


 

 
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11. 
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Βρυξέλλες, Σεπτέµβριος 2009    
    

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

COM (2008)614 - Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
για τα δικαιώµατα των καταναλωτών 

Η Επιτροπή ευχαριστεί τη ∆ιαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εµπορίου και την Ειδική 
∆ιαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων (οι «επιτροπές») για τη 
θετική συµβολή τους στην πρόταση οδηγίας για τα δικαιώµατα των καταναλωτών («η 
πρόταση»). Εκφράζει την ικανοποίησή της για την υποστήριξη των επιτροπών στην 
αναθεώρηση του κεκτηµένου των καταναλωτών, µε γνώµονα τις νέες εξελίξεις της αγοράς 
και της τεχνολογίας και τη συγχώνευση τεσσάρων κοινοτικών οδηγιών σε µία. 

Πρώτα από όλα, η Επιτροπή συµφωνεί απόλυτα µε τις επιτροπές ότι πρέπει να βρεθεί η 
κατάλληλη ισορροπία µεταξύ µιας υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και 
µιας ανταγωνιστικής αγοράς για τις επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των 
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά και να µειωθεί η απροθυµία των επιχειρηµατιών να 
διεξάγουν διασυνοριακό εµπόριο. Η πρόταση στοχεύει στο να αποδεσµεύσει το δυναµικό του 
διασυνοριακού εµπορίου εντός της εσωτερικής αγοράς σε όφελος των καταναλωτών. Κατά 
συνέπεια, η Επιτροπή δεν συµµερίζεται την άποψη των επιτροπών ότι η πρόταση της 
Επιτροπής δίνει µεγαλύτερη έµφαση στη διευκόλυνση του διασυνοριακού εµπορίου για τις 
επιχειρήσεις παρά στην προστασία των καταναλωτών. Η Επιτροπή ανέλυσε προσεκτικά τις 
επιπτώσεις που θα έχουν στους καταναλωτές και την εσωτερική αγορά λιανικού εµπορίου 
της ΕΕ τα διάφορα θέµατα που εξετάζονται στην πρόταση. Η ανάλυση των απαντήσεων στην 
Πράσινη Βίβλο αποτέλεσε ένα σηµαντικό τµήµα του εγχειρήµατος αυτού. Πράγµατι, οι 
απόψεις των καταναλωτών που διαβιβάστηκαν ιδίως µέσω οργανώσεων καταναλωτών, 
λήφθηκαν πλήρως υπόψη. Τα αποτελέσµατα του ευρωβαρόµετρου του 2008, στα οποία 
αναφέρονται οι επιτροπές, αποτελούν µία µόνο από τις πολλές πηγές πληροφοριών που 
συνδέονται µε τη σύνταξη της έκθεσης. 

∆εύτερον, η Επιτροπή δεν συµφωνεί µε το επιχείρηµα της επιτροπής ότι το διασυνοριακό 
εµπόριο παρεµποδίζεται κατά κύριο λόγο από παράγοντες, όπως οι ανησυχίες των 
καταναλωτών σχετικά µε την ασφάλεια των συναλλαγών µέσω ∆ιαδικτύου περισσότερο από 
ό,τι από το νοµοθετικό κατακερµατισµό. Σύµφωνα µε την ευρείας κλίµακας αξιολόγηση 
των επιπτώσεων, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο νοµοθετικός κατακερµατισµός έχει ως αποτέλεσµα 
χαµηλά επίπεδα εµπιστοσύνης των καταναλωτών στις διασυνοριακές τους αγορές. Υπάρχει 
µία σειρά από λόγους για την περιορισµένη εµπιστοσύνη των καταναλωτών, 
περιλαµβανοµένης της ανεπαρκούς γνώσης των δικαιωµάτων τους· η αντίληψή τους ότι 
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προστατεύονται λιγότερο εάν αγοράζουν από αλλοδαπούς εµπόρους και ότι η επιβολή του 
νόµου και η διαµεσολάβηση θα είναι δυσκολότερο να διεξαχθούν στο εξωτερικό. Το 
πρόβληµα της αντίληψης του καταναλωτή αυτή τη στιγµή είναι δύσκολο να επιλυθεί. 
Πράγµατι, ο λεγόµενος νοµοθετικός κατακερµατισµός και κατά συνέπεια το άνισο επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή στο σύνολο της ΕΕ, καθιστά δυσχερή τη διεξαγωγή 
πανευρωπαϊκών εκστρατειών πληροφόρησης σχετικά µε τα δικαιώµατα των καταναλωτών, 
τη διαµεσολάβηση ή άλλους µηχανισµούς για την εναλλακτική επίλυση των διαφορών 
(ADR). Η εισαγωγή µιας σειράς εναρµονισµένων συµβατικών δικαιωµάτων που θα ισχύουν 
σε ολόκληρη την ΕΕ θα συµβάλει στη θεραπεία του προβλήµατος αυτού. 

Επίσης, οι επιπτώσεις του νοµοθετικού κατακερµατισµού είναι αισθητές από τις επιχειρήσεις 
λόγω των κανόνων της συγκρούσεως νόµων, και ιδίως του κανονισµού για το εφαρµοστέο 
δίκαιο στις συµβατικές υποχρεώσεις (Ρώµη I – αριθ. 593/2008), ο οποίος υποχρεώνει τους 
εµπόρους να µη µειώνουν το επίπεδο προστασίας που παρέχεται σε αλλοδαπούς 
καταναλωτές στη χώρα του καταναλωτή. Ένας έµπορος που επιθυµεί να πραγµατοποιήσει 
διασυνοριακές πωλήσεις θα πρέπει να αναλάβει το κόστος νοµικής και άλλου είδους 
συµµόρφωσης για να εξασφαλίσει την τήρηση του επιπέδου προστασίας του καταναλωτή 
στην εν λόγω χώρα. Το κόστος αυτό µετατίθεται συνήθως στον καταναλωτή ή, στη χειρότερη 
περίπτωση, οι επιχειρήσεις αρνούνται να πραγµατοποιήσουν διασυνοριακές πωλήσεις. Και 
στις δύο περιπτώσεις, η ευηµερία του καταναλωτή έχει χαµηλότερο από το προσδοκώµενο 
βέλτιστο επίπεδο. 

Συνοπτικά, ο κατακερµατισµός των εθνικών δικαίων αποτρέπει τις επιχειρήσεις από το να 
συναλλάσσονται διασυνοριακά και αυξάνει αισθητά το κόστος τέτοιου είδους διασυνοριακών 
πωλήσεων. Περιορίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων που θα επιθυµούσαν να επεκτείνουν 
την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα εντός της ΕΕ, και ειδικά των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, αυτό εµποδίζει τους καταναλωτές να αποκοµίσουν τα οφέλη 
της εσωτερικής αγοράς, όπως η µεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής και οι ανταγωνιστικές τιµές 
από τις διασυνοριακές προσφορές. 

Κατά την άποψη της Επιτροπής, η πρόταση καθιερώνει υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών που αποτελεί θετική εξέλιξη των υπαρχουσών οδηγιών. Η συνολική βελτίωση 
της προστασίας των καταναλωτών θα εφαρµοστεί επίσης σε όλα τα κράτη µέλη, όπως η 
Ελλάδα, όπου υπάρχει ήδη υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών: οι έλληνες 
καταναλωτές θα επωφεληθούν από το ευρύτερο ορισµό των εξ αποστάσεως συµβάσεων, τη 
µεγαλύτερη προθεσµία υπαναχώρησης, από τους κανόνες σχετικά µε τις αφανείς επιβαρύνσεις 
και την απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ των προσηµειωµένων τετραγωνιδίων. 

Οι επιτροπές εξέφρασαν την ανησυχία ότι ορισµένοι από τους προταθέντες κανόνες 
ενδέχεται να µειώσουν το επίπεδο της προστασίας των καταναλωτών στην Ελλάδα, 
παρέχοντας τα ακόλουθα παραδείγµατα: η παράλειψη της παροχής πληροφοριών στον 
καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύµβασης, ο ελληνικός κατάλογος των 32 συµβατικών 
ρητρών που τεκµαίρονται καταχρηστικές (πέντε από τις οποίες είναι καταχρηστικές σε όλες 
τις περιπτώσεις, ενώ οι υπόλοιπες τεκµαίρονται καταχρηστικές) και η επιλογή των 
καταναλωτών µεταξύ µέσων αποκατάστασης για ελαττωµατικά αγαθά. 

Τα προβλήµατα αυτά θα συζητηθούν και θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των 
διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την πρόταση του Συµβουλίου και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή διαβεβαιώνει τις επιτροπές ότι, στο βαθµό που η Επιτροπή 
µπορεί να επηρεάσει τις διαπραγµατεύσεις, θα διαθέσει επαρκή χρόνο για τη λεπτοµερή 
συζήτηση των ζητηµάτων αυτών. Η Επιτροπή είναι ανοιχτή στη διασαφήνιση, βελτίωση και 
ενίσχυση των διατάξεων της πρότασης. Συγχρόνως, η Επιτροπή δεν είναι πρόθυµη να 
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συµβιβαστεί σχετικά µε την αρχή του ενιαίου συνόλου κανόνων που θα εφαρµόζεται σε όλες 
τις επιχειρήσεις και όλους τους ευρωπαίους καταναλωτές. 

Οι επιτροπές εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους σχετικά µε την πλήρη εναρµόνιση: θεωρούν 
ότι η πλήρης εναρµόνιση δεν συνάδει µε τις αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας. Ισχυρίζονται ότι η τρέχουσα προσέγγιση της ελάχιστης εναρµόνισης που 
επιτρέπει στα κράτη µέλη να διατηρήσουν ή να δηµιουργήσουν υψηλότερα επίπεδα 
προστασίας των καταναλωτών από τα προβλεπόµενα στην οδηγία, θα πρέπει να διατηρηθεί. 

Όπως εξηγείται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης (COM (2008)614) και την έκθεση για 
την αξιολόγηση των επιπτώσεων (SEC(2008)2544 και 2547), η Επιτροπή θεωρεί ότι η 
πρόταση τηρεί πλήρως τις διατάξεις της συνθήκης ΕΚ και τις αρχές της επικουρικότητας 
και αναλογικότητας. 

Η πρόταση περιορίζεται στην εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαίου της προστασίας 
των καταναλωτών σε συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C). Οι πτυχές 
αυτές αφορούν ιδίως την υποχρέωση του εµπόρου να παρέχει ενηµέρωση (πριν από τη 
σύναψη της σύµβασης) στον καταναλωτή, το δικαίωµα υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως 
συµβάσεις και συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος, τα νόµιµα δικαιώµατα και 
εγγυήσεις του καταναλωτή ως προς τις συµβάσεις πώλησης και τις καταχρηστικές ρήτρες 
στις συµβάσεις που συνάπτονται µε καταναλωτές. Η πρόταση δεν σχεδιάστηκε για να 
εναρµονίσει το γενικό ενοχικό δίκαιο των κρατών µελών ούτε όλες τις πτυχές της 
προστασίας των καταναλωτών. Για παράδειγµα, οι κανόνες για τη σύναψη συµβάσεων 
(προσφορά και αποδοχή), για την ακυρότητα των συµβάσεων ή την αποζηµίωση για 
καθυστερηµένη παράδοση ή για ελαττωµατικά αγαθά θα εξακολουθούν να διέπονται από την 
εθνική νοµοθεσία. Κατά συνέπεια, η πλήρης εναρµόνιση που προτείνεται στο σχέδιο είναι 
«στοχευµένη». 

Η εκτίµηση των επιπτώσεων και η διεξαγωγή διαβουλεύσεων µε τους εµπλεκόµενους φορείς 
απέδειξαν ότι οι προαναφερθείσες πτυχές – και µόνον αυτές οι πτυχές – είναι βασικής 
σηµασίας για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς προς το συµφέρον των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Η θετική τους επίπτωση στη λιανική αγορά θα είναι 
αισθητή. Όπως προκύπτει από την έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων, η εξοικονόµηση, 
όσον αφορά τη διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που επιθυµούν να πραγµατοποιούν 
διασυνοριακές πωλήσεις, θα είναι µεγάλη. Η Επιτροπή απέφυγε να ρυθµίσει οποιαδήποτε 
άλλη πτυχή, ακόµη και σε βάρος µιας µεγαλύτερης οµοιογένειας του ευρωπαϊκού δικαίου για 
τους καταναλωτές. Από την άλλη πλευρά, το να περιοριστεί η πλήρης εναρµόνιση σε θέµατα 
τεχνικής φύσης, όπως εκείνα που προτείνονται από τις επιτροπές, δεν θα οδηγούσε σε 
αποτελεσµατικές και επαρκείς βελτιώσεις. 

Η πλήρης εναρµόνιση αποτελεί τη µοναδική ρυθµιστική επιλογή που ικανοποιεί το διττό 
στόχο της αναθεώρησης, ήτοι τη βελτίωση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών στο 
διασυνοριακό εµπόριο και την ελαχιστοποίηση του κόστους συµµόρφωσης για τις 
επιχειρήσεις που επιθυµούν να πραγµατοποιούν διασυνοριακές πωλήσεις. Μια ελάχιστη 
εναρµόνιση σε συνδυασµό µε το ισχύον ιδιωτικό διεθνές δίκαιο (άρθρο 6 του κανονισµού 
Ρώµη I) και το (θετικό) ανταγωνισµό µεταξύ των εθνικών νοµοθεσιών για τους καταναλωτές 
ενδέχεται, εκ πρώτης όψεως, να ευνοεί τους καταναλωτές. Πάντως, η ελάχιστη εναρµόνιση, 
όπως εξηγήθηκε παραπάνω, θα µπορούσε να παρεµποδίσει την ανάπτυξη ανταγωνιστικών 
επιχειρήσεων που επιθυµούν να επεκτείνουν τις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες σε 
ολόκληρη την ΕΕ, µε αποτέλεσµα µικρότερη δυνατότητα επιλογής και υψηλότερες τιµές για 
τους καταναλωτές. 
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Το πρόβληµα του νοµοθετικού κατακερµατισµού δεν µπορεί να επιλυθεί από τα κράτη µέλη 
µεµονωµένα, εφόσον η ίδια ακριβώς η µη συντονισµένη χρήση εκ µέρους των κρατών µελών 
των ελάχιστων ρητρών εναρµόνισης που περιέχονται στις ισχύουσες οδηγίες αποτελεί τη ρίζα 
του προβλήµατος. Κατά συνέπεια, οι στόχοι της πρότασης δεν µπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς εκ µέρους των κρατών µελών. 

Όπως εξηγήθηκε στην έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων, η Επιτροπή τήρησε ορθώς την 
αρχή της αναλογικότητας, προσπαθώντας να επιτύχει τους στόχους που θέτει η συνθήκη ΕΚ, 
στον τοµέα της  προστασίας των καταναλωτών. Σκοπός της Επιτροπής ήταν να προτείνει ένα 
νοµικό µέσο που εξισορροπεί ικανοποιητικά τα συµφέροντα των επιχειρήσεων και τα 
δικαιώµατα των καταναλωτών, βάσει µιας υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. 

Όσον αφορά την επιλογή του νοµικού µέσου, η Επιτροπή προτιµά οδηγία αντί για κανονισµό, 
µολονότι αυτό συνεπάγεται πλήρη εναρµόνιση του δικαίου στον τοµέα αυτό. Έτσι, θα είναι 
ευκολότερη η µεταφορά και εφαρµογή των διατάξεων στο εθνικό ενοχικό δίκαιο. Επίσης, θα 
προσφέρει στα κράτη µέλη το απαραίτητο περιθώριο εκτίµησης για τη διατήρηση των εθνικών 
νοµικών εννοιών και των βασικών αρχών του εθνικού ενοχικού δικαίου, γεγονός που καλύπτει 
τις ανησυχίες των επιτροπών. 
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