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Ο∆ΗΓΙΑ 2001/ /ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς

τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συµβουλίου,

97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47, παράγραφος 2 και

τα άρθρα 55 και 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 251 της συνθήκης 3,

                                                
1 EE C 385, 11.12.1998, σ. 10 και ΕΕ C 177E, 27.6.2000, σ. 21.
2 EE C 169,16.6.1999, σ. 43.
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 1999 (ΕΕ C 279, 1.10.1999, σ. 197),

κοινή θέση του Συµβουλίου της            (δεν έχει ακόµα δηµοσιευθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της          (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Είναι σηµαντικό, στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων της εσωτερικής αγοράς, να

ληφθούν µέτρα για την προοδευτική εδραίωση της αγοράς αυτής, τα οποία θα πρέπει να

συµβάλλουν εκτός των άλλων και στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του

καταναλωτή, σύµφωνα µε τα άρθρα 95 και 153 της συνθήκης.

(2) Τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους προµηθευτές χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών,

η εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών θα είναι ένα από τα κυριότερα

απτά αποτελέσµατα της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς.

(3) Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, είναι προς το συµφέρον των καταναλωτών να έχουν

πρόσβαση αδιακρίτως στο ευρύτερο δυνατό φάσµα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που

διατίθενται στην Κοινότητα, ώστε να µπορούν να επιλέγουν τις πλέον κατάλληλες για τις

ανάγκες τους. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η ελευθερία επιλογής του καταναλωτή, η οποία

αποτελεί ουσιώδες δικαίωµά του, είναι απαραίτητο ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του, ώστε

να βελτιώνεται η εµπιστοσύνη του στην εξ αποστάσεως πώληση.

(4) Είναι ουσιώδες για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς να είναι οι καταναλωτές σε

θέση να διαπραγµατεύονται και να συνάπτουν συµβάσεις µε προµηθευτή εγκατεστηµένο σε

άλλο κράτος µέλος, ανεξάρτητα αν ο προµηθευτής είναι εγκατεστηµένος και στο κράτος

µέλος διαµονής του καταναλωτή.

(5) Οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, λόγω του άυλου χαρακτήρα τους, προσφέρονται κατ�

εξοχήν για την εξ αποστάσεως πώληση. Η θέσπιση νοµικού πλαισίου για την εξ αποστάσεως

εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών θα πρέπει να αυξάνει την εµπιστοσύνη του

καταναλωτή στη χρησιµοποίηση των νέων τεχνικών εξ αποστάσεως εµπορίας

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο.
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(6) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται σύµφωνα µε τη συνθήκη και το παράγωγο

δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένης της οδηγίας 2000/31/ΕΚ 1 περί ηλεκτρονικού εµπορίου, µε την

προϋπόθεση ότι η τελευταία ισχύει µόνο για τις συναλλαγές τις οποίες καλύπτει.

(7) Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων, υπό την

επιφύλαξη της κοινοτικής ή της εθνικής νοµοθεσίας που διέπει την ελεύθερη παροχή

υπηρεσιών ή, ενδεχοµένως, του ελέγχου που ασκείται από το κράτος µέλος υποδοχής και/ή

των συστηµάτων χορήγησης αδειών ή εποπτείας των κρατών µελών, στις περιπτώσεις που

αυτό είναι συµβατό µε την κοινοτική νοµοθεσία.

(8) Εξάλλου, η παρούσα οδηγία, και ιδίως οι διατάξεις της σχετικά µε τις πληροφορίες που

αφορούν τις συµβατικές ρήτρες σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στη σύµβαση και/ή το

αρµόδιο δικαστήριο, δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εφαρµογής, στην εξ αποστάσεως εµπορία

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου, της

22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση

αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις 2 και της Σύµβασης της Ρώµης του 1980 για

το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές.

(9) Η επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος ∆ράσης για τις Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες

απαιτεί ένα ακόµα υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή σε ορισµένους τοµείς.

Αυτό συνεπάγεται µεγαλύτερη σύγκλιση, µεταξύ άλλων, όσον αφορά τα µη εναρµονισµένα

µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια, τους κανόνες συµπεριφοράς που ισχύουν για τις επενδυτικές

υπηρεσίες και την καταναλωτική πίστη. Μέχρις ότου επιτευχθεί η εν λόγω σύγκλιση, θα

πρέπει να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

                                                
1 ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1.
2 ΕΕ L 12, 16.1.2001, σ. 1.
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(10) Η οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου

1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις 1, θεσπίζει τις

βασικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις εξ αποστάσεως συµβάσεις οι οποίες αφορούν

αγαθά και υπηρεσίες και συνάπτονται µεταξύ ενός προµηθευτή και ενός καταναλωτή.

Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία δεν αφορά τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.

(11) Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ανάλυσης στην οποία προέβη, προκειµένου να προσδιορίσει την

ανάγκη λήψης ειδικών µέτρων στο τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, κάλεσε όλα

τα ενδιαφερόµενα µέρη να της διαβιβάσουν τις παρατηρήσεις τους, µε την ευκαιρία ιδίως της

εκπόνησης της Πράσινης Βίβλου της µε τίτλο : «Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες: οι

προσδοκίες των καταναλωτών». Από τις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο αυτό

προέκυψε ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία του καταναλωτή στο συγκεκριµένο

τοµέα. Η Επιτροπή, κατά συνέπεια, αποφάσισε να υποβάλει ειδική πρόταση για την εξ

αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.

(12) ∆ιαφορετικές ή ανόµοιες διατάξεις προστασίας των καταναλωτών θεσπιζόµενες από τα

κράτη µέλη στον τοµέα της εξ αποστάσεως εµπορίας χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς

τους καταναλωτές, θα µπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες για τη λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς και τον ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων. Συνεπώς, χρειάζεται να

θεσπισθούν κοινοί κανόνες σε κοινοτικό επίπεδο στο συγκεκριµένο τοµέα, χωρίς να θίγει το

γενικό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή στα κράτη µέλη.

                                                
1 ΕΕ L 144, 4.6.1997, σ. 19.
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(13) Με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του
καταναλωτή, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών. Τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να µπορούν να προβλέπουν διατάξεις άλλες από
αυτές που θεσπίζονται από την παρούσα οδηγία για τους τοµείς τους οποίους αυτή
εναρµονίζει, εκτός εάν αναφέρεται το αντίθετο ρητώς σε αυτή.

(14) Η παρούσα οδηγία καλύπτει όλες τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες που είναι δυνατόν να
παρασχεθούν εξ αποστάσεως. Ωστόσο, ορισµένες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες διέπονται
από ειδικές διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας που εξακολουθούν να εφαρµόζονται στις
συγκεκριµένες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Είναι, εντούτοις, σκόπιµο να θεσπιστούν
αρχές σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία τέτοιων υπηρεσιών.

(15) Η διαπραγµάτευση συµβάσεων εξ αποστάσεως συνεπάγεται τη χρησιµοποίηση µέσων
επικοινωνίας εξ αποστάσεως, χρησιµοποιουµένων στο πλαίσιο ενός συστήµατος εξ
αποστάσεως πωλήσεως ή παροχής υπηρεσιών, χωρίς ταυτόχρονη παρουσία του προµηθευτή
και του καταναλωτή. Η διαρκής εξέλιξη των µέσων αυτών επιβάλλει την ανάγκη καθορισµού
έγκυρων αρχών ακόµη και για τα µέσα που χρησιµοποιούνται προς το παρόν ελάχιστα.
Εποµένως, οι συµβάσεις εξ αποστάσεως είναι εκείνες των οποίων η προσφορά, η
διαπραγµάτευση και η σύναψη πραγµατοποιούνται εξ αποστάσεως.

(16) Η ίδια σύµβαση που περιλαµβάνει διαδοχικές πράξεις ή διακριτές πράξεις της αυτής φύσεως
που κλιµακώνονται χρονικά µπορεί να χαρακτηρίζεται νοµικώς µε διαφορετικούς τρόπους
στα διάφορα κράτη µέλη. Είναι ωστόσο σηµαντικό η παρούσα οδηγία να εφαρµόζεται µε τον
ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη µέλη. Για το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να θεωρηθεί ότι η παρούσα
οδηγία εφαρµόζεται στην πρώτη από µια σειρά διαδοχικών πράξεων ή διακριτών πράξεων
της αυτής φύσεως που κλιµακώνονται χρονικά και είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι αποτελούν
ένα ενιαίο σύνολο, ανεξάρτητα από το εάν η πράξη αυτή ή αυτή η σειρά πράξεων αποτελεί
αντικείµενο µιας µοναδικής σύµβασης ή διακριτών διαδοχικών συµβάσεων.
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(17) Μια «αρχική συµφωνία παροχής υπηρεσίας» µπορεί να συνιστά, παραδείγµατος χάριν, το

άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού, η απόκτηση πιστωτικής κάρτας, και η σύναψη σύµβασης

διαχείρισης χαρτοφυλακίου· «πράξεις» µπορούν να συνιστούν, παραδείγµατος χάριν, η

κατάθεση ή η ανάληψη µετρητών προς ή από τραπεζικό λογαριασµό, η πληρωµή µε

πιστωτική κάρτα, και οι συναλλαγές στα πλαίσια σύµβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Όταν προστίθενται στην αρχική συµφωνία παροχής υπηρεσίας νέα στοιχεία, όπως είναι η

δυνατότητα χρησιµοποίησης ηλεκτρονικού µέσου πληρωµής µαζί µε ήδη υφιστάµενο

τραπεζικό λογαριασµό, αυτό δεν συνιστά «πράξη» αλλά πρόσθετη σύµβαση στην οποία έχει

εφαρµογή η παρούσα οδηγία. Η πραγµατοποίηση εγγραφής για την απόκτηση νέων µεριδίων

του ίδιου οργανισµού συλλογικών επενδύσεων συνιστά µια από τις «διαδοχικές πράξεις της

ίδιας φύσης».

(18) Η παρούσα οδηγία, αναφερόµενη σ� ένα σύστηµα παροχής υπηρεσιών οργανωµένο από τον

προµηθευτή των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, αποβλέπει να αποκλείσει από το πεδίο

εφαρµογής της την παροχή υπηρεσιών η οποία πραγµατοποιείται σε αυστηρά περιστασιακή

βάση και εκτός συγκεκριµένης εµπορικής δοµής, µε σκοπό τη σύναψη συµβάσεων εξ

αποστάσεως.

(19) Ο προµηθευτής είναι το πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Η παρούσα οδηγία

θα πρέπει, ωστόσο, να εφαρµόζεται και σε περίπτωση που κάποια από τις φάσεις της

εµπορίας διεκπεραιώνεται µε τη συµµετοχή κάποιου διαµεσολαβητή. Έχοντας υπόψη τη

φύση και το βαθµό αυτής της συµµετοχής, θα πρέπει να εφαρµόζονται στο διαµεσολαβητή

αυτόν, οι κατάλληλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ανεξάρτητα από το νοµικό του

καθεστώς.

(20) Στα «σταθερά µέσα» συµπεριλαµβάνονται ιδίως δισκέτες, CD-ROM, DVD και σκληροί

δίσκοι υπολογιστών του καταναλωτή, όπου αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, ενώ

δεν συµπεριλαµβάνονται οι ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου, εκτός εάν οι ιστοσελίδες αυτές

πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στον ορισµό των σταθερών µέσων.
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(21) Η χρησιµοποίηση µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως δεν θα πρέπει να οδηγεί σε

απαράδεκτο περιορισµό των πληροφοριών που παρέχονται στον πελάτη. Προκειµένου να

διασφαλίζεται η διαφάνεια, η παρούσα οδηγία καθορίζει απαιτήσεις οι οποίες αποβλέπουν

στην επαρκή ενηµέρωση του καταναλωτή, τόσο πριν από όσο και µετά τη σύναψη της

σύµβασης. Θα πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύµβασης, οι

απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να είναι σε θέση να εκτιµήσει ορθά τη χρηµατοοικονοµική

υπηρεσία που του προτείνεται και να προβαίνει συνεπώς στην επιλογή του, έχοντας πλήρη

επίγνωση. Ο προµηθευτής θα πρέπει να υποδεικνύει ρητώς επί πόσο χρόνο ισχύει

αµετάβλητη η ενδεχόµενη προσφορά του.

(22) Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαριθµούνται στην παρούσα οδηγία παραπέµπουν στις

γενικής φύσεως πληροφορίες που αφορούν όλα τα είδη χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Οι

λοιποί όροι πληροφόρησης σχετικά µε δεδοµένη χρηµατοοικονοµική υπηρεσία, όπως η

κάλυψη από ασφαλιστήριο συµβόλαιο, δεν προσδιορίζονται στην παρούσα οδηγία και µόνο.

Αυτού του είδους οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται, ανάλογα µε την περίπτωση,

σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία ή τη σχετική εθνική νοµοθεσία, η οποία θεσπίζεται

σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.

(23) Είναι σηµαντικό, για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία του καταναλωτή, να

ενηµερώνεται αυτός επαρκώς για τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και, ενδεχοµένως, για

τους κώδικες συµπεριφοράς που υφίστανται στον εν λόγω τοµέα και να διαθέτει δικαίωµα

υπαναχώρησης.

(24) Όταν το δικαίωµα υπαναχώρησης δεν εφαρµόζεται διότι ο καταναλωτής έχει ζητήσει ρητώς

την εκτέλεση µιας σύµβασης, ο προµηθευτής θα πρέπει να πληροφορεί τον καταναλωτή.
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(25) Ο καταναλωτής θα πρέπει να προστατεύεται από τις αυτόκλητες υπηρεσίες. Ο καταναλωτής

θα πρέπει να απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση στις περιπτώσεις αυτόκλητων υπηρεσιών, η

δε απουσία απάντησης δεν θα πρέπει να ισοδυναµεί µε συγκατάθεση εκ µέρους του. Ωστόσο,

ο κανόνας αυτός δεν θα πρέπει να θίγει τη σιωπηρή ανανέωση των συµβάσεων που έχουν

εγκύρως συναφθεί µεταξύ των µερών, όταν το δίκαιο των κρατών µελών επιτρέπει µια τέτοια

σιωπηρή ανανέωση.

(26) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα ώστε να προστατεύουν

αποτελεσµατικά τους καταναλωτές που δεν επιθυµούν να τους διαβιβάζονται προτάσεις µε

ορισµένα µέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως ή σε ορισµένες χρονικές στιγµές. Η παρούσα

οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις συγκεκριµένες εγγυήσεις που προσφέρει στον καταναλωτή

η κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία του ιδιωτικού βίου και των δεδοµένων προσωπικού

χαρακτήρα.

(27) Για να προστατεύεται ο καταναλωτής, θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες και

αποτελεσµατικές διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και προσφυγών στα κράτη µέλη για το

διακανονισµό τυχόν διαφορών µεταξύ των καταναλωτών και των προµηθευτών, µε

χρησιµοποίηση, ενδεχοµένως, των υφιστάµενων διαδικασιών.

(28) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς, οι

οποίοι έχουν ιδρυθεί µε σκοπό την εξώδικη ρύθµιση διαφορών, να συνεργάζονται για την

επίλυση διασυνοριακών διαφορών. Η συνεργασία αυτή θα µπορούσε ιδίως να έχει ως στόχο

να παρέχεται στον καταναλωτή η δυνατότητα να απευθύνεται στα εξωδικαστικά όργανα που

είναι εγκατεστηµένα στο κράτος µέλος διαµονής, για καταγγελίες οι οποίες αφορούν

προµηθευτές εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη µέλη. Η δηµιουργία του δικτύου FIN-NET

προσφέρει αυξηµένη βοήθεια στους καταναλωτές όταν αυτοί χρησιµοποιούν διασυνοριακές

υπηρεσίες.
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(29) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών µελών, σύµφωνα µε το κοινοτικό

δίκαιο, να επεκτείνουν την προστασία που παρέχεται από την παρούσα οδηγία στους µη

κερδοσκοπικούς οργανισµούς ή στα πρόσωπα που κάνουν χρήση χρηµατοοικονοµικών

υπηρεσιών προκειµένου να γίνουν επιχειρηµατίες.

(30) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση όπου η εθνική νοµοθεσία

γνωρίζει και την έννοια της δεσµευτικής συµβατικής δήλωσης εκ µέρους του καταναλωτή.

(31) Η διάταξη στην παρούσα οδηγία σχετικά µε την επιλογή της γλώσσας από τον προµηθευτή

δεν θα πρέπει να θίγει τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί σύµφωνα µε

το κοινοτικό δίκαιο, και οι οποίες διέπουν την επιλογή της γλώσσας.

(32) Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη έχουν δεσµευτεί στο πλαίσιο της Γενικής Συµφωνίας για το

εµπόριο υπηρεσιών (GATS) σχετικά µε τη δυνατότητα των καταναλωτών να αγοράζουν στο

εξωτερικό τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες. Η GATS επιτρέπει στα κράτη µέλη να

λαµβάνουν µέτρα για προληπτικούς λόγους, συµπεριλαµβάνοντας µέτρα για την προστασία

των επενδυτών, των καταθετών, των ασφαλιζοµένων ή των ατόµων στα οποία οφείλεται

χρηµατοοικονοµική υπηρεσία από τον προµηθευτή χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας. Τα

µέτρα αυτά δεν θα πρέπει να επιβάλλουν περιορισµούς οι οποίοι να υπερβαίνουν ό,τι

απαιτείται για τη διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή.
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(33) Ενόψει της έκδοσης της παρούσας οδηγίας, είναι σκόπιµο να προσαρµοσθεί το πεδίο

εφαρµογής της οδηγίας 97/7/EK και της οδηγίας 98/27/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

και του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί των αγωγών παραλείψεως στον τοµέα της

προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών 1 καθώς και το πεδίο εφαρµογής της

προθεσµίας παραίτησης στην οδηγία 90/619/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 8ης Νοεµβρίου 1990,

για το συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά µε την

πρωτασφάλιση ζωής και τη θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την

πραγµατική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών.2

(34) ∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η θέσπιση κοινών κανόνων για την εξ

αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, δεν µπορεί να

επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη και µπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε

κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε την αρχή της

επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας,

όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια προς

επίτευξη των στόχων αυτών,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ :

Άρθρο 1

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής

1. Αντικείµενο της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

                                                
1 ΕΕ L 166, 11.6.1998, σ. 51. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την

οδηγία 2000/31/ΕΚ (ΕΕ L 178, 17.7.2000, σ. 1).
2 ΕΕ L 330, 29.11.1990, σ. 50. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την

οδηγία 92/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 360, 9.12.1992, σ. 1).
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2. Όσον αφορά τις συµβάσεις που αφορούν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες οι οποίες

περιλαµβάνουν µιαν αρχική συµφωνία παροχής υπηρεσίας και ακολούθως διαδοχικές πράξεις ή

σειρά διακριτών πράξεων της αυτής φύσεως που κλιµακώνονται χρονικά, οι διατάξεις της

παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µόνο στην αρχική συµφωνία.

Αν δεν υπάρχει αρχική συµφωνία παροχής υπηρεσίας αλλά οι διαδοχικές ή διακριτές πράξεις της

αυτής φύσεως που κλιµακώνονται χρονικά, διενεργούνται µεταξύ των ίδιων συµβαλλοµένων

µερών, τα άρθρα 3 και 4 εφαρµόζονται µόνο κατά τη διενέργεια της πρώτης πράξης. Όταν όµως

δεν έχει διενεργηθεί πράξη της ίδιας φύσης για διάστηµα άνω του ενός έτους, η διενέργεια της

επόµενης πράξης θεωρείται ως η πρώτη µιας νέας σειράς πράξεων, και συνεπώς εφαρµόζονται τα

άρθρα 3 και 4.

Άρθρο 2

Ορισµοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως :

α) «σύµβαση εξ αποστάσεως» : κάθε σύµβαση που αφορά χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και

συνάπτεται µεταξύ ενός προµηθευτή και ενός καταναλωτή, στο πλαίσιο συστήµατος εξ

αποστάσεως πώλησης ή παροχής υπηρεσιών οργανωµένου από τον προµηθευτή, ο οποίος

χρησιµοποιεί αποκλειστικά, για τη σύµβαση αυτή, ένα ή περισσότερα µέσα επικοινωνίας εξ

αποστάσεως, µέχρι και τη στιγµή σύναψης της σύµβασης,

β) «χρηµατοοικονοµική υπηρεσία» : κάθε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, ασφαλιστικής ή

επενδυτικής φύσεως, ή σχετική µε ατοµικές συντάξεις ή µε πληρωµές ,
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γ) «προµηθευτής» : κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, το οποίο,

ενεργώντας στο πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής του ιδιότητας, παρέχει συµβατικώς

υπηρεσίες που αποτελούν αντικείµενο συµβάσεων εξ αποστάσεως,

δ) «καταναλωτής» : κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο συµβάσεων εξ αποστάσεως,

ενεργεί για σκοπούς εκτός του πεδίουτης εµπορικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας,

ε) «µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως» : κάθε µέσο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί, χωρίς

την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του προµηθευτή και του καταναλωτή, για την εξ

αποστάσεως εµπορία υπηρεσίας µεταξύ των µερών αυτών,

στ) «σταθερό µέσο» : κάθε µέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή να αποθηκεύει πληροφορίες

απευθυνόµενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιµο για µελλοντική αναφορά επί

χρονικό διάστηµα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες, και το οποίο

επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων πληροφοριών,

ζ) «φορέας ή προµηθευτής µέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως» : κάθε φυσικό ή νοµικό

πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, του οποίου η εµπορική ή η επαγγελµατική

δραστηριότητα συνίσταται στη διάθεση ενός ή περισσότερων µέσων επικοινωνίας εξ

αποστάσεως στους προµηθευτές.
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Άρθρο 3

Πληροφόρηση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύµβασης εξ αποστάσεως

1. Ο καταναλωτής σε εύθετο χρόνο και προτού δεσµευθεί από µια εξ αποστάσεως σύµβαση ή

προσφορά, λαµβάνει τις πληροφορίες που αφορούν :

1) Τον προµηθευτή

α) την ταυτότητα και την κύρια δραστηριότητα του προµηθευτή, τη γεωγραφική

διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής καθώς και κάθε άλλη

γεωγραφική διεύθυνση που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τις σχέσεις του

καταναλωτή µε τον προµηθευτή,

β) την ταυτότητα του αντιπροσώπου του προµηθευτή που είναι εγκατεστηµένος στο

κράτος µέλος διαµονής του καταναλωτή και τη γεγραφική διεύθυνση που πρέπει να

λαµβάνεται υπόψη για τις σχέσεις του καταναλωτή µε τον αντιπρόσωπο, όταν υπάρχει

αντιπρόσωπος,

γ) εάν οι επαγγελµατικές επαφές του καταναλωτή έγιναν µε άλλον επαγγελµατία πλην του

προµηθευτή, την ταυτότητα του εν λόγω επαγγελµατία, την ιδιότητα µε την οποία

ενεργεί έναντι του καταναλωτή, και τη γεωγραφική διεύθυνση που πρέπει να

λαµβάνεται υπόψη για τις σχέσεις µεταξύ του καταναλωτή και του επαγγελµατία,

δ) όταν ο προµηθευτής είναι καταχωρηµένος σε εµπορικό ή αντίστοιχο δηµόσιο µητρώο,

το εµπορικό µητρώο στο οποίο είναι εγγεγραµµένος ο προµηθευτής και τον αριθµό

καταχώρησής του, ή ισοδύναµο µέσο αναγνώρισης στο εν λόγω µητρώο,
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ε) όταν η δραστηριότητα του προµηθευτή υπόκειται σε καθεστώς έγκρισης, τα στοιχεία

της αρµόδιας εποπτεύουσας αρχής .

2) Τη χρηµατοοικονοµική υπηρεσία

α) περιγραφή των κυριοτέρων χαρακτηριστικών στοιχείων της χρηµατοοικονοµικής

υπηρεσίας,

β) το συνολικό τίµηµα που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής στον προµηθευτή για τη

χρηµατοοικονοµική υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών τελών,

επιβαρύνσεων και δαπανών και όλων των φόρων που εισπράττονται µέσω του

προµηθευτή, ή, εάν δεν µπορεί να προσδιοριστεί το ακριβές τίµηµα, τη βάση

υπολογισµού του, κατά τρόπον ώστε να µπορεί να το ελέγξει ο καταναλωτής,

γ) ενδεχοµένως, κοινοποίηση οποία αναφέρει ότι η χρηµατοοικονοµική υπηρεσία

συνδέεται µε τίτλους που συνεπάγονται ειδικούς κινδύνους συνδεόµενους µε τα ειδικά

χαρακτηριστικά ή τις πράξεις που πρέπει να εκτελεστούν ή των οποίων η τιµή

εξαρτάται από τις διακυµάνσεις στις κεφαλαιαγορές επί των οποίων ο προµηθευτής δεν

έχει καµµία επίδραση, καθώς και ότι οι επιδόσεις του παρελθόντος δεν αποτελούν

δείκτη για τις µελλοντικές επιδόσεις,

δ) µνεία της ενδεχόµενης ύπαρξης άλλων φόρων και/ή δαπαών που δεν εισπράττονται

µέσω του προµηθευτή ούτε χρεώνονται από αυτόν,

ε) τους τυχόν χρονικούς περιορισµούς της ισχύος των παρεχόµενων πληροφοριών,

στ) τις ρυθµίσεις σχετικά µε την πληρωµή και την εκτέλεση,

ζ) το τυχόν ειδικό επιπλέον κόστος που συνεπάγεται για τον καταναλωτή η χρήση των

µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εάν αυτό τοεπιπλέον κόστος χρεώνεται.
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3) Τη σύµβαση εξ αποστάσεως

α) την ύπαρξη ή µη δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, και, εάν

υπάρχει τέτοιο δικαίωµα, τη διάρκεια και τις προϋποθέσεις άσκησής του,

συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να

πληρώσει ο καταναλωτής σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 1, καθώς επίσης και τις

συνέπειες της µη άσκησης αυτού του δικαιώµατος,

β) την ελάχιστη διάρκεια της σύµβασης εξ αποστάσεως, εάν πρόκειται για σύµβαση

παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε µόνιµη βάση ή περιοδικά,

γ) πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα που µπορεί να έχουν τα µέρη να προκαλέσουν

την πρόωρη ή µονοµερή λύση της σύµβασης εξ αποστάσεως δυνάµει των όρων της

σύµβασης εξ αποστάσεως, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών ποινών που

προβλέπονται στη σύµβαση στις περιπτώσεις αυτές,

δ) πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπου να

αναγράφεται, µεταξύ άλλων, η διεύθυνση στην οποία πρέπει να απευθύνεται η

κοινοποίηση,

ε) το κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη στη νοµοθεσία των οποίων βασίζεται ο προµηθευτής

για τη δηµιουργία σχέσεων µε τον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύµβασης εξ

αποστάσεως,

στ) οποιαδήποτε συµβατική ρήτρα σχετικά µε το δίκαιο που εφαρµόζεται στη σύµβαση εξ

αποστάσεως και/ή το αρµόδιο δικαστήριο,
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ζ) τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες παρέχονται οι όροι της σύµβασης, και την

αναφερόµενη στο παρόν άρθρο εκ των προτέρων πληροφόρηση, καθώς και τη γλώσσα

ή τις γλώσσες στις οποίες ο προµηθευτής, σε συµφωνία µε τον καταναλωτή,

αναλαµβάνει την υποχρέωση να επικοινωνεί κατά τη διάρκεια της σύµβασης.

4) Την προσφυγή

α) την ύπαρξη ή έλλειψη εξωδικαστικών διαδικασιών υποβολής ενστάσεων και

προσφυγών στις οποίες έχει πρόσβαση ο καταναλωτής που είναι µέρος στην εξ

αποστάσεως σύµβαση και, αν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες, τον τρόπο µε τον οποίο

έχει πρόσβαση ο καταναλωτής,

β) την ύπαρξη κεφαλαίων εγγύησης ή άλλων ρυθµίσεων για την παροχή αποζηµιώσεων,

που δεν καλύπτονται από την οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, περί των συστηµάτων εγγύησης των καταθέσεων 1

και από την οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της

3ης Μαρτίου 1997, σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµίωσης των επενδυτών 2.

2. Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο εµπορικός σκοπός των οποίων

πρέπει να καθίσταται σαφής, παρέχονται κατά τρόπο σαφή και κατανοητό µε κάθε ενδεικνυόµενο

µέσο σε σχέση µε το χρησιµοποιούµενο µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, λαµβανοµένων

δεόντως υπόψη ιδίως των αρχών της καλής πίστης που πρέπει να διέπει τις εµπορικές συναλλαγές

και της προστασίας εκείνων που, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών, είναι ανίκανοι

προς δικαιοπραξία, όπως οι ανήλικοι.

                                                
1 ΕΕ L 135, 31.5.1994, σ. 5.
2 ΕΕ L 84, 26.3.1997, σ. 22.



12425/1/01 REV 1 ZAC/ag 17
DG I   EL

3. Προκειµένου για επικοινωνίες, µε φωνητική τηλεφωνία :

α) πρέπει να δηλώνεται σαφώς στην αρχή οποιασδήποτε συνοµιλίας µε τον καταναλωτή, η

ταυτότητα του προµηθευτή και ο εµπορικός σκοπός του τηλεφωνήµατος που κάνει ο

προµηθευτής,

β) από την επιφύλαξη της τυπικής συγκατάθεσης του καταναλωτή, µόνον οι παρακάτω

πληροφορίες πρέπει να παρέχονται :

� η ταυτότητα του προσώπου που έρχεται σε επαφή µε τον καταναλωτή και η

σχέση του µε τον προµηθευτή,

� η περιγραφή των κυριοτέρων στοιχείων της χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας,

� το συνολικό τίµηµα που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής στον προµηθευτή

για τη χρηµατοοικονοµική υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων

που εισπράττονται µέσω του προµηθευτή, ή, εάν δεν µπορεί να προσδιοριστεί το

ακριβές τίµηµα, η βάση υπολογισµού του, κατά τρόπον ώστε να µπορεί να το

ελέγξει ο καταναλωτής,

� µνεία της ενδεχόµενης ύπαρξης άλλων φόρων και/ή δαπανών που δεν

εισπράττονται µέσω του προµηθευτή ούτε χρεώνονται από αυτόν,

� η ύπαρξη ή µη δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, και,

εάν υπάρχει τέτοιο δικαίωµα, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις άσκησής του,

συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί

να πληρώσει ο καταναλωτής σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 1.
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Ο προµηθευτής οφείλει να πληροφορεί τον καταναλωτή αφενός ότι, κατόπιν αιτήµατός του, µπορεί

να λάβει και άλλες πληροφορίες αφετέρου δε, για τη φύση των πληροφοριών αυτών. Εν πάση

περιπτώσει, ο προµηθευτής του παρέχει όλες τις πληροφορίες όταν εκτελεί τις κατά το άρθρο 5

υποχρεώσεις του.

4. Οι πληροφορίες σχετικά µε συµβατικές υποχρεώσεις, οι οποίες πρέπει να ανακοινώνονται

στον καταναλωτή κατά την περίοδο πριν από τη σύναψη της σύµβασης, πρέπει να είναι σύµφωνες

µε τις συµβατικές υποχρεώσεις που θα απέρρεαν από τη νοµοθεσία που θα εφαρµοζόταν κατά

τεκµήριο στη σύµβαση εξ αποστάσεως, εάν η τελευταία είχε συναφθεί.

Άρθρο 4

Πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης

1. Όταν οι διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπουν τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες,

συνεπάγονται απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης, οι οποίες προστίθενται σε αυτές που

απαριθµούνται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, οι εν λόγω απαιτήσεις εξακολουθούν να ισχύουν.

2. Εν αναµονή περαιτέρω εναρµόνισης, τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν σε ισχύ ή να

εισάγουν αυστηρότερες διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης,

εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι συµβατές µε το κοινοτικό δίκαιο.

3. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις

εκ των προτέρων πληροφόρησης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν

οι απαιτήσεις αυτές προστίθενται σ� αυτές που απαριθµούνται στο άρθρο 3, παράγραφος 1. Η

Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τις γνωστοποιούµενες εθνικές διατάξεις, κατά την εκπόνηση της

έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 20, παράγραφος 2.
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4. Η Επιτροπή, προκειµένου να εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας µε κάθε κατάλληλο

µέσο, φροντίζει ώστε οι πληροφορίες που της γνωστοποιούνται για τις εθνικές διατάξεις, να

διαβιβάζονται επίσης στους καταναλωτές και στους προµηθευτές.

Άρθρο 5

Ανακοίνωση των συµβατικών όρων και των εκ των προτέρων πληροφοριών

1. Ο προµηθευτής ανακοινώνει στον καταναλωτή όλους τους όρους της σύµβασης καθώς και τις

πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3, παράγραφος 1 και στο άρθρο 4, σε χαρτί ή σε άλλο

σταθερό µέσο, το οποίο τίθεται σε εύθετο χρόνο στη διάθεση του καταναλωτή και στο οποίο έχει

αυτός πρόσβαση, πριν να δεσµευτεί από σύµβαση εξ αποστάσεως ή προσφορά.

2. Ο προµηθευτής εκπληρώνει την δυνάµει της παραγράφου 1 υποχρέωσή του αµέσως µετά τη

σύναψη της σύµβασης εξ αποστάσεως, εάν αυτή έχει συναφθεί κατόπιν αιτήµατος του καταναλωτή

µε τη χρησιµοποίηση µέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως, το οποίο δεν επιτρέπει να ανακοινωθούν

οι συµβατικοί όροι και οι πληροφορίες σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

3. Όσο διαρκεί η συµβατική σχέση, ο καταναλωτής δικαιούται, κατόπιν αιτήµατός του, να

λαµβάνει τους συµβατικούς όρους σε χαρτί. Επί πλέον, ο καταναλωτής δικαιούται να αλλάζει το

χρησιµοποιούµενο µέσο εξ αποστάσεως επικοινωνίας, εκτός εάν αυτό είναι ασυµβίβαστο µε τη

συναφθείσα σύµβαση εξ αποστάσεως ή µε τη φύση της παρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής

υπηρεσίας.
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Άρθρο 6

∆ικαίωµα υπαναχώρησης

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο καταναλωτής διαθέτει προθεσµία 14 ηµερολογιακών

ηµερών, για να υπαναχωρήσει, χωρίς καµία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία. Ωστόσο, η

προθεσµία αυτή παρατείνεται σε 30 ηµερολογιακές ηµέρες προκειµένου περί συµβάσεων εξ

αποστάσεως µε αντικείµενο ασφαλίσεις ζωής, καλυπτόµενες από την οδηγία 90/619/ΕΟΚ καθώς

και πράξεις που αφορούν τις ατοµικές συντάξεις.

Η προθεσµία εντός της οποίας µπορεί να ασκηθεί το δικαίωµα υπαναχώρησης αρχίζει να µετράται:

− είτε από την ηµέρα σύναψης της σύµβασης εξ αποστάσεως, εκτός εάν πρόκειται για τις εν

λόγω ασφαλίσεις ζωής, για τις οποίες η προθεσµία αρχίζει να µετράται από τη στιγµή που ο

καταναλωτής πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύµβασης εξ αποστάσεως,

− είτε από την ηµέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε τους συµβατικούς όρους και τις

πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 2, εφόσον αυτή η τελευταία

ηµεροµηνία είναι µεταγενέστερη από την αναφερόµενη στην πρώτη περίπτωση.

Τα κράτη µέλη, επιπροσθέτως του δικαιώµατος υπαναχώρησης, µπορούν να ορίζουν ότι το

εκτελεστό των συµβάσεων εξ αποστάσεως που αφορούν επενδυτικές υπηρεσίες αναστέλλεται,

κατά τη διάρκεια της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
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2. Το δικαίωµα υπαναχώρησης δεν εφαρµόζεται :

α) σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες η τιµή των οποίων εξαρτάται από διακυµάνσεις της

κεφαλαιαγοράς επί των οπ οίων ο προµηθευτής δεν έχει καµµία επίδραση και µπορεί να

επέλθουν κατά τη διάρκεια της προθεσµίας υπαναχώρησης, όπως υπηρεσίες που αφορούν :

� πράξεις συναλλάγµατος,

� τίτλους της χρηµαταγοράς,

� διαπραγµατεύσιµους τίτλους,

� µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων,

� προθεσµιακές χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις (futures), συµπεριλαµβανοµένων των

ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς,

� προθεσµιακά συµβόλαια επιτοκίου (FRA),

� συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) µε αντικείµενο επιτόκιο ή συνάλλαγµα ή συνδεόµενες

µε µετοχές ή µε δείκτη µετοχών (equity swaps),

� προαιρέσεις (options) αγοράς ή πώλησης οιουδήποτε τίτλου από τους αναφερόµενους

στο παρόν σηµείο, συµπεριλαµβανοµένων των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν

δικαίωµα εκκαθαρίσεως τοις µετρητοίς. Συµπεριλαµβάνονται ιδίως, στην κατηγορία

αυτή, οι προαιρέσεις συναλλάγµατος και επιτοκίων,

β) σε ασφαλιστήρια συµβόλαια ταξιδίων και αποσκευών ή παρόµοια βραχυπρόθεσµα

ασφαλιστήρια συµβόλαια µε διάρκεια µικρότερη του ενός µηνός,

γ) στις συµβάσεις των οποίων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί πλήρως και από τα δύο µέρη

µε ρητή αίτηση του καταναλωτή προτού ασκήσει ο καταναλωτής το δικαίωµα

υπαναχώρησης.
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3. Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι δεν έχει εφαρµογή το δικαίωµα υπαναχώρησης :

α) σε πίστωση η οποία προορίζεται κυρίως για την κτήση ή τη διατήρηση δικαιωµάτων

ιδιοκτησίας επί εγγείου ιδιοκτησίας ή επί υπάρχοντος ή υπό κατασκευή κτιρίου, ή για

την ανακαίνιση ή βελτίωση κτιρίου, ή

β) σε πίστωση η οποία εξασφαλίζεται είτε µε υποθήκη επί ακινήτου είτε µε δικαίωµα επί

ακινήτου.

Η παρούσα παράγραφος ισχύει µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος για χρόνο σκέψης προς όφελος

των καταναλωτών που διαµένουν σε κράτος µέλος όπου το δικαίωµα αυτό υφίσταται, κατά τη

στιγµή της έκδοσης της παρούσας οδηγίας.

4. Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της προβλεπόµενης στην παράγραφο 3 δυνατότητας,

ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.

5. Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου , τις

πληροφορίες που της παρέχονται από τα κράτη µέλη, και εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες αυτές

γνωστοποιούνται επίσης στους καταναλωτές και στους προµηθευτές που τις ζητούν.

6. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης, κοινοποιεί το γεγονός αυτό

σύµφωνα µε τις πρακτικές οδηγίες που του έχουν δοθεί κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, σηµείο 3),

στοιχείο (δ), πριν από την εκπνοή της προθεσµίας, έτσι ώστε η κοινοποίηση να µπορεί να

αποδεικνύεται σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. Η προθεσµία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εφόσον η

κοινοποίηση έχει αποσταλεί πριν από την εκπνοή της προθεσµίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει

γίνει σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση του αποδέκτη και στο οποίο ο

αποδέκτης έχει πρόσβαση.
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7. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις πιστωτικές συµφωνίες που καταγγέλονται δυνάµει του

άρθρου 6, παράγραφος 4 της οδηγίας 97/7/ΕΚ και του άρθρου 7 της οδηγίας 94/47/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 1994, περί της προστασίας

των αγοραστών ως προς ορισµένες πλευρές των συµβάσεων που αφορούν την απόκτηση

δικαιώµατος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης 1.

Εάν στη σύµβαση εξ αποστάσεως µιας δεδοµένης χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας έχει επισυναφθεί

άλλη σύµβαση εξ αποστάσεως σχετική µε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες παρεχόµενες από τον

προµηθευτή ή από τρίτον βάσει συµφωνίας του µε τον προµηθευτή, η πρόσθετη αυτή σύµβαση

καταγγέλλεται, χωρίς καµία ποινή, εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης,

σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6, παράγραφος 1.

8. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών που

διέπουν την καταγγελία, τη διακοπή ή το µη εκτελεστό συµβάσεως εξ αποστάσεως ή το δικαίωµα

του καταναλωτή να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις πριν από την ηµεροµηνία που

ορίζεται στη σύµβαση εξ αποστάσεως. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν ανεξάρτητα από τους όρους και

τα νοµικά αποτελέσµατα της λύσεως της σύµβασης.

Άρθρο 7

Πληρωµή για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί πριν από την υπαναχώρηση

1. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης που του αναγνωρίζεται από το

άρθρο 6, παράγραφος 1, µπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει, το συντοµότερο δυνατόν, µόνο για τη

χρηµατοοικονοµική υπηρεσία που του έχει όντως παράσχει ο προµηθευτής σύµφωνα µε τη

σύµβαση εξ αποστάσεως. Το πληρωτέο ποσό δεν µπορεί :

� να υπερβαίνει ποσό ανάλογο µε την έκταση της υπηρεσίας που ήδη παρασχέθηκε, σε σχέση

µε το σύνολο των παροχών που προβλέπει η σύµβαση εξ αποστάσεως,

� σε καµµία περίπτωση να είναι τέτοιο που να µπορεί να εκληφθεί ως ποινή.

                                                
1 ΕΕ L 280, 29.10.1994, σ. 83.
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2. Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει

κανένα ποσό, όταν καταγγέλλει από ασφαλιστική σύµβαση.

3. Ο προµηθευτής δεν µπορεί να απαιτήσει από τον καταναλωτή να καταβάλλει κανένα ποσό

βάσει της παραγράφου 1 εκτός εάν µπορεί να αποδείξει ότι ο καταναλωτής είχε δεόντως

ενηµερωθεί για το πληρωτέο ποσό, σύµφωνα µε το άρθρο 3, παράγραφος 1, σηµείο 3), στοιχείο α).

Ωστόσο, δεν µπορεί, σε καµµία περίπτωση, να απαιτήσει την πληρωµή αυτή, εάν έχει αρχίσει να

εκτελεί τη σύµβαση πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υπαναχώρησης, που προβλέπει το

άρθρο 6, παράγραφος 1, χωρίς να το ζητήσει προηγουµένως ο καταναλωτής.

4. Ο προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή, το ταχύτερο δυνατόν και το

αργότερο εντός τριάντα ηµερολογιακών ηµερών, όλα τα ποσά που έχει λάβει από αυτόν σύµφωνα

µε την εξ αποστάσεως σύµβαση, µε εξαίρεση το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η

προθεσµία αρχίζει να µετράται από την ηµέρα που ο προµηθευτής παραλαµβάνει την κοινοποίηση

της υπαναχώρησης.

5. Ο καταναλωτής επιστρέφει στον προµηθευτή, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός 30

ηµερολογιακών ηµερών, ό,τι χρηµατικά ποσά και/ή πράγµατα έχει λάβει από αυτόν. Η προθεσµία

αρχίζει να µετράται από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής απέστειλε την κοινοποίηση της

υπαναχώρησης.
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Άρθρο 8

Πληρωµή µε κάρτα

Τα κράτη µέλη µεριµνούν να υπάρχουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε ο καταναλωτής :

− να µπορεί να ζητεί την ακύρωση µιας πληρωµής σε περίπτωση που χρησιµοποιήθηκε δολίως

η κάρτα πληρωµής του στα πλαίσια συµβάσεων εξ αποστάσεως,

− σε περίπτωση τέτοιας δόλιας χρήσης να επαναπιστώνεται µε τα ποσά που έχουν καταβληθεί ή

να του επιστρέφονται τα ποσά αυτά.

Άρθρο 9

Μη αιτηθείσες υπηρεσίες

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε τη σιωπηρή ανανέωση των

συµβάσεων εξ αποστάσεως, όταν αυτές επιτρέπουν τη σιωπηρή ανανέωση, τα κράτη µέλη

λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε :

− να απαγορεύεται η παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε καταναλωτή χωρίς να το έχει

ζητήσει αυτός προηγουµένως, όταν αυτή η παροχή περιλαµβάνει αίτηση για άµεση ή

µεταγενέστερη πληρωµή,

− να απαλλάσσεται ο καταναλωτής από οποιαδήποτε υποχρέωση σε περίπτωση µη αιτηθείσας

υπηρεσίας, χωρίς η έλλειψη απάντησης εκ µέρους του να εκλαµβάνεται ως συγκατάθεση.
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Άρθρο 10

Αυτόκλητη επικοινωνία

1. Η χρησιµοποίηση των ακόλουθων τεχνικών επικοινωνίας εξ αποστάσεως από έναν

προµηθευτή απαιτεί την προηγούµενη συγκατάθεση του καταναλωτή :

α) αυτοµατοποιηµένα συστήµατα κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (αυτόµατες

συσκευές κλήσης),

β) φαξ.

2. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εκτός από εκείνα που

αναφέρονται στην παράγραφο 1, όταν παρέχουν δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας :

α) να µην επιτρέπονται εάν δεν υπάρχει συγκατάθεση του ενδιαφερόµενου καταναλωτή, ή

β) να χρησιµοποιούνται µόνον εφόσον δεν υπάρχει έκδηλη αντίθεση του καταναλωτή.

3. Τα µέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν πρέπει να συνεπάγονται έξοδα για

τους καταναλωτές.
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Άρθρο 11

Κυρώσεις

Τα κράτη µέλη προβλέπουν τις δέουσες κυρώσεις σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν τηρεί τις

εθνικές διατάξεις που έχουν θεσπιστεί δυνάµει της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη µέλη µπορούν ιδίως, για τον σκοπό αυτό, να ορίζουν ότι επιτρέπεται στον καταναλωτή

να καταγγείλει τη σύµβαση ανά πάσα στιγµή, χωρίς έξοδα και ποινές.

Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές.

Άρθρο 12

Αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων της παρούσας οδηγίας

1. Ο καταναλωτής δεν µπορεί να παραιτείται των δικαιωµάτων που του απονέµονται από την

παρούσα οδηγία.

2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής δεν

στερείται της προστασίας που του παρέχεται βάσει της παρούσας οδηγίας λόγω της επιλογής

δικαίου τρίτης χώρας ως του δικαίου που διέπει τη σύµβαση, όταν η σύµβαση αυτή συνδέεται

στενά µε το έδαφος ενός ή περισσότερων κρατών µελών.
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Άρθρο 13

Ένδικη και διοικητική προσφυγή

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να υπάρχουν κατάλληλα και αποτελεσµατικά µέσα

εξασφάλισης της συµµόρφωσης µε την παρούσα οδηγία προς το συµφέρον του καταναλωτή.

2. Τα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν διατάξεις βάσει των οποίων

ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους οργανισµούς, όπως αυτοί ορίζονται από το εθνικό

δίκαιο, µπορούν να προσφεύγουν, βάσει του εθνικού δικαίου, ενώπιον των δικαστηρίων ή των

αρµόδιων διοικητικών φορέων για την εξασφάλιση της εφαρµογής των εθνικών διατάξεων για τη

θέση σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας :

α) οι δηµόσιοι οργανισµοί ή οι εκπρόσωποί τους,

β) οι οργανώσεις των καταναλωτών που έχουν έννοµο συµφέρον για την προστασία των

καταναλωτών,

γ) οι επαγγελµατικές οργανώσεις που έχουν έννοµο συµφέρον να ενεργήσουν.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι οργανισµοί και οι προµηθευτές µέσων

επικοινωνίας εξ αποστάσεως να θέτουν τέρµα, εφόσον είναι σε θέση να το πράξουν, στις πρακτικές

που, βάσει δικαστικής απόφασης, διοικητικής απόφασης ή απόφασης ελεγκτικής αρχής, η οποία

τους κοινοποιείται, κηρύσσονται ότι αντιβαίνουν στην παρούσα οδηγία.



12425/1/01 REV 1 ZAC/ag 29
DG I   EL

Άρθρο 14

΄Ενδικη προσφυγή

1. Τα κράτη µέλη προωθούν τη θέσπιση ή ανάπτυξη εξωδικαστικών διαδικασιών υποβολής

ενστάσεων και προσφυγών οι οποίες είναι κατάλληλες και αποτελεσµατικές για την επίλυση

διαφορών επί καταναλωτικών θεµάτων που αφορούν τις εξ αποστάσεως παρεχόµενες

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.

2. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν ιδίως τα όργανα που είναι υπεύθυνα για την εξωδικαστική λύση

των διαφορών να συνεργάζονται για να επιλύονται οι διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τις εξ

αποστάσεως παρεχόµενες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.

Άρθρο 15

Το βάρος της απόδειξης

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, παράγραφος 3, τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι το βάρος

της απόδειξης για την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης του καταναλωτή που επιβάλλονται

στον προµηθευτή, καθώς και για τη συγκατάθεση του καταναλωτή στη σύναψη της σύµβασης και,

ενδεχοµένως, στην εκτέλεσή της, µπορεί να βαρύνει τον προµηθευτή.

Θεωρείται καταχρηστική ρήτρα κατά την έννοια της οδηγίας 93/13/EOK του Συµβουλίου, της

5ης Απριλίου 1993, σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε τους

καταναλωτές 1, η συµβατική ρήτρα η οποία προβλέπει ότι το βάρος της απόδειξης για την τήρηση

εκ µέρους του προµηθευτή του συνόλου ή µέρους των υποχρεώσεων που τον βαρύνουν βάσει της

παρούσας οδηγίας, το φέρει ο καταναλωτής.

                                                
1 ΕΕ L 95, 21.4.1993, σ. 29.
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Άρθρο 16

Μεταβατικά µέτρα

Τα κράτη µέλη δύνανται να επιβάλλουν εθνικούς κανόνες που είναι σύµφωνοι µε την παρούσα

οδηγία σχετικά µε προµηθευτές που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος το οποίο δεν έχει ακόµα

µεταφέρει την παρούσα οδηγία στην εθνική νοµοθεσία του και το δίκαιο του οποίου δεν προβλέπει

υποχρεώσεις αντίστοιχες προς τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Άρθρο 17

Οδηγία 90/619/ΕΟΚ)

Στο άρθρο 15, παράγραφος 1 της οδηγίας 90/619/ΕΟΚ, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το

ακόλουθο κείµενο :

«1. Κάθε κράτος µέλος ορίζει ότι ο αντισυµβαλλόµενος µιας σύµβασης ατοµικής ασφαλίσεως

ζωής διαθέτει προθεσµία καταγγελίας 30 ηµερολογιακών ηµερών από τη στιγµή που

πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύµβασης προκειµένου να αποποιηθεί τα αποτελέσµατα που

απορρέουν από τη σύµβαση αυτή».
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Άρθρο 18

Οδηγία 97/7/ΕΚ

Η οδηγία 97/7/EK τροποποιείται ως εξής :

1) Στο άρθρο 3, παράγραφος 1, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται από το εξής κείµενο :

«� που αφορούν οποιαδήποτε χρηµατοοικονοµική υπηρεσία, στην οποία εφαρµόζεται η οδηγία

2001.../.../EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της....., σχετικά µε την εξ

αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές *.

___________

* ΕΕ L ...... »

2) Το Παράρτηµα ΙΙ διαγράφεται.

Άρθρο 19

Οδηγία 98/27/ΕΚ

Στο Παράρτηµα της οδηγίας 98/27/EK προστίθεται το ακόλουθο σηµείο :

«11. Οδηγία 2001.../.../EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της ...... σχετικά

µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και

την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ *.

______________

* EE L ...... »
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Άρθρο 20

Αναθεώρηση

1. Μετά τη θέση σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εξετάζει τη λειτουργία της

εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών όσον αφορά την εµπορία των

υπηρεσιών αυτών. Επιδιώκει να αναλύσει και να προσδιορίσει τις δυσκολίες τις οποίες

αντιµετωπίζουν, ή ενδέχεται να αντιµετωπίσουν, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι προµηθευτές, εξ

αφορµής ιδίως των διαφορών µεταξύ των εθνικών διατάξεων περί πληροφόρησης και του

δικαιώµατος υπαναχώρησης.

2. Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση, στις ............. ∗∗∗∗  το αργότερο, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

και το Συµβούλιο σχετικά µε τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές όσο

και οι προµηθευτές οι οποίοι επιθυµούν να αγοράσουν και να πωλήσουν χρηµατοοικονοµικές

υπηρεσίες καθώς και προτάσεις, εφόσον απαιτείται, για την τροποποίηση και/ή την περαιτέρω

εναρµόνιση των διατάξεων περί πληροφόρησης και δικαιώµατος υπαναχώρησης της κοινοτικής

νοµοθεσίας σχετικά µε τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και/ή εκείνες που προβλέπονται στο

άρθρο 3.

Άρθρο 21

Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία

1. Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που

είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις....... **.

Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή

συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς

καθορίζεται από τα κράτη µέλη.

                                                
∗∗∗∗  Σαράντα δύο µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** ∆ύο έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
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2. Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο των βασικών διατάξεων εσωτερικού

δικαίου που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία καθώς και πίνακα

αντιστοιχιών µεταξύ των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των εθνικών διατάξεων που

θεσπίζονται.

Άρθρο 22

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Άρθρο 23

Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις ................., στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

_________________________
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο στις 19 Νοεµβρίου 1998 πρόταση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και για την τροποποίηση των

οδηγιών του Συµβουλίου 90/619/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Μαΐου 1999.

Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 29 Απριλίου 1999.

Η Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να µην γνωµοδοτήσει.

2. Η Επιτροπή διαβίβασε την τροποποιηµένη πρότασή της στο Συµβούλιο τις 23

Ιουλίου 1999.

3. To Συµβούλιο, στις 19 ∆εκεµβρίου 2001, καθόρισε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το

άρθρο....

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ

Σκοπός της πρότασης είναι ο καθορισµός νοµικού πλαισίου για την εξ αποστάσεως εµπορία

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές το οποίο να προωθεί τη λειτουργία

της εσωτερικής αγοράς και παράλληλα να καθιερώνει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των

καταναλωτών. Με τον τρόπο αυτόν συµπληρώνονται οι υφιστάµενες τοµεακές ρυθµίσεις για

τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και ειδικότερα καλύπτεται ένα κενό που έχει δηµιουργηθεί

µε την γενική οδηγία για την εξ αποστάσεως εµπορία καταναλωτικών αγαθών.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Η κοινή θέση που επετεύχθη έπειτα από µακρές και επίπονες συζητήσεις αντιπροσωπεύει µια

προσεκτική και εξαιρετικά ευαίσθητη ισορροπία µεληµάτων και συµφερόντων µε

αποτέλεσµα:

− ένα υψηλό επίπεδο εναρµόνισης των απαιτήσεων πληροφόρησης βάσει του άρθρου 3,

− τη δυνατότητα για τα κράτη µέλη να διατηρούν ή να επιβάλλουν αυστηρότερες

απαιτήσεις πληροφόρησης, σύµφωνα µε την κοινοτική νοµοθεσία, εξασφαλίζοντας

παράλληλα τη µέγιστη δυνατή διαφάνεια,

− µια ευρύτατη εναρµόνιση όσον αφορά το δικαίωµα υπαναχώρησης, την πληρωµή για

παρασχεθείσες υπηρεσίες, τις µη παραγγελθείσες υπηρεσίες, την αυτόκλητη

επικοινωνία, την επανόρθωση κλπ.,

− την παροχή δυνατότητας για τροποποίηση ή περαιτέρω εναρµόνιση των διατάξεων της

οδηγίας υπό το φως της πείρας που θα αποκτηθεί,

− την αποσαφήνιση της σχέσης µεταξύ αυτής της οδηγίας και της οδηγίας για το

ηλεκτρονικό εµπόριο.

Α. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

1. Τροπολογίες που αποδέχθηκε το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο ενσωµάτωσε στην κοινή θέση, εν όλω, εν µέρει ή κατ� αρχήν, τις

ακόλουθες τροποποιήσεις:

Τροπολογία 2 (βελτίωση της διατύπωσης της αιτιολογικής σκέψης 3): υιοθετήθηκε µε
µια µικρή επαναδιατύπωση.

Τροπολογία 3 (βελτίωση της διατύπωσης της αιτιολογικής σκέψης 5): υιοθετήθηκε µε
µια µικρή επαναδιατύπωση.

Τροπολογία 4 (µη µείωση του επιπέδου προστασίας των καταναλωτών): έγινε δεκτή
στην αιτιολογική σκέψη 8.

Τροπολογία 7 (διαγραφή της αναφοράς ότι ορισµένα µέτρα είναι επαρκή): έγινε δεκτή
στην αιτιολογική σκέψη 36.
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Τροπολογία 10 ( τροποποίηση της αιτιολογικής σκέψης 16): έγινε εν µέρει δεκτή στην
αιτιολογική σκέψη 21.

Τροπολογίες 11 και 18 (όσον αφορά τις αιτιολογικές σκέψεις που αφορούν το δικαίωµα
υπαναχώρησης): ελήφθησαν υπόψη στην αιτιολογική σκέψη 24 και στο άρθρο 6.

Τροπολογία 12 (διαγραφή της αιτιολογικής σκέψης 18): έγινε δεκτή.

Τροπολογία 13 (αναφορά στις υπηρεσίες): έγινε δεκτή στην αιτιολογική σκέψη 25.

Τροπολογία 14 (προσθήκη νέας αιτιολογικής σκέψης): έγινε δεκτή στην αιτιολογική
σκέψη 23.

Τροπολογία 43 (διαγραφή του τελευταίου τµήµατος του άρθρου 1 παρ. 2): έγινε δεκτή.

Τροπολογία 45 (διαγραφή της µνείας των οργανωµένων συστηµάτων): έγινε δεκτή στο
άρθρο 2 σηµείο α).

Τροπολογία 19 (διαγραφή της αναφοράς στη συνήθη διαµονή): έγινε δεκτή στο άρθρο
2 σηµείο δ).

Τροπολογία 21 (εκ των προτέρων πληροφόρηση):
Το Συµβούλιο αποδέχθηκε σε µεγάλο βαθµό τη διατύπωση στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2,
προσέθεσε ορισµένα συµπληρωµατικά θέµατα και αναδιατύπωσε τη διάταξη για λόγους
σαφήνειας. Στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού προσέθεσε µια σηµαντική διάταξη
σχετικά µε τη συνοχή ανάµεσα στις πληροφορίες κατά την περίοδο πριν από τη σύναψη
της σύµβασης και την ισχύουσα νοµοθεσία (βλ. άρθρο 3 παρ. 4 κατωτέρω).

Τροπολογίες 38, 39, 22, 48, 49 και 50 καθώς επίσης και 11 (δικαίωµα υπαναχώρησης):
Έγιναν δεκτές σε µεγάλο βαθµό στο άρθρο 6 µε παραποµπές στο άρθρο 3 παρ. 1 σηµείο
(3α) και παρ. 3 σηµείο (β) τελευταία περίπτωση και αιτιολογική σκέψη 24 (βλ. επίσης
άρθρο 6 κατωτέρω).

Τροπολογία 23 (πληρωµή υπηρεσίας): έγινε δεκτή µε αλλαγές στη διατύπωση στο
άρθρο 7.

Τροπολογία 20 (σταθερό µέσο): έγινε κατ� αρχήν δεκτή στην αιτιολογική σκέψη 20
καθώς επίσης και στο άρθρο 2 σηµείο στ) και 5 παρ. 1.

Τροπολογία 27 (µη παραγγελθείσα υπηρεσία): έγινε εν µέρει δεκτή στο άρθρο 9.

2. Τροπολογίες που απορρίφθηκαν από το Συµβούλιο

Τροπολογία 57 (στο άρθρο 1 προστίθεται µια νέα παράγραφος 1 σηµείο α)) και
Τροπολογίες 40 και 44 (στο άρθρο 1 προστίθεται µια νέα παράγραφος 20).
Το Συµβούλιο έκρινε όπως και η Επιτροπή ότι τούτο θα εξασθενήσει την προστασία
των καταναλωτών.
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Τροπολογία 25 (ανεπαρκείς υπηρεσίες): απορρίφθηκε δεδοµένου ότι το θέµα αυτό είναι
ουσιαστικά άσχετο.

Τροπολογία 26 (επιστροφή εγγράφων στον προµηθευτή): απορρίφθηκε διότι
θεωρήθηκε ουσιαστικά ακατάλληλη.

Β. Νέες διατάξεις ή στοιχεία που εισήγαγε το Συµβούλιο

Αιτιολογικές σκέψεις

Αιτιολογική σκέψη 6: διευκρίνιση σχετικά µε την οδηγία για το ηλεκτρονικό εµπόριο.

Αιτιολογική σκέψη 7: διευκρίνιση σχετικά µε τις τοµεακές οδηγίες και τα µη εναρµονισµένα
στοιχεία.

Αιτιολογική σκέψη 8: διευκρίνιση σχετικά µε το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

Αιτιολογική σκέψη 9: διευκρίνιση σχετικά µε την περαιτέρω εναρµόνιση και προστασία των
καταναλωτών.

Αιτιολογική σκέψη 17: διευκρίνιση σχετικά µε τις αρχικές συµφωνίες παροχής υπηρεσιών.

Αιτιολογική σκέψη 20: διευκρίνιση σχετικά µε τα σταθερά µέσα.

Αιτιολογική σκέψη 22: διευκρίνιση σχετικά µε τις απαιτήσεις πληροφόρησης.

Αιτιολογική σκέψη 24: αναφορά στην κατάσταση όπου ο καταναλωτής έχει ζητήσει ρητώς
την εκτέλεση της σύµβασης.

Αιτιολογική σκέψη 29: αναφορά σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς.

Αιτιολογική σκέψη 30: διευκρίνιση σχετικά µε ορισµένα κράτη µέλη, όπως Γερ και Α, των
οποίων τα νοµικά συστήµατα περιλαµβάνουν την έννοια της «invitatio ad referendum ».

Αιτιολογική σκέψη 31: διευκρίνιση σχετικά µε την επιλογή της γλώσσας.

Άρθρο 1 παράγραφος 2

Το κείµενο αυτό µε το οποίο τροποποιείται η πρόταση της Επιτροπής καθιστά πολύ
σαφέστερα τα σχετικά µε τις αρχικές και διαδοχικές υπηρεσίες και πράξεις.
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Άρθρο 2 σηµείο β)

Έγινε αλλαγή της διατύπωσης στο πνεύµα της τροπολογίας του ΕΚ.

Άρθρο 3 παράγραφος 3

Αναγκαία έγκριση των απαιτήσεων πληροφόρησης για τη φωνητική τηλεφωνία.

Άρθρο 3 παράγραφος 4

Αναγκαία διευκρίνιση ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια για τον καταναλωτή όσον αφορά
την πληροφόρηση κατά την περίοδο πριν από τη σύναψη της σύµβασης, πληροφόρηση που
αφορά συµβατικές υποχρεώσεις. Η εφαρµοστέα στη σύµβαση νοµοθεσία στο στάδιο αυτό
µπορεί, κατά την άποψη του Συµβουλίου, να είναι µόνο η τεκµαιρόµενη από τον παρέχοντα
υπηρεσίες ως η εφαρµοζόµενη. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η εφαρµοστέα νοµοθεσία πρέπει
να καθορίζεται από τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Άρθρο 4

Το άρθρο αυτό επιτρέπει στα κράτη µέλη να διατηρούν ή να εισάγουν υψηλότερο επίπεδο
προστασίας των καταναλωτών και µε δεδοµένους τους όρους που πρέπει να τηρούνται
(παράγραφος 1, παράγραφος 2 τελευταίο τµήµα, παράγραφοι 3 και 4).

Άρθρο 5

Οι υποχρεώσεις για τον προµηθευτή όσον αφορά την ανακοίνωση των συµβατικών όρων και
προϋποθέσεων έγιναν αυστηρότερες και αποτελεσµατικότερες.

Άρθρο 6

Το άρθρο αυτό καθορίζει το δικαίωµα υπαναχώρησης κατά τρόπο συνολικό, ακριβή και
παράλληλα ευέλικτο, λαµβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα κοινοτική νοµοθεσία, τις
συγκεκριµένες καταστάσεις στα κράτη µέλη και τις ιδιαιτερότητες ορισµένων
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.



12425/1/01 REV 1 ADD 1 EΛ/ρλ,ακ 7
DG I   EL

Άρθρο 7

Το κείµενο για την πληρωµή των υπηρεσιών έχει αναδιατυπωθεί και, όσον αφορά ορισµένες
πτυχές του, έχει αποσαφηνιστεί και συµπληρωθεί (ιδίως η παράγραφος 5).

Άρθρο 11

Το Συµβούλιο προτίµησε µια ξεχωριστή διάταξη σχετικά µε τις κυρώσεις µε µια διατύπωση
που ακολουθεί το προηγούµενο άλλων οδηγιών.

Άρθρο 16

Το άρθρο αυτό για τα µεταβατικά µέτρα προορίζεται να καλύψει την περίοδο µέχρι τη
µεταγραφή της παρούσας οδηγίας στην εθνική νοµοθεσία.

_________________





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή θέση που ενέκρινε το Συµβούλιο στις 19/12/2001 για την έκδοση της οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των
οδηγιών 90/619/EΟΚ του Συµβουλίου, 97/7/EΚ και 98/27/EΚ [1998/0245(COD)]

∆ήλωση της Επιτροπής

«Η Επιτροπή θα προσπαθήσει:

- να υποβάλει πρόταση για την αναθεώρηση και αναπροσαρµογή της οδηγίας για την
καταναλωτική πίστη µέχρι το τέλος του 2001,

- να συµβάλει όσο το δυνατόν περισσότερο στην ολοκλήρωση (που αναµένεται για τις αρχές
του 2002) των εργασιών της Eυρωπαϊκής Επιτροπής Ρυθµιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών
Αξιών (CESR) σχετικά µε τα πρότυπα για την προστασία των επενδυτών ούτως ώστε να
εξασφαλίζεται ότι τα λεπτοµερή πρότυπα που έχουν συµφωνηθεί από τις αρµόδιες εθνικές αρχές θα
προνοούν για την ύπαρξη επαρκώς οµοιογενούς και σφαιρικής προσέγγισης για την εφαρµογή του
άρθρου 11 της οδηγίας για τις επενδυτικές υπηρεσίες,

- να αξιολογεί τον δεσµευτικό χαρακτήρα, το εκτελεστό και την ουσιαστική εφαρµογή των
εθνικών κανόνων άσκησης δραστηριοτήτων που θεσπίζονται στο πλαίσιο των εργασιών της CESR.
H ανάλυση βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο θα
χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση του συµβατού των εθνικών κανόνων που θεσπίζονται σχετικά
µε τις υπηρεσίες που βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας για τις επενδυτικές
υπηρεσίες,

- να υποβάλει στις αρχές του 2002 πρόταση για την τροποποίηση τις οδηγίας για τις
επενδυτικές υπηρεσίες, µε σκοπό, µεταξύ άλλων, την σε υψηλό επίπεδο εναρµόνιση της
προστασίας των επενδυτών και την επέκταση της οδηγίας στις επενδυτικές υπηρεσίες που επί του
παρόντος ευρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρµογής της,

- να συµβάλει ενεργά στην έκδοση, κατά τη διάρκεια του 2002, των δύο οδηγιών ΟΣΕΚΑ που
έχουν ήδη προταθεί και που σκοπό έχουν τη σηµαντική µείωση των τύπων των µη εναρµονισµένων
κεφαλαίων και του σχετικού όγκου συναλλαγών,

- να συνεχίσει την αναπροσαρµογή και διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας ΟΣΕΚΑ
προκειµένου να επιτευχθεί µια περαιτέρω απλούστευση και αποσαφήνιση των διαδικασιών
κοινοποίησης µε στόχο να καταστεί η χρήση των εναρµονισµένων δοµών ελκυστικότερη σε
σύγκριση µε τις µη εναρµονισµένες δοµές. Οι διεξαγόµενες εργασίες για την εναρµόνιση των
κανόνων άσκησης δραστηριοτήτων θα οδηγήσουν επίσης σε υψηλότερη επενδυτική προστασία για
τους κατόχους κεφαλαίων. Επί πλέον, η ανάλυση από την Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 3
παράγραφος 4 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο, όσον αφορά τα εναρµονισµένα και µη
εναρµονισµένα επενδυτικά κεφάλαια καθώς επίσης και η αναγγελθείσα αναθεώρηση από την
Επιτροπή των συµβατικών ρυθµίσεων, θα παράσχουν τη βάση για περαιτέρω σύγκλιση.



Στην περίπτωση της κτηµατικής πίστης, η Επιτροπή θα παρακολουθεί την εφαρµογή του
κώδικα συµπεριφοράς, τη λειτουργία του και την αποτελεσµατικότητά του. Σε περίπτωση µη
ικανοποιητικής λειτουργίας και αποτελεσµατικότητας, η Επιτροπή θα εξετάζει τη δυνατότητα
προσφυγής σε νοµοθετικές πρωτοβουλίες.

Η Επιτροπή θα διαβιβάζει επίσης σε όλα τα κράτη µέλη την ανακοίνωση την οποία θα λαµβάνει
από τα διάφορα κράτη µέλη σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας όσον
αφορά το κείµενο των βασικών νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που τα
διάφορα κράτη µέλη θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία και τον πίνακα ο
οποίος υποδεικνύει τις εθνικές διατάξεις που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας οδηγίας.».

___________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 14.1.2002
SEC(2002) 30τελικό

1998/0245 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εξ αποστάσεως εµπορία

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των
οδηγιών 97/7/EΚ και 98/27/ΕΚ



2

1998/0245 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251,παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε την

Κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο σχετικά µε την έκδοση οδηγίας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εξ αποστάσεως εµπορία

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των
οδηγιών 97/7/EΚ και 98/27/ΕΚ

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

στο Συµβούλιο (έγγραφο COM(1998) 468τελικό – 1998/0245(COD)):
19Νοεµβρίου 1998

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής : 29Απριλίου 1999

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη
ανάγνωση:

5Μαΐου 1999

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: 23 Ιουλίου 1999

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 19∆εκεµβρίου 2001

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η οδηγία στοχεύει να προσφέρει ένα εναρµονισµένο και κατάλληλο για τις εξ αποστάσεως

συµβάσεις στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών νοµικό πλαίσιο. Ενισχύει και
ολοκληρώνει το υπάρχον νοµικό πλαίσιο, κατά τρόπο ώστε να διευκολύνει την λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς, θεσπίζοντας συγχρόνως ένα κατάλληλο επίπεδο προστασίας των
καταναλωτών.

Περιλαµβάνει ιδίως µία σειρά πληροφοριών προς κοινοποίηση πριν από τη σύναψη της
σύµβασης, υποχρέωση γραπτής επιβεβαίωσης των πληροφοριών αυτών, δικαίωµα

υπαναχώρησης που θα περιλαµβάνει ορισµένες εξαιρέσεις για ορισµένες ειδικές υπηρεσίες,
αρχή της πληρωµής για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν πριν από την υπαναχώρηση,
προστασία του καταναλωτή έναντι πληρωµών µέσω πιστωτικών καρτών, απαγόρευση µη
παραγγελθεισών υπηρεσιών, περιορισµό της χρήσης των µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως,
και µέτρα που προορίζονται να διευκολύνουν την ρύθµιση των διαφορών.
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3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

3.1. Γενικές παρατηρήσεις για την κοινή θέση

Οι βασικές προκλήσεις τις οποίες αντιµετώπισε το Συµβούλιο ήταν οι ακόλουθες :

– η σύνδεση της εν λόγω οδηγίας µε τους λοιπούς κανόνες του κοινοτικού δικαίου, που
αφορούν αφενός τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και αφετέρου το ηλεκτρονικό εµπόριο
και ειδικότερα την αρχή της χώρας προέλευσης, κεντρικό στοιχείο της οδηγίας για το
ηλεκτρονικό εµπόριο·

– η θέσπιση κανόνων που στοχεύουν σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή,
ιδίως στον τοµέα της προηγούµενης ενηµέρωσης και στο δικαίωµα υπαναχώρησης,
λαµβανοµένης υπόψη της πολυµορφίας των εθνικών νοµικών συστηµάτων·

– η αποποίηση της αρχής µιας ελάχιστης εναρµόνισης, όπως εκφράστηκε αρχικά από
σηµαντικό αριθµό κρατών µελών κατά το Συµβούλιο του Λουξεµβούργου του Απριλίου

1999·

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση του Συµβουλίου, που εγκρίθηκε µε ειδική πλειοψηφία,
αποτελεί συµβιβαστική λύση χάρη στην οποία οι τρεις αυτοί στόχοι µπόρεσαν να
συναντηθούν µε ικανοποιητικό τρόπο.

3.2. Έκβαση των τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση

Η Επιτροπή ενέκρινε 22 τροπολογίες επί των 40 που ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, εκ των οποίων ορισµένες έγιναν δεκτές είτε εν µέρει είτε µε τροποποιήσεις
σύνταξης είτε επίσης µε ορισµένες τροποποιήσεις επί της ουσίας.

• Τροπολογίες που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση

– Τροπολογία 2 : η τροπολογία στοχεύει να βελτιώσει τη διατύπωση της αιτιολογικής
σκέψης 3· η τροπολογία γίνεται δεκτή από την κοινή θέση µε µικρή συντακτική

τροποποίηση·

– Τροπολογία 3 : η τροπολογία στοχεύει στη βελτίωση της διατύπωσης της αιτιολογικής
σκέψης 5· η τροπολογία γίνεται δεκτή στο πλαίσιο της κοινής θέσης µε µικρή συντακτική
τροποποίηση·

– Τροπολογία 4 : η τροπολογία στοχεύει να αναφέρει ότι οι κοινοί κανόνες που εκδόθηκαν
δυνάµει της οδηγίας αυτής, δεν µπορούν να έχουν ως αποτέλεσµα το να θιγεί η γενική
προστασία του καταναλωτή στα κράτη µέλη· η τροπολογία γίνεται δεκτή στο πλαίσιο της
κοινής θέσης·

– Τροπολογία 7 : η τροπολογία στοχεύει να καταργήσει την µνεία στο δικαίωµα διάσκεψης·
η τροπολογία διατηρείται στην κοινή θέση·

– Τροπολογία 10 : η τροπολογία στοχεύει να τροποποιήσει την αιτιολογική σκέψη 16
σχετικά µε το δικαίωµα διάσκεψης που αρχικά προτάθηκε από την Επιτροπή· η
τροπολογία διατηρείται εν µέρει από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση,
λαµβανοµένων υπόψη των νέων διατάξεων σχετικά µε το δικαίωµα υπαναχώρησης και το

κείµενο της κοινής θέσης ευθυγραµµίζεται µε το κείµενο που διατηρείται από την
Επιτροπή·
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– Τροπολογίες 11και 18 :οι τροπολογίες αυτές, που αναφέρονται στις αιτιολογικές σκέψεις
σχετικά µε το δικαίωµα υπαναχώρησης, διατηρούνται ως έχουν στην κοινή θέση·

– Τροπολογία 14 : η τροπολογία διατηρείται από την Επιτροπή, αλλά ως αιτιολογική σκέψη
16α της τροποποιηµένης πρότασης· στοχεύει στην ενηµέρωση του καταναλωτή σχετικά µε
τα δικαιώµατα που του παρέχονται από την οδηγία, καθώς και, ενδεχοµένως, από τους
κώδικες δεοντολογίας· διατηρείται ως έχει στην κοινή θέση αλλά ως αιτιολογική σκέψη
22·

– Τροπολογία 45 : η τροπολογία στοχεύει να ευθυγραµµίσει, στο άρθρο 2, στοιχείο α, όσον
αφορά τον ορισµό για τη σύµβαση εξ αποστάσεως που προβλέπεται στην οδηγία 97/7/ΕΚ
σχετικά µε τις συµβάσεις εξ αποστάσεως, ενσωµατώνοντας την λέξη «αποκλειστικά»· η
τροπολογία αυτή διατηρείται από την Επιτροπή µε µία µικρή συντακτική τροποποίηση
των λέξεων που προηγούνται του επιρρήµατος «αποκλειστικά». Η τροπολογία αυτή

διατηρείται στην κοινή θέση µε την ίδια διατύπωση που εγκρίθηκε στην τροποποιηµένη
πρόταση·

– Τροπολογία 19 : η τροπολογία στοχεύει να καταργήσει τη µνεία που γίνεται στην αρχική
πρόταση της Επιτροπής, στη συνήθη διαµονή του καταναλωτή στο έδαφος της Κοινότητας
στο πλαίσιο του ορισµού του καταναλωτή· η τροπολογία αυτή διατηρείται ως έχει από την
Επιτροπή καθώς και στην κοινή θέση·

– Τροπολογία 21, πρώτο µέρος (άρθρο 3, παράγραφος 1) : η τροπολογία στοχεύει να
προβλέψει κατ’ αρχάς, δυνάµει µιας νέας πρώτης παραγράφου, τη γραπτή κοινοποίηση
ενός καταλόγου στοιχείων προηγούµενης ενηµέρωσης στον καταναλωτή πριν από τη
σύναψη της σύµβασης. Η πρόταση της Επιτροπής διατηρεί την τροπολογία αυτή,
προβλέποντας συγχρόνως, αφενός (άρθρο 3) την κοινοποίηση µιας σειράς στοιχείων
προηγούµενης ενηµέρωσης µε τη σύναψη της σύµβασης και αφετέρου, τη γραπτή

επιβεβαίωση των ενηµερωτικών αυτών στοιχείων (άρθρο 5) και αυτό µε αντίστοιχο τρόπο
µε τον προβλεπόµενο στην οδηγία 97/7/ΕΚ σχετικά µε τις συµβάσεις εξ αποστάσεως. Το
άρθρο 3 που προτείνεται από την Επιτροπή θα πρόσθετε επίσης µία ρήτρα διάρθρωσης
των ενηµερωτικών αυτών διατάξεων σε σχέση µε τις τοµεακές οδηγίες. Η κοινή θέση

διατηρεί την αρχή ενός καταλόγου στοιχείων προηγούµενης ενηµέρωσης και προσθέτει σε
αυτό ορισµένα συµπληρωµατικά ενηµερωτικά στοιχεία. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3
στοχεύει να διασφαλίσει τη συνοχή µεταξύ των πληροφοριών που αναφέρονται στις
συµβατικές υποχρεώσεις και του δικαίου που δύναται να τύχει εφαρµογής, δυνάµει των
κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, στις ίδιες αυτές υποχρεώσεις, κατά τρόπο ώστε
να αποφευχθεί οποιαδήποτε ασυµφωνία θα µπορούσε να οδηγήσει τον καταναλωτή σε

λάθος. Το άρθρο 4 της κοινής θέσης θεσπίζει ορισµένα στοιχεία που επιτρέπουν να
διασφαλιστεί η σύνδεση των ενηµερωτικών αυτών διατάξεων µε τις τοµεακές οδηγίες,
ισχύουσες ή µελλοντικές, καθώς και µε έναν µηχανισµό κοινοποίησης πρόσθετων
κανόνων στην Επιτροπή.

– Τροπολογία 21, δεύτερο µέρος (άρθρο 3, παράγραφος 2) : το δεύτερο µέρος της
τροπολογίας διατηρήθηκε από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση και

περιλαµβάνεται στην κοινή θέση, µε µικρή συντακτική τροποποίηση. Η παράγραφος 2α,
όπως προτάθηκε από το Κοινοβούλιο, δεν διατηρήθηκε από την Επιτροπή, στο βαθµό που
αφορά τη σύναψη της σύµβασης, η οποία δεν καλύπτεται από το εν λόγω άρθρο.
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– Τροπολογίες 38, 39, 22, 48και 50 : οι τροπολογίες αυτές στοχεύουν να θεσπίσουν ένα
γενικευµένο δικαίωµα υπαναχώρησης, που θα συνδυάζεται µε ορισµένες εξαιρέσεις

σχετικά µε τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες για τις οποίες το εν λόγω δικαίωµα
υπαναχώρησης ήταν ακατάλληλο· οι τροπολογίες αυτές διατηρήθηκαν από την Επιτροπή
στην τροποποιηµένη της πρόταση, πάντως µέσω ορισµένων διευθετήσεων και
συντακτικών τροποποιήσεων. Το Συµβούλιο διατήρησε την αρχή ενός γενικευµένου

δικαιώµατος υπαναχώρησης, σε συνδυασµό επίσης µε διάφορες εξαιρέσεις και εξάλλου
προέβλεψε ειδικούς κανόνες σχετικά µε τα ενυπόθηκα δάνεια. Πρέπει να υπογραµµίσουµε
ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 4, όπως απέρρεε από την τροπολογία του Κοινοβουλίου,
αφορούσε την πώληση που συνάπτεται µέσω αθέµιτης παρακίνησης του καταναλωτή,
διατηρήθηκε από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση. Πάντως δεν
αντιτάχθηκε στην εγκατάλειψη της διάταξης αυτής εκ µέρους του Συµβουλίου. Ως προς τις
λεπτοµέρειες άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης, οι διατάξεις που προβλέπονται
από το Συµβούλιο επιφέρουν επιθυµητές διευκρινίσεις οι οποίες και έγιναν δεκτές από την

Επιτροπή.

– Τροπολογία 23 : η τροπολογία αναφέρεται στους τρόπους πληρωµής της υπηρεσίας που
παρασχέθηκε πριν από την υπαναχώρηση· οι αρχές της τροπολογίας διατηρήθηκαν από
την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση, µε κάποιες συντακτικές τροποποιήσεις· η
κοινή θέση του Συµβουλίου, συµµορφούµενη προς το πνεύµα του κειµένου, επέφερε
διάφορες συντακτικές τροποποιήσεις στο κείµενο·

– Τροπολογία 25,δεύτερο µέρος: η τροπολογία στοχεύει να εντάξει στο κείµενο της οδηγίας
µία διάταξη αντίστοιχη µε εκείνη που προβλέπεται στην οδηγία 97/7/ΕΚ για την

προστασία των καταναλωτών έναντι των εξ αποστάσεως συµβάσεων όσον αφορά τις
πληρωµές µέσω πιστωτικών καρτών· η διάταξη αυτή διατηρήθηκε από την Επιτροπή και
περιλαµβάνεται στην κοινή θέση.

• Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή αλλά δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή
θέση

– Τροπολογία 25 πρώτο µέρος (άρθρο 8 της τροποποιηµένης πρότασης) : διατάξεις σχετικά
µε τις µη διαθέσιµες υπηρεσίες κρίθηκαν από το Συµβούλιο συγχρόνως περιττές, στο
βαθµό που δεν θα µπορούσαν να καθοριστούν οι υποθέσεις βάσει των οποίων µία
χρηµατοπιστωτική υπηρεσία δεν θα ήταν διαθέσιµη και δύνανται να εισάγουν ένα µη

κατάλληλο καθεστώς παρεκκλίσεων στους κανόνες που συνδέονται µε τη µη εκτέλεση
των συµβάσεων· τα επιχειρήµατα αυτά έγιναν δεκτά από την Επιτροπή που δεν αντιτίθεται
στην κατάργηση των διατάξεων αυτών.

– Τροπολογία 26 (νέο άρθρο 8α της τροποποιηµένης πρότασης) : διατάξεις σχετικά µε την
αποκατάσταση των εγγράφων στην περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης
κρίθηκαν περιττές από το Συµβούλιο, στο βαθµό που η χρήση τέτοιου είδους εγγράφων θα
ήταν τουλάχιστον συστατική ποινικών παραβάσεων· η Επιτροπή ευθυγραµµίστηκε µε τη
γνώµη του Συµβουλίου και δέχθηκε την κατάργηση των διατάξεων αυτών.

3.3. Νέες διατάξεις που εισάχθηκαν από το Συµβούλιο και θέση της Επιτροπής

– αιτιολογική σκέψη 6 : η αιτιολογική αυτή σκέψη εισάχθηκε από το Συµβούλιο για να
διευκρινισθεί ότι η παρούσα οδηγία πρέπει να ερµηνεύεται σύµφωνα µε τη συνθήκη και
τους λοιπούς κανόνες του παράγωγου δικαίου που εφαρµόζονται στις χρηµατοπιστωτικές

υπηρεσίες, ήτοι αφενός τις τοµεακές οδηγίες στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών και αφετέρου την οδηγία σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο· η Επιτροπή
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θεωρεί τη διευκρίνιση αυτή χρήσιµη ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ερµηνεία της
παρούσας οδηγίας που θα είχε ως αποτέλεσµα να επηρεάσει την εφαρµογή ή την ερµηνεία

της οδηγίας σχετικά µε το ηλεκτρονικό εµπόριο·

– αιτιολογική σκέψη 7 : η αιτιολογική αυτή σκέψη προστίθεται στην αιτιολογική σκέψη 6
και διευκρινίζει, όσον αφορά τις τοµεακές οδηγίες στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών, την υπάρχουσα νοµική σχέση µεταξύ αυτών και της παρούσας οδηγίας· η
Επιτροπή θεωρεί ότι και η διευκρίνιση αυτή είναι επίσης ευπρόσδεκτη·

– αιτιολογική σκέψη 8 : η αιτιολογική αυτή σκέψη στοχεύει να διευκρινίσει ότι η παρούσα
οδηγία ισχύει επιφυλασσοµένων των διατάξεων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και ιδίως
της σύµβασης της Ρώµης του 1980 σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές
υποχρεώσεις και του κανονισµού (ΕΚ) 44/2001του Συµβουλίου της 22ας ∆εκεµβρίου
2000για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές
και εµπορικές υποθέσεις· εφόσον η οδηγία αυτή έχει ουδέτερο αποτέλεσµα έναντι του
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου - µε εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 12, παράγραφος 2 - η
εν λόγω αιτιολογική σκέψη κρίνεται κατάλληλη από την Επιτροπή· επειδή η µνεία στον
κανονισµό (ΕΚ) 44/2001καθιστά περιττή την αιτιολογική σκέψη 22 της τροποποιηµένης
πρότασης, που αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής για την κίνηση της διαδικασίας
έκδοσης του εν λόγω κανονισµού, η αιτιολογική αυτή σκέψη καταργείται·

– αιτιολογική σκέψη 9 : στην ανακοίνωσή της τής 7ης Φεβρουαρίου 2001 σχετικά µε τις
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και το ηλεκτρονικό εµπόριο, η Επιτροπή ανέφερε ότι µια
µεγαλύτερη σύγκλιση θα έπρεπε να διασφαλισθεί σε ορισµένους τοµείς, για τη
διασφάλιση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών· µια δήλωση της Επιτροπής

προσαρτησµένη στην κοινή θέση αναφέρει τις πρωτοβουλίες τις οποίες θα λάβει για να
διασφαλίσει το στόχο αυτό, πρωτοβουλίες µεταξύ των οποίων προβλέπεται ιδίως η

άσκηση ανάλυσης την οποία θα αναλάβει η Επιτροπή βάσει των διατάξεων του άρθρου 3,
παράγραφος 4, της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εµπόριο· η αιτιολογική σκέψη 9
υπενθυµίζει την απαίτηση αυτή να διασφαλιστεί µια µεγαλύτερη σύγκλιση σε ορισµένους
τοµείς και υπογραµµίζει την αναγκαιότητα διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας του

καταναλωτή κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η σύγκλιση αυτή θα
πραγµατοποιηθεί·η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω αιτιολογική σκέψη είναι κατάλληλη,
εφόσον πιστοποιεί τις κατευθυντήριες γραµµές που αναφέρθηκαν τόσο από το Συµβούλιο
όσο και από την ίδια την Επιτροπή·

– αιτιολογική σκέψη 17 : η αιτιολογική αυτή σκέψη στοχεύει να εξηγήσει τις διατάξεις του
άρθρου 1, παράγραφος 2, σχετικά µε τις διαδοχικές πράξεις· η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
διευκρινίσεις που έγιναν µέσω της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης είναι χρήσιµες και
απαραίτητες για την κατανόηση των διατάξεων του άρθρου αυτού·

– αιτιολογική σκέψη 20 : η αιτιολογική αυτή σκέψη στοχεύει να προβάλει τον ορισµό του
σταθερού µέσου όπως προβλέπεται στο άρθρο 2στ, ορισµός που αναθεωρήθηκε από το
Συµβούλιο· δεδοµένων των δυσχερειών ερµηνείας για τον ορισµό αυτό, η Επιτροπή
θεωρεί κατάλληλες και απαραίτητες τις διευκρινίσεις που δόθηκαν για την εν λόγω

αιτιολογική σκέψη·

– αιτιολογική σκέψη 22 : η αιτιολογική αυτή σκέψη στοχεύει να διασαφηνίσει τις διατάξεις
του άρθρου 4 σχετικά µε την σύνδεση των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας στον τοµέα της
προηγούµενης ενηµέρωσης µε εκείνες άλλων οδηγιών ή εκείνες του δικαίου των κρατών
µελών ελλείψει κοινοτικών κανόνων· η Επιτροπή θεωρεί την εν λόγω αιτιολογική σκέψη
κατάλληλη, δεδοµένης της πολυπλοκότητας του προβλήµατος της σύνδεσης·
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– αιτιολογική σκέψη 24 : η αιτιολογική αυτή σκέψη στοχεύει να διευκρινίσει τις διατάξεις
του άρθρου 3, παράγραφος 1, 3) στοιχείο α) στην υποθετική περίπτωση όπου ο

καταναλωτής ζητά άµεση εκτέλεση της σύµβασης, η οποία συνεπάγεται απώλεια του
δικαιώµατος υπαναχώρησης για τον καταναλωτή· η Επιτροπή κρίνει τη διευκρίνιση αυτή
ευπρόσδεκτη·

– αιτιολογική σκέψη 29 :η αιτιολογική αυτή σκέψη στοχεύει να υπογραµµίσει ότι ορισµένα
κράτη µέλη επεκτείνουν τη χορηγούµενη προστασία στους καταναλωτές, όπως ορίζονται
από την οδηγία σε ορισµένες άλλες κατηγορίες προσώπων· η Επιτροπή δεν αντίκειται στην
ένταξη της εν λόγω αιτιολογικής σκέψης, λόγω του γεγονότος ότι οι διατάξεις του δικαίου
των οικείων κρατών µελών δεν εµπίπτουν στις εναρµονισµένες διατάξεις της παρούσας

οδηγίας·

– αιτιολογική σκέψη 30 : η αιτιολογική αυτή σκέψη στοχεύει να υπενθυµίσει ότι η οδηγία
εφαρµόζεται επίσης στα νοµικά συστήµατα που εφαρµόζουν τη θεωρεία της πρόσκλησης
«ad offerendum»· η Επιτροπή δέχεται την τροπολογία αυτή·

– αιτιολογική σκέψη 31 : η αιτιολογική αυτή σκέψη στοχεύει να υπενθυµίσει τις ισχύουσες
αρχές όσον αφορά τους εθνικούς κανόνες στον γλωσσικό τοµέα· η Επιτροπή δέχεται την

εν λόγω τροπολογία·

– αιτιολογική σκέψη 33 :η αιτιολογική αυτή σκέψη διευκρινίζει τις διατάξεις του άρθρου 17
σχετικά µε τις τροποποιήσεις στην οδηγία 90/619/ΕΟΚ σχετικά µε το δικαίωµα
υπαναχώρησης το οποίο προβλέπει· η Επιτροπή δεν αντιτίθεται στην αιτιολογική αυτή

σκέψη, παρότι δεν επιφέρει τίποτα σε συνάρτηση µε το κείµενο του άρθρου 17·

– άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφια 1 και 2 : το Συµβούλιο τροποποίησε ευρέως τις διατάξεις

του άρθρου 1, παράγραφος 2, σχετικά µε τις διαδοχικές πράξεις· η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
διατάξεις αυτές είναι σαφέστερες και κατά συνέπεια δέχεται αυτές τις τροποποιήσεις·

– άρθρο 2, στοιχείο στ) : ο ορισµός της έννοιας του σταθερού µέσου, όπως έχει συνταχθεί
από το Συµβούλιο, οδηγεί στη θέσπιση ορισµένων χαρακτηριστικών που αντιστοιχούν

mutatis mutandis, µε εκείνα που προτείνει το Κοινοβούλιο· η Επιτροπή συντάσσεται µε
τον ορισµό που προτείνεται από το Συµβούλιο·

– άρθρο 3, παράγραφος 1 : το εν λόγω άρθρο προβλέπει ένα σύνολο ενηµερωτικών
στοιχείων που πρέπει να διαβιβαστούν πριν από τη σύναψη της σύµβασης από τον

προµηθευτή· αυτός ο κατάλογος πληροφοριών αναθεωρήθηκε σηµαντικά µετά την
ανάλυση των εθνικών διατάξεων στον τοµέα αυτό που πραγµατοποιήθηκε από την

Επιτροπή· εξάλλου, το Συµβούλιο κατένειµε τα στοιχεία σε πολλές κατηγορίες,
διευκολύνοντας την κατανόηση του ίδιου του καταλόγου· η Επιτροπή σηµειώνει τη

συµφωνία της σχετικά µε αυτά τα στοιχεία ενηµέρωσης·

– άρθρο 3, παράγραφος 3 : ο κατάλογος ενηµερωτικών στοιχείων που προβλέπεται στο

άρθρο 3, παράγραφος 1 κρίθηκε από το Συµβούλιο ελάχιστα προσαρµοσµένος στη
φωνητική τηλεφωνία· κατά συνέπεια, προβλέπεται ένας συντετµηµένος κατάλογος, που

απαιτεί συγχρόνως τη συναίνεση του καταναλωτή· η Επιτροπή τάσσεται υπέρ της
ενσωµάτωσης µιας τέτοιας διάταξης, αλλά θεωρεί ότι θα έπρεπε να επεκταθεί σε άλλες

τεχνολογίες της κινητής τηλεφωνίας, όπως η WAP, όταν, από τεχνική άποψη, η
µεταβίβαση του συνόλου του καταλόγου των ενηµερωτικών στοιχείων δύναται να
καταστήσει αυτό το είδος της επικοινωνίας εξαιρετικά δυσχερή·
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– άρθρο 3, παράγραφος 4 : η διάταξη αυτή στοχεύει να διασφαλίσει τη συµφωνία µεταξύ
των συµβατικών υποχρεώσεων που θα συνδέουν τα µέρη και της ενηµέρωσης που θα

δοθεί από τον προµηθευτή σχετικά µε αυτές· η εν λόγω διάταξη είναι ουδέτερη όσον
αφορά τον καθορισµό του εφαρµοστέου δικαίου στις συµβατικές υποχρεώσεις σχετικά µε

τις συµβάσεις που συνάπτονται από τους καταναλωτές, η οποία εµπίπτει στους κανόνες
του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου· εξάλλου, η σύνταξη που έγινε δεκτή από το Συµβούλιο

στην κοινή του θέση λαµβάνει υπόψη ότι αρµοδιότητα έχει ο δικαστής να καθορίσει, σε
περίπτωση διαφοράς, το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές υποχρεώσεις· η Επιτροπή

υποστηρίζει την ενσωµάτωση της διάταξης αυτής, η οποία δεν έχει ως αποτέλεσµα να
τροποποιήσει τις παρεκκλίσεις που απαριθµούνται στο παράρτηµα της οδηγίας για το

ηλεκτρονικό εµπόριο·

– άρθρο 4, παράγραφος 1 : η διάταξη αυτή αφορά τα ενηµερωτικά στοιχεία που θα

προβλέπονταν µε ειδικό τρόπο από τις τοµεακές διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας που
εφαρµόζονται στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τη σύνδεσή τους µε την παρούσα

οδηγία· η Επιτροπή που είχε προβλέψει µία αντίστοιχη διάταξη στην τροποποιηµένη της
πρόταση, υποστηρίζει την ενσωµάτωση της εν λόγω διάταξης·

– άρθρο 4, παράγραφος 2 : η διάταξη αυτή αφορά τα ενηµερωτικά στοιχεία που θα
προβλέπονταν µε ειδικό τρόπο από τις εθνικές διατάξεις που βασίζονται στις ελάχιστες

κοινοτικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες και τη σύνδεσή
τους µε την παρούσα οδηγία, εν αναµονή µιας πιο προωθηµένης εναρµόνισης των

κανόνων αυτών· εφόσον οι κανόνες αυτοί συµφωνούν µε το ισχύον αυτή τη στιγµή
κοινοτικό δίκαιο, αυτή η συµφωνία δεν αµφισβητείται από τις διατάξεις της παρούσας

οδηγίας· η Επιτροπή δέχεται την αρχή αυτή και κατόπιν τούτου τη διάταξη που προέβλεψε
το Συµβούλιο στην κοινή του θέση σχετικά µε το θέµα αυτό·

– άρθρο 4, παράγραφος 3 : η διάταξη αυτή στοχεύει να ελέγχει ώστε τα κράτη µέλη να
κοινοποιούν τις διατάξεις στην εκπόνηση των οποίων θα προέβαιναν βάσει των

παραγράφων 1 και 2 του εν λόγω άρθρου· η Επιτροπή κρίνει τη διάταξη αυτή απαραίτητη·

– άρθρο 4, παράγραφος 4 : πέραν ενός µηχανισµού ενηµέρωσης της Επιτροπής, το

Συµβούλιο πρόβλεψε ένα µηχανισµό ενηµέρωσης των καταναλωτών και των
προµηθευτών για τις διατάξεις που τα κράτη µέλη πρόκειται να εκπονήσουν δυνάµει των

ίδιων αυτών παραγράφων 1 και 2· η Επιτροπή θεωρεί τη διάταξη αυτή επίσης απαραίτητη
ώστε να διασφαλίσει τη διαφάνεια των διατάξεων που εφαρµόζονται από όλους τους

ενδιαφεροµένους

– άρθρο 5, παράγραφοι 1 και 2 : η ανάγκη γραπτής επιβεβαίωσης των προηγούµενων

ενηµερωτικών στοιχείων προβλήθηκε από το Κοινοβούλιο στις τροπολογίες του καθώς και
από την Επιτροπή στην τροποποιηµένη της πρόταση· το Συµβούλιο επανεξέτασε ευρύτατα

τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίσει αποτελεσµατικότητα·
η Επιτροπή δέχεται τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο κείµενο από το Συµβούλιο·

– άρθρο 5, παράγραφος 3 : η διάταξη αυτή στοχεύει να αποφύγει το να παγιωθεί η
συµβατική σχέση µεταξύ του καταναλωτή και του προµηθευτή στο πλαίσιο µιας µεθόδου

επικοινωνίας εξ αποστάσεως, ενώ τα τεχνολογικά µέσα που µπορεί να διαθέτει ο
καταναλωτής δύνανται να αναπτυχθούν µε την πάροδο του χρόνου· η Επιτροπή, που δεν
είχε προβλέψει παρά την επιλογή ενός κανόνα κατά τη σύναψη της σύµβασης, θεωρεί
χρήσιµη τη διάταξη αυτή, που λαµβάνει υπόψη τη δυναµική της σύµβασης·
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– άρθρο 6, παράγραφος 1 : το Συµβούλιο, όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η
Επιτροπή, ενσωµάτωσε στην κοινή του θέση την αρχή ενός γενικευµένου δικαιώµατος

υπαναχώρησης, σε συνδυασµό µε ορισµένες εξαιρέσεις· στην παράγραφο 1, το Συµβούλιο
καθόρισε την προθεσµία υπαναχώρησης σε 14 ηµερολογιακές ηµέρες, εκτός από τις

συµβάσεις για τις ασφαλίσεις ζωής και τις συµβάσεις σχετικά µε τις ατοµικές συντάξεις,
για τις οποίες η προθεσµία αυτή ανήλθε σε 30 ηµέρες, δεδοµένης της σηµασίας και της

διάρκειας των δεσµεύσεων αυτών για τον καταναλωτή· εξάλλου, το Συµβούλιο
διευκρίνισε τον τρόπο υπολογισµού των προθεσµιών· η Επιτροπή σηµειώνει τη συµφωνία

της προς τις διατάξεις αυτές· η Επιτροπή δέχεται επίσης την κατάργηση των διατάξεων
του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 6, στο βαθµό που οι προθεσµίες

στο εξής εναρµονίζονται·

– άρθρο 6, παράγραφος 2 : η διάταξη αυτή στοχεύει να θεσπίσει µια σειρά εξαιρέσεων στο

δικαίωµα υπαναχώρησης·πρόκειται για χρηµατοπιστωτικά µέσα των οποίων η τιµή
κυµαίνεται σε συνάρτηση µε τις χρηµατοπιστωτικές αγορές, ορισµένες ασφαλίσεις

εξαιρετικά βραχυπρόθεσµης ευθύνης και συµβάσεις που εκτελέστηκαν πλήρως κατόπιν
ειδικού αιτήµατος του καταναλωτή πριν από τη λήξη της προθεσµίας υπαναχώρησης· η
Επιτροπή, που είχε προβλέψει mutatis mutandis αντίστοιχες εξαιρέσεις στην
τροποποιηµένη της πρόταση, εγκρίνει τις διατάξεις αυτές·

– άρθρο 6, παράγραφοι 3,4, και 5 : οι τρεις αυτές παράγραφοι στοχεύουν να θεσπίσουν ένα
καθεστώς παρέκκλισης όσον αφορά τα ενυπόθηκα δάνεια· η Επιτροπή εγκρίνει τις

διατάξεις αυτές·

– άρθρο 6, παράγραφος 6 : το Συµβούλιο επιφέρει σηµαντικές συντακτικές τροποποιήσεις

στην παράγραφο αυτή, που αφορούν τους τρόπους άσκησης του δικαιώµατος
υπαναχώρησης· η Επιτροπή θεωρεί τις διευκρινίσεις αυτές ευπρόσδεκτες·

– άρθρο 6, παράγραφος 7 : η νέα αυτή παράγραφος στοχεύει να διασφαλίσει τη σύνδεση των
διατάξεων της εν λόγω οδηγίας µε εκείνες της οδηγίας 97/7/ΕΚ σχετικά µε τις συµβάσεις

εξ αποστάσεως, και ειδικότερα όσον αφορά τις πωλήσεις εξ αποστάσεως που
χρηµατοδοτούνται µέσω πιστώσεως· η Επιτροπή θεωρεί τις διευκρινίσεις που επήλθαν από

την παράγραφο αυτή χρήσιµες και κατά συνέπεια εγκρίνει την ενσωµάτωση της νέας
αυτής παραγράφου·

– άρθρο 6, παράγραφος 8 : η παράγραφος αυτή αφορά την σύνδεση του δικαιώµατος
υπαναχώρησης µε άλλους θεσµούς του ιδιωτικού δικαίου των κρατών µελών· η Επιτροπή

θεωρεί τις διατάξεις αυτές κατάλληλες·

– άρθρο 5, παράγραφος 1 της τροποποιηµένης πρότασης : η παράγραφος αυτή που

προέβλεπε ότι η εκτέλεση της σύµβασης δεν µπορούσε να αρχίσει πριν από το τέλος της
προθεσµίας υπαναχώρησης παρά µε την ρητή συναίνεση του καταναλωτή, καταργείται

από το Συµβούλιο· η Επιτροπή δεν αντίκειται στην εν λόγω κατάργηση·

– άρθρο 7, παράγραφος 1 : το Συµβούλιο, στην κοινή του θέση, απλοποιεί τις διατάξεις

σχετικά µε τις λεπτοµέρειες βάσει των οποίων πραγµατοποιείται η πληρωµή στην
περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή· η Επιτροπή

εγκρίνει τις τροποποιήσεις αυτές, ουσιαστικά συντακτικής φύσης·
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– άρθρο 7, παράγραφος 2 : η διάταξη αυτή στοχεύει να διασφαλίσει ότι η προβλεπόµενη
δωρεάν παροχή σε ορισµένα κράτη µέλη ορισµένων συµβάσεων ασφαλίσεων δεν θα

αµφισβητηθεί από την οδηγία· η Επιτροπή µπορεί να δεχτεί τη διάταξη αυτή, στο βαθµό
που προτίθεται να ασκεί εποπτεία ώστε η προστασία που χορηγείται στον καταναλωτή να

µην µειωθεί από την παρούσα οδηγία·

– άρθρο 7, παράγραφος 3 : οι διατάξεις αυτές στοχεύουν να διασφαλίσουν µε

εναρµονισµένο τρόπο την αποτελεσµατικότητα των διατάξεων ενηµέρωσης του
καταναλωτή όσον αφορά το οφειλόµενο από αυτόν ποσό στην περίπτωση άσκησης του

δικαιώµατος υπαναχώρησης· η Επιτροπή, που είχε προβλέψει αντίστοιχη διάταξη, εγκρίνει
τις συντακτικές τροποποιήσεις που επήλθαν στις διατάξεις αυτές·

– άρθρο 7, παράγραφος 5 : η κοινή θέση ενσωµατώνει ορισµένες συντακτικές τροποποιήσεις
που εγκρίνονται από την Επιτροπή·

– άρθρο 10, παράγραφοι 4 και 5 : οι δύο αυτές παράγραφοι καταργούνται στην κοινή θέση,
ενώ η παράγραφος 4 ενσωµατώνεται στο νέο άρθρο 3, παράγραφος 3 και η παράγραφος 5,
σχετικά µε τις κυρώσεις, καθίσταται µία ενιαία διάταξη (άρθρο 11 της κοινής θέσης)·

– άρθρο 11 : το άρθρο 10, παράγραφος 5 της τροποποιηµένης πρότασης αφορούσε τις

κυρώσεις στις παραβιάσεις των διατάξεων σχετικά µε τα όρια στη χρήση των µέσων
επικοινωνίας εξ αποστάσεως· η αρχή των κυρώσεων ενσωµατώνεται στην κοινή θέση,
αλλά το Συµβούλιο της προσδίδει ευρύτερη έκταση· η τροποποίηση αυτή κρίνεται
κατάλληλη από την Επιτροπή·

– άρθρο 14α : η κοινή θέση θεσπίζει ένα νέο άρθρο σχετικά µε τις εξώδικες προσφυγές,
διακρίνοντας κατά τον τρόπο αυτό αυτές τις τελευταίες από τις διοικητικές και δικαστικές

προσφυγές του άρθρου 13η Επιτροπή θεωρεί αυτή τη διάταξη κατάλληλη·

– άρθρο 15 : το Συµβούλιο, στη κοινή του θέση, επέφερε συντακτικές τροποποιήσεις, που
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή·

– άρθρο 16 : το νέο αυτό άρθρο στοχεύει να επιτρέψει σε ένα κράτος µέλος που µετέφερε

έγκυρα, πριν από τη λήξη της προθεσµίας µεταφοράς, τις διατάξεις αυτές, να επιβάλει την
τήρησή τους σε έναν προµηθευτή προέλευσης κράτους µέλους που δεν µετέφερε ακόµη

την οδηγία· η Επιτροπή στηρίζει τη διάταξη αυτή, στο βαθµό που οι εθνικοί κανόνες που
µεταφέρουν έγκυρα τις διατάξεις της οδηγίας αποτελούν ανάλογα µέτρα δυνάµει του

πρωτογενούς και παράγωγου κοινοτικού δικαίου·

– άρθρο 17 : δεδοµένων των νέων κανόνων που καθορίζονται από το άρθρο 4 σχετικά µε το

δικαίωµα υπαναχώρησης, ιδίως στον τοµέα των ασφαλίσεων ζωής, πρέπει να
τροποποιηθεί η οδηγία 90/619/ΕΟΚ· η Επιτροπή εγκρίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού·

– άρθρο 20 : το εν λόγω άρθρο στοχεύει να θέσει υπό την αρµοδιότητα της Επιτροπής µία
διαδικασία εξέτασης και την υποβολή έκθεσης καθώς και µέτρων που προορίζονται να

διασφαλίσουν µεγαλύτερη σύγκλιση ορισµένων διατάξεων του δικαίου των κρατών
µελών· η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί τις διατάξεις αυτές που εντάσσονται στο πλαίσιο της

παρακολούθησης του σχεδίου δράσης για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες.
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4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Συµπερασµατικά, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι πρόκειται για ένα κείµενο το οποίο

αντικατοπτρίζει έναν δύσκολο αλλά ισορροπηµένο συµβιβασµό που απαιτεί πολλές
παραχωρήσεις για τα περισσότερα κράτη µέλη. Συνολικά, το επίπεδο εναρµόνισης των

κανόνων σχετικά µε την πώληση εξ αποστάσεως για τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες
αυξήθηκε σε συνάρτηση µε την τροποποιηµένη πρόταση. Η Επιτροπή υποστηρίζει το κείµενο

της κοινής θέσης που εγκρίθηκε µε ειδική πλειοψηφία, λαµβανοµένης υπόψη της ανάγκης
γρήγορης έκδοσης της οδηγίας αυτής, που είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της

προστασίας και της εµπιστοσύνης των καταναλωτών, ώστε να ολοκληρωθεί το νοµικό
πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών.


