έχει συνταχθεί, παραβιάζει την οδηγία 93/13/ΕΟΚ και την οδηγία 
2011/83/ΕΕ. Η πρώτη οδηγία αναφέρει ρητά στο άρθρο 8 ότι «τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν ή διατηρούν, στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία, αυστηρότερες 
διατάξεις σύμφωνες προς τη συνθήκη, για να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη προστασία του 
καταναλωτή», και η δεύτερη οδηγία ορίζει στο άρθρο 17 ότι «ο περί καταναλωτή ορισμός θα 
πρέπει να καλύπτει τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν έξω από το πεδίο της εμπορικής τους 
δραστηριότητας, των επιχειρηματικών τους υποθέσεων, της τέχνης τους ή του επαγγέλματός 
τους. Όμως, σε περίπτωση συμβάσεων διττού σκοπού, όπου η σύμβαση συνάπτεται για 
σκοπούς ευρισκόμενους εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός των εμπορικών δραστηριοτήτων 
του, η δε εμπορική σκοπιμότητα είναι τόσο περιορισμένη ώστε να μην έχει εξέχουσα θέση 
στο γενικό πλαίσιο της σύμβασης, το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει επίσης να θεωρείται 
καταναλωτής».

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 23 Οκτωβρίου 2014. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 216, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 28 Φεβρουαρίου 2015
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Η αναφορά

Ο αναφέρων κάνει λόγο για νομοθετικές τροποποιήσεις στην Ισπανία σχετικά με τον ορισμό 
του καταναλωτή. Πιστεύει ότι οι τροποποιήσεις επί του άρθρου 3 του βασιλικού νομοθετικού 
διατάγματος 1/2007 σχετικά με την προστασία των καταναλωτών και των χρηστών δεν 
συνάδουν με την οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών και την 
οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με 
καταναλωτές, στο μέτρο που ο νέος ορισμός είναι πολύ περιοριστικός και δεν περιλαμβάνει 
τις συμβάσεις διπλού σκοπού.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ 
και το άρθρο 2 στοιχείο β) της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, ο καταναλωτής είναι φυσικό πρόσωπο το 
οποίο, στο πλαίσιο των συμβάσεων που καλύπτονται από τις οδηγίες αυτές, ενεργεί για 
σκοπούς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική 
του δραστηριότητα.

Η αιτιολογική σκέψη 17 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών απλώς αποσαφηνίζει τον ορισμό όσον αφορά τις συμβάσεις διπλού σκοπού. 
Προβλέπει ότι σε περίπτωση συμβάσεων διττού σκοπού, όπου η σύμβαση συνάπτεται για 
σκοπούς ευρισκόμενους εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός των εμπορικών δραστηριοτήτων 
του και όπου η εμπορική σκοπιμότητα είναι τόσο περιορισμένη ώστε να μην έχει εξέχουσα 
θέση στο γενικό πλαίσιο της σύμβασης, το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει επίσης να θεωρείται 
καταναλωτής.

Ωστόσο, κατά τη μεταφορά των οδηγιών της ΕΕ, τα κράτη μέλη δεσμεύονται μόνο από τους 
στόχους που διατυπώνονται στις οδηγίες και διαθέτουν κάποια διακριτική ευχέρεια όσον 
αφορά τον τύπο και τα μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Οι 
αιτιολογικές σκέψεις ωστόσο δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα· σκοπός τους είναι να 
βοηθούν στην ερμηνεία των οδηγιών.

Συμπέρασμα

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής ανέλυσαν τον ορισμό του καταναλωτή σύμφωνα με τον ισπανικό 
νόμο (Νόμος 3/2014 της 27ης Μαρτίου 2014) που κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή και 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ορισμός είναι σύμφωνος προς τις απαιτήσεις του άρθρου 2 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ και του άρθρου 2 στοιχείο β) της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ.


