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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα 

 * Διαδικασία διαβούλευσης 

 *** Διαδικασία έγκρισης 

 ***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση) 

 ***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση) 

 ***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση) 

 

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 

στο σχέδιο πράξης.) 

 

 

 

 

 

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες 
 

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 

αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 

έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη. 

 

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 

προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 

τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 

πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 

τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 

πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία. 

 

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου 

 

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 

χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 

σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 

πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 

διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.  

Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 

που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου. 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

την αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων μορφών διακριτικής 

μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των 

πελατών εντός της εσωτερικής αγοράς και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ 

(COM(2016)0289 – C8 0192/2016 – 2016/0152(COD)) 

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση) 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο (COM(2016)0289), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 

από την Επιτροπή (C8-0192/2016), 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

– έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Ομοσπονδιακό και 

το Εθνικό Συμβούλιο της Αυστρίας και τη Βουλή των Αντιπροσώπων του 

Λουξεμβούργου, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των 

αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το 

σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας, 

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 

19ης Οκτωβρίου 20161, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 

Καταναλωτών, καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και 

Ενέργειας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής Νομικών 

Θεμάτων (A8-0000/2016), 

1. εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω· 

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 

επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο· 

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 

στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια. 

                                                 
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Τίτλος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πρόταση Πρόταση 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

για την αντιμετώπιση του γεωγραφικού 

αποκλεισμού και άλλων μορφών 

διακριτικής μεταχείρισης με βάση την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών εντός της 

εσωτερικής αγοράς και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ 

για την αντιμετώπιση του αδικαιολόγητου 

γεωγραφικού αποκλεισμού και άλλων 

μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση 

την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον 

τόπο προσωρινής διαμονής των 

καταναλωτών εντός της εσωτερικής 

αγοράς και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 

οδηγίας 2009/22/ΕΚ 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 

τον ΕΟΧ) 

Or. en 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Προκειμένου να υλοποιηθεί ο 

στόχος της διασφάλισης της καλής 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ως 

χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα στον 

οποίον εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία, μεταξύ άλλων, αγαθών και 

υπηρεσιών, δεν αρκεί να καταργηθούν 

μόνο οι κρατικοί φραγμοί μεταξύ των 

κρατών μελών. Αυτή η κατάργηση είναι 

δυνατό να υπονομεύεται από ιδιώτες οι 

οποίοι θέτουν εμπόδια που δεν συνάδουν 

με τις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς. 

Αυτό συμβαίνει όταν εμπορευόμενοι 

(1) Προκειμένου να αξιοποιηθεί το 

πλήρες δυναμικό της εσωτερικής αγοράς 

ως χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα στον 

οποίον εξασφαλίζεται η ελεύθερη 

κυκλοφορία, μεταξύ άλλων, αγαθών και 

υπηρεσιών, δεν αρκεί να καταργηθούν 

μόνο οι κρατικοί φραγμοί μεταξύ των 

κρατών μελών. Αυτή η κατάργηση είναι 

δυνατό να υπονομεύεται από ιδιώτες οι 

οποίοι θέτουν εμπόδια που δεν συνάδουν 

με τις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς. 

Αυτό συμβαίνει όταν εμπορευόμενοι 

δραστηριοποιούμενοι σε κράτος μέλος 
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δραστηριοποιούμενοι σε κράτος μέλος 

αποκλείουν ή περιορίζουν την πρόσβαση 

στις επιγραμμικές διεπαφές τους, π.χ. 

δικτυακούς τόπους και εφαρμογές, 

πελατών από άλλα κράτη μέλη οι οποίοι 

επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 

διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές 

(πρακτική γνωστή ως γεωγραφικός 

αποκλεισμός). Συμβαίνει επίσης και μέσω 

άλλων ενεργειών από ορισμένους 

εμπορευόμενους οι οποίες συνίστανται 

στην εφαρμογή διαφορετικών γενικών 

προϋποθέσεων πρόσβασης στα αγαθά και 

τις υπηρεσίες τους για τέτοιους πελάτες 

από άλλα κράτη μέλη, τόσο σε 

επιγραμμικό όσο και μη επιγραμμικό 

περιβάλλον. Μερικές φορές είναι δυνατό 

να υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για 

τέτοια διαφορετική μεταχείριση, αλλά σε 

άλλες περιπτώσεις οι εμπορευόμενοι 

αρνούνται στους καταναλωτές που 

επιθυμούν να συμμετάσχουν σε 

διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές την 

πρόσβαση σε αγαθά ή υπηρεσίες ή 

εφαρμόζουν διαφορετικές προϋποθέσεις σε 

αυτήν την περίπτωση, για καθαρά 

εμπορικούς λόγους. 

αποκλείουν ή περιορίζουν την πρόσβαση 

στις επιγραμμικές διεπαφές τους, π.χ. 

δικτυακούς τόπους και εφαρμογές, 

καταναλωτών από άλλα κράτη μέλη οι 

οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 

διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές 

(πρακτική γνωστή ως γεωγραφικός 

αποκλεισμός). Συμβαίνει επίσης και μέσω 

άλλων ενεργειών από ορισμένους 

εμπορευόμενους οι οποίες συνίστανται 

στην εφαρμογή διαφορετικών γενικών 

προϋποθέσεων πρόσβασης στα αγαθά και 

τις υπηρεσίες τους για τέτοιους 

καταναλωτές από άλλα κράτη μέλη, τόσο 

σε επιγραμμικό όσο και μη επιγραμμικό 

περιβάλλον. Μερικές φορές είναι δυνατό 

να υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για 

τέτοια διαφορετική μεταχείριση, αλλά σε 

άλλες περιπτώσεις ορισμένοι 

εμπορευόμενοι με τις πρακτικές που 

εφαρμόζουν αρνούνται ή περιορίζουν την 

πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες των 

καταναλωτών που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν σε διασυνοριακές 

εμπορικές συναλλαγές ή εφαρμόζουν, σε 

αυτήν την περίπτωση, διαφορετικές 

προϋποθέσεις οι οποίες δεν αιτιολογούνται 

αντικειμενικά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα εμπορικά συμφέροντα δεν συνιστούν αυτά καθαυτά αδικαιολόγητους λόγους για διαφορετική 

μεταχείριση και, ως εκ τούτου, διαγράφονται. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Με αυτόν τον τρόπο ορισμένοι 

εμπορευόμενοι κατακερματίζουν την 

εσωτερική αγορά κατά μήκος των 

εσωτερικών συνόρων και παρεμποδίζουν 

(2) Με αυτόν τον τρόπο οι πρακτικές 

που εφαρμόζουν ορισμένοι εμπορευόμενοι 

κατακερματίζουν την εσωτερική αγορά 

κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων και 
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την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και 

υπηρεσιών, περιορίζοντας έτσι τα 

δικαιώματα των πελατών και εμποδίζοντάς 

τους να επωφεληθούν από μεγαλύτερο 

εύρος επιλογών και τις βέλτιστες 

συνθήκες. Τέτοιες πρακτικές διακριτικής 

μεταχείρισης αποτελούν σημαντικό 

παράγοντα που συμβάλλει στο σχετικά 

χαμηλό επίπεδο διασυνοριακών εμπορικών 

συναλλαγών εντός της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, και παρεμποδίζει 

την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της 

εσωτερικής αγοράς. Η αποσαφήνιση των 

περιπτώσεων στις οποίες δεν μπορεί να 

δικαιολογηθεί τέτοιου είδους διαφορετική 

μεταχείριση αναμένεται να εξασφαλίσει 

σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για όλους 

τους συμμετέχοντες σε διασυνοριακές 

συναλλαγές και να διασφαλίσει ότι οι 

κανόνες για τη μη διακριτική μεταχείριση 

είναι δυνατό να εφαρμόζονται 

αποτελεσματικά και να επιβάλλονται σε 

ολόκληρη την εσωτερική αγορά. 

παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία 

αγαθών και υπηρεσιών, περιορίζοντας έτσι 

τα δικαιώματα των καταναλωτών και 

εμποδίζοντάς τους να επωφεληθούν από 

μεγαλύτερο εύρος επιλογών και τις 

βέλτιστες συνθήκες. Τέτοιες πρακτικές 

διακριτικής μεταχείρισης αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα που συμβάλλει στο 

σχετικά χαμηλό επίπεδο διασυνοριακών 

εμπορικών συναλλαγών εντός της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένου του τομέα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου, και παρεμποδίζει 

την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού της 

εσωτερικής αγοράς. Παρότι ενδέχεται να 

υπάρχουν διάφοροι λόγοι στους οποίους 

οφείλεται η εφαρμογή των πρακτικών 

αυτών, σε πολλές περιπτώσεις η νομική 

αβεβαιότητα που συνεπάγονται και οι 

κίνδυνοι που προκύπτουν όσον αφορά την 

εφαρμοστέα νομοθεσία για την 

προστασία του καταναλωτή, το 

περιβάλλον ή την επισήμανση 

συμβάλλουν στην απροθυμία των 

εμπορευόμενων να συνάπτουν εμπορικές 

σχέσεις με καταναλωτές από άλλα κράτη 

μέλη. Σε άλλες περιπτώσεις, ορισμένοι 

εμπορευόμενοι κατακερματίζουν την 

αγορά προκειμένου να αυξηθούν οι τιμές 

καταναλωτή. Η αποσαφήνιση των 

περιπτώσεων στις οποίες δεν μπορεί να 

δικαιολογηθεί τέτοιου είδους διαφορετική 

μεταχείριση καθώς και της ευθύνης που 

αναλαμβάνουν οι εμπορευόμενοι όταν 

προβαίνουν σε πωλήσεις προς 

καταναλωτές από διαφορετικά κράτη 

μέλη σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 
αναμένεται να εξασφαλίσει σαφήνεια και 

ασφάλεια δικαίου για όλους τους 

συμμετέχοντες σε διασυνοριακές 

συναλλαγές και να διασφαλίσει ότι οι 

κανόνες για τη μη διακριτική μεταχείριση 

είναι δυνατό να εφαρμόζονται 

αποτελεσματικά και να επιβάλλονται σε 

ολόκληρη την εσωτερική αγορά. 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 20 της 

οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, τα 

κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 

πάροχοι υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ένωση δεν 

μεταχειρίζονται τους αποδέκτες των 

υπηρεσιών διαφορετικά λόγω της 

ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής τους. 

Ωστόσο, αυτή η διάταξη δεν υπήρξε 

πλήρως αποτελεσματική στην 

καταπολέμηση της διακριτικής 

μεταχείρισης και δεν μείωσε επαρκώς τη 

νομική αβεβαιότητα, ιδίως εξαιτίας της 

δυνατότητας αιτιολόγησης των διαφορών 

στη μεταχείριση και των αντίστοιχων 

δυσκολιών εφαρμογής στην πράξη. 

Επιπλέον, ο γεωγραφικός αποκλεισμός και 

άλλες μορφές διακριτικής μεταχείρισης 

λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής 

ή του τόπου εγκατάστασης ενδέχεται 

επίσης να προκύπτουν ως αποτέλεσμα των 

ενεργειών εκ μέρους εμπορευόμενων 

εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν 

λόγω οδηγίας. 

(3) Σύμφωνα με το άρθρο 20 της 

οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, τα 

κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι 

πάροχοι υπηρεσιών που είναι 

εγκατεστημένοι στην Ένωση δεν 

μεταχειρίζονται τους αποδέκτες των 

υπηρεσιών διαφορετικά λόγω της 

ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής τους. 

Ωστόσο, αυτή η διάταξη δεν υπήρξε 

πλήρως αποτελεσματική στην 

καταπολέμηση της διακριτικής 

μεταχείρισης και δεν μείωσε επαρκώς τη 

νομική αβεβαιότητα. Επιπλέον, ο 

γεωγραφικός αποκλεισμός και άλλες 

μορφές διακριτικής μεταχείρισης λόγω της 

ιθαγένειας, του τόπου διαμονής ή του 

τόπου προσωρινής διαμονής ενδέχεται 

επίσης να προκύπτουν ως αποτέλεσμα των 

ενεργειών εκ μέρους εμπορευόμενων 

εγκατεστημένων σε τρίτες χώρες που δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν 

λόγω οδηγίας. 

__________________ __________________ 

17 Οδηγία 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 

376 της 27.12.2006, σ. 36). 

17 Οδηγία 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τις 

υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 

376 της 27.12.2006, σ. 36). 

Or. en 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Ο παρών κανονισμός στοχεύει στην 

πρόληψη της διακριτικής μεταχείρισης 

λόγω της ιθαγένειας, του τόπου διαμονής ή 

του τόπου εγκατάστασης των πελατών, 

συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού 

αποκλεισμού, στις διασυνοριακές 

εμπορικές συναλλαγές μεταξύ 

εμπορευόμενων και πελατών οι οποίες 

αφορούν την πώληση αγαθών και την 

παροχή υπηρεσιών εντός της Ένωσης. Με 

τον παρόντα κανονισμό επιδιώκεται να 

αντιμετωπιστεί η άμεση καθώς και η 

έμμεση διακριτική μεταχείριση, 

καλύπτοντας έτσι και τις αδικαιολόγητες 

διαφορές στη μεταχείριση βάσει άλλων 

κριτηρίων διάκρισης τα οποία οδηγούν στο 

ίδιο αποτέλεσμα όπως με τη εφαρμογή 

κριτηρίων που σχετίζονται άμεσα με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. Τέτοια 

κριτήρια είναι δυνατό να εφαρμόζονται 

ιδίως βάσει των πληροφοριών που 

δείχνουν τη φυσική τοποθεσία των 

πελατών, π.χ. η διεύθυνση πρωτοκόλλου 

Ιντερνέτ (IP) που χρησιμοποιείται κατά 

την πρόσβαση σε επιγραμμική διεπαφή, η 

διεύθυνση που υποβάλλεται για την 

παράδοση των αγαθών, η επιλογή της 

γλώσσας ή το κράτος μέλος στο οποίο 

εκδόθηκε το μέσο πληρωμής του πελάτη. 

(5) Ο παρών κανονισμός στοχεύει στην 

πρόληψη της διακριτικής μεταχείρισης 

λόγω της ιθαγένειας, του τόπου διαμονής ή 

του τόπου προσωρινής διαμονής των 

καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου του 

γεωγραφικού αποκλεισμού, στις 

διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές 

μεταξύ εμπορευόμενων και καταναλωτών 

οι οποίες αφορούν την πώληση αγαθών και 

την παροχή υπηρεσιών εντός της Ένωσης. 

Με τον παρόντα κανονισμό επιδιώκεται να 

αντιμετωπιστεί η άμεση καθώς και η 

έμμεση διακριτική μεταχείριση, 

καλύπτοντας έτσι και τις αδικαιολόγητες 

διαφορές στη μεταχείριση βάσει άλλων 

κριτηρίων διάκρισης τα οποία οδηγούν στο 

ίδιο αποτέλεσμα όπως με την εφαρμογή 

κριτηρίων που σχετίζονται άμεσα με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο  

προσωρινής διαμονής των καταναλωτών. 

Τέτοια κριτήρια είναι δυνατό να 

εφαρμόζονται ιδίως βάσει των 

πληροφοριών που δείχνουν τη φυσική 

τοποθεσία των καταναλωτών, π.χ. η 

διεύθυνση πρωτοκόλλου Ιντερνέτ (IP) που 

χρησιμοποιείται κατά την πρόσβαση σε 

επιγραμμική διεπαφή, η διεύθυνση που 

υποβάλλεται για την παράδοση των 

αγαθών, η επιλογή της γλώσσας ή το 

κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε το μέσο 

πληρωμής του καταναλωτή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διευκρίνιση σχετικά με το ότι ο κανονισμός καλύπτει επίσης περιπτώσεις στις οποίες ο 

καταναλωτής επισκέπτεται μόνο προσωρινά ένα άλλο κράτος μέλος. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Ο παρών κανονισμός δεν θα 

πρέπει να εφαρμόζεται σε αμιγώς 

ενδοσυνοριακές καταστάσεις στις οποίες 

δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι 

υπάρχει διασυνοριακό στοιχείο και στις 

οποίες όλες οι δραστηριότητες που 

συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

προσωρινής διαμονής, την πρόσβαση σε 

επιγραμμική διεπαφή, την πρόσβαση σε 

αγαθά ή υπηρεσίες ή τις πράξεις 

πληρωμής περιορίζονται όλες σε ένα μόνο 

κράτος μέλος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Περιγραφή των αμιγώς ενδοσυνοριακών καταστάσεων εμπνευσμένη από τις προτάσεις του 

γενικού εισαγγελέα Wahl στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Venturini (C-159/12 έως C-161/12, 

EU:C:2013:529, σκέψεις 26 και 38). 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Λαμβανομένου υπόψη ότι μερικοί 

κανονιστικοί και διοικητικοί φραγμοί για 

τους εμπορευόμενους καταργήθηκαν σε 

ολόκληρη την Ένωση σε ορισμένους 

τομείς υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται συνοχή, του καθ’ 

ύλην πεδίου εφαρμογής, μεταξύ του 

παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 

2006/123/ΕΚ. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις 

του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 

ισχύουν, μεταξύ άλλων, για μη 

οπτικοακουστικές ηλεκτρονικά 

παρεχόμενες υπηρεσίες, κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

(6) Δεδομένου ότι μερικοί 

κανονιστικοί και διοικητικοί φραγμοί για 

τους εμπορευόμενους καταργήθηκαν σε 

ολόκληρη την Ένωση σε ορισμένους 

τομείς υπηρεσιών ως αποτέλεσμα της 

εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, θα 

πρέπει να εξασφαλίζεται συνοχή, του καθ’ 

ύλην πεδίου εφαρμογής, μεταξύ του 

παρόντος κανονισμού και της οδηγίας 

2006/123/ΕΚ. Θα πρέπει, ωστόσο, να 

σημειωθεί ότι, μετά την έκδοση της 

οδηγίας 2006/123/ΕΚ, οι κανονιστικοί και 

διοικητικοί φραγμοί για τους 

εμπορευόμενους έχουν εν μέρει 

καταργηθεί και σε άλλους τομείς. 
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παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και 

η χρήση αυτών, με την επιφύλαξη όμως 

της ειδικής εξαίρεσης που προβλέπεται 

στο άρθρο 4 και την επακόλουθη 

αξιολόγηση της εξαίρεσης αυτής, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 9. Οι 

οπτικοακουστικές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών των 

οποίων βασικό χαρακτηριστικό είναι η 

παροχή πρόσβασης σε μεταδόσεις 

αθλητικών εκδηλώσεων και οι οποίες 

παρέχονται βάσει αποκλειστικών 

εδαφικών αδειών εξαιρούνται από το 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού. Επομένως, η πρόσβαση σε 

λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

πληρωμών, θα πρέπει επίσης να 

εξαιρεθεί, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του παρόντος κανονισμού 

όσον αφορά τη μη διακριτική 

μεταχείριση στις πληρωμές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Διακριτική μεταχείριση μπορεί 

επίσης να προκύψει σε σχέση με 

υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών, 

ιδίως όσον αφορά τις πωλήσεις 

εισιτηρίων για τη μεταφορά επιβατών. 

Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου18, ο κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 και ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου20 ήδη περιλαμβάνουν ευρείες 

(7) Διακριτική μεταχείριση προκύπτει 

επίσης σε σχέση με υπηρεσίες που δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού, μεταξύ άλλων στον 

τομέα των οπτικοακουστικών, των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των 

υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
μεταφορών ή υγειονομικής περίθαλψης. 

Οι οπτικοακουστικές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών των 

οποίων βασικό χαρακτηριστικό είναι η 

παροχή πρόσβασης σε μεταδόσεις 

αθλητικών εκδηλώσεων και οι οποίες 
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απαγορεύσεις των διακριτικών 

μεταχειρίσεων, καλύπτοντας όλες τις 

πρακτικές διακρίσεων τις οποίες επιδιώκει 

να αντιμετωπίσει ο παρών κανονισμός. 

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου21 πρόκειται να 

τροποποιηθεί για τον σκοπό αυτό στο 

εγγύς μέλλον. Συνεπώς, και προκειμένου 

να διασφαλιστεί συνοχή με το πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, οι 

υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών θα 

πρέπει να παραμείνουν εκτός του πεδίου 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

παρέχονται βάσει αποκλειστικών 

εδαφικών αδειών εξαιρούνται από το 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού. Η πρόσβαση σε λιανικές 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 

πληρωμών, θα πρέπει επίσης να 

εξαιρεθεί, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του παρόντος κανονισμού 

όσον αφορά τη μη διακριτική 

μεταχείριση στις πληρωμές. Όσον αφορά 

τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, η 

Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση για 

θέσπιση ευρωπαϊκού κώδικα 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που θα 

διαφυλάσσει την αρχή της μη διακριτικής 

μεταχείρισης17α. Όσον αφορά τις 

μεταφορές, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου18, ο κανονισμός (ΕΕ) 

αριθ. 1177/2010 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19 και ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου20 ήδη περιλαμβάνουν ευρείες 

απαγορεύσεις της διακριτικής 

μεταχείρισης, καλύπτοντας όλες τις 

πρακτικές διακρίσεων τις οποίες επιδιώκει 

να αντιμετωπίσει ο παρών κανονισμός. 

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου21 πρόκειται να 

τροποποιηθεί για τον σκοπό αυτό στο 

εγγύς μέλλον. Για τις υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης, η οδηγία 

2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21α 

αναφέρει ήδη ότι οι ασθενείς από άλλα 

κράτη μέλη δεν επιτρέπεται να 

υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά την 

ιθαγένεια. Συνεπώς, και προκειμένου να 

διασφαλιστεί συνοχή με το κεκτημένο, οι 

υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, στον 

οπτικοακουστικό, τον χρηματοπιστωτικό 

τομέα, στον τομέα των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών, των 

μεταφορών ή των υπηρεσιών 

υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει, στο 

παρόν στάδιο, να παραμείνουν εκτός του 



 

PE595.745v01-00 14/65 PR\1113008EL.docx 

EL 

πεδίου εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού. 

__________________ __________________ 

 17αΠρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση του Ευρωπαϊκού Κώδικα 

Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

(αναδιατύπωση) - (COM(2016)590). 

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, 

σχετικά με κοινούς κανόνες 

εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών 

στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, 

σ. 3). 

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 2008, 

σχετικά με κοινούς κανόνες 

εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών 

στην Κοινότητα (ΕΕ L 293 της 31.10.2008, 

σ. 3). 

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

για τα δικαιώματα των επιβατών στις 

θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές 

μεταφορές και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 

334 της 17.12.2010, σ. 1). 

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

για τα δικαιώματα των επιβατών στις 

θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές 

μεταφορές και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 

334 της 17.12.2010, σ. 1). 

20Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τα δικαιώματα των επιβατών 

λεωφορείων και πούλμαν και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2006/2004 (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 1). 

20Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τα δικαιώματα των επιβατών 

λεωφορείων και πούλμαν και για την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

2006/2004 (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 1). 

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 

σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των επιβατών 

σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 

3.12.2007, σ. 14). 

21 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 

σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις των επιβατών 

σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 

3.12.2007, σ. 14). 

 21a Οδηγία 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

9ης Μαρτίου 2011, περί εφαρμογής των 

δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο 

της διασυνοριακής υγειονομικής 

περίθαλψης (ΕΕ L 88 της 4.4.2011, 

σ. 45). 
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Or. en 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22, η 

επιλογή του δικαίου που εφαρμόζεται στις 

συμβάσεις μεταξύ καταναλωτή και 

επαγγελματία ο οποίος ασκεί τις 

εμπορικές ή επαγγελματικές του 

δραστηριότητες στη χώρα όπου ο 

καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του 

ή, με οποιονδήποτε τρόπο, κατευθύνει 

αυτές τις δραστηριότητες σε αυτή τη 

χώρα ή σε διάφορες χώρες, μεταξύ των 

οποίων και η χώρα συνήθους διαμονής, 

δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να 

στερήσει τον καταναλωτή από την 

προστασία που του παρέχουν διατάξεις 

από τις οποίες δεν μπορεί να γίνει 

παρέκκλιση με συμφωνία δυνάμει του 

δικαίου της χώρας όπου ο καταναλωτής 

έχει τη συνήθη διαμονή του. Σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου23, για υποθέσεις που 

σχετίζονται με σύμβαση μεταξύ 

καταναλωτή και επαγγελματία ο οποίος 

ασκεί εμπορικές ή επαγγελματικές 

δραστηριότητες στο έδαφος του κράτους 

μέλους κατοικίας του καταναλωτή ή 

κατευθύνει με οποιοδήποτε τρόπο τέτοιου 

είδους δραστηριότητες σε αυτό το κράτος 

μέλος ή σε διάφορα κράτη, 

συμπεριλαμβανομένου αυτού του κράτους 

μέλους, ο καταναλωτής έχει τη 

δυνατότητα να ασκήσει αγωγή κατά του 

αντισυμβαλλόμενου ενώπιον των 

δικαστηρίων του κράτους μέλους στο 

έδαφος του οποίου έχει την κατοικία του 

και μόνο ενώπιον αυτών των 

διαγράφεται 
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δικαστηρίων μπορεί να ασκηθεί αγωγή 

κατά του καταναλωτή. 

__________________  

22 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για 

το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές 

ενοχές (Ρώμη Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, 

σ. 6). 

 

23 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, 

για τη διεθνή δικαιοδοσία, την 

αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων 

σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 

L 351 της 20.12.2012, σ. 1). 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

μην θίγει τις πράξεις του δικαίου της 

Ένωσης σχετικά με τη δικαστική 

συνεργασία σε αστικές υποθέσεις, ιδίως τις 

διατάξεις για το εφαρμοστέο δίκαιο στις 

συμβατικές ενοχές και για τη διεθνή 

δικαιοδοσία που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου24 και στον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, 

συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των 

εν λόγω πράξεων και διατάξεων σε 

μεμονωμένες περιπτώσεις. Ειδικότερα, 

μόνο το γεγονός και μόνον ότι 

εμπορευόμενος ενεργεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα 

πρέπει να μην εκλαμβάνεται ως ένδειξη 

ότι κατευθύνει τις δραστηριότητές του 

(10) Σύμφωνα με το άρθρο 23 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου24, το ενωσιακό δίκαιο 

επιτρέπεται να ορίζει, σε σχέση με 

συγκεκριμένα ζητήματα, κανόνες 

σύγκρουσης νόμων στον τομέα των 

συμβατικών ενοχών. Ομοίως, σύμφωνα 

με το άρθρο 67 του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25, 

επιτρέπεται η δικαιοδοσία σε 

συγκεκριμένα ζητήματα να διέπεται από 

άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης. 

Προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια 

δικαίου τόσο για τους εμπορευόμενους 

όσο και για τους καταναλωτές και, ως εκ 

τούτου, να προαχθεί το διασυνοριακό 

εμπόριο, ο παρών κανονισμός θεσπίζει 

ειδικές διατάξεις που διέπουν τους 
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στο κράτος μέλος του καταναλωτή για 

τους σκοπούς της εν λόγω εφαρμογής. 

κανόνες σύγκρουσης νόμων και τους 

κανόνες δικαιοδοσίας όσον αφορά τις 

συμβάσεις καταναλωτών. Οι 

εμπορευόμενοι μπορούν να αναφέρουν με 

σαφή και κατανοητό τρόπο στις 

επιγραμμικές διεπαφές τους ή στις 

γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης ότι 

προτίθενται να προβούν σε πωλήσεις 

προς καταναλωτές από ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη. Ωστόσο, όταν 

ένας καταναλωτής από κράτος μέλος το 

οποίο δεν έχει αναφερθεί από τον 

εμπορευόμενο επιθυμεί να συνάψει 

σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

παρόντος κανονισμού, το εφαρμοστέο 

δίκαιο θα πρέπει να καθορίζεται 

σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008. Δεν θα 

πρέπει να εφαρμόζεται το άρθρο 6 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008. 

Επιπλέον, σε τέτοιες περιπτώσεις, τα 

μέρη της σύμβασης μπορούν να κινούν 

διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων 

του κράτους μέλους στο οποίο διαμένει ο 

εμπορευόμενος. Δεν θα πρέπει να 

εφαρμόζεται το άρθρο 18 του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1215/2012. Ανεξαρτήτως των 

μέτρων αυτών, ο παρών κανονισμός θα 

πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 

των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τη 

δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις, ιδίως τις διατάξεις για το 

εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές 

και για τη διεθνή δικαιοδοσία που 

προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012, συμπεριλαμβανομένης της 

εφαρμογής των εν λόγω πράξεων και 

διατάξεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ο 

εμπορευόμενος δύναται να αναφέρει στον 

δικτυακό τόπο του ή στις γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης, με σαφή και 

κατανοητό τρόπο ότι συμμορφώνεται με 

τον παρόντα κανονισμό και ότι, κατά 

συνέπεια, προωθεί τον στόχο του 

παρόντος κανονισμού περί κατάργησης 

του αδικαιολόγητου γεωγραφικού 

αποκλεισμού. 
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__________________ __________________ 

24Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το 

εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές 

(Ρώμη Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6). 

24Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το 

εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές 

(Ρώμη Ι) (ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6). 

25Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, 

για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 

και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 

και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 

20.12.2012, σ. 1). 

25Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, 

για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 

και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές 

και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 

20.12.2012, σ. 1). 

 H παρούσα υποσημείωση δεν αφορά το 

ελληνικό κείμενο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Οι πρακτικές διακριτικής 

μεταχείρισης που επιδιώκεται να 

αντιμετωπιστούν με τον παρόντα 

κανονισμό εφαρμόζονται συνήθως μέσω 

γενικών όρων, προϋποθέσεων και λοιπών 

πληροφοριών καθοριζόμενων και 

εφαρμοζόμενων από τον ενδιαφερόμενο 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του ως 

προαπαιτούμενα για την πρόσβαση στα 

σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες, και 

κοινολογούμενων στο ευρύ κοινό. Οι εν 

λόγω γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις τιμές, 

τους όρους πληρωμής και τους όρους 

παράδοσης. Είναι δυνατό να 

κοινολογούνται στο ευρύ κοινό από τον 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του 

εμπορευόμενου με διάφορα μέσα, π.χ. ως 

πληροφορίες που δημοσιεύονται σε 

διαφημίσεις, δικτυακούς τόπους ή προ-

συμβατικά ή συμβατικά έγγραφα. Τέτοιοι 

(11) Οι πρακτικές διακριτικής 

μεταχείρισης που επιδιώκεται να 

αντιμετωπιστούν με τον παρόντα 

κανονισμό εφαρμόζονται συνήθως μέσω 

γενικών όρων, προϋποθέσεων και λοιπών 

πληροφοριών καθοριζόμενων και 

εφαρμοζόμενων από τον ενδιαφερόμενο 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του ως 

προαπαιτούμενα για την πρόσβαση στα 

σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες, και 

κοινολογούμενων στο ευρύ κοινό. Οι εν 

λόγω γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τις τιμές, 

τους όρους πληρωμής και τους όρους 

παράδοσης. Είναι δυνατό να 

κοινολογούνται στο ευρύ κοινό από τον 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του 

εμπορευόμενου με διάφορα μέσα, π.χ. ως 

πληροφορίες που δημοσιεύονται σε 

διαφημίσεις ή σε δικτυακούς τόπους, ή 

μπορεί να αποτελούν μέρος προ-
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όροι ισχύουν όταν δεν υπάρχει συμφωνία 

με ατομική διαπραγμάτευση η οποία, 

αντιθέτως, συνάπτεται απευθείας μεταξύ 

εμπορευόμενου και πελάτη. Οι όροι και οι 

προϋποθέσεις που αποτελούν αντικείμενο 

ατομικής διαπραγμάτευσης μεταξύ του 

εμπορευόμενου και των πελατών δεν θα 

πρέπει να θεωρούνται γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης για τους 

σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 

συμβατικών ή συμβατικών πληροφοριών. 

Τέτοιοι όροι ισχύουν όταν δεν υπάρχουν 

όροι και προϋποθέσεις που αποτελούν 

αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης 
μεταξύ εμπορευόμενου και καταναλωτών. 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που 

αποτελούν αντικείμενο ατομικής 

διαπραγμάτευσης μεταξύ του 

εμπορευόμενου και των καταναλωτών δεν 

θα πρέπει να θεωρούνται γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης για τους 

σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 

Ωστόσο, η δυνατότητα ατομικής 

διαπραγμάτευσης όρων και 

προϋποθέσεων ή σύναψης συμφωνίας σε 

ατομική βάση σχετικά με πρόσθετα 

δικαιώματα ή υποχρεώσεις δεν θα πρέπει 

να συνεπάγεται γεωγραφικό αποκλεισμό ή 

άλλες αδικαιολόγητες μορφές διακριτικής 

μεταχείρισης που αντιμετωπίζονται με 

τον παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διευκρίνιση αυτή είναι απαραίτητη εάν, όπως προβλέπεται στο τροποποιημένο άρθρο 4 

παράγραφος 1 στοιχείο α), γίνονται αποδεκτές ατομικές συμφωνίες σχετικά με την παράδοση. 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού, τόσο οι καταναλωτές όσο και 

οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

προφυλάσσονται από διακριτική 

μεταχείριση για λόγους που σχετίζονται με 

την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον 

τόπο εγκατάστασής τους όταν ενεργούν 

ως πελάτες. Ωστόσο, αυτή η προστασία 

θα πρέπει να μην επεκτείνεται σε πελάτες 

που αγοράζουν αγαθό ή υπηρεσία για 

μεταπώληση, διότι θα επηρεάζονταν 

(12) Οι καταναλωτές θα πρέπει να 

προφυλάσσονται από διακριτική 

μεταχείριση λόγω ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή τόπου προσωρινής διαμονής. 

Ωστόσο, σε περίπτωση συμβάσεων διττού 

σκοπού, στις οποίες η σύμβαση 

συνάπτεται για σκοπούς που εν μέρει 

εντάσσονται και εν μέρει δεν εντάσσονται 

στις εμπορικές δραστηριότητες του 

προσώπου, η δε εμπορική σκοπιμότητα 

είναι τόσο περιορισμένη ώστε να μην έχει 
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συστήματα διανομής ευρέως 

χρησιμοποιούμενα μεταξύ επιχειρήσεων 

σε διεπιχειρηματικό πλαίσιο, όπως η 

επιλεκτική και η αποκλειστική διανομή, 

τα οποία κατά κανόνα παρέχουν στους 

κατασκευαστές τη δυνατότητα να 

επιλέγουν εμπόρους λιανικής πώλησης, με 

την προϋπόθεση της συμμόρφωσης με 

τους κανόνες για τον ανταγωνισμό. 

εξέχουσα θέση στο γενικό πλαίσιο της 

σύμβασης, το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει 

επίσης να θεωρείται καταναλωτής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εναρμόνιση με την αιτιολογική σκέψη 17 της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών και 

διαγραφή τμημάτων του κειμένου λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής στους 

καταναλωτές. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι επιπτώσεις που έχει στους 

πελάτες και στην εσωτερική αγορά η 

διακριτική μεταχείριση στις εμπορικές 

συναλλαγές που σχετίζονται με τις 

πωλήσεις αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 

εντός της Ένωσης είναι οι ίδιες, 

ανεξαρτήτως από το αν ο εμπορευόμενος 

είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος ή 

σε τρίτη χώρα. Συνεπώς, και με σκοπό να 

διασφαλίζεται ότι οι ανταγωνιζόμενοι 

εμπορευόμενοι υπόκεινται στις ίδιες 

απαιτήσεις εν προκειμένω, τα μέτρα που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα 

πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου σε όλους 

τους εμπορευόμενους που 

δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης. 

(13) Οι επιπτώσεις που έχει στους 

καταναλωτές και στην εσωτερική αγορά η 

διακριτική μεταχείριση στις εμπορικές 

συναλλαγές που σχετίζονται με τις 

πωλήσεις αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 

εντός της Ένωσης είναι οι ίδιες, 

ανεξαρτήτως από το αν ο εμπορευόμενος 

είναι εγκατεστημένος σε κράτος μέλος ή 

σε τρίτη χώρα. Συνεπώς, και με σκοπό να 

διασφαλίζεται ότι οι ανταγωνιζόμενοι 

εμπορευόμενοι υπόκεινται στις ίδιες 

απαιτήσεις εν προκειμένω, τα μέτρα που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό θα 

πρέπει να εφαρμόζονται εξίσου σε όλους 

τους εμπορευόμενους που 

δραστηριοποιούνται εντός της Ένωσης. 

Or. en 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Προκειμένου να ενισχυθεί η 

δυνατότητα των πελατών να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις 

πωλήσεις αγαθών και την παροχή 

υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και να 

αυξηθεί η διαφάνεια, μεταξύ άλλων και 

των τιμών, οι εμπορευόμενοι θα πρέπει να 

μην εμποδίζουν την πλήρη και ισότιμη 

πρόσβαση των πελατών σε επιγραμμικές 

διεπαφές, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά 

μέτρα ή άλλον τρόπο βασιζόμενο την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. Τέτοια 

τεχνολογικά μέτρα μπορεί να 

περιλαμβάνουν ιδίως οποιεσδήποτε 

τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της φυσικής θέσης του 

πελάτη, συμπεριλαμβανομένων του 

εντοπισμού της μέσω διεύθυνσης 

πρωτοκόλλου Ιντερνέτ (IP), 

συντεταγμένων που λαμβάνονται μέσω 

παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος 

πλοήγησης ή δεδομένων που σχετίζονται 

με πράξη πληρωμής. Εντούτοις, η εν λόγω 

απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης 

όσον αφορά την πρόσβαση σε 

επιγραμμικές διεπαφές θα πρέπει να μην 

εκλαμβάνεται ως παράγοντας που 

δημιουργεί υποχρέωση για τον 

εμπορευόμενο να προβαίνει σε εμπορικές 

συναλλαγές με πελάτες. 

(14) Προκειμένου να ενισχυθεί η 

δυνατότητα των καταναλωτών να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις 

πωλήσεις αγαθών και την παροχή 

υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά και να 

αυξηθεί η διαφάνεια, μεταξύ άλλων και 

των τιμών, οι εμπορευόμενοι και οι 

διαδικτυακές αγορές θα πρέπει να μην 

εμποδίζουν την πλήρη και ισότιμη 

πρόσβαση των καταναλωτών σε 

επιγραμμικές διεπαφές, χρησιμοποιώντας 

τεχνολογικά μέτρα ή άλλον τρόπο 

βασιζόμενο στην ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο προσωρινής 

διαμονής των καταναλωτών. Η πλήρης 

και ισότιμη πρόσβαση σε επιγραμμικές 

διεπαφές με τη μορφή εφαρμογής για 

φορητές συσκευές περιλαμβάνει τη 

δυνατότητα του καταναλωτή να 

καταφορτώνει και να αποκτά πρόσβαση 

σε κάθε έκδοση εφαρμογής για φορητές 

συσκευές την οποία ένας εμπορευόμενος 

ενδέχεται να διαθέτει στην αγορά ενός ή 

περισσοτέρων κρατών μελών. Τα 

τεχνολογικά μέτρα που παρεμποδίζουν 

αυτού του είδους την πρόσβαση μπορεί να 

περιλαμβάνουν ιδίως οποιεσδήποτε 

τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό της φυσικής θέσης του 

καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων του 

εντοπισμού της θέσης αυτής μέσω 

διεύθυνσης πρωτοκόλλου Ιντερνέτ (IP), 

συντεταγμένων που λαμβάνονται μέσω 

παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος 

πλοήγησης ή δεδομένων που σχετίζονται 

με πράξη πληρωμής. Εντούτοις, η εν λόγω 

απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης 

όσον αφορά την πρόσβαση σε 

επιγραμμικές διεπαφές θα πρέπει να μην 

εκλαμβάνεται ως παράγοντας που 

δημιουργεί υποχρέωση για τον 

εμπορευόμενο να προβαίνει σε εμπορικές 
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συναλλαγές με καταναλωτή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ο καταναλωτής πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση σε εφαρμογή για φορητές συσκευές την οποία 

ο εμπορευόμενος χρησιμοποιεί σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος διαμονής του 

καταναλωτή. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Ορισμένοι εμπορευόμενοι 

λειτουργούν διαφορετικές εκδόσεις των 

επιγραμμικών διεπαφών τους, 

απευθυνόμενοι σε πελάτες από 

διαφορετικά κράτη μέλη. Αυτή η 

δυνατότητα θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά 

θα πρέπει να απαγορευτεί η 

ανακατεύθυνση του πελάτη από μία 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής σε 

άλλη έκδοσή της χωρίς τη ρητή 

συγκατάθεσή του. Όλες οι εκδόσεις της 

επιγραμμικής διεπαφής θα πρέπει να 

παραμένουν εύκολα προσβάσιμες στον 

πελάτη ανά πάσα στιγμή. 

(15) Ορισμένοι εμπορευόμενοι 

λειτουργούν διαφορετικές εκδόσεις των 

επιγραμμικών διεπαφών τους, 

απευθυνόμενοι σε καταναλωτές από 

διαφορετικά κράτη μέλη. Αυτή η 

δυνατότητα θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά 

θα πρέπει να απαγορευτεί η 

ανακατεύθυνση του καταναλωτή από μία 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής σε 

άλλη έκδοσή της χωρίς την παροχή από 

τον εμπορευόμενο σαφών και εκτενών 

πληροφοριών σχετικά με την 

ανακατεύθυνση αυτή. Όλες οι εκδόσεις 

της επιγραμμικής διεπαφής θα πρέπει να 

παραμένουν εύκολα προσβάσιμες στον 

καταναλωτή ανά πάσα στιγμή. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τις αλλαγές στο άρθρο 3 παράγραφος 2. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Σε ορισμένες περιπτώσεις 

ενδέχεται να χρειάζεται αποκλεισμός, 

περιορισμός της πρόσβασης ή 

ανακατεύθυνση χωρίς τη συγκατάθεση του 

πελάτη, σε εναλλακτική έκδοση της 

επιγραμμικής διεπαφής για λόγους που 

σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης του 

πελάτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σύμφωνα με το δίκαιο της 

Ένωσης. Οι νόμοι αυτοί είναι δυνατό να 

περιορίζουν την πρόσβαση των πελατών 

σε ορισμένα αγαθά ή υπηρεσίες, 

απαγορεύοντας, για παράδειγμα, την 

προβολή συγκεκριμένου περιεχομένου σε 

ορισμένα κράτη μέλη. Οι εμπορευόμενοι 

θα πρέπει να μην παρεμποδίζονται να 

συμμορφώνονται με τέτοιες απαιτήσεις 

και, συνεπώς, θα πρέπει να είναι έχουν τη 

δυνατότητα να αποκλείουν ή να 

περιορίζουν την πρόσβαση ή να 

ανακατευθύνουν σε επιγραμμική διεπαφή 

ορισμένους πελάτες ή τους πελάτες 

ορισμένων περιοχών, στον βαθμό που 

αυτό απαιτείται γι’ αυτόν τον λόγο. 

(16) Σε ορισμένες περιπτώσεις 

ενδέχεται να χρειάζεται αποκλεισμός ή 

περιορισμός της πρόσβασης ή 

ανακατεύθυνση χωρίς τη συγκατάθεση του 

καταναλωτή σε εναλλακτική έκδοση της 

επιγραμμικής διεπαφής για λόγους που 

σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο προσωρινής 

διαμονής του καταναλωτή, προκειμένου 

να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με νομική 

απαίτηση του δικαίου της Ένωσης ή του 

δικαίου κράτους μέλους σύμφωνα με το 

δίκαιο της Ένωσης. Οι νόμοι αυτοί είναι 

δυνατό να περιορίζουν την πρόσβαση των 

καταναλωτών σε ορισμένα αγαθά ή 

υπηρεσίες, απαγορεύοντας, για 

παράδειγμα, την προβολή συγκεκριμένου 

περιεχομένου σε ορισμένα κράτη μέλη. Οι 

εμπορευόμενοι θα πρέπει να μην 

παρεμποδίζονται να συμμορφώνονται με 

τέτοιες απαιτήσεις και, συνεπώς, θα πρέπει 

να έχουν τη δυνατότητα να αποκλείουν ή 

να περιορίζουν την πρόσβαση ή να 

ανακατευθύνουν ορισμένους 

καταναλωτές, στον βαθμό που αυτό 

ενδέχεται να απαιτείται γι’ αυτόν τον λόγο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Σε αρκετές ειδικές περιπτώσεις δεν 

είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν 

αντικειμενικά τυχόν διαφορές στη 

μεταχείριση πελατών με την εφαρμογή 

γενικών προϋποθέσεων πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των 

κατηγορηματικών αρνήσεων πώλησης 

(17) Σε αρκετές ειδικές περιπτώσεις δεν 

είναι δυνατόν να δικαιολογηθούν 

αντικειμενικά τυχόν διαφορές στη 

μεταχείριση καταναλωτών με την 

εφαρμογή γενικών προϋποθέσεων 

πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των 

κατηγορηματικών αρνήσεων πώλησης 
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αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για λόγους 

που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των 

πελατών. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει 

να απαγορεύονται όλες αυτές οι 

διακριτικές μεταχειρίσεις και, συνεπώς, οι 

πελάτες θα πρέπει να δικαιούνται, 

σύμφωνα με τους ειδικούς όρους που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, να 

συμμετέχουν σε εμπορικές συναλλαγές με 

τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι εγχώριοι 

πελάτες και να έχουν πλήρη και ισότιμη 

πρόσβαση σε όλα τα διαφορετικά αγαθά 

και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, 

ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τόπου διαμονής ή 

τόπου εγκατάστασης. Συνεπώς, όταν 

χρειάζεται, οι εμπορευόμενοι θα πρέπει να 

λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται 

συμμόρφωση με την εν λόγω απαγόρευση 

διακριτικής μεταχείρισης, διαφορετικά οι 

ενδιαφερόμενοι πελάτες θα αποκλείονταν 

από την εν λόγω πλήρη και ισότιμη 

πρόσβαση. Ωστόσο, η απαγόρευση που 

ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα 

πρέπει να εκληφθεί ότι δεν επιτρέπεται 

στους εμπορευόμενους να κατευθύνουν τις 

δραστηριότητές τους σε διαφορετικά 

κράτη μέλη ή ορισμένες ομάδες πελατών 

με στοχευμένες προσφορές και 

διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

επιγραμμικών διεπαφών ανά χώρα. 

αγαθών ή παροχής υπηρεσιών για λόγους 

που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο προσωρινής 

διαμονής των καταναλωτών. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις θα πρέπει να απαγορεύονται 

όλες αυτές οι διακριτικές μεταχειρίσεις 

και, συνεπώς, οι καταναλωτές θα πρέπει 

να δικαιούνται, σύμφωνα με τους ειδικούς 

όρους που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό, να συμμετέχουν σε εμπορικές 

συναλλαγές με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως 

οι εγχώριοι καταναλωτές και θα πρέπει να 

έχουν πλήρη και ισότιμη πρόσβαση σε όλα 

τα διαφορετικά αγαθά και τις υπηρεσίες 

που προσφέρονται, ανεξαρτήτως 

ιθαγένειας, τόπου διαμονής ή τόπου 

προσωρινής διαμονής. Συνεπώς, όταν 

χρειάζεται, οι εμπορευόμενοι θα πρέπει να 

λαμβάνουν μέτρα ώστε να διασφαλίζεται 

συμμόρφωση με την εν λόγω απαγόρευση 

διακριτικής μεταχείρισης, διαφορετικά οι 

ενδιαφερόμενοι καταναλωτές θα 

αποκλείονταν από την εν λόγω πλήρη και 

ισότιμη πρόσβαση. Ωστόσο, η απαγόρευση 

που ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα 

πρέπει να εκληφθεί ότι δεν επιτρέπεται 

στους εμπορευόμενους να κατευθύνουν τις 

δραστηριότητές τους σε διαφορετικά 

κράτη μέλη ή ορισμένες ομάδες 

καταναλωτών με στοχευμένες προσφορές 

και διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας 

επιγραμμικών διεπαφών ανά χώρα, 

γεγονός που ενδέχεται να συνεπάγεται 

διαφορετικές τιμές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Η πρώτη από αυτές τις περιπτώσεις 

είναι όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά, 

(18) Η πρώτη από αυτές τις περιπτώσεις 

είναι όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά, 
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αλλά δεν γίνεται διασυνοριακή παράδοση 

αυτών των αγαθών από τον εμπορευόμενο 

ή για λογαριασμό του στο κράτος μέλος 

διαμονής του πελάτη. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο πελάτης θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να αγοράζει αγαθά ακριβώς με 

τους ίδιους όρους, συμπεριλαμβανομένων 

των τιμών και των προϋποθέσεων για την 

παράδοση των αγαθών, με εκείνους που 

ισχύουν για παρόμοιους πελάτες που 

διαμένουν στο κράτος μέλος του 

εμπορευόμενου. Αυτό ενδέχεται να 

σημαίνει ότι αλλοδαπός πελάτης θα πρέπει 

να παραλάβει το αγαθό από το κράτος 

μέλος του εμπορευόμενου ή από 

διαφορετικό κράτος μέλος στο οποίο 

παραδίδει ο εμπορευόμενος. Σε αυτήν την 

περίπτωση δεν απαιτείται εγγραφή για τον 

φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στο 

κράτος μέλος του πελάτη ούτε μέριμνα για 

τη διασυνοριακή παράδοση των αγαθών. 

αλλά δεν γίνεται διασυνοριακή παράδοση 

αυτών των αγαθών από τον εμπορευόμενο 

ή για λογαριασμό του στο κράτος μέλος 

διαμονής του καταναλωτή. Σε αυτήν την 

περίπτωση, ο καταναλωτής θα πρέπει να 

έχει τη δυνατότητα να αγοράζει αγαθά 

ακριβώς με τους ίδιους όρους, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 

αφορούν τις τιμές και τις προϋποθέσεις 
για την παράδοση των αγαθών, με εκείνους 

που ισχύουν για παρόμοιους καταναλωτές 

που διαμένουν στο κράτος μέλος του 

εμπορευόμενου. Ο εμπορευόμενος 

δύναται να προσφέρει παράδοση με τους 

δικούς του όρους και προϋποθέσεις ή 

δύναται να προσφέρει τη δυνατότητα 

παραλαβής των αγαθών σε τοποθεσία 

που θα συμφωνηθεί και θα βρίσκεται σε 

κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος 

στο οποίο βρίσκεται ο τόπος διαμονής 

του καταναλωτή. Αυτό ενδέχεται να 

σημαίνει ότι αλλοδαπός καταναλωτής θα 

πρέπει να παραλάβει το αγαθό από το 

κράτος μέλος του εμπορευόμενου ή από 

κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο 

οποίο παραδίδει ο εμπορευόμενος. Σε 

αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται 

εγγραφή για τον φόρο προστιθέμενης αξίας 

(ΦΠΑ) στο κράτος μέλος του 

καταναλωτή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (19a) Η τρίτη περίπτωση είναι όταν οι 

καταναλωτές επιθυμούν να λάβουν 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες το 

κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και 
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η χρήση αυτών (όπως ηλεκτρονικά 

βιβλία, μουσική, παιχνίδια και λογισμικό), 

για τα οποία ο εμπορευόμενος έχει τα 

απαιτούμενα δικαιώματα για την 

επικράτεια από την οποία ο καταναλωτής 

επιθυμεί να λάβει αυτές τις υπηρεσίες. 

Και στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται 

παράδοση και ο εμπορευόμενος μπορεί να 

δηλώσει και να πληρώσει ΦΠΑ με 

απλουστευμένο τρόπο σύμφωνα με τους 

κανόνες MOSS. 

Or. en 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Τέλος, στην περίπτωση που ο 

εμπορευόμενος παρέχει υπηρεσίες τις 

οποίες ο πελάτης λαμβάνει στις 

εγκαταστάσεις του εμπορευόμενου ή σε 

τοποθεσία που επιλέγει ο εμπορευόμενος 

και οι εγκαταστάσεις ή η τοποθεσία δεν 

βρίσκονται στο κράτος μέλος του οποίου ο 

πελάτης είναι υπήκοος ή στο οποίο 

βρίσκεται ο τόπος διαμονής ή ο τόπος 

εγκατάστασης του πελάτη, θα πρέπει 

επίσης να μην δικαιολογείται η εφαρμογή 

διαφορετικών γενικών προϋποθέσεων 

πρόσβασης για λόγους που σχετίζονται με 

τέτοια κριτήρια. Αυτές οι περιπτώσεις 

αφορούν, για παράδειγμα, την παροχή 

υπηρεσιών όπως διαμονή σε ξενοδοχεία, 

αθλητικές εκδηλώσεις, ενοικιάσεις 

αυτοκινήτων και εισιτήρια εισόδου σε 

μουσικά φεστιβάλ ή πάρκα αναψυχής. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις δεν απαιτείται 

εγγραφή του εμπορευόμενου για τον ΦΠΑ 

σε άλλο κράτος μέλος ούτε μέριμνα για τη 

διασυνοριακή παράδοση των αγαθών. 

(20) Τέλος, στην περίπτωση που ο 

εμπορευόμενος παρέχει υπηρεσίες τις 

οποίες ο καταναλωτής λαμβάνει σε 

εγκαταστάσεις ή σε τοποθεσία που δεν 

βρίσκονται στο κράτος μέλος στο οποίο 

βρίσκεται ο τόπος διαμονής του 

καταναλωτή, θα πρέπει επίσης να μην 

δικαιολογείται η εφαρμογή διαφορετικών 

γενικών προϋποθέσεων πρόσβασης για 

λόγους που σχετίζονται με τέτοια κριτήρια. 

Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν, για 

παράδειγμα, την παροχή υπηρεσιών όπως 

διαμονή σε ξενοδοχεία, αθλητικές 

εκδηλώσεις, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και 

εισιτήρια εισόδου σε μουσικά φεστιβάλ ή 

πάρκα αναψυχής. Σε τέτοιες περιπτώσεις 

δεν απαιτείται εγγραφή του 

εμπορευόμενου για τον ΦΠΑ σε άλλο 

κράτος μέλος ή μέριμνα για τη 

διασυνοριακή παράδοση των αγαθών. 

Or. en 
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Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, 

δυνάμει των διατάξεων σχετικά με το 

εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές 

και τη διεθνή δικαιοδοσία που 

προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012, όταν εμπορευόμενος δεν ασκεί 

τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

του καταναλωτή ή δεν κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του προς αυτό ή όταν ο 

πελάτης δεν είναι καταναλωτής, η 

συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 

δεν συνεπάγεται για τον εμπορευόμενο 

κανένα επιπλέον κόστος σχετικά με τη 

διεθνή δικαιοδοσία ή τις διαφορές στο 

εφαρμοστέο δίκαιο. Αντιθέτως, όταν ο 

εμπορευόμενος ασκεί τις δραστηριότητές 

του στο κράτος μέλος του καταναλωτή ή 

κατευθύνει τις δραστηριότητές του σε 

αυτό, έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να 

συνάψει εμπορικές σχέσεις με τους 

καταναλωτές από το εν λόγω κράτος 

μέλος, άρα ήταν σε θέση να λάβει υπόψη 

του αυτό το κόστος. 

(21) Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, 

δυνάμει των διατάξεων σχετικά με το 

εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές 

και τη διεθνή δικαιοδοσία που 

προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012, όταν εμπορευόμενος δεν ασκεί 

τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

του καταναλωτή ή δεν κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του προς αυτό, η 

συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 

δεν συνεπάγεται για τον εμπορευόμενο 

κανένα επιπλέον κόστος σχετικά με τη 

διεθνή δικαιοδοσία ή τις διαφορές στο 

εφαρμοστέο δίκαιο. Αντιθέτως, όταν ο 

εμπορευόμενος ασκεί τις δραστηριότητές 

του στο κράτος μέλος του καταναλωτή ή 

κατευθύνει τις δραστηριότητές του σε 

αυτό, έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να 

συνάψει εμπορικές σχέσεις με τους 

καταναλωτές από το εν λόγω κράτος 

μέλος, άρα ήταν σε θέση να λάβει υπόψη 

του αυτό το κόστος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι 

γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης θα 

πρέπει να συμμορφώνονται με τη 

νομοθεσία και τους κανονισμούς του 
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κράτους μέλους στο οποίο ο 

εμπορευόμενος ασκεί τις δραστηριότητές 

του ή στο οποίο κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του. Ο εμπορευόμενος 

δεν χρειάζεται να διασφαλίζει τη 

συμμόρφωση των γενικών προϋποθέσεων 

πρόσβασης με τη νομοθεσία και τους 

κανονισμούς του κράτους μέλους 

διαμονής καταναλωτή στον οποίο ο 

εμπορευόμενος δεν προτίθεται να 

πραγματοποιήσει πώληση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21β) Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις 

πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με 

πράξεις της Ένωσης όπως η οδηγία 

1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α και η 

οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1β. 

Δυνάμει της οδηγίας 1999/44/ΕΚ, ο 

εμπορευόμενος υποχρεούται να 

επισκευάζει ή να αντικαθιστά, δωρεάν, 

αγαθά τα οποία δεν συμμορφώνονται με 

τη σύμβαση. Στα έξοδα που είναι 

απαραίτητα για την αποκατάσταση της 

συμμόρφωσης των αγαθών δεν 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες αποστολής ή 

μεταφοράς, οι οποίες είναι πρόσθετες των 

εξόδων αυτών που είναι απαραίτητα για 

την παράδοση των αγαθών όπως ορίζεται 

στις γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης ή 

όπως έχει συμφωνηθεί. Ο παρών 

κανονισμός δεν θα πρέπει επίσης να 

δημιουργεί υποχρέωση για τον 

εμπορευόμενο να καλύπτει πρόσθετες 

δαπάνες σε περιπτώσεις στις οποίες ο 

καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα 

υπαναχώρησης σύμφωνα με την οδηγία 
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2011/83/ΕΕ. 

 __________________ 

 1α Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Μαΐου 1999, σχετικά με ορισμένες 

πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων 

καταναλωτικών αγαθών (ΕΕ L 171 της 

7.7.1999, σ. 12). 

 1βΟδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 

δικαιώματα των καταναλωτών, την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ 

L 304 της 22.11.2011, σ. 64). 

Or. en 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Οι εμπορευόμενοι που εμπίπτουν 

στο ειδικό καθεστώς που προβλέπεται στο 

κεφάλαιο 1 του τίτλου XII της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου 27 δεν 

υποχρεούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ. Για 

τους εμπορευόμενους αυτούς, όταν 

παρέχουν ηλεκτρονικά παρεχόμενες 

υπηρεσίες, η απαγόρευση της εφαρμογής 

διαφορετικών γενικών προϋποθέσεων 

πρόσβασης για λόγους που σχετίζονται με 

την ιθαγένεια, τον τόπο κατοικίας ή τον 

τόπο εγκατάστασης του πελάτη θα 

συνεπαγόταν υποχρέωση εγγραφής για να 

είναι υπόχρεοι καταβολής ΦΠΑ σε άλλα 

κράτη μέλη και ενδεχομένως να προέκυπτε 

πρόσθετο κόστος, πράγμα που θα 

(22) Οι εμπορευόμενοι που εμπίπτουν 

στο ειδικό καθεστώς που προβλέπεται στο 

κεφάλαιο 1 του τίτλου XII της οδηγίας 

2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου 27 δεν 

υποχρεούνται να καταβάλλουν ΦΠΑ. Για 

τους εμπορευόμενους αυτούς, όταν 

παρέχουν ηλεκτρονικά παρεχόμενες 

υπηρεσίες, η απαγόρευση της εφαρμογής 

διαφορετικών γενικών προϋποθέσεων 

πρόσβασης για λόγους που σχετίζονται με 

την ιθαγένεια, τον τόπο κατοικίας ή τον 

τόπο προσωρινής διαμονής του 

καταναλωτή θα συνεπαγόταν υποχρέωση 

εγγραφής για να είναι υπόχρεοι καταβολής 

ΦΠΑ σε άλλα κράτη μέλη και 

ενδεχομένως να προέκυπτε πρόσθετο 
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αποτελούσε δυσανάλογη επιβάρυνση, 

λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους και 

των χαρακτηριστικών των σχετικών 

εμπορευόμενων. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 

εμπορευόμενοι θα πρέπει να εξαιρεθούν 

από την απαγόρευση αυτή για όσο 

διάστημα ισχύει το εν λόγω καθεστώς. 

κόστος, πράγμα που θα επέβαλε 

δυσανάλογη επιβάρυνση, λαμβανομένων 

υπόψη του μεγέθους και των 

χαρακτηριστικών των σχετικών 

εμπορευόμενων. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 

εμπορευόμενοι θα πρέπει να εξαιρεθούν 

από την απαγόρευση αυτή για όσο 

διάστημα ισχύει το εν λόγω καθεστώς. 

__________________ __________________ 

27Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 28 Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το 

κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 

(ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1–118). 

27Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, 

της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το 

κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας 

(ΕΕ L 347 της 11.12.2006, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 

ενδέχεται να απαγορεύεται σε 

εμπορευόμενους, δυνάμει ειδικής 

απαγόρευσης ή απαίτησης που 

προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 

τη νομοθεσία των κρατών μελών 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. η 

πώληση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών σε 

ορισμένους πελάτες ή σε πελάτες σε 

ορισμένα εδάφη, για λόγους που 

σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

κατοικίας ή τον τόπο εγκατάστασης του 

πελάτη. Η νομοθεσία των κρατών μελών 

ενδέχεται επίσης να απαιτεί, σύμφωνα με 

το δίκαιο της Ένωσης, να τηρούν οι 

εμπορευόμενοι ορισμένους κανόνες για 

τον καθορισμό των τιμών των βιβλίων. 

Θα πρέπει να μην παρεμποδίζονται οι 

εμπορευόμενοι να συμμορφώνονται με 

την εν λόγω νομοθεσία, στο βαθμό που 

αυτό είναι αναγκαίο. 

(23) Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις 

ενδέχεται να απαγορεύεται σε 

εμπορευόμενους, δυνάμει ειδικής 

απαγόρευσης ή απαίτησης που 

προβλέπεται από το δίκαιο της Ένωσης ή 

τη νομοθεσία κράτους μέλους σύμφωνα με 

το δίκαιο της Ένωσης, η πώληση αγαθών ή 

η παροχή υπηρεσιών σε ορισμένους 

καταναλωτές ή σε καταναλωτές σε 

ορισμένα κράτη μέλη, για λόγους που 

σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

κατοικίας ή τον τόπο προσωρινής 

διαμονής του καταναλωτή. 

Or. en 
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Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, 

οι εμπορευόμενοι είναι κατ’ αρχήν 

ελεύθεροι να αποφασίζουν ποια μέσα 

πληρωμής επιθυμούν να αποδεχτούν, 

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 

σημάτων πληρωμής. Ωστόσο, αφού γίνει 

αυτή η επιλογή, δεδομένου του 

υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τις 

υπηρεσίες πληρωμών, δεν υπάρχουν λόγοι 

οι εμπορευόμενοι να εισάγουν διακρίσεις 

για τους πελάτες εντός της Ένωσης 

αρνούμενοι ορισμένες εμπορικές 

συναλλαγές ή να εφαρμόζουν με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο ορισμένες 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμής για 

αυτές τις συναλλαγές για λόγους που 

αφορούν την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής 

ή τον τόπο εγκατάστασης του πελάτη. Εν 

προκειμένω, θα πρέπει επίσης να 

απαγορεύεται ρητά τέτοια αδικαιολόγητη 

άνιση μεταχείριση για λόγους που 

σχετίζονται με την τοποθεσία του 

λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσίας 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης. Επιπλέον, 

πρέπει να επισημανθεί ότι ο κανονισμός 

(ΕΕ) αριθ. 260/2012 ήδη απαγορεύει σε 

όλους τους δικαιούχους πληρωμής, 

συμπεριλαμβανομένων των 

εμπορευόμενων, να απαιτούν να 

βρίσκονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 

συγκεκριμένο κράτος μέλος ώστε να 

γίνονται δεκτές οι πληρωμές σε ευρώ. 

(24) Σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, 

οι εμπορευόμενοι είναι κατ’ αρχήν 

ελεύθεροι να αποφασίζουν ποια μέσα 

πληρωμής επιθυμούν να αποδεχτούν, 

συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 

σημάτων πληρωμής. Ωστόσο, αφού γίνει 

αυτή η επιλογή, δεδομένου του 

υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τις 

υπηρεσίες πληρωμών, δεν υπάρχουν λόγοι 

οι εμπορευόμενοι να εισάγουν διακρίσεις 

μεταξύ των καταναλωτών εντός της 

Ένωσης αρνούμενοι ορισμένες εμπορικές 

συναλλαγές ή να εφαρμόζουν με 

οποιονδήποτε άλλον τρόπο ορισμένες 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμής για 

αυτές τις πράξεις πληρωμής για λόγους 

που αφορούν την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο  προσωρινής 

διαμονής του καταναλωτή. Εν 

προκειμένω, θα πρέπει, ομοίως, να 

απαγορεύεται ρητά τέτοια αδικαιολόγητη 

άνιση μεταχείριση για λόγους που 

σχετίζονται με την τοποθεσία του 

λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσίας 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης. Επιπλέον, 

πρέπει να επισημανθεί ότι ο κανονισμός 

(ΕΕ) αριθ. 260/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α ήδη 

απαγορεύει σε όλους τους 

εμπορευόμενους να απαιτούν να 

βρίσκονται οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 

συγκεκριμένο κράτος μέλος ώστε να 

γίνονται δεκτές οι πληρωμές σε ευρώ. 

 __________________ 

 1aΚανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2012, 
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σχετικά με την καθιέρωση τεχνικών 

απαιτήσεων και επιχειρηματικών 

κανόνων για τις μεταφορές πίστωσης και 

τις άμεσες χρεώσεις σε ευρώ και με την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

924/2009 (ΕΕ L 94 της 30.3.2012, σ. 22). 

Or. en 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25) Με την οδηγία 2015/2366/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου28 θεσπίστηκαν αυστηρές 

προδιαγραφές ασφάλειας για την κίνηση 

και την επεξεργασία των ηλεκτρονικών 

πληρωμών, πράγμα που μείωσε τον 

κίνδυνο απάτης για όλα τα νέα και πιο 

παραδοσιακά μέσα πληρωμής, ιδίως των 

ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών πληρωμών που υποχρεούνται 

να εφαρμόζουν την καλούμενη «αυστηρή 

εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη», 

δηλαδή διαδικασία εξακρίβωσης που 

επικυρώνει την ταυτότητα του χρήστη 

υπηρεσιών πληρωμών ή της πράξης 

πληρωμής. Οι απαιτήσεις ασφάλειας για 

τις πράξεις εξ αποστάσεως, όπως οι 

ηλεκτρονικές πληρωμές, είναι ακόμη 

υψηλότερες και απαιτούν δυναμική 

σύνδεση της συναλλαγή με συγκεκριμένο 

ποσό και συγκεκριμένο δικαιούχο, για την 

περαιτέρω προστασία των χρηστών με την 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε 

περίπτωση λαθών ή δόλιων επιθέσεων. Ως 

αποτέλεσμα αυτών των διατάξεων, το 

επίπεδο του κινδύνου απάτης στον τομέα 

των πληρωμών είναι ίδιο για την 

πραγματοποίηση αγορών εθνικά και 

διασυνοριακά και θα πρέπει να μην 

προβάλλεται ως επιχείρημα άρνησης ή 

διακριτικής μεταχείρισης εμπορικών 

(25) Με την οδηγία 2015/2366/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου28 θεσπίστηκαν αυστηρές 

προδιαγραφές ασφάλειας για την κίνηση 

και την επεξεργασία των ηλεκτρονικών 

πληρωμών, πράγμα που μείωσε τον 

κίνδυνο απάτης για όλα τα νέα και πιο 

παραδοσιακά μέσα πληρωμής, ιδίως των 

ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών πληρωμών που υποχρεούνται 

να εφαρμόζουν την καλούμενη «αυστηρή 

εξακρίβωση της ταυτότητας του 

καταναλωτή», δηλαδή διαδικασία 

εξακρίβωσης που επικυρώνει την 

ταυτότητα του χρήστη υπηρεσιών 

πληρωμών ή της πράξης πληρωμής. Οι 

απαιτήσεις ασφάλειας για τις πράξεις εξ 

αποστάσεως, όπως οι ηλεκτρονικές 

πληρωμές, είναι ακόμη υψηλότερες και 

απαιτούν δυναμική σύνδεση της 

συναλλαγή με συγκεκριμένο ποσό και 

συγκεκριμένο δικαιούχο, για την 

περαιτέρω προστασία των χρηστών με την 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων σε 

περίπτωση λαθών ή δόλιων επιθέσεων. Ως 

αποτέλεσμα των εν λόγω διατάξεων, το 

επίπεδο του κινδύνου απάτης στον τομέα 

των πληρωμών είναι ίδιο για την 

πραγματοποίηση αγορών εθνικά και 

διασυνοριακά και θα πρέπει να μην 

προβάλλεται ως λόγος για άρνηση ή 
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συναλλαγών εντός της Ένωσης. διακριτική μεταχείριση στο πλαίσιο 
εμπορικών συναλλαγών εντός της Ένωσης. 

__________________ __________________ 

28 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25 Νοεμβρίου 2015, 

σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην 

εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των 

οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 

2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1093/2010 και την κατάργηση της οδηγία 

2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 

35 ― 127). 

28 Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25 Νοεμβρίου 2015, 

σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών στην 

εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των 

οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ και 

2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1093/2010 και την κατάργηση της οδηγία 

2007/64/ΕΚ (ΕΕ L 337 της 23.12.2015, σ. 

35). 

Or. en 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

μην θίγει την εφαρμογή των κανόνων 

ανταγωνισμού, ιδίως των άρθρων 101 και 

102 της ΣΛΕΕ. Οι συμφωνίες που 

επιβάλλουν υποχρεώσεις στους 

εμπορευόμενους να μην προβαίνουν σε 

παθητικές πωλήσεις κατά την έννοια του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της 

Επιτροπής29 σε ορισμένους πελάτες ή σε 

πελάτες σε συγκεκριμένες περιοχές 

θεωρείται γενικά ότι περιορίζουν τον 

ανταγωνισμό και κατά κανόνα δεν είναι 

δυνατό να εξαιρούνται από την 

απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 

101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Ακόμα και 

όταν δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, στο πλαίσιο της 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 

διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και ενδέχεται να 

χρησιμοποιηθούν για την 

καταστρατήγηση των διατάξεων του 

παρόντος κανονισμού. Συνεπώς, θα πρέπει 

(26) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

μην θίγει την εφαρμογή των κανόνων 

ανταγωνισμού, ιδίως των άρθρων 101 και 

102 της ΣΛΕΕ. Οι συμφωνίες που 

επιβάλλουν υποχρεώσεις στους 

εμπορευόμενους να μην προβαίνουν σε 

παθητικές πωλήσεις κατά την έννοια του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της 

Επιτροπής29 σε ορισμένους καταναλωτές 

ή σε καταναλωτές σε συγκεκριμένες 

περιοχές θεωρείται γενικά ότι περιορίζουν 

τον ανταγωνισμό και κατά κανόνα δεν 

είναι δυνατό να εξαιρούνται από την 

απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 

101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ. Συνεπώς, θα 

πρέπει να ακυρώνονται αυτοδικαίως οι 

σχετικές διατάξεις τέτοιων συμφωνιών 

σχετικά με παθητικές πωλήσεις που 

απαιτούν από τον εμπορευόμενο να 

ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος 

κανονισμού. Ωστόσο, ο παρών 

κανονισμός, και ιδίως οι διατάξεις του 

σχετικά με την πρόσβαση σε αγαθά ή 
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να ακυρώνονται αυτοδικαίως οι σχετικές 

διατάξεις τέτοιων και άλλων συμφωνιών 

σχετικά με παθητικές πωλήσεις που 

απαιτούν από τον εμπορευόμενο να 

ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος 

κανονισμού. Ωστόσο, ο παρών 

κανονισμός, και ιδίως οι διατάξεις του 

σχετικά με την πρόσβαση σε αγαθά ή 

υπηρεσίες, θα πρέπει να μην θίγουν τις 

συμφωνίες που περιορίζουν τις ενεργητικές 

πωλήσεις κατά την έννοια του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 330/2010. 

υπηρεσίες, θα πρέπει να μην θίγουν τις 

συμφωνίες που περιορίζουν τις ενεργητικές 

πωλήσεις κατά την έννοια του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 330/2010. 

__________________ __________________ 

29Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της 

Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για 

την εφαρμογή του άρθρου 101 

παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών 

και εναρμονισμένων πρακτικών (ΕΕ L 102 

της 23.4.2010, σ. 1). 

29Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της 

Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για 

την εφαρμογή του άρθρου 101 

παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 

ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών 

και εναρμονισμένων πρακτικών (ΕΕ L 102 

της 23.4.2010, σ. 1). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τις αλλαγές στο άρθρο 6. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 

ορίσει έναν ή περισσότερους φορείς που 

θα είναι υπεύθυνοι για τη λήψη 

αποτελεσματικών μέτρων 

παρακολούθησης και εξασφάλισης της 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν τη 

δυνατότητα επιβολής αποτελεσματικών, 

αναλογικών και αποτρεπτικών κυρώσεων 

στους εμπορευόμενους σε περίπτωση 

(27) Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 

ορίσει έναν ή περισσότερους φορείς που 

θα είναι υπεύθυνοι για τη λήψη 

αποτελεσματικών μέτρων 

παρακολούθησης και εξασφάλισης της 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού. Τα κράτη μέλη θα 

πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν τη 

δυνατότητα λήψης αποτελεσματικών, 

αναλογικών και αποτρεπτικών μέτρων σε 

βάρος των εμπορευόμενων σε περίπτωση 
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παραβίασης του παρόντος κανονισμού. παραβίασης του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Οι καταναλωτές θα πρέπει έχουν τη 

δυνατότητα να ζητούν βοήθεια από τις 

αρμόδιες αρχές για τη διευκόλυνση της 

επίλυσης διαφορών με τους 

εμπορευόμενους, οι οποίες προκύπτουν 

από την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, μεταξύ άλλων μέσω ενιαίου 

εντύπου καταγγελίας. 

(28) Οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν 

τη δυνατότητα να ζητούν βοήθεια από τις 

αρμόδιες αρχές για τη διευκόλυνση της 

επίλυσης διαφορών με τους 

εμπορευόμενους, οι οποίες προκύπτουν 

από την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού. Για τον σκοπό αυτό, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να ορίσουν ως 

φορέα ή φορείς αρμόδιους για την 

παροχή βοήθειας, μεταξύ άλλων, τα 

σημεία επαφής της ηλεκτρονικής 

επίλυσης διαφορών που αναφέρονται 

στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1a. 

 ________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 524/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για 

την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών 

διαφορών και για την τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 

οδηγίας 2009/22/ΕΚ (κανονισμός για την 

ΗΕΚΔ) (ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 29 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(29) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

αξιολογείται τακτικά, με σκοπό να 

προτείνονται οι τροποποιήσεις που είναι 

αναγκαίες. Η πρώτη αξιολόγηση θα πρέπει 

να επικεντρωθεί, ειδικότερα, στην πιθανή 

επέκταση της απαγόρευσης του άρθρου 4 

παράγραφος 1 στοιχείο β) σε υπηρεσίες 

παρεχόμενες ηλεκτρονικά, κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και 

η χρήση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι 

ο εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για την οικεία εδάφη. 

(29) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 

αξιολογείται τακτικά, με σκοπό να 

προτείνονται οι τροποποιήσεις που είναι 

αναγκαίες. Η πρώτη αξιολόγηση θα πρέπει 

να επικεντρωθεί, ειδικότερα, στην πιθανή 

επέκταση του πεδίου εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού σε άλλους τομείς 

όπως οι οπτικοακουστικές και οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι 

υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών 

και οι υπηρεσίες μεταφορών ή 

υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικότερα, η 

αξιολόγηση της επέκτασης στον τομέα 

των οπτικοακουστικών υπηρεσιών θα 

πρέπει να βασιστεί σε αναλυτικά 

δεδομένα για τις τιμές και το κόστος, τα 

οποία διαθέτουν μόνον οι πάροχοι των 

υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω 

πάροχοι θα πρέπει να συνεργαστούν κατά 

την αξιολόγηση προκειμένου να 

εκτιμήσουν αν η ένταξη των υπηρεσιών 

αυτών στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού θα μπορούσε να 

οδηγήσει στην ανάπτυξη περισσότερο 

αποτελεσματικών επιχειρηματικών 

μοντέλων σε σύγκριση με τα μοντέλα που 

χρησιμοποιούνται επί του παρόντος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Παρότι η παρούσα πρόταση συνάδει με την οδηγία για τις υπηρεσίες, θα πρέπει η Επιτροπή να 

διερευνήσει την ανάγκη επέκτασης του πεδίου εφαρμογής του παρόντος κανονισμού σε τομείς 

που επί του παρόντος δεν καλύπτονται ούτε από τον παρόντα κανονισμό ούτε από την οδηγία 

για τις υπηρεσίες. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 30 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Με σκοπό να διευκολυνθεί η 

αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει επίσης να είναι 

διαθέσιμοι οι σχετικοί με τους εν λόγω 

κανόνες μηχανισμοί για τη διασφάλιση της 

διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου30. Ωστόσο, επειδή ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 

εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με τους 

νόμους που προστατεύουν τα συμφέροντα 

των καταναλωτών, τέτοια μέτρα θα 

πρέπει να είναι διαθέσιμα μόνο όταν ο 

πελάτης είναι καταναλωτής. Κατά 

συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

2006/2004 θα πρέπει να τροποποιηθεί 

αναλόγως. 

(30) Με σκοπό να διευκολυνθεί η 

αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό, θα πρέπει επίσης να είναι 

διαθέσιμοι οι σχετικοί με τους εν λόγω 

κανόνες μηχανισμοί για τη διασφάλιση της 

διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών που προβλέπονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου30. 

__________________ __________________ 

30Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, 

σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 

εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την 

επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία 

των καταναλωτών («κανονισμός για τη 

συνεργασία όσον αφορά την προστασία 

των καταναλωτών») ( ΕΕ L 364 της 

9.12.2004, σ. 1). 

30Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, 

σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των 

εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την 

επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία 

των καταναλωτών («κανονισμός για τη 

συνεργασία όσον αφορά την προστασία 

των καταναλωτών») ( ΕΕ L 364 της 

9.12.2004, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 31 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(31) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

άσκηση αγωγών παραλείψεως που 

(31) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

άσκηση αγωγών παραλείψεως που 
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στοχεύουν στην προστασία των 

συλλογικών συμφερόντων των 

καταναλωτών όσον αφορά πράξεις κατά 

παράβαση του παρόντος κανονισμού, 

σύμφωνα με την οδηγία 2009/22/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου31, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει 

επίσης να τροποποιηθεί ώστε να 

περιλαμβάνει στο παράρτημα Ι αναφορά 

στον παρόντα κανονισμό. 

στοχεύουν στην προστασία των 

συλλογικών συμφερόντων των 

καταναλωτών όσον αφορά πράξεις κατά 

παράβαση του παρόντος κανονισμού, 

σύμφωνα με την οδηγία 2009/22/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου31, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει 

επίσης να τροποποιηθεί ώστε να 

περιλαμβάνει στο παράρτημα Ι αναφορά 

στον παρόντα κανονισμό. Οι καταναλωτές 

θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να 

αξιοποιούν τους μηχανισμούς 

εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 

σχετικά με συμβατικές υποχρεώσεις που 

απορρέουν από ηλεκτρονικές συμβάσεις 

πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι 

θεσπίζονται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 524/2013. 

__________________ __________________ 

31Οδηγία 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, περί των αγωγών 

παραλείψεως στον τομέα της προστασίας 

των συμφερόντων των καταναλωτών (ΕΕ 

L 110 της 1.5.2009, σ. 30). 

31Οδηγία 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, περί των αγωγών 

παραλείψεως στον τομέα της προστασίας 

των συμφερόντων των καταναλωτών (ΕΕ 

L 110 της 1.5.2009, σ. 30). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διευκρίνιση ότι η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών μπορεί να αποτελεί κατάλληλο μέσο επίλυσης 

διαφορών στον συγκεκριμένο τομέα. 

 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 32 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(32) Οι εμπορευόμενοι, οι δημόσιες 

αρχές και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη 

θα πρέπει να έχουν επαρκή χρόνο για να 

προσαρμοστούν και να διασφαλίσουν τη 

συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού. Υπό το πρίσμα των 

διαγράφεται 
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ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, 

πλην των υπηρεσιών κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και 

η χρήση αυτών, είναι σκόπιμο η 

απαγόρευση του άρθρου 4 παράγραφος 1 

στοιχείο β) για την παροχή τέτοιων 

υπηρεσιών να εφαρμοστεί μόνο από 

μεταγενέστερη ημερομηνία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 

στόχος της αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης της άμεσης και έμμεσης 

διακριτικής μεταχείρισης με βάση την 

ιθαγένεια, τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών, είναι 

σκόπιμο να εκδοθεί κανονισμός ο οποίος 

εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη. 

Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να 

διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή 

των κανόνων μη διακριτικής μεταχείρισης 

σε ολόκληρη την Ένωση και η ταυτόχρονη 

έναρξη ισχύος τους. Μόνο με κανονισμό 

διασφαλίζεται ο βαθμός σαφήνειας, 

ομοιομορφίας και ασφάλειας δικαίου που 

είναι αναγκαίος ώστε να μπορούν οι 

καταναλωτές να επωφελούνται πλήρως 

από αυτούς τους κανόνες. 

(33) Προκειμένου να επιτευχθεί ο 

στόχος της αποτελεσματικής 

αντιμετώπισης της άμεσης και έμμεσης 

διακριτικής μεταχείρισης με βάση την 

ιθαγένεια, τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο 

προσωρινής διαμονής των καταναλωτών, 

είναι σκόπιμο να εκδοθεί κανονισμός ο 

οποίος εφαρμόζεται άμεσα σε όλα τα 

κράτη μέλη. Αυτό είναι απαραίτητο 

προκειμένου να διασφαλίζεται η 

ομοιόμορφη εφαρμογή των κανόνων μη 

διακριτικής μεταχείρισης σε ολόκληρη την 

Ένωση και η ταυτόχρονη έναρξη ισχύος 

τους. Μόνο με κανονισμό διασφαλίζεται ο 

βαθμός σαφήνειας, ομοιομορφίας και 

ασφάλειας δικαίου που είναι αναγκαίος 

ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να 

επωφελούνται πλήρως από αυτούς τους 

κανόνες. 

Or. en 
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Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Επειδή ο στόχος του παρόντος 

κανονισμού, συγκεκριμένα η πρόληψη της 

άμεσης και έμμεσης διακριτικής 

μεταχείρισης λόγω της ιθαγένειας, του 

τόπου κατοικίας ή του τόπου 

εγκατάστασης των πελατών, 

συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού 

αποκλεισμού, στις εμπορικές συναλλαγές 

με εμπορευόμενους εντός της Ένωσης δεν 

είναι δυνατό να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

κράτη μέλη λόγω της διασυνοριακής 

φύσης του προβλήματος και της 

ανεπαρκούς σαφήνειας του υφιστάμενου 

νομικού πλαισίου, αλλά μπορεί να 

επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης 

λόγω της κλίμακας της δράσης και των 

πιθανών επιπτώσεων στο εμπόριο στην 

εσωτερική αγορά, η Ένωση μπορεί να 

θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας που διατυπώνεται στο ίδιο 

άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 

του στόχου αυτού. 

(34) Επειδή ο στόχος του παρόντος 

κανονισμού, συγκεκριμένα η πρόληψη της 

άμεσης και έμμεσης διακριτικής 

μεταχείρισης λόγω της ιθαγένειας, του 

τόπου κατοικίας ή του τόπου προσωρινής 

διαμονής των καταναλωτών, 

συμπεριλαμβανομένου του γεωγραφικού 

αποκλεισμού, στις εμπορικές συναλλαγές 

με εμπορευόμενους εντός της Ένωσης δεν 

είναι δυνατό να επιτευχθεί επαρκώς από τα 

κράτη μέλη λόγω της διασυνοριακής 

φύσης του προβλήματος και της 

ανεπαρκούς σαφήνειας του υφιστάμενου 

νομικού πλαισίου, αλλά μπορεί να 

επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης 

λόγω της κλίμακας της δράσης και των 

πιθανών επιπτώσεων στο εμπόριο στην 

εσωτερική αγορά, η Ένωση μπορεί να 

θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 

5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας που διατυπώνεται στο ίδιο 

άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη 

του στόχου αυτού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Στόχος και πεδίο εφαρμογής Αντικείμενο 

Or. en 
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Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της διακριτικής μεταχείρισης που 

βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στην 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. 

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να 

συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη της 

διακριτικής μεταχείρισης που βασίζεται, 

άμεσα ή έμμεσα, στην ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο προσωρινής 

διαμονής των καταναλωτών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

διαγράφεται 

α)  όταν ο εμπορευόμενος πωλεί 

αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να 

το πράξει, σε κράτος μέλος διαφορετικό 

από το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο 

τόπος διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασης 

του πελάτη· 

 

β)  όταν ο εμπορευόμενος πωλεί 

αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να 

το πράξει, στο κράτος μέλος όπου 

βρίσκεται ο τόπος διαμονής ή ο τόπος 

εγκατάστασης του πελάτη, αλλά ο 

πελάτης είναι υπήκοος άλλου κράτους 

μέλους· 

 

γ)  όταν ο εμπορευόμενος πωλεί 

αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να 

το πράξει, σε κράτος μέλος όπου ο 

πελάτης βρίσκεται προσωρινά, χωρίς ο 

τόπος διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασής 
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του να βρίσκεται σε εκείνο το κράτος 

μέλος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

της οδηγίας 2006/123/ΕΚ. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη των κανόνων που 

εφαρμόζονται στον τομέα της 

φορολογίας. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

διαγράφεται 
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υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον 

παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι ο 

εμπορευόμενος κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 

1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. 

Or. en 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Στον βαθμό που οι διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού συγκρούονται με 

τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 

2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, υπερισχύουν 

οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 Πεδίο εφαρμογής 

 1. Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται σε αμιγώς ενδοσυνοριακές 

καταστάσεις στο πλαίσιο των οποίων 

όλες οι δραστηριότητες περιορίζονται 

από όλες τις απόψεις σε ένα κράτος 
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μέλος. 

 2. Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

της οδηγίας 2006/123/ΕΚ. 

 3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη των κανόνων που 

εφαρμόζονται στον τομέα της 

φορολογίας. 

 4. Στον βαθμό που οι διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού συγκρούονται με 

τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 

2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, υπερισχύουν 

οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 1 παράγραφος 5 διαγράφεται//Ευθυγράμμιση με τη νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με τις 

αμιγώς ενδοσυνοριακές καταστάσεις. Η διατύπωση είναι εμπνευσμένη από τις προτάσεις του 

γενικού εισαγγελέα Wahl στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Venturini (C-159/12 έως C-161/12, 

EU:C:2013:529, σκέψη 26)//Μεταφορά από το άρθρο 1 παράγραφοι 2, 3, 4 και 6 και 

τροποποίηση. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί που 

προβλέπονται στο άρθρο 7 του 

εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

282/2011, στο άρθρο 2 σημεία 10), 20) και 

30) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/751 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου32 και στο άρθρο 4 παράγραφοι 

8, 9, 11, 12, 14, 23, 24 και 30 της οδηγίας 

(ΕΕ) 2015/2366. 

Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού: 

 α)  ο όρος «ηλεκτρονικά παρεχόμενες 

υπηρεσίες» έχει την έννοια που του 

αποδίδεται στο άρθρο 7 του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 του 
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Συμβουλίου· 

 β)  οι όροι «διατραπεζική 

προμήθεια», «μέσο πληρωμής με κάρτα», 

«εμπορικό σήμα πληρωμής» έχουν την 

έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα 
στο άρθρο 2 σημεία 10), 20) και 30) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/751 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου32· 

 γ)  οι όροι «πράξη πληρωμής», 

«πληρωτής», «πάροχος υπηρεσιών 

πληρωμών», «λογαριασμός πληρωμών», 

«μέσο πληρωμών», «άμεση χρέωση», 

«μεταφορά πίστωσης» και «αυστηρή 

εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη» έχουν 

την έννοια που τους αποδίδεται 

αντίστοιχα στο άρθρο 4 παράγραφοι 5, 8, 

11, 12, 14, 23, 24 και 30 της οδηγίας (ΕΕ) 

2015/2366. 

__________________ __________________ 

32Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, 

σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες 

για πράξεις πληρωμών με κάρτες (ΕΕ L 

123 της 19.5.2015, σ. 1). 

32Κανονισμός (ΕΕ) 2015/751 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, 

σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες 

για πράξεις πληρωμών με κάρτες (ΕΕ L 

123 της 19.5.2015, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «πελάτης»: καταναλωτής που 

είναι υπήκοος κράτους μέλους ή έχει τον 

τόπο διαμονής του σε κράτος μέλος ή 

επιχείρηση με έδρα ή τόπο εγκατάστασης 

σε κράτος μέλος και ο οποίος/η οποία 

σκοπεύει να αγοράσει ή αγοράζει αγαθό ή 

υπηρεσία εντός της Ένωσης, αλλά όχι για 

σκοπούς μεταπώλησης· 

διαγράφεται 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ελευθερία σύναψης συμβάσεων, οι συμβάσεις μεταξύ 

επιχειρήσεων θα πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού με 

αποτέλεσμα ο κανονισμός να εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών. 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) «γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης»: όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και λοιπές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των τιμών 

πώλησης, που διέπουν την πρόσβαση των 

πελατών σε αγαθά ή υπηρεσίες που 

προσφέρονται προς πώληση από 

εμπορευόμενο· οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και οι πληροφορίες καθορίζονται, 

εφαρμόζονται και κοινολογούνται στο 

ευρύ κοινό από τον εμπορευόμενο ή για 

λογαριασμό του και ισχύουν σε περίπτωση 

απουσίας συμφωνίας με ατομική 

διαπραγμάτευση μεταξύ του 

εμπορευόμενου και του πελάτη· 

γ) «γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης»: όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και λοιπές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των καθαρών 

τιμών πώλησης, που διέπουν την 

πρόσβαση των καταναλωτών σε αγαθά ή 

υπηρεσίες που προσφέρονται προς πώληση 

από εμπορευόμενο· οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και οι πληροφορίες 

καθορίζονται, εφαρμόζονται και 

κοινολογούνται στο ευρύ κοινό από τον 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του και 

ισχύουν σε περίπτωση απουσίας 

συμφωνίας με ατομική διαπραγμάτευση 

μεταξύ του εμπορευόμενου και του 

καταναλωτή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) «αγαθά»: κάθε ενσώματο κινητό 

πράγμα, πλην των πραγμάτων τα οποία 

πωλούνται στο πλαίσιο μέτρων 

αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο 

δ) «αγαθά»: κάθε ενσώματο κινητό 

πράγμα, πλην i) των πραγμάτων τα οποία 

πωλούνται στο πλαίσιο μέτρων 

αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο 
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από νόμιμη αρχή. Το νερό, το φυσικό 

αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια 

θεωρούνται αγαθά κατά την έννοια του 

παρόντος κανονισμού όταν διατίθενται 

προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή 

καθορισμένη ποσότητα· 

από νόμιμη αρχή και ii) του νερού, του 

φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής 

ενέργειας, εκτός εάν διατίθενται προς 

πώληση σε περιορισμένο όγκο ή 

καθορισμένη ποσότητα· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με την πρόταση για τις διαδικτυακές πωλήσεις. 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε 

λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των 

δικτυακών τόπων και των εφαρμογών, το 

οποίο λειτουργεί εμπορευόμενος ή για 

λογαριασμό του και χρησιμεύει για να 

παρέχεται στους πελάτες πρόσβαση στα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες του εμπορευόμενου 

με σκοπό εμπορική συναλλαγή που 

σχετίζεται με τα εν λόγω αγαθά ή τις 

υπηρεσίες· 

ε) «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε 

λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των 

δικτυακών τόπων, ή μέρους αυτών, και 

των εφαρμογών για φορητές συσκευές, το 

οποίο λειτουργεί εμπορευόμενος ή για 

λογαριασμό του και χρησιμεύει για να 

παρέχεται στους καταναλωτές πρόσβαση 

στα αγαθά ή τις υπηρεσίες του 

εμπορευόμενου με σκοπό εμπορική 

συναλλαγή που σχετίζεται με τα εν λόγω 

αγαθά ή τις υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 στ α) «διαδικτυακή αγορά»: ψηφιακή 

υπηρεσία που επιτρέπει στους 

καταναλωτές να συνάπτουν ηλεκτρονικές 

συμβάσεις πώλησης ή παροχής 

υπηρεσιών με εμπορευόμενους είτε στον 
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δικτυακό τόπο της διαδικτυακής αγοράς 

είτε στον δικτυακό τόπο εμπορευόμενου 

που χρησιμοποιεί υπολογιστικές 

υπηρεσίες τις οποίες παρέχει η 

διαδικτυακή αγορά· 

Or. en 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν 

χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέτρα ή 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να 

αποκλείουν ή να περιορίζουν την 

πρόσβαση των πελατών στην επιγραμμική 

διεπαφή τους για λόγους σχετικούς με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη. 

1. Ο εμπορευόμενος και η 

διαδικτυακή αγορά δεν χρησιμοποιούν 

τεχνολογικά μέτρα ή οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο για να αποκλείουν ή να περιορίζουν 

την πρόσβαση των καταναλωτών στην 

επιγραμμική διεπαφή τους για λόγους 

σχετικούς με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο προσωρινής 

διαμονής του καταναλωτή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του 

πελάτη, από την επιγραμμική διεπαφή την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά προς διαφορετική 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής τους, η 

οποία λόγω της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

πελάτες με συγκεκριμένη ιθαγένεια, τόπο 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τον καταναλωτή για λόγους ιθαγένειας, 

τόπου διαμονής ή τόπου προσωρινής 

διαμονής του καταναλωτή, από την 

επιγραμμική διεπαφή την οποία ο 

καταναλωτής επιχείρησε να προσπελάσει 

αρχικά προς διαφορετική έκδοση της 

επιγραμμικής διεπαφής τους, η οποία λόγω 

της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 
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διαμονής ή τόπο εγκατάστασης, εκτός αν 

ο πελάτης δώσει τη ρητή συγκατάθεσή 

του πριν από την εν λόγω ανακατεύθυνση. 

καταναλωτές με συγκεκριμένη ιθαγένεια, 

τόπο διαμονής ή τόπο προσωρινής 

διαμονής, εκτός αν ο εμπορευόμενος έχει 

παράσχει στον καταναλωτή σαφείς και 

εκτενείς πληροφορίες σχετικά με την εν 

λόγω ανακατεύθυνση. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι διαδικασίες εξασφάλισης της συγκατάθεσης θα επιβαρύνουν τόσο τις επιχειρήσεις όσο και 

τους καταναλωτές. Για τον εύκολο χειρισμό των διεπαφών θα πρέπει να αρκεί η διάθεση των 

πληροφοριών σχετικά με την ανακατεύθυνση και η πλήρης πρόσβαση στην αρχική διεπαφή. Η 

διατύπωση σχετικά με την παροχή των πληροφοριών προέρχεται από το άρθρο 5 παράγραφος 3 

της οδηγίας 2002/58/ΕΚ. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης με 

τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η 

αρχική έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής 

παραμένει εύκολα προσβάσιμη στον 

πελάτη αυτό. 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης, η 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής στην 

οποία ο καταναλωτής επεδίωξε αρχικά να 

έχει πρόσβαση παραμένει εύκολα 

προσβάσιμη στον καταναλωτή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται όταν ο αποκλεισμός, ο 

περιορισμός της πρόσβασης ή η 

ανακατεύθυνση που εφαρμόζονται σε 

ορισμένους πελάτες ή σε πελάτες σε 

συγκεκριμένα εδάφη απαιτούνται 

3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται όταν ο αποκλεισμός ή ο 

περιορισμός της πρόσβασης ή η 

ανακατεύθυνση είναι αναγκαία 

προκειμένου ο εμπορευόμενος ή η 

διαδικτυακή αγορά να συμμορφωθεί με 
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προκειμένου να εξασφαλιστεί 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σε συμφωνία με το δίκαιο 

της Ένωσης. 

νομική απαίτηση του δικαίου της Ένωσης 

ή του δικαίου κράτους μέλους σε 

συμφωνία με το δίκαιο της Ένωσης. Ο 

εμπορευόμενος ή η διαδικτυακή αγορά 

παρέχει αιτιολόγηση της συμμόρφωσης 

στη γλώσσα της επιγραμμικής διεπαφής 

την οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

πελατών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 4, 

ο εμπορευόμενος παρέχει σαφή 

αιτιολόγηση. Η εν λόγω αιτιολόγηση 

παρέχεται στη γλώσσα της επιγραμμικής 

διεπαφής την οποία ο πελάτης επιχείρησε 

να προσπελάσει αρχικά. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Συγχώνευση με το άρθρο 3 παράγραφος 3· απλοποίηση του κειμένου. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 



 

PR\1113008EL.docx 51/65 PE595.745v01-00 

 EL 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

προσωρινής διαμονής του καταναλωτή, 

όταν ο καταναλωτής επιθυμεί: 

Or. en 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί 

αγαθά και αυτά δεν παραδίδονται 

διασυνοριακά στο κράτος μέλος του 

πελάτη από τον εμπορευόμενο ή για 

λογαριασμό του εμπορευόμενου· 

α) να αγοράσει αγαθά και ο 

εμπορευόμενος προσφέρει στις γενικές 

του προϋποθέσεις πρόσβασης παράδοση 

των αγαθών αυτών σε τοποθεσία που 

βρίσκεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 

από το κράτος μέλος διαμονής του 

καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της 

επιλογής παραλαβής των αγαθών σε 

τοποθεσία που θα συμφωνηθεί μεταξύ 

του καταναλωτή και του εμπορευόμενου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

διαφορετικές από εκείνες το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών· 

β) να λάβει ηλεκτρονικά παρεχόμενες 

υπηρεσίες από τον εμπορευόμενο 

διαφορετικές από εκείνες το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών· 

Or. en 
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Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) να λάβει ηλεκτρονικά παρεχόμενες 

υπηρεσίες το κύριο χαρακτηριστικό των 

οποίων είναι η παροχή πρόσβασης σε 

έργα με προστατευόμενα πνευματικά 

δικαιώματα ή άλλα προστατευόμενα 

αντικείμενα, και η χρήση αυτών, για τα 

οποία ο εμπορευόμενος έχει τα 

απαιτούμενα δικαιώματα για την 

επικράτεια από την οποία ο καταναλωτής 

επιθυμεί να λάβει αυτές τις υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

υπηρεσίες διαφορετικές από εκείνες που 

καλύπτει το στοιχείο β), οι οποίες 
παρέχονται στον πελάτη στις 

εγκαταστάσεις του εμπορευόμενου ή σε 

φυσική τοποθεσία όπου δραστηριοποιείται 

ο εμπορευόμενος, σε κράτος μέλος 

διαφορετικό από εκείνο του οποίου ο 

πελάτης είναι υπήκοος ή στο οποίο ο 

πελάτης έχει τον τόπο διαμονής ή τον 

τόπο εγκατάστασής του. 

γ) να λάβει υπηρεσίες από τον 

εμπορευόμενο διαφορετικές από τις 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες και 

οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στον 

καταναλωτή σε φυσική τοποθεσία στην 

οποία δραστηριοποιείται ο εμπορευόμενος, 

σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο 

στο οποίο ο καταναλωτής έχει τον τόπο 

διαμονής του. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η ιθαγένεια δεν είναι συναφής καθώς αυτό μπορεί να αφορά αμιγώς ενδοσυνοριακές 

καταστάσεις. Για παράδειγμα, ένας Γερμανός που κατοικεί στην Πολωνία και ζητεί την παροχή 
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υπηρεσιών στην Πολωνία. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν εμποδίζει τους 

εμπορευόμενους να εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης μεταξύ κρατών μελών ή εντός 

κράτους μέλους, οι οποίες προσφέρονται 

σε καταναλωτές σε συγκεκριμένη 

επικράτεια ή σε συγκεκριμένη ομάδα 

καταναλωτών που δεν ορίζονται με βάση 

την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον 

τόπο προσωρινής διαμονής. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διευκρίνιση ότι ένας εμπορευόμενος μπορεί να εκμεταλλεύεται διάφορους π.χ. δικτυακούς 

τόπους, οι οποίοι εφαρμόζουν διαφορετικές προϋποθέσεις πρόσβασης. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η απαγόρευση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται αν με ειδική 

διάταξη που προβλέπεται στο δίκαιο της 

Ένωσης ή στο δίκαιο των κρατών μελών 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης 

απαγορεύεται σε εμπορευόμενο να πωλεί 

αγαθά ή να παρέχει υπηρεσίες σε 

ορισμένους πελάτες ή σε πελάτες σε 

ορισμένα εδάφη. 

Η απαγόρευση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται αν με ειδική 

διάταξη που προβλέπεται στο δίκαιο της 

Ένωσης ή στο δίκαιο κράτους μέλους 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης 

απαγορεύεται σε εμπορευόμενο να πωλεί 

αγαθά ή να παρέχει τις εν λόγω υπηρεσίες 

σε ορισμένους καταναλωτές. 

Or. en 
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Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τις πωλήσεις βιβλίων, η 

απαγόρευση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 δεν εμποδίζει τους 

εμπόρους να εφαρμόζουν διαφορετικές 

τιμές σε πελάτες σε ορισμένα εδάφη στο 

βαθμό που είναι υποχρεωμένοι να το 

πράξουν δυνάμει του δικαίου των κρατών 

μελών σύμφωνα με το δίκαιο της 

Ένωσης. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι απαραίτητη η ειδική αναφορά στις πωλήσεις βιβλίων, καθώς καλύπτονται από το 

άρθρο 4α πρώτο εδάφιο. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, την τοποθεσία 

του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, οι 

εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμών για 

οποιαδήποτε πώληση αγαθού ή παροχή 

υπηρεσίας, όταν: 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο  

προσωρινής διαμονής του καταναλωτή, 

την τοποθεσία του λογαριασμού 

πληρωμών, τον τόπο εγκατάστασης του 

παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή τον τόπο 

έκδοσης του μέσου πληρωμών εντός της 

Ένωσης, οι εμπορευόμενοι δεν 

εφαρμόζουν διαφορετικές προϋποθέσεις 

για μια πράξη πληρωμής, όταν: 

Or. en 
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Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αυτές οι πληρωμές 

πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές 

συναλλαγές μέσω μεταφοράς πίστωσης, 

άμεσης χρέωσης ή μέσου πληρωμής με 

κάρτα του ίδιου εμπορικού σήματος 

πληρωμής· 

α) αυτή η πράξη πληρωμής 

πραγματοποιείται με ηλεκτρονική 

συναλλαγή μέσω μεταφοράς πίστωσης, 

άμεσης χρέωσης ή μέσου πληρωμής με 

κάρτα του ίδιου εμπορικού σήματος 

πληρωμής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ο δικαιούχος της πληρωμής 

μπορεί να ζητήσει αυστηρή εξακρίβωση 

ταυτότητας του πελάτη από τον πληρωτή 

σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· 

και 

β) εφαρμόζεται αυστηρή εξακρίβωση 

ταυτότητας του πελάτη σύμφωνα με την 

οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· και 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τη διατύπωση του άρθρου 97 της οδηγίας 2015/2366. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) οι πληρωμές γίνονται σε νόμισμα 

που δέχεται ο δικαιούχος της πληρωμής. 

γ) η πράξη πληρωμής γίνεται σε 

νόμισμα που δέχεται ο εμπορευόμενος. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Εφόσον δικαιολογείται από 

αντικειμενικούς λόγους, η απαγόρευση 

που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν 

αποκλείει το δικαίωμα του 

εμπορευόμενου να μην παραδίδει τα 

σχετικά αγαθά ή να μην παρέχει τη 

σχετική υπηρεσία, έως ότου ο 

εμπορευόμενος λάβει επιβεβαίωση ότι η 

πράξη πληρωμής έχει δρομολογηθεί 

ορθά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα των εμπορευόμενων να 

απαιτούν επιβαρύνσεις για τη χρήση 

μέσου πληρωμών με κάρτα για το οποίο οι 

διατραπεζικές προμήθειες δεν ρυθμίζονται 

βάσει του κεφαλαίου ΙΙ του κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/751 και για τις υπηρεσίες 

πληρωμών για τις οποίες δεν ισχύει ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012. Αυτές οι 

επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν τα έξοδα 

που επιβαρύνουν τον εμπορευόμενο για τη 

χρήση του μέσου πληρωμών. 

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα των εμπορευόμενων να 

επιβάλλουν επιβαρύνσεις για τη χρήση 

μέσου πληρωμών με κάρτα για το οποίο οι 

διατραπεζικές προμήθειες δεν ρυθμίζονται 

βάσει του κεφαλαίου ΙΙ του κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/751 ή για τις υπηρεσίες 

πληρωμών για τις οποίες δεν ισχύει ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012, εκτός 

εάν, σύμφωνα με το άρθρο 62 

παράγραφος 5 της οδηγίας 2015/2366, το 

κράτος μέλος στο οποίο είναι 

εγκατεστημένος ο εμπορευόμενος έχει 

απαγορεύσει ή περιορίσει τις 

επιβαρύνσεις αυτές. Αυτές οι 

επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν τα άμεσα 
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έξοδα που επιβαρύνουν τον εμπορευόμενο 

για τη χρήση του μέσου πληρωμών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι συμφωνίες 

που επιβάλλουν στους εμπορευόμενους 

υποχρεώσεις όσον αφορά τις παθητικές 

πωλήσεις, που έχουν ως συνέπεια αυτοί να 

ενεργούν κατά παράβαση του παρόντος 

κανονισμού. 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι διατάξεις 

των συμφωνιών που επιβάλλουν στους 

εμπορευόμενους υποχρεώσεις όσον αφορά 

τις παθητικές πωλήσεις, κατά την έννοια 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2010, που 

έχουν ως συνέπεια αυτοί να ενεργούν κατά 

παράβαση του παρόντος κανονισμού.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Διευκρίνιση βάσει της διατύπωσης του Συμβουλίου σχετικά με το ποια είδη συμφωνιών 

παθητικών πωλήσεων κηρύσσονται άκυρα. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Επιβολή από τις αρχές των κρατών μελών Επιβολή 

Or. en 

 

Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή 

περισσότερους φορείς υπεύθυνους για την 

επιβολή της εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για 

την ύπαρξη επαρκών και 

αποτελεσματικών μέσων στον φορέα ή 

τους φορείς που έχουν οριστεί να 

επιβάλλουν τη συμμόρφωση με τον 

παρόντα κανονισμό. 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή 

περισσότερους φορείς υπεύθυνους για την 

κατάλληλη και αποτελεσματική επιβολή 

της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους 

κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 

και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο 

για να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. 

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. 

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους 

κανόνες σχετικά με τα μέτρα που 

επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 

και διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Τα 

προβλεπόμενα μέτρα είναι 

αποτελεσματικά, αναλογικά και 

αποτρεπτικά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος αναθέτει σε 

έναν ή περισσότερους φορείς την ευθύνη 
για την παροχή πρακτικής βοήθειας στους 

καταναλωτές σε περίπτωση διαφοράς 

Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή 

περισσότερους φορείς υπεύθυνους για την 

παροχή πρακτικής βοήθειας στους 

καταναλωτές σε περίπτωση διαφοράς 
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μεταξύ καταναλωτή και εμπορευόμενου ως 

προς την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού. Κάθε κράτος μέλος ορίζει 

υπεύθυνους για το καθήκον αυτό έναν ή 

περισσότερους φορείς. 

μεταξύ καταναλωτή και εμπορευόμενου ως 

προς την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση της δομής με το άρθρο 7 παράγραφος 1 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φορείς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 παρέχουν στους 

καταναλωτές ενιαίο υπόδειγμα για να 

υποβάλλουν καταγγελίες στους φορείς 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 

στο άρθρο 7 παράγραφος 1. Η Επιτροπή 

βοηθά τους εν λόγω φορείς να συντάξουν 

το υπόδειγμα. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Περιττή ρύθμιση καθώς το υπόδειγμα θα καλύπτει διαφορετικές παραβιάσεις όπως ορίζεται 

στον παρόντα κανονισμό και θα μπορούσε να καλύπτει δύο διαφορετικούς φορείς. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8α 

 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία 
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 1.  Όταν ο εμπορευόμενος αναφέρει 

με σαφή και κατανοητό τρόπο στην 

οικεία επιγραμμική διεπαφή ή στις 

οικείες γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης 

ότι προτίθεται να προβεί σε πωλήσεις 

προς καταναλωτές από ένα ή 

περισσότερα κράτη μέλη, το εφαρμοστέο 

δίκαιο στη σύμβαση που συνάπτεται με 

τον καταναλωτή από κράτος μέλος που 

δεν έχει αναφερθεί από τον εμπορευόμενο 

και καλύπτεται από το άρθρο 4 του 

παρόντος κανονισμού καθορίζεται 

δυνάμει των άρθρων 3 και 4 του 

κανονισμού (ΕΚ) 593/2008. Δεν 

εφαρμόζεται το άρθρο 6 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 593/2008. 

 2.  Τα μέρη μιας σύμβασης που 

καλύπτεται από την παράγραφο 1 

μπορούν να κινήσουν διαδικασίες σχετικά 

με ζητήματα που άπτονται της σύμβασης 

ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους 

μέλους στο οποίο κατοικεί ο 

εμπορευόμενος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον η απαγόρευση του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα 

πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και 

η χρήση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι 

ο εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον το πεδίο εφαρμογής 

του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 

επεκταθεί ώστε να καλύπτει επιπλέον 

τομείς όπως οι οπτικοακουστικές, οι 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, οι 

υπηρεσίες μεταφορών και ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή οι υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης. 
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δικαιώματα για τα οικεία εδάφη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στο παράρτημα του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο [αριθμός]: «[αριθμός] 

[πλήρης τίτλος του παρόντος κανονισμού] 

(ΕΕ L XX, XX.XX. Έτος, σ. Χ), μόνο 

όταν ο πελάτης είναι καταναλωτής κατά 

την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 3 

του κανονισμού αριθ. ΧΧΧΧ/έτος.». 

1. Στο παράρτημα του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 προστίθεται το 

ακόλουθο στοιχείο [αριθμός]: «[αριθμός] 

[πλήρης τίτλος του παρόντος κανονισμού] 

(ΕΕ L XX, XX.XX. Έτος, σ. Χ)». 

Or. en 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, το άρθρο 4 παράγραφος 1 

στοιχείο β) εφαρμόζεται από την 1η 

Ιουλίου 2018. 

διαγράφεται 

Or. en 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

I. Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η Επιτροπή υπέβαλε στις 25 

Μαΐου 2016 πρόταση κανονισμού για την αντιμετώπιση του γεωγραφικού αποκλεισμού και 

άλλων μορφών διακριτικής μεταχείρισης με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον 

τόπο εγκατάστασης των πελατών. Σκοπός του κανονισμού είναι διασφαλίσει ότι οι πελάτες 

έχουν την ίδια πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες με αυτή των εγχώριων πελατών. Ο 

κανονισμός βασίζεται στις διατάξεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες (άρθρο 20), όπου ορίζεται 

ήδη η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης, η εφαρμογή της οποίας, ωστόσο, αποδείχθηκε 

δύσκολη στην πράξη λόγω της νομικής αβεβαιότητας σχετικά με το ποιες πρακτικές θα 

πρέπει –και δεν θα πρέπει– να θεωρούνται δικαιολογημένες.  

Στόχος του κανονισμού είναι η παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας δικαίου και δυνατότητας 

επιβολής μέσω του προσδιορισμού συγκεκριμένων περιπτώσεων στις οποίες δεν μπορεί να 

δικαιολογηθεί με κανέναν τρόπο διακριτική μεταχείριση λόγω ιθαγένειας ή τόπου διαμονής.  

Επιπλέον, ο προτεινόμενος κανονισμός απαγορεύει τον αποκλεισμό της πρόσβασης σε 

δικτυακούς τόπους και τη χρήση της αυτόματης ανακατεύθυνσης χωρίς την προηγούμενη 

συγκατάθεση του πελάτη. Ο προτεινόμενος κανονισμός περιλαμβάνει επίσης διατάξεις περί 

μη διακριτικής μεταχείρισης εντός των αποδεκτών μέσων πληρωμής.  

Ο κανονισμός εντάσσεται στη συνολική στρατηγική για την τόνωση του διασυνοριακού 

ηλεκτρονικού εμπορίου, που αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, 

διασφαλίζοντας καλύτερη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες, δημιουργώντας εμπιστοσύνη 

και παρέχοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και μειώνοντας τον διοικητικό φόρτο.  

 

II. Η θέση της εισηγήτριας 

Η εισηγήτρια συμφωνεί με τον γενικό στόχο της πρότασης της Επιτροπής, δηλαδή την 

αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού της εσωτερικής αγοράς ως χώρου χωρίς εσωτερικά 

σύνορα στον οποίον εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. Η 

εσωτερική αγορά απέχει πολύ από το να γίνει πραγματικότητα. Το ηλεκτρονικό εμπόριο 

αποτελεί βασική κινητήριο δύναμη της ανάπτυξης, καθώς τα ετήσια ποσοστά ανάπτυξης στην 

ΕΕ υπερβαίνουν κατά μέσο όρο το 13%. Ωστόσο, μόνο το 15% των καταναλωτών 

προβαίνουν σε διαδικτυακές αγορές από άλλη χώρα της ΕΕ και το 8% των εμπορευομένων 

προβαίνουν σε διασυνοριακές πωλήσεις (σε σύγκριση με ποσοστό 24% για τα εγχώρια 

στοιχεία). Οι εμπορευόμενοι και οι καταναλωτές βρίσκονται συνεχώς αντιμέτωποι με 

εμπόδια. Στο διαδικτυακό περιβάλλον, τα εμπόδια αυτά είναι προφανή –για παράδειγμα, οι 

καταναλωτές αδυνατούν να κατανοήσουν για ποιον λόγο δεν τους επιτρέπεται η πρόσβαση σε 

ορισμένους δικτυακούς τόπους, για ποιον λόγο δεν μπορούν να αγοράσουν ορισμένα αγαθά 

σε άλλα κράτη μέλη ή για ποιον λόγο θα πρέπει να καταβάλουν διαφορετική τιμή με βάση 

αποκλειστικά την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής τους. 

Ταυτόχρονα, υπάρχουν σαφώς αιτιολογημένοι λόγοι για την εφαρμογή τέτοιου είδους 

διαφορετικής μεταχείρισης από τους εμπορευόμενους.  Ένας από τους λόγους αυτούς είναι, 

για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο εμπορευόμενος δεν διαθέτει τα απαιτούμενα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας σε ένα συγκεκριμένο έδαφος. Ή οι εμπορευόμενοι ενδέχεται να 

εξετάσουν το ενδεχόμενο να εφαρμόσουν διαφορετικές προϋποθέσεις πρόσβασης λόγω, για 

παράδειγμα, των πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν εξαιτίας της απόστασης ή των 

τεχνικών χαρακτηριστικών της παροχής της υπηρεσίας ή των διαφορετικών συνθηκών 

αγοράς.   
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Η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί ένα ευπρόσδεκτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια προσδιορίζοντας συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί δικαιολογημένη η διακριτική μεταχείριση λόγω 

ιθαγένειας ή τόπου διαμονής. Παρέχει επίσης ευπρόσδεκτες διευκρινίσεις σχετικά με τα είδη 

των ενεργειών που θεωρούνται απαράδεκτες, όπως η απαγόρευση του αποκλεισμού της 

πρόσβασης και της πρόβλεψης διατάξεων περί μη διακριτικής μεταχείρισης εντός των 

αποδεκτών μέσων πληρωμής. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής αφήνει αναπάντητα 

ορισμένα σημαντικά ερωτήματα. 

 

1. Ασφάλεια δικαίου για τους καταναλωτές και τους εμπορευόμενους 

 

Η εισηγήτρια είναι της άποψης ότι ένας από τους λόγους στους οποίους οφείλεται η 

διστακτικότητα των εμπορευόμενων να συνάπτουν εμπορικές σχέσεις με καταναλωτές από 

άλλα κράτη μέλη είναι η ανασφάλεια δικαίου και οι σχετικοί κίνδυνοι όσον αφορά την 

εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, το περιβάλλον και την 

επισήμανση. Τα σημεία αυτά δεν περιλαμβάνονται στην πρόταση της Επιτροπής, με 

αποτέλεσμα να εξακολουθεί να υπάρχει ανασφάλεια δικαίου σε μεγάλο βαθμό τόσο για τους 

εμπορευόμενους όσο και για τους καταναλωτές. 

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού, η εισηγήτρια προτείνει ένα νέο άρθρο 8α 

σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία. Στόχος του άρθρου είναι να 

διευκρινιστεί ότι στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες ο εμπορευόμενος αναφέρει ρητά την 

πρόθεσή του να προβαίνει σε πωλήσεις σε καταναλωτές από ένα ή περισσότερα κράτη μέλη 

και ένας καταναλωτής από άλλο κράτος μέλος επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με τον 

εμπορευόμενο αυτόν βάσει των δικαιωμάτων που χορηγούνται από το άρθρο 4 του παρόντος 

κανονισμού, τότε ο εμπορευόμενος θα αντιμετωπίσει τον καταναλωτή με τον ίδιο τρόπο με 

τον οποίο αντιμετωπίζει τους εγχώριους καταναλωτές. Με άλλα λόγια, ο εμπορευόμενος θα 

είναι σε θέση να εφαρμόσει τις απαιτήσεις σχετικά με την προστασία των καταναλωτών, το 

περιβάλλον, την επισήμανση ή την ασφάλεια των προϊόντων του κράτους μέλους του. 

Ομοίως, το αρμόδιο δικαστήριο θα είναι αυτό του κράτους μέλους του εμπορευόμενου.  

 

2. Πεδίο εφαρμογής 

 

Για τους σκοπούς της αναλογικότητας, η εισηγήτρια προτείνει να περιοριστεί το πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού μόνο στους καταναλωτές, με μία σημαντική εξαίρεση, δηλαδή 

στην περίπτωση των συμβάσεων διττού σκοπού με περιορισμένη εμπορική σκοπιμότητα, το 

σχετικό πρόσωπο θα πρέπει επίσης να θεωρείται καταναλωτής. 

Η εισηγήτρια αποδέχεται ότι στο παρόν στάδιο το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 

ευθυγραμμίζεται με αυτό της οδηγίας για τις υπηρεσίες στον μέγιστο δυνατό βαθμό 

προκειμένου να διασφαλίζεται η συνέπεια· με άλλα λόγια, μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού 

συμφέροντος, υπηρεσίες μεταφορών, οπτικοακουστικές υπηρεσίες, τυχερά παιχνίδια, 

υγειονομική περίθαλψη και ορισμένες άλλες υπηρεσίες εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής 

του κανονισμού. Ωστόσο, η εισηγήτρια κρίνει ότι αυτό θα πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο 

της πρώτης επανεξέτασης του κανονισμού. 

Η εισηγήτρια διαφωνεί, ωστόσο, με την Επιτροπή σχετικά με το ζήτημα του τρόπου με τον 

οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται οι ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες όσον αφορά την 

παροχή πρόσβασης σε έργα με προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα 

προστατευόμενα αντικείμενα και τη χρήση αυτών. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι υπάρχουν 

πολλά περιστατικά διακριτικής μεταχείρισης σε σχέση τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες 

υπηρεσίες όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, η μουσική, τα παιχνίδια ή λογισμικό. Προτείνει, 
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ως εκ τούτου, να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4, υπό τον όρο ότι ο 

εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα δικαιώματα για τα σχετικά εδάφη. 

 

3. Πρόσθετες διευκρινίσεις  

 

Επιπλέον, η εισηγήτρια προτείνει μια σειρά από διευκρινίσεις για το σχέδιο κειμένου της 

Επιτροπής. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα οι εξής: 

 Διευκρίνιση ότι η απαγόρευση σχετικά με τη διακριτική μεταχείριση δεν καλύπτει 

μόνο την ιθαγένεια και τον τόπο διαμονής αλλά και τον τόπο προσωρινής διαμονής

 Διευκρίνιση ότι εξαιρούνται οι αμιγώς ενδοσυνοριακές καταστάσεις που δεν έχουν 

διασυνοριακό στοιχείο (άρθρο 1α)

 Απλούστευση όσον αφορά την πρόσβαση του άρθρου 3 σε επιγραμμικές διεπαφές: η 

εισηγήτρια θεωρεί ότι η διάταξη περί ρητής συγκατάθεσης που προτείνει η Επιτροπή 

αποτελεί υπερβολικά μεγάλη επιβάρυνση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους 

καταναλωτές και κρίνει επαρκή την επιβολή υποχρέωσης πληροφόρησης σχετικά με 

την ανακατεύθυνση καθώς και πλήρη πρόσβαση στην αρχική διεπαφή. Η εισηγήτρια 

διευκρινίζει ότι οι επεξηγήσεις πρέπει να δίνονται στη γλώσσα της επιγραμμικής 

διεπαφής. Η εισηγήτρια θεωρεί επίσης ότι η πρόσβαση σε επιγραμμικές διεπαφές δεν 

θα πρέπει να περιορίζεται ούτε από τους εμπορευόμενους ούτε από τις διαδικτυακές 

αγορές.

 Διευκρίνιση στο άρθρο 4 ότι οι εμπορευόμενοι εξακολουθούν να μπορούν να 

εφαρμόζουν διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης μεταξύ των κρατών 

μελών ή εντός ενός κράτους μέλους τις οποίες προσφέρουν σε συγκεκριμένο έδαφος 

ή σε συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών, εφόσον αυτοί δεν προσδιορίζονται με βάση 

την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής τους ή τον τόπο προσωρινής διαμονής τους. Με 

άλλα λόγια, ο εμπορευόμενος θα εξακολουθεί να είναι σε θέση να προσφέρει 

διαφορετικές τιμές σε διαφορετικές δικτυακές πύλες, υπό τον όρο ότι ο καταναλωτής 

που επισκέπτεται δεδομένο διαδικτυακό κατάστημα από άλλο κράτος μπορεί να 

αγοράσει το προϊόν με τους ίδιους όρους που μπορεί και ο εγχώριος καταναλωτής.

 Διευκρίνιση στο άρθρο 5 σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής με σκοπό την αποφυγή 

κινδύνων απάτης που συνδέονται με ορισμένες μεθόδους πληρωμής 
διευκρινίζοντας ότι ο εμπορευόμενος έχει το δικαίωμα να μην παραδώσει το αγαθό ή 

την υπηρεσία έως ότου λάβει επιβεβαίωση ότι η πράξη πληρωμής έχει δρομολογηθεί 

ορθά.

 


