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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την επανεξέταση του κοινοτικού 
κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών, και ιδίως τον δεδηλωμένο στόχο του 
εκσυγχρονισμού, της απλοποίησης και της βελτίωσης του ρυθμιστικού καθεστώτος για 
τους επαγγελματίες και τους καταναλωτές·

2. εμμένει στη διασύνδεση μεταξύ της επανεξέτασης αυτής, που αφορά τις καταναλωτικές
συμβάσεις και των εργασιών που διεξάγονται σχετικά με όλο το δίκαιο των συμβάσεων
εν γένει στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας επίτευξης ενός ΚΠΑ· τονίζει,
συνεπώς, ότι η επανεξέταση αυτή και οι εργασίες για το ΚΠΑ πρέπει να σημειώσουν 
πρόοδο κατά τρόπο συμπληρωματικό, αναγνωρίζοντας συγχρόνως ότι η επίτευξη της 
διασύνδεσης αυτής δεν πρέπει να παρεμποδίσει ή να καθυστερήσει την τρέχουσα 
διαδικασία επανεξέτασης·

3. πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας η ύπαρξη μιας σαφούς συνολικής εικόνας του
τρόπου με τον οποίο τα διάφορα νομοθετικά και ρυθμιστικά καθεστώτα που επηρεάζουν
τις δραστηριότητες στον τομέα του δικαίου των καταναλωτών και του εμπορικού δικαίου 
σε επίπεδο ΕΕ αλληλοεπηρεάζονται και λειτουργούν από κοινού και ιδίως όσον αφορά 
τις σχέσεις μεταξύ των μέσων που θα προκύψουν από την επανεξέταση αυτή και εκείνων 
που αφορούν τους κανόνες σύγκρουσης νόμων (Ρώμη I και Ρώμη II) και άλλων που 
βασίζονται στην αρχή της χώρας καταγωγής (π.χ. η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο)·

4. πιστεύει ότι είναι απαραίτητο να αναλάβει δράση ο κοινοτικός νομοθέτης για να 
εξαλείψει τυχόν ασυμβατότητες που υφίστανται μεταξύ των υπό επανεξέταση οδηγιών 
για την προστασία των καταναλωτών·

5. ενώ αναγνωρίζει τα πιθανά πλεονεκτήματα εκείνου που ορισμένοι αποκαλούν μια
βασική οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών σύμφωνα με την ιδέα της Επιτροπής 
για ένα οριζόντιο μέσο, ωστόσο ανησυχεί ότι σε επίπεδο της μέγιστης εναρμόνισης η 
προσέγγιση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε απώλεια ορισμένων εθνικών δικαιωμάτων·

6. επισημαίνει ότι το Παράρτημα 1 της Πράσινης Βίβλου περιλαμβάνει στα σημεία 4 και 5 
ένα εκτεταμένο κατάλογο νομικών συμβατικών ζητημάτων σχετικών με τις
καταναλωτικές συμβάσεις, ότι ορισμένα από τα ζητήματα αυτά έχουν ήδη αποτελέσει 
τμήμα των εργασιών σχετικά με το ΚΠΑ και ότι πολλά από αυτά έχουν υψηλό 
"πολιτικό" χαρακτήρα, η δε ενσωμάτωση γενικών κανόνων σε ένα εναρμονισμένο μέσο 
σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένης (δημόσιας) συζήτησης 
και διαβούλευσης·

7. θεωρεί ότι τόσο η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και το διασυνοριακό εμπόριο πρέπει
να υποστηριχθούν με την ανάπτυξη ενός συστήματος "γαλάζιας σημαίας", το οποίο θα 
επιτρέπει στα μέλη να επιλέξουν έναν από μια σειρά εγκεκριμένων από την ΕΕ όρων και 
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προϋποθέσεων επιχειρηματικής δράσης και ότι μεγαλύτερη προσπάθεια πρέπει να 
κατευθυνθεί προς τέτοιες πρακτικές λύσεις·

8. θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών συνδέεται επίσης με την ύπαρξη
μηχανισμών προσφυγής και αποζημίωσης· σημειώνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται
σημαντικά εμπόδια στη διασυνοριακή απονομή της δικαιοσύνης από πλευράς 
περιπλοκών και κόστους και ότι η κατάσταση αυτή πρέπει να αντιμετωπιστεί με την 
εισαγωγή μηχανισμών συλλογικής προσφυγής· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να 
εξετάζει τις δυνατότητες προς αυτή την κατεύθυνση.
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