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Συμμετοχή του Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Δημητρίου
Μάρκου στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής για τους Καταναλωτές.
Ο Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή και Διευθυντής του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας κ. Δημήτρης Μάρκου συμμετείχε στην Ευρωπαϊκή
Σύνοδο Κορυφής για τους Καταναλωτές η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
στις 18-19 Μαρτίου 2013.
Στη σύνοδο συμμετείχαν Υπουργοί και Γενικοί Γραμματείς αρμόδιοι για θέματα
καταναλωτών, ο αρμόδιος Επίτροπος για την Υγεία και την Προστασία των
Καταναλωτών καθώς και κοινωνικοί εταίροι, εκπρόσωποι ενώσεων καταναλωτών,
επαγγελματικών οργανώσεων, αρμόδιων αρχών για την πολιτική και την εφαρμογή
της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή καθώς και Ευρωπαϊκών Κέντρων
για τον Καταναλωτή.
Η Σύνοδος Κορυφής ήταν αφιερωμένη στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
για τα Δικαιώματα των Καταναλωτών και οι εργασίες της επικεντρώθηκαν στο πώς
τα κράτη μέλη μπορούν να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία έτσι ώστε να
βελτιώσουν την αποδοτικότητα και να μειώσουν το κόστος εφαρμογής της
νομοθεσίας.
Η εξασφάλιση ότι η νομοθεσία για τους καταναλωτές εφαρμόζεται αποτελεσματικά
αποτελεί, βασική προτεραιότητα της καταναλωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και είναι εκ των πυλώνων του Ευρωπαϊκού θεματολογίου για τους
καταναλωτές που ανακοινώθηκε τον Μάιο 2012. Αποτελεί επίσης το ουσιώδες
ζήτημα στα πλαίσια της εν εξελίξει αναθεώρησης του Κανονισμού για τη συνεργασία
όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών, ο οποίος συνδέει τις εθνικές αρχές
που είναι αρμόδιες για την προστασία των καταναλωτών σε ένα πανευρωπαϊκό
δίκτυο επιβολής της νομοθεσίας.
Ο Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή κ. Δημήτρης Μάρκου κατά τη δεύτερη
ημέρα της συνόδου συμμετείχε σε Workshop (Building the EU enforcement
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capacity – towards a more effective and efficient enforcement system) με
αντικείμενο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας
για την προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ. Ο κ. Δ. Μάρκου κατέθεσε προτάσεις
για την καλύτερη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας προστασίας του καταναλωτή
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές και την Επιτροπή με στόχο την βελτίωση της σχέσης
κόστους-αποτελεσματικότητας του συστήματος εφαρμογής της.
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