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1. Εισαγωγή

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην 
εσωτερική αγορά και συνιστούν σημαντικό εμπόδιο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/EΚ) (εφεξής «η οδηγία ΑΕΠ») η 
οποία τέθηκε σε ισχύ στις 12 Δεκεμβρίου 2007, έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει αυτό το 
πρόβλημα. Με την αντικατάσταση των πολυάριθμων κανόνων στα κράτη μέλη με ένα ενιαίο 
μέσο, η οδηγία ΑΕΠ έχει ως στόχο να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ώστε να 
πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές, καθώς και την ασφάλεια δικαίου για τις 
επιχειρήσεις σε σχέση με το κατά πόσον είναι αποδεκτές οι διαφορετικές εμπορικές και 
διαφημιστικές πρακτικές στην εσωτερική αγορά. 

Η οδηγία παρέχει ένα γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων 
έναντι των καταναλωτών στην αγορά. Εφαρμόζεται σε ευρύ φάσμα αθέμιτων πρακτικών –
από απάτες μέσω διαδικτύου έως εξαιρετικά πιεστικές πρακτικές κατ’ οίκον πωλήσεων– και 
καλύπτει όλους τους τομείς. 

Η οδηγία ΑΕΠ εγκρίθηκε ως οδηγία μέγιστης εναρμόνισης, κάτι που σημαίνει ότι τα κράτη 
μέλη δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν από τους κανόνες της, δηλαδή δεν επιτρέπεται να έχουν 
διατάξεις περισσότερο λεπτομερείς ή περιοριστικές από αυτές που προβλέπει η οδηγία. 
Ωστόσο, στην πράξη παρέχει αρκετή ευχέρεια στα κράτη μέλη σε σχέση με την εφαρμογή 
συγκεκριμένων διατάξεων, δηλαδή:

 Γενική ρήτρα: Η οδηγία ΑΕΠ ορίζει σειρά πρακτικών που θεωρούνται αθέμιτες και 
απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση. Ωστόσο, δίνει επίσης τη δυνατότητα στα κράτη μέλη 
να επεκτείνουν τον κατάλογο βάσει σχετικά ευρέων κριτηρίων που περιέχονται στην 
οδηγία. Η νέα γενική ρήτρα θεωρεί μια εμπορική πρακτική αθέμιτη αν είναι αντίθετη 
προς τις απαιτήσεις επαγγελματικής ευσυνειδησίας και αν στρεβλώνει ουσιωδώς ή 
ενδέχεται να στρεβλώσει ουσιωδώς την οικονομική συμπεριφορά του μέσου 
καταναλωτή.1

 Προσφυγές και κυρώσεις Οι προσφυγές και οι κυρώσεις ορίζονται από τις εθνικές 
νομοθεσίες των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά συστήματα
επιβολής ανάλογα με το αν βασίζονται σε σθεναρή επιβολή από ιδιωτικούς φορείς στην 
οποία οι ομάδες καταναλωτών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο (π.χ. Γερμανία), σε 
ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (π.χ. Γαλλία) ή εναλλακτικά σε αυτορρύθμιση (π.χ. 
Μεγάλη Βρετανία).

 Νομικές έννοιες: Οι βασικές διατάξεις της οδηγίας ΑΕΠ βασίζονται σε όρους όπως ο 
«μέσος καταναλωτής», η «επαγγελματική ευσυνειδησία» και η «πρόσκληση για αγορά», 
οι οποίοι επιδέχονται διαφορετικών ερμηνειών από τις αρχές και τα δικαστήρια στα 
κράτη μέλη. 

Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι η οδηγία ΑΕΠ προστατεύει μόνον τα οικονομικά 
συμφέροντα των καταναλωτών έναντι αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίσουν περαιτέρω όρους και περιορισμούς για λόγους προστασίας της υγείας 

                                               
1 Πρβλ. άρθρο 5, παράγραφος 2, οδηγία ΑΕΠ.
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και ασφάλειας ή για λόγους καλαισθησίας και ευπρέπειας1.

Δεδομένων των διαφορών στα συστήματα επιβολής των κρατών μελών, της συνθετότητας 
ορισμένων νομικών εννοιών, των πολλαπλών και εκτενών εθνικών κανόνων που ρυθμίζουν 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, καθώς και του ευρέος πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, η 
κατάλληλη μεταφορά και αποτελεσματική εφαρμογή θα ήταν καίρια για την επίτευξη της 
μέγιστης εναρμόνισης, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και η 
νομική ασφάλεια για τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά.

2. Μεταφορά

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας ΑΕΠ εξέπνευσε στις 12 Ιουνίου του 2007. Ενώ 
στα περισσότερα κράτη μέλη η διαδικασία μεταφοράς πραγματοποιήθηκε χωρίς σημαντικές 
δυσκολίες, ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει ακόμη την οδηγία και κάποια κράτη 
μέλη έχουν μεταφέρει εσφαλμένα την οδηγία. 

Μέχρι σήμερα (16.09.2008) πέντε χώρες δεν έχουν κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς τους 
στην Επιτροπή: η Γερμανία, η Ισπανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Φινλανδία. 
Η Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει σε βάρος αυτών των κρατών μελών τον 
Αύγουστο του 2007.

Η Επιτροπή διαπίστωσε πλημμελή μεταφορά σε τρία κράτη μέλη: τη Γαλλία, τη Δανία και τη 
Σουηδία. Δεν έχουν κινηθεί ακόμα επίσημες διαδικασίες επί παραβάσει λόγω πλημμελούς 
μεταφοράς σε βάρος αυτών των κρατών μελών. 

Επιπλέον, τρεις υποθέσεις παραπέμφθηκαν στο ΔΕΚ. Οι δύο πρώτες υποθέσεις αφορούν τη 
συμβατότητα με την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές2 της ισχύουσας βελγικής 
νομοθεσίας που απαγορεύει τα πακέτα προσφορών προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε 
καταναλωτές. Οι προτάσεις του γενικού εισαγγελέα σχετικά με τις δύο πρώτες υποθέσεις 
προβλέπεται να δημοσιευθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου/αρχές Οκτωβρίου και η απόφαση του 
ΔΕΚ αναμένεται να εκδοθεί τα τέλη του έτους. Η τρίτη προδικαστική υπόθεση 
παραπέμφθηκε στο ΔΕΚ από το γερμανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο Bundesgerichtshof και 
αφορά το κατά πόσον είναι αποδεκτά τα πακέτα προσφορών.  

Εφαρμογή και επιβολή

Το 2007 η Επιτροπή χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη μέθοδο κοινοτικής σάρωσης («EU-
Sweep») ως ένα νέο εργαλείο για τον έλεγχο και την επιβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας 
περί προστασίας των καταναλωτών. Η σάρωση είναι ένας συστηματικός έλεγχος που 
διενεργείται ταυτόχρονα σε διαφορετικά κράτη μέλη από εθνικές αρχές επιβολής και 
συντονίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του κανονισμού για τη συνεργασία 
όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004) που 
τέθηκε σε ισχύ στα τέλη του 2006. Η πρώτη σάρωση πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2007 και αφορούσε ιστοτόπους αεροπορικών εταιρειών. Οι εθνικές αρχές έλεγξαν 

                                               
1 Πρβλ, άρθρο 3, παράγραφος 3· Αιτιολογική σκέψη 7, οδηγία ΑΕΠ.
2 C-261/07 VTB-VAB v.n.v. Total Belgium· C-299/07 Galatea BVBA κατά Sanoma Magazines Belgium NV 
και C -304/08 Plus Warenhandelsgesellschaft.
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εκατοντάδες ιστοτόπους πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων για να εντοπίσουν αυτούς που 
φαίνονταν να παραβιάζουν τη νομοθεσία. Στη συνέχεια, οι αρχές επιβολής των κρατών 
μελών επικοινώνησαν με τις εταιρείες και τους ζήτησαν να μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση 
των ιστοτόπων τους με τους κανόνες ή να αποσαφηνίσουν τη θέση τους. Πιο πρόσφατα, τον 
Ιούνιο του 2008, η Επιτροπή διενήργησε «σάρωση» στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας με 
στόχο τις διαδικτυακές πωλήσεις ήχων κλήσης και ταπετσαριών (wallpaper)για κινητά 
τηλέφωνα. 

Στη σάρωση του 2007, στο 43,6% των ιστοτόπων που ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκαν 
παρατυπίες κατά το στάδιο επιβολής. Αυτές οι παρατυπίες αφορούσαν κυρίως τιμές που δεν 
ήταν πλήρεις (δεν περιλαμβάνονταν φόροι ή τέλη στην αρχική αναφορά τιμής), πλαίσια 
επιλογής και πλασματικές προσφορές για προαγορά ή για δωρεάν εισιτήρια.

Για τη σάρωση του 2008 σχετικά με τις υπηρεσίες για κινητά τηλέφωνα, τα πρώτα ευρήματα 
σχετίζονται με τιμές που λείπουν ή δεν είναι πλήρεις (στο 50% των ιστοτόπων που 
ελέγχθηκαν), πληροφορίες που λείπουν ή είναι ελλιπείς σε σχέση με τον έμπορο (στο 70% 
των ιστοτόπων που ελέγχθηκαν) και παραπλανητική παρουσίαση πληροφοριών –αυτό 
συμπεριλαμβάνει τη χρήση ψιλών γραμμάτων και την παραπλανητική χρήση της λέξης 
«δωρεάν»– (στο 60% των ιστοτόπων που ελέγχθηκαν).

Ως αποτέλεσμα των σαρώσεων, είναι πλέον διαθέσιμα περισσότερο λεπτομερή δεδομένα 
σχετικά με προβλήματα εφαρμογής σε ιστοτόπους αεροπορικών εταιρειών και σε ιστοτόπους 
διαδικτυακών πωλήσεων ήχων κλήσης και ταπετσαριών για κινητά τηλέφωνα. Ωστόσο, 
υπάρχουν ακόμη πολύ περιορισμένα δεδομένα για άλλους τομείς. Η ετήσια έκθεση του 2007 
του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή παρέχει ορισμένα στοιχεία σε σχέση με 
πιθανούς τομείς προβληματισμού. Δείχνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγγελιών που 
καταγράφηκαν από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή (το 22%) αφορούσε υπηρεσίες 
μεταφορών, κυρίως δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Ο τομέας των 
αερομεταφορών ακολουθείται από τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας και πολιτισμού (σχεδόν το 12% 
των καταγγελιών) και στη συνέχεια από τις υπηρεσίες του οπτικοακουστικού τομέα (σχεδόν 
το 10%). 

Ο εισηγητής σημειώνει ότι οι πρόσφατες προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 
δρομολόγηση των σαρώσεων συγκεκριμένα, είναι καλοδεχούμενες δεδομένης της ανάγκης 
για καλύτερη παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς. 
Ωστόσο, εν γένει, τα δεδομένα που αφορούν την πραγματική εφαρμογή της νομοθεσίας της 
εσωτερικής αγοράς παραμένουν ανεπαρκή. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι η 
παρακολούθηση της εφαρμογής και επιβολής είναι μια δραστηριότητα έντασης πόρων και 
πρέπει να αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικά εργαλεία παρακολούθησης, όπως σαρώσεις, 
ώστε να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες απολαμβάνουν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς.

Δραστηριότητες διασυνοριακής εφαρμογής

Ο εισηγητής θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε εμπορικές πρακτικές με 
διασυνοριακή διάσταση, δηλαδή πρακτικές όπου ο έμπορος διαθέτει καταναλωτικά αγαθά 
και υπηρεσίες από μία χώρα (τη χώρα πηγή) σε καταναλωτές που κατοικούν σε άλλη χώρα 
(τη χώρα στόχο). Σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι πολύ πιο δύσκολο για τις αρχές στη χώρα 
στόχο να εφαρμόσουν αντισταθμιστικά μέτρα κατά των εμπόρων. Επιπλέον, οι 
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καταναλωτικές αρχές στη χώρα πηγή δεν δείχνουν κάποιες φορές ενδιαφέρον να αναλάβουν 
κατάλληλη δράση κατά αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στη χώρα στόχο. Τα κράτη μέλη 
επίσης αφιερώνουν διαφορετικούς πόρους σε δραστηριότητες επιβολής και ανακύπτουν 
σοβαρά κενά κατά την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας ΑΕΠ όσον αφορά τις 
διασυνοριακές διαφημιστικές πρακτικές. Επίσης, δεν αποτελεί έκπληξη το ότι τα 
αποτελέσματα της σάρωσης των αεροπορικών εταιρειών το 2007 καταδεικνύουν ποσοστό 
επιβολής 55% σε εθνικούς ιστοτόπους (στους 50 από τους 90) και ποσοστό επιβολής 12% σε 
διασυνοριακές περιπτώσεις, τις 5 από τις 42.

Σε σχέση με τη διασυνοριακή επιβολή, ο κανονισμός για τη συνεργασία όσον αφορά την 
προστασία των καταναλωτών υπάρχει για να αντιμετωπίσει εμπόδια που μπορεί να 
εμφανιστούν στα κράτη μέλη κατά την ενδοκοινοτική επιβολή των δικαιωμάτων 
καταναλωτών. Το δίκτυο συστήνεται από αρχές κράτους μέλους που έχουν την ευθύνη 
επιβολής σε εθνικό επίπεδο. Μετά τη θέση του κανονισμού σε ισχύ, στη βάση δεδομένων για 
τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών καταγράφηκαν 234 αιτήματα 
πληροφοριών (αιτήματα έρευνας), 137 ειδοποιήσεις και 214 αιτήματα για τη λήψη μέτρων 
επιβολής1.

Ο κανονισμός για το δίκτυο συνεργασίας όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών 
προβλέπει, στο άρθρο με τίτλο «συντονισμός για την επιβολή της νομοθεσίας», τη 
χρηματοδότηση της ανταλλαγής υπαλλήλων. Το 2007 χρηματοδοτήθηκε η ανταλλαγή 4 
υπαλλήλων. 

Προσφυγές και κυρώσεις

Ο εισηγητής τονίζει ότι οι προσφυγές και κυρώσεις αποτελούν σημαντική πτυχή της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Σύμφωνα με 
την οδηγία, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν 
νομικά μέσα για την κίνηση διαδικασιών κατά αθέμιτων εμπορικών πρακτικών2, αφήνοντας 
την επιλογή του συγκεκριμένου μέσου στα κράτη μέλη. Ζητείται από τα κράτη μέλη να 
ορίσουν ποινές για παραβιάσεις εθνικών μέτρων μεταφοράς που πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές3.

Συνολικά, τα κράτη μέλη διατηρούν σημαντική ευχέρεια ως προς τον τρόπο διασφάλισης της
συμμόρφωσης, με κυρώσεις ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις 
απάτης, επιθετικής ή απειλητικής συμπεριφοράς ή θέσης της σωματικής ακεραιότητας των 
καταναλωτών σε κίνδυνο, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις, 
αλλά η οδηγία δεν περιέχει αντίστοιχη υποχρέωση. Οι ποινικές κυρώσεις μπορεί να 
αποτρέψουν αποτελεσματικά τους εμπόρους από το να ακολουθούν τέτοιες ακραίες 
πρακτικές. Για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει θεσπίσει ως ποινικό αδίκημα τη 
συμμετοχή «εν γνώσει ή από αμέλεια» σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Βέλτιστες πρακτικές

                                               
1 Κατάσταση στις 04.09.2008.
2 Άρθρο 11 και αιτιολογική σκέψη 21, οδηγία ΑΕΠ.
3 Άρθρο 13, οδηγία ΑΕΠ.
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Ο εισηγητής προτείνει η Επιτροπή να ενθαρρυνθεί να βοηθήσει και να συνεργαστεί με τα 
κράτη μέλη για την εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και να 
προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές για την εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας. Τούτο θα 
μπορούσε να συμπεριλαμβάνει την ενίσχυση της ανταλλαγής προσωπικού επιβολής. Τέτοιες 
δράσεις θα διασφάλιζαν την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας και την περισσότερο συνεπή 
επιβολή μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών σε όλη την ΕΕ.

Η σωστή εφαρμογή μιας οδηγίας σημαίνει ότι τα άτομα συνειδητοποιούν πλήρως τα 
δικαιώματά τους. Η επέκταση των δικαιωμάτων των καταναλωτών με την οδηγία για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές θα πρέπει να συμβαδίσει με τα μέτρα που είναι απαραίτητα για 
τη στήριξη της χρήσης αυτών των δικαιωμάτων. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης των 
καταναλωτών, τα βελτιωμένα επίπεδα εκπαίδευσης των καταναλωτών και κατάρτισης 
συμβούλων καταναλωτών, θα πρέπει να εξεταστούν σε επίπεδο κράτους μέλους.

Επιλεγμένα θέματα προς συζήτηση

Χάριν της συζήτησης, ο εισηγητής θα ήθελε να θίξει ορισμένα προκαταρκτικά θέματα τα 
οποία απαιτούν προσεκτική εξέταση. Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση στην 
επιτροπή, αυτά τα θέματα, ή τυχόν περαιτέρω θέματα που θα προκύψουν από τις 
διαβουλεύσεις στην επιτροπή, ενδέχεται να αποτελέσουν το αντικείμενο τροπολογιών εκ 
μέρους του εισηγητή.

 Πώς θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές;

 Πώς θα βελτιωθεί η διασυνοριακή επιβολή της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές και του κοινοτικού δικαίου για την προστασία των καταναλωτών εν γένει;

 Ποια μέσα είναι τα ενδεδειγμένα για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας 
για την προστασία των καταναλωτών;
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