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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ  ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΥΚΙΑ∆Η 
 
Το ζήτηµα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών αποτέλεσε 
το αντικείµενο ευρείας συζήτησης που πραγµατοποιήθηκε σήµερα στην Ολοµέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε την ευκαιρία της αυριανής Παγκόσµιας Ηµέρας 
Καταναλωτή. 
 
Η συζήτηση ολοκληρώθηκε µε την υιοθέτηση τριών εκθέσεων µε τις οποίες το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαµορφώνει θέση όσον αφορά τις προτάσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Κύριο χαρακτηριστικό της θέσης αυτής είναι ότι ο κατακερµατισµός των 
εθνικών και κοινοτικών κανόνων και οι ανεπάρκειες του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου για την 
προστασία των καταναλωτών θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα την υιοθέτηση κοινών 
γενικών κανόνων για την επίτευξη υψηλού βαθµού προστασίας των καταναλωτών.  
 
Συγκεκριµένα, επισηµαίνεται η ανάγκη επίτευξης ενός υψηλού κοινού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών µέσω της εφαρµογής της αρχής της ελάχιστης 
εναρµόνισης, ενώ δίνεται ιδιαίτερη προτεραιότητα στην ανάπτυξη της νοµοθεσίας για 
την ασφάλεια των υπηρεσιών, στην αναθεώρηση της οδηγίας για τα παιχνίδια, στην 
επανεξέταση του συστήµατος CE και στη βελτίωση της οδηγίας σχετικά µε τη 
χρονοµεριστική ρύθµιση.  
 
Υπογραµµίζεται ακόµα η ανάγκη αποτελεσµατικής εφαρµογής των κανόνων 
προστασίας των καταναλωτών, η συµµετοχή των οργανώσεων των καταναλωτών στη 
διαµόρφωση των πολιτικών και η ενσωµάτωση των στόχων της προστασίας των 
καταναλωτών σε όλους τους σχετικούς τοµείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί θεµελιώδες δικαίωµα του καταναλωτή να 
διευκολύνεται στις αγοραστικές του επιλογές µε την παροχή πλήθους στοιχείων στα 
οποία συµπεριλαµβάνονται η φύση των αγαθών και των παρεχοµένων υπηρεσιών, το 
ακριβές περιεχόµενο και η προέλευση στην περίπτωση των τροφίµων, οι όροι αλλαγής 
και επιστροφής των χρηµάτων καθώς και τα στοιχεία του προµηθευτή και οι τρόποι 
προσφυγής εναντίον του.  Τέλος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει τη σύνταξη µίας 
µαύρης λίστας πρακτικών που θεωρούνται ότι θίγουν τα συµφέροντα των 
καταναλωτών.  
 
Σε παρέµβασή του ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Ιωάννης Κουκιάδης τόνισε την 
αναγκαιότητα της προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο των συµφερόντων των 
καταναλωτών υπογραµµίζοντας ότι η προστασία αυτή, θα συµβάλλει καταλυτικά στην 
ποιότητα της ζωής 450 εκατοµµυρίων Ευρωπαίων, οι οποίοι θα προστατευθούν από 
αδικαιολόγητες διαφορές στις τιµές που παρουσιάζονται από χώρα σε χώρα, 
αποκτώντας έτσι εµπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή αγορά.  



 

 
Σύµφωνα µε τον κ. Κουκιάδη η διαµόρφωση µίας ευρωπαϊκής πολιτικής για την 
προστασία των καταναλωτών δεν αντιβαίνει στη λογική του ανταγωνισµού, αλλά 
αποτελεί µία από τις βασικές προϋποθέσεις για έναν αποτελεσµατικό ανταγωνισµό.  
 
Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, ο κ. Κουκιάδης προτείνει την υιοθέτηση µιας 
συνεκτικής οδηγίας πλαίσιο, που θα περιλαµβάνει ορισµένες βασικές αρχές, όπως η 
απαγόρευση συµπεριφορών που αντίκεινται στα χρηστά ήθη, η αρχή της καλής πίστης 
και η αρχή των θεµιτών εµπορικών πρακτικών.  
 
Ακολουθώντας τις βασικές αυτές αρχές, συνέχισε, µειώνεται η ανάγκη για λεπτοµερή 
ρύθµιση επιτρέποντας έτσι την ταχεία αντιµετώπιση των πολλαπλασιαζόµενων στην 
πράξη αθέµιτων επινοήσεων και µη θεµιτών πρακτικών. 
 
Συνεχίζοντας την παρέµβασή του, ο κ. Κουκιάδης τόνισε ότι σηµαντικό ρόλο για τη 
διαµόρφωση µίας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής καλούνται να διαδραµατίσουν οι 
καταναλωτικές οργανώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό, πρέπει να 
διαµορφωθούν κανόνες για την περιοδική πιστοποίησής τους τον τρόπο λειτουργίας 
τους και τη διαφάνειά τους.  
 
Καταλήγοντας, ο κ. Κουκιάδης είπε ότι η ύπαρξη µη αξιόπιστων καταναλωτικών 
οργανώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποτελέσει ένα σοβαρό πλήγµα στην εν 
γένει προστασία των καταναλωτών.     
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