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Σχόλια

Στις 6 και 7 ∆εκεµβρίου 2007 το Ευρωπαϊκό Κέντρο για ∆ικαστές
και ∆ικηγόρους (European Center for Judges and Lawyers) διοργάνωσε
ένα σεµινάριο µε θέµα: «Το νοµοθετικό πλαίσιο της προστασίας του
καταναλωτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ειδική περίπτωση των χηµικών
προϊόντων». Το σεµινάριο έλαβε χώρα στο Λουξεµβούργο, σε αίθουσα
του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου της χώρας (Chambre des Métiers)
και έλαβαν µέρος 35 περίπου άτοµα, µεταξύ των οποίων ήταν δικαστές
(από την Ελλάδα και τη Ρουµανία), υπάλληλοι της Κοινότητας,
εκπρόσωποι βιοµηχανιών, αλλά και οργανισµών προστασίας του
καταναλωτή (π.χ. από τη Γερµανία), Υπουργείων ∆ικαιοσύνης και
Ανάπτυξης

(π.χ.

Νορβηγίας,

Ελλάδας),

διεθνών

οργανισµών

(Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας), δικηγόροι – µέλη δικηγορικών

συλλόγων διάφορων ευρωπαϊκών πόλεων, πανεπιστηµιακοί καθηγητές
κ.α. Γλώσσες του σεµιναρίου ήταν η αγγλική και η γαλλική, ενώ υπήρχε
και ταυτόχρονη µετάφραση στις δύο γλώσσες.
Το σεµινάριο διήρκεσε δύο ηµέρες (6 και 7 ∆εκεµβρίου 2007), από
τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευµα κάθε ηµέρας. Οι οµιλητές ήταν: ένας
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας και
Προστασίας του Καταναλωτή – Πολιτική για την Ασφάλεια των
Προϊόντων και των Υπηρεσιών), ένας εκπρόσωπος του Eurocommerce,
ένας εκπρόσωπος του PROSAFE (Product Safety Enforcement Forum of
Europe), ένας καθηγητής Εφαρµοσµένης Περιβαλλοντολογίας από την
Ολλανδία, ένας δικηγόρος – µέλος του δικηγορικού συλλόγου των
Παρισίων µε ειδίκευση στα θέµατα του σεµιναρίου.
Το σεµινάριο στόχευε στην ενηµέρωση, τη συζήτηση και την
ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων για τα
σύγχρονα ζητήµατα προστασίας των καταναλωτών, κυρίως επί τη βάσει
του προγράµµατος προστασίας του καταναλωτή από το έτος 2007 έως το
2013, όπως αυτό καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέθηκε σε
εφαρµογή από τον Ιούνιο του 2006, ο στόχος δε αυτός, ενόψει των
ζωηρών συζητήσεων που ακολούθησαν τις παρουσιάσεις των οµιλητών,
επιτεύχθηκε πλήρως. Σκοπός του προαναφερόµενου ευρωπαϊκού
προγράµµατος είναι να καταστεί η ασφάλεια των προϊόντων που
κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγγενές χαρακτηριστικό αυτών,
να εναρµονιστούν οι υποχρεώσεις όσων σχετίζονται µε την ασφάλεια
των προϊόντων, αλλά και οι µηχανισµοί επιβολής και εφαρµογής των εν
λόγω υποχρεώσεων, να αναπτυχθεί περαιτέρω το σύστηµα ταχείας
ενηµέρωσης για ελαττωµατικά προϊόντα (Rapid Alert System) και το
ενδοκοινοτικό δίκτυο για την ασφάλεια των προϊόντων.
Την πρώτη ηµέρα του σεµιναρίου παρουσιάστηκαν τα ακόλουθα
θέµατα: 1) το γενικό νοµοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια του

καταναλωτή, όπως καθιερώθηκε µε την αναθεωρηµένη Οδηγία για τη
Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων (General Product Safety Directive), 2)
ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των εθνικών αρχών καταναλωτή, των
κατασκευαστών και των διανοµέων, 3) άµεση πληροφόρηση για τα µη
ασφαλή προϊόντα στην Κοινότητα (εξαιρουµένων των τροφίµων –
European Rapid Alert System – RAPEX).
Τη δεύτερη ηµέρα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στα εξής: 1) την
εκτίµηση των κινδύνων (risk assessment) από χηµικές ουσίες που
εντοπίζονται σε καταναλωτικά προϊόντα, 2)το

σκοπό, το πεδίο

εφαρµογής και τις νοµικές συνέπειες του Κανονισµού για την
καταγραφή, αξιολόγηση, τη χορήγηση άδειας και τον και περιορισµό των
χηµικών (Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals – REACH), 3) τον µελλοντικό ρόλο της
Ευρωπαϊκής Αρχής για τα Χηµικά (European Chemicals Agency) και τη
συνεργασία της µε τις αντίστοιχες εθνικές αρχές.
Γενικώς, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για ∆ικαστές και ∆ικηγόρους
έκανε

µία

επιτυχηµένη

προσπάθεια παρουσίασης

των

νοµικών

προβληµάτων που τίθενται ή πρόκειται να τεθούν στο µέλλον από την
εφαρµογή της νεότερης κοινοτικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια των
προϊόντων. Το συµπέρασµα του σεµιναρίου ήταν ότι ενώ πλήρης
ασφάλεια των προϊόντων είναι αδύνατον να επιτευχθεί στην Ευρώπη στο
επίπεδο της πρόληψης (µεταξύ άλλων και λόγω της ανεπάρκειας των
επιστηµονικών πορισµάτων ως προς διάφορες χηµικές ουσίες που
περιέχονται στα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη), η
εναρµόνιση, στο επίπεδο της κοινοτικής νοµοθεσίας, των υποχρεώσεων
όλων των εµπλεκόµενων φορέων (κατασκευαστών, διανοµέων, εθνικών
αρχών προστασίας του καταναλωτή κ.α.) βοηθά στο γρήγορο εντοπισµό
των γνωστών επιβλαβών ουσιών και την άµεση αποµάκρυνση από την
κυκλοφορία εντός της Κοινότητας των επικίνδυνων προϊόντων.

