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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γενικό πλαίσιο:

Η Επιτροπή ξεκίνησε μια εκτενή αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της 
προστασίας των καταναλωτών και, στις 8 Φεβρουαρίου 20071 εγκρίθηκε μια Πράσινη Βίβλος 
που εξετάζει διάφορες λύσεις με σκοπό τη μεταρρύθμιση του εν λόγω κεκτημένου. Οι  λύσεις 
αυτές θεμελιώνονται σε μια μεικτή θεώρηση που στηρίζεται αφενός σε έναν "οριζόντιο"
μηχανισμό ο οποίος θα επικαιροποιεί συστηματικά τις κοινές πτυχές του κεκτημένου και, 
αφετέρου, στην "κάθετη" αναθεώρηση ορισμένων στοιχείων που είναι ίδια συγκεκριμένων 
τομέων, συμπεριλαμβανομένης μιας αναθεώρησης της Οδηγίας 94/47/ΕΚ περί προστασίας 
των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση 
δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης. Στο από 4 
Ιουλίου 20022 ψήφισμά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε επίσης να λάβει η 
Επιτροπή μέτρα για την επίλυση του προβλήματος των καταναλωτών προϊόντων 
χρονομεριστικής χρήσης, βάσει του άρθρου 153 της Συνθήκης, που αφορά την προστασία 
των καταναλωτών.

Η πρόταση της Επιτροπής:

Διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη:

Η διαβούλευση την οποία πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την ύπαρξη 
"σοβαρών προβλημάτων των καταναλωτών που συνδέονται με τα μακροπρόθεσμα προϊόντα 
διακοπών και τη διαμεσολάβηση για τη μεταπώληση καθώς και, σε μικρότερο βαθμό, με τη 
χρονομεριστική μίσθωση και ανταλλαγή"3. Η διαβούλευση την οποία ο συντάκτης του 
παρόντος πραγματοποίησε, σε μικρότερη κλίμακα, επίσης επιβεβαίωσε την ύπαρξη 
ανισομερειών στην αγορά αφού, όπως και στις διαβουλεύσεις της Επιτροπής, αν και τα 
διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν αποκλίνουσες απόψεις, σχηματίστηκε μια 
πλειοψηφία υπέρ της αναθεώρησης της τρέχουσας οδηγίας, θεωρώντας απίθανο να 
αποδειχθεί αρκετή για την επίλυση των σημερινών προβλημάτων οποιαδήποτε καλύτερη 
εφαρμογή του μηχανισμού της αυτορρύθμισης εκ μέρους του κλάδου.

Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης της Επιτροπής:

Από τότε που εγκρίθηκε η Οδηγία 94/47/ΕΚ, η αγορά άλλαξε σημαντικά ως προς τη ζήτηση 
και τη δημιουργία νέων προϊόντων που αγοράζονται και πωλούνται κατά το πρότυπο της 
χρονομεριστικής χρήσης αγαθών και που μοιάζουν αρκετά σε αυτή από οικονομική άποψη. 
Γενικά, τα προϊόντα αυτά συνεπάγονται μια σημαντική προκαταβολή, ακολουθούμενη από 
μεταγενέστερες καταβολές συνδεόμενες με τη χρήση ενός καταλύματος διακοπών 
(αποκλειστικά ή σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα). Τα προϊόντα αυτά ως επί το πλείστον δεν 

                                               
1 Πράσινη Βίβλος για την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των 
καταναλωτών COM(2006)0744 τελικό.
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Εισηγητής: Manuel Medina Ortega)για την εφαρμογή της 
κοινοτικής πολιτικής σε θέματα προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που 
αφορούν την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης 
(Οδηγία 94/47/ΕΚ) (2000/2208 (INI)).
3 Βλ. COM(2007)0303, σελ. 6.
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εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 94/47/EΚ, πράγμα που προκάλεσε σοβαρά 
προβλήματα στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις.

Η πρόταση της Επιτροπής θα οδηγήσει κυρίως στην τροποποίηση των ορισμών και του 
πεδίου εφαρμογής της Οδηγίας 94/47/ΕΚ, ώστε να καλυφθούν τα νέα προϊόντα διακοπών και 
να διευκρινιστούν, μέσω της επικαιροποίησής τους, οι διατάξεις οι σχετικές με τις απαιτήσεις 
που αφορούν το περιεχόμενο των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές και τη 
γλώσσα στην οποία συντάσσονται οι πληροφορίες και η σύμβαση.

Θέση του συντάκτη της γνωμοδότησης

Ο συντάκτης της παρούσας γνωμοδότησης θεωρεί ότι οι εμπορικές δραστηριότητες τις οποίες 
η οδηγία θα επηρεάσει είναι θεμελιώδους σπουδαιότητας για τον ευρωπαϊκό τουριστικό 
κλάδο και πιο συγκεκριμένα για τους ευρωπαϊκούς οικονομικούς παράγοντες και 
καταναλωτές. Η κατευθυντήρια γραμμή που διαπνέει την γνωμοδότηση προσυπογράφει 
λοιπόν ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της θέσης των καταναλωτών στο πλαίσιο τυχόν 
διαπραγματεύσεων για την αγορά δικαιωμάτων χρήσης. Με αυτή την έννοια, ο συντάκτης 
του παρόντος, στη γραμμή των θέσεων που το Κοινοβούλιο προβάλλει από το 2002, θεωρεί 
ότι το άρθρο 153 θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από κοινού με τη νομική βάση που προτείνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστεί στους καταναλωτές ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας. 

Ο συντάκτης του παρόντος θεωρεί επίσης ότι πρέπει να διευρύνουμε και να 
επικαιροποιήσουμε τους βασικούς ορισμούς της οδηγίας, ώστε αυτή να μην καταστεί μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα ανεφάρμοστη, και ότι πρέπει να καταστούν αυστηρότερες οι 
απαιτήσεις έναντι των κρατών μελών και των επαγγελματιών του κλάδου ως προς τα 
γλωσσικά ζητήματα και τις πληροφορίες, ώστε να διασφαλιστεί μια πιο σταθερή και 
διαφανής αγορά, με παράλληλη βελτίωση από ποσοτική και ποιοτική άποψη των 
πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές, και να αποτραπούν με αυτόν ακριβώς τον 
τρόπο  οι ενδεχόμενες υπαναχωρήσεις π.χ. λόγω μεταβολής των συνθηκών ή ακόμη λόγω 
ανεπαρκούς ενημέρωσης των δυο συμβαλλομένων μερών, μια και το δικαίωμα αυτό της 
υπαναχώρησης πρέπει να ασκείται με πάσα σαφήνεια και ανέξοδα.

Ο συντάκτης θεωρεί αφετέρου ότι, αν και η "οριζόντια" αναθεώρηση του κοινοτικού 
κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών είναι ασφαλώς προτιμότερη για 
μια καλύτερη διευκρίνιση των ορισμών εκείνων που είναι απολύτως απαραίτητοι για τη 
λειτουργία μιας ενοποιημένης ενιαίας αγοράς και, επομένως, για τη βελτίωση του επιπέδου 
της νομικής ασφάλειας προς την κατεύθυνση της προστασίας των καταναλωτών, εντούτοις 
μια τέτοια αναθεώρηση προς το παρόν δεν είναι δυνατή, λόγω των σοβαρών προβλημάτων 
που συναντούν οι καταναλωτές κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους, κυρίως δε διεθνικό 
επίπεδο. Τα προβλήματα αυτά δεν απορρέουν από την απουσία εναρμονισμένης κοινοτικής 
νομοθεσίας στον τομέα, αλλά από την ανυπαρξία σαφούς κοινοτικού νομικού πλαισίου, που 
να συμπληρώνεται εάν χρειαστεί από αυστηρότερα εθνικά νομικά πλαίσια, τα οποία θα 
ανταμείβουν τις νομοταγείς επιχειρήσεις και τους νομοταγείς καταναλωτές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
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Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Προοίμιο, αιτιολογική αναφορά 1

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το 
άρθρο 95,

έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα 
άρθρα 95 και 153,

Αιτιολόγηση

Όπως προκύπτει από το άρθρο 1 της νομοθετικής πρότασης και από το νομικό πλαίσιο αυτής, 
δηλ. από την αναθεώρηση του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των 
καταναλωτών, σκοπός είναι να βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών και να έρθουν 
εγγύτερα μεταξύ τους οι εθνικές νομοθεσίες, πράγμα που συνεπάγεται την ανάγκη του να 
συμπληρωθεί η προτεινόμενη νομική βάση του COM με μια μνεία και στο άρθρο 153 της 
Συνθήκης, όπως ζητούσε η έκθεση που το Κοινοβούλιο ενέκρινε το 2002 (2000/2208(INI)).

 Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 3α (νέα)

(3α) τονίζοντας τη σημασία που έχει ο 
τομέας αυτός για τον ευρωπαϊκό τουρισμό 
και υπενθυμίζοντας ότι στα ψηφίσματά 
τους της 8ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με 
τις νέες προοπτικές και προκλήσεις για την 
αειφορία του ευρωπαϊκού τουρισμού 1 και 
της 9ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με μια 
ανανεωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για τον 
τουρισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε 
ήδη αναφερθεί στην ανάγκη αναθεώρησης 
της οδηγίας 94/47/ΕΚ.

___________________
1  ΕΕ C 193 E της 17.8.2006, σελ. 325.
2 Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_TA(2007)0575.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν ενδιαφερόταν για τα δικαιώματα του καταναλωτή στον 
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τομέα του τουρισμού. Για το λόγο αυτό είναι σωστό να αναφέρονται τα δύο αυτά σχετικά 
ψηφίσματα, που εγκρίθηκαν κατά της διάρκεια της τρέχουσας κοινοβουλευτικής θητείας.

 Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 4

(4) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει 
τους εθνικούς κανόνες σχετικά με την 
εγγραφή της ακίνητης ή κινητής ιδιοκτησίας 
σε μητρώα, τους όρους εγκατάστασης ή τα 
καθεστώτα αδειών ή τις απαιτήσεις για την 
έκδοση αδειών, τον καθορισμό της νομικής 
φύσης των δικαιωμάτων που αποτελούν το 
αντικείμενο των συμβάσεων οι οποίες 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

(4) Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θίγει 
τους εθνικούς κανόνες σχετικά με την 
εγγραφή της ακίνητης ή κινητής ιδιοκτησίας 
σε μητρώα, τους όρους εγκατάστασης ή τα 
καθεστώτα αδειών ή τις απαιτήσεις για την 
έκδοση αδειών, τον καθορισμό της νομικής 
φύσης των δικαιωμάτων που αποτελούν το 
αντικείμενο των συμβάσεων οι οποίες 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, 
εκτός κι αν οι εθνικοί αυτοί κανόνες 
αποδεικνύονται λιγότερο αυστηροί από 
τους απορρέοντες από την παρούσα οδηγία 
σε θέματα προστασίας των καταναλωτών, 
με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τη Συνθήκη.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση του ενός εκ των δυο στόχων της πρότασης οδηγίας, 
δηλαδή τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών μέσω της θέσπισης ενός ελαχίστου 
επιπέδου προστασίας.

 Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

(16α) Δυνάμει της παραγράφου 34 της 
Διοργανικής Συμφωνίας "Για τη βελτίωση 
της νομοθεσίας" 1, τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνονται να καταρτίζουν, για τον 
εαυτό τους και προς το συμφέρον της 
Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, που 
απεικονίζουν στο μέτρο του δυνατού την 
αντιστοιχία μεταξύ της παρούσας Οδηγίας 
και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό 
δίκαιο, και να τους δημοσιοποιούν.
______________________
1 ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σελ. 1.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας "Για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας" (ΕΕ C 321, της 31.12.2003, σελ. 1).

 Τροπολογία 5
Άρθρο 1, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν εθνικούς 
κανόνες στο πεδίο των νομοθεσιών που 
προσεγγίζονται με την παρούσα οδηγία 
αυστηρότερους αυτών της παρούσας 
οδηγίας, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, σε 
σχέση με τα ακόλουθα:

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εξακολουθήσουν να εφαρμόζουν εθνικούς 
κανόνες στο πεδίο των νομοθεσιών που 
προσεγγίζονται με την παρούσα οδηγία 
αυστηρότερους αυτών της παρούσας 
οδηγίας, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλότερο 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, σε 
σχέση μεταξύ άλλων με τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Για τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών, η πρόταση αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι 
τα κράτη μέλη θα μπορέσουν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν αυστηρότερες εθνικές διατάξεις, 
μεταξύ άλλων ακόμη και στους τομείς που δεν καλύπτονται από το παρόν άρθρο.

 Τροπολογία 6
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) "χρονομερίδιο" είναι μια σύμβαση 
διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους με 
την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι 
τιμήματος, δικαίωμα χρήσης ενός ή 
περισσότερων καταλυμάτων για 
περισσότερες από μία περιόδους χρήσης·

(α) "χρονομερίδιο" είναι μια σύμβαση 
διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους με 
την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι 
τιμήματος, δικαίωμα χρήσης ενός ή 
περισσότερων καταλυμάτων για 
περισσότερες από μία περιόδους χρήσης. Τα 
ανωτέρω δικαιώματα χρήσης 
περιλαμβάνουν ειδικότερα τα έμμεσα 
συμβατικά δικαιώματα που έχουν σχέση με 
κάρτες μελών και κλαμπ διακοπών, με 
κάρτες μελών τουριστικών οργανώσεων 
και συμφωνίες της ίδιας φύσης·

Αιτιολόγηση

Νομική διευκρίνιση που προσφέρει έναν ευρύτερο ορισμό της έννοιας του χρονομεριδίου, ώστε 
η προτεινόμενη νομοθεσία να μη χάσει εύκολα την επικαιρότητά της.
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 Τροπολογία 7
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (γ)

(γ) "μεταπώληση" είναι μια σύμβαση με την 
οποία ένας έμπορος, έναντι τιμήματος, 
βοηθά ένα καταναλωτή να πωλήσει ή να 
αγοράσει ένα χρονομερίδιο ή ένα 
μακροπρόθεσμο προϊόν διακοπών·

(γ) "μεταπώληση" είναι μια σύμβαση με την 
οποία ένας έμπορος, έναντι τιμήματος, 
επικουρεί ένα καταναλωτή στην πώληση ή 
αγορά ενός χρονομεριδίου ή ενός 
μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών·

Αιτιολόγηση

Νομική διευκρίνιση: ο όρος "επικουρεί" προσφέρει έναν ακριβέστερο ορισμό της παρεχόμενης 
υπηρεσίας και της σχέσης μεταξύ επαγγελματιών και καταναλωτών.

 Τροπολογία 8
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (στ α) (νέο)

(στ α) "σταθερό μέσο": κάθε μέσο που 
επιτρέπει στον καταναλωτή να αποθηκεύει 
πληροφορίες απευθυνόμενες προσωπικά σε 
αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιμο για 
μελλοντική αναφορά επί χρονικό διάστημα 
επαρκές για τους σκοπούς που 
εξυπηρετούν οι εν λόγω πληροφορίες, και 
το οποίο επιτρέπει την πιστή αναπαραγωγή 
των αποθηκευμένων πληροφοριών·

Αιτιολόγηση

Ορισμός πανομοιότυπος με εκείνον που περιέχεται στο άρθρο 2, στοιχείο (στ) της από 23 
Σεπτεμβρίου 2002 Οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
περί εξ αποστάσεως εμπορίας χρηματοοικονομκών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και 
τροποποίησης των Οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ, που 
προβλέπουν πιο σύγχρονους τρόπους ενημέρωσης. 

 Τροπολογία 9
Άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχείο (ζ)

(ζ) "δευτερεύουσα σύμβαση" είναι κάθε 
σύμβαση που υπάγεται σε άλλη σύμβαση.

(ζ) "δευτερεύουσα σύμβαση" είναι κάθε 
σύμβαση που προορίζεται να συμπληρώσει
άλλη σύμβαση.

Αιτιολόγηση

Νομική διευκρίνιση: ο όρος "συμπληρώνει" ορίζει με ακριβέστερο τρόπο τη νομική σχέση 
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μεταξύ των συμβαλλομένων, εφόσον μια "δευτερεύουσα σύμβαση" πιθανόν να μην "υπάγεται" 
υποχρεωτικά σε μια κύρια σύμβαση.

 Τροπολογία 10
Άρθρο 3, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε κάθε 
διαφήμιση αναφέρεται η δυνατότητα 
απόκτησης των έγγραφων πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 και η 
διεύθυνση στην οποία είναι δυνατόν να 
απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος προς το σκοπό 
αυτό.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι σε κάθε 
διαφήμιση αναφέρεται η δυνατότητα 
απόκτησης, σε χαρτί ή οποιοδήποτε άλλο 
σταθερό υλικό, των έγγραφων πληροφοριών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και η 
διεύθυνση στην οποία είναι δυνατόν να 
απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος προς το σκοπό 
αυτό.

Αιτιολόγηση

Ορισμός πανομοιότυπος με εκείνον που υπάρχει στην Οδηγία 2002/65/ΕΚ, άρθρο 2, 
παράγραφος στ) και στην εισαγωγική περίοδο του άρθρου 2, παράγραφος 1, εδάφιο (στ) α νέο 
της παρούσας πρότασης. 

Τροπολογία 11
Άρθρο 3, παράγραφος 2, εισαγωγικό μέρος

Ο έμπορος παρέχει έγγραφες πληροφορίες 
σε κάθε καταναλωτή που τις ζητεί, στις 
οποίες, εκτός της γενικής περιγραφής του 
προϊόντος, περιλαμβάνονται τουλάχιστον 
σύντομα και ακριβή στοιχεία σχετικά με τα 
εξής, ανάλογα με την περίπτωση: 

Ο έμπορος παρέχει, σε χαρτί ή οποιοδήποτε 
άλλο σταθερό υλικό, έγγραφες πληροφορίες 
σε κάθε καταναλωτή που τις ζητεί, στις 
οποίες, εκτός της γενικής περιγραφής του 
προϊόντος, περιλαμβάνονται τουλάχιστον 
σύντομα και ακριβή στοιχεία σχετικά με τα 
εξής:

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί:

1) στην ευθυγράμμιση με τον πανομοιότυπο ορισμό που υπάρχει στην οδηγία 2002/65/ΕΚ, 
άρθρο 2, στοιχείο (στ), και

2) στο να διασφαλίσει στους καταναλωτές ένα υψηλό επίπεδο ενημέρωσης, σαν απάντηση με 
αυτόν ακριβώς τον τρόπο στις διάφορες καταγγελίες που συχνά οι καταναλωτές κάνουν σχετικά
με την ανεπάρκεια των παρεχομένων πληροφοριών, ειδικά από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Τροπολογία 12
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Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
σύμβαση καταρτίζεται γραπτώς σε μία από 
τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, την 
οποία επιλέγει ο καταναλωτής. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η 
σύμβαση καταρτίζεται γραπτώς, σε χαρτί ή 
οποιοδήποτε άλλο σταθερό υλικό, στην ή 
στις γλώσσες του κράτους μέλους στο 
οποίο κατοικεί ο καταναλωτής ή του 
οποίου είναι υπήκοος, και που πρέπει σε 
κάθε περίπτωση να περιλαμβάνονται στις 
επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, ανάλογα 
με την επιλογή του καταναλωτή. Το κράτος 
μέλος όπου ο καταναλωτής κατοικεί 
μπορεί πάντως να απαιτήσει για τις 
πληροφορίες που προβλέπονται στην 
παράγραφο 2, να είναι σε κάθε περίπτωση 
γραμμένες τουλάχιστον στην ή σε μια από 
τις γλώσσες του καταναλωτή, οι οποίες 
πρέπει να περιλαμβάνονται στις επίσημες 
γλώσσες της Κοινότητας, ο δε 
επαγγελματίας παρέχει στον καταναλωτή 
επίσημα ανεγνωρισμένη μετάφραση αυτών 
των πληροφοριών  στην επίσημη ή σε μια 
από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους στο οποίο βρίσκεται το 
συγκεκριμένο κινητό ή ακίνητο αγαθό, 
γλώσσα ή γλώσσες που πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις επίσημες γλώσσες 
της Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί:

1) στην ευθυγράμμιση με τον πανομοιότυπο ορισμό που υπάρχει στην οδηγία 2002/65/ΕΚ, 
άρθρο 2, στοιχείο (στ), και

2) Βάσει της άτυπης θέσης που αυτήν την εποχή επικρατεί στο Συμβούλιο σε αυτό τον τομέα, 
στο να διασφαλίσει ότι το γλωσσικό καθεστώς θα προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
στον καταναλωτή, χωρίς εντούτοις να προκαλούνται υπερβολικές δαπάνες για τον κλάδο.

Τροπολογία 13
Άρθρο 4, παράγραφος 2, εδάφια 1 και 2

2. Οι γραπτές πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 3 παράγραφος 2 αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν 
μεταβάλλονται εκτός ρητής συμφωνίας 

2. Οι γραπτές, σε χαρτί ή οποιοδήποτε άλλο 
σταθερό υλικό, πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
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των συμβαλλόμενων μερών ή αν οι αλλαγές 
επέρχονται για λόγους ανεξάρτητους από 
τη βούληση του εμπόρου.

σύμβασης. Η διαβίβασή τους στον 
καταναλωτή πρέπει να γίνεται με 
κατάλληλο, αντικειμενικό και σαφή τρόπο, 
με τη χρήση χαρακτήρων μεγέθους που να 
επιτρέπει μια εύκολη ανάγνωση. Οι 
γραπτές πληροφορίες δεν τροποποιούνται
παρά μόνον αν οι αλλαγές προκύπτουν από 
περιστάσεις απρόβλεπτες, απρόσμενες και 
ευρισκόμενες εκτός ελέγχου του εμπόρου, 
με συνέπειες που δεν θα μπορούσε ο 
έμπορος να αποτρέψει, ακόμη κι αν είχε 
επιδείξει τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια. 

Οι αλλαγές που επέρχονται για λόγους 
ανεξάρτητους από τη βούληση του 
εμπόρου κοινοποιούνται στον καταναλωτή 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης. 

Οι αλλαγές αυτές κοινοποιούνται στον 
καταναλωτή , σε χαρτί ή οποιοδήποτε άλλο 
σταθερό υλικό, πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί:

1) στο να δώσει συνέχεια στην τροπολογία 7, και

2) στο να διασφαλίσει ότι η προσθήκη ουσιωδών πληροφοριών δεν εξαρτάται από τη βούληση 
των μερών. Η πείρα έδειξε ότι η φράση "εκτός ρητής διαφορετικής συμφωνίας των 
συμβαλλόμενων μερών" επιτρέπει σε ορισμένους εμπόρους να προτείνουν μονομερώς 
συμβάσεις εγγραφής βάσει των οποίων ο καταναλωτής καταλήγει να προσυπογράψει εν αγνοία 
του την μη πρόσβασή του στις πληροφορίες, προς δική του ζημία.

Τροπολογία 14
Άρθρο 4, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Ο καταναλωτής λαμβάνει σε κάθε 
περίπτωση αντίγραφο της σύμβασης, σε
χαρτί ή οποιοδήποτε άλλο σταθερό υλικό.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να κατοχυρώσει για τον καταναλωτή το υψηλότερο δυνατόν 
επίπεδο ενημέρωσης, ώστε να του διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και συνθήκες 
σταθερής και διαφανούς αγοράς.

Τροπολογία 15
Άρθρο 5, παράγραφος 1
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1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, ο καταναλωτής 
διαθέτει το δικαίωμα υπαναχώρησης, χωρίς 
μνεία λόγου, εντός δεκατεσσάρων ημερών 
από την υπογραφή της σύμβασης και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη ή από την 
υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου από 
τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εάν η δέκατη 
τέταρτη ημέρα είναι αργία, η προθεσμία 
παρατείνεται μέχρι την επόμενη πρώτη 
εργάσιμη ημέρα.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, μετά τη 
σύναψη της σύμβασης, ο καταναλωτής 
διαθέτει το δικαίωμα υπαναχώρησης, χωρίς 
μνεία λόγου, εντός μιας αδιάσπαστης 
προθεσμίας εικοσιμιάς ημερών από την 
υπογραφή της τελικής σύμβασης και από τα 
δύο συμβαλλόμενα μέρη. Εάν η εικοστή 
πρώτη ημέρα είναι αργία, η προθεσμία 
παρατείνεται μέχρι την επόμενη πρώτη 
εργάσιμη ημέρα. 

Αιτιολόγηση

Οι πωλήσεις τέτοιων ιδιοκτησιών συχνά πραγματοποιούνται όταν ο μελλοντικός αγοραστής 
είναι σε διακοπές, με αποτέλεσμα οι εικοσιμία ημέρες να είναι υπερβολικά σύντομο χρονικό 
διάστημα για να αξιολογηθεί αντικειμενικά κατά πόσον υπάρχει βάσιμη επιθυμία αγοράς από 
τον αγοραστή.

Τροπολογία 16
Άρθρο 5, παράγραφος 2

2. Αν στη σύμβαση δεν περιλαμβάνονται 
όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως ιστ) του παραρτήματος Ι και 
α) και β) του παραρτήματος ΙΙ αλλά οι 
πληροφορίες παρέχονται γραπτώς εντός 
τριών μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης, η προθεσμία υπαναχώρησης 
αρχίζει από την ημερομηνία λήψης αυτών 
των πληροφοριών από τον καταναλωτή. 

2. Αν στη σύμβαση δεν περιλαμβάνονται 
όλες οι πληροφορίες που αναφέρονται στα 
στοιχεία α) έως ιστ) του παραρτήματος Ι και 
α) και β) του παραρτήματος ΙΙ αλλά οι 
πληροφορίες παρέχονται γραπτώς, σε χαρτί 
ή οποιοδήποτε άλλο σταθερό υλικό, εντός 
τριών μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης, η προθεσμία υπαναχώρησης 
αρχίζει από την ημερομηνία λήψης αυτών 
των πληροφοριών από τον καταναλωτή. Εάν 
οι πληροφορίες αυτές δεν παρασχεθούν 
εντός της προθεσμίας που προβλέπει η 
παρούσα παράγραφος, τότε η σύμβαση 
καθίσταται άκυρη.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση με σκοπό την ενίσχυση της νομικής ασφάλειας της πρότασης.

Τροπολογία 17
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Αν οι πληροφορίες που αναφέρονται στα διαγράφεται
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στοιχεία α) έως ιστ) του παραρτήματος Ι 
και α) και β) του παραρτήματος ΙΙ δεν 
παρασχεθούν γραπτώς εντός τριών μηνών 
από την υπογραφή της σύμβασης, η 
προθεσμία υπαναχώρησης εκπνέει τρεις 
μήνες και δεκατέσσερις ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία 16, εάν οι πληροφορίες δεν παρασχεθούν εντός της 
παρακάτω προθεσμίας, τότε η σύμβαση καθίσταται άκυρη και επομένως περιττεύει ο 
καθορισμός προθεσμίας υπαναχώρησης.

Τροπολογία 18
Άρθρο 5, παράγραφος 5

5. Όταν ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, υποχρεούται να εξοφλήσει 
μόνον τα έξοδα που προέκυψαν, σύμφωνα 
με τις εθνικές νομοθεσίες, από τη σύναψη 
της σύμβασης και την υπαναχώρηση από 
αυτήν, και τα οποία αντιστοιχούν σε 
πράξεις που πρέπει οπωσδήποτε να έχουν 
πραγματοποιηθεί πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο. Τα έξοδα αυτά πρέπει να 
αναφέρονται ρητώς στη σύμβαση. 

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα ελεύθερης υπαναχώρησης είναι δικαίωμα "ex tunc", δηλ. έχει αποτελέσματα ως 
προς την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ο έμπορος δεν μπορεί επομένως να 
επιβαρύνει τον καταναλωτή με δαπάνες σχετιζόμενες με σύμβαση που δεν ακολουθείται από 
αποτελέσματα. Η εμπειρία έδειξε ότι συχνά, και κατά παράβαση του δικαίου, όταν συμβεί να 
ασκήσει ο καταναλωτής το δικαίωμά του της ελεύθερης υπαναχώρησης, βλέπει να επιβαρύνεται 
με διοικητικές δαπάνες, πράγμα που αποτελεί εμπόδιο στην ελεύθερη άσκηση αυτού του 
δικαιώματος.

Τροπολογία 19
Άρθρο 5, παράγραφος 6

6. Όταν ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα 
υπαναχώρησης που προβλέπεται στην 
παράγραφο 3, δεν απαιτείται η καταβολή 

6. Όταν ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, δεν απαιτείται η καταβολή 
κανενός ποσού.
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κανενός ποσού.

Αιτιολόγηση

Νομική διευκρίνιση, στο πνεύμα της τροπολογίας 18.

Τροπολογία 20
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
απαγορεύεται κάθε προκαταβολή, παροχή 
εγγυήσεων, κράτηση ποσού σε πιστωτική 
κάρτα, ρητή αναγνώριση χρέους ή 
οποιοδήποτε άλλο τίμημα από τον 
καταναλωτή προς τον έμπορο ή άλλον τρίτο 
πριν την εκπνοή της προθεσμίας εντός της 
οποίας ο καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το 
δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 5 παράγραφοι 1 έως 3. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
απαγορεύεται κάθε προκαταβολή, παροχή 
εγγυήσεων, κράτηση ποσού από τραπεζικό 
λογαριασμό ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα, 
ρητή αναγνώριση χρέους ή οποιοδήποτε 
άλλο τίμημα από τον καταναλωτή προς τον 
έμπορο ή άλλον τρίτο πριν την εκπνοή της 
προθεσμίας εντός της οποίας ο καταναλωτής 
μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφοι 1 έως 3.

Αιτιολόγηση

Για να καλύπτονται διάφορες μέθοδοι εγγυήσεων καταθέσεων/πληρωμών.

Τροπολογία 21
Άρθρο 6, παράγραφος 2

2. Απαγορεύεται κάθε πληρωμή, παροχή 
εγγυήσεων, κράτηση ποσού σε πιστωτικές 
κάρτες, αναγνώριση χρέους ή οποιοδήποτε 
άλλο τίμημα που καταβάλλεται από τον 
καταναλωτή στον έμπορο ή άλλον τρίτο στο 
πλαίσιο μεταπώλησης πριν η 
πραγματοποιηθεί η πώληση ή πριν λυθεί με 
άλλον τρόπο η σύμβαση μεταπώλησης.

2. Απαγορεύεται κάθε πληρωμή, παροχή 
εγγυήσεων, κράτηση ποσού από τραπεζικό 
λογαριασμό ή πιστωτική/χρεωστική κάρτα, 
αναγνώριση χρέους ή οποιοδήποτε άλλο 
τίμημα που καταβάλλεται από τον 
καταναλωτή στον έμπορο ή άλλον τρίτο στο 
πλαίσιο μεταπώλησης πριν η 
πραγματοποιηθεί η πώληση ή πριν λυθεί με 
άλλον τρόπο η σύμβαση μεταπώλησης.

Αιτιολόγηση

Για να καλύπτονται διάφορες μέθοδοι εγγυήσεων καταθέσεων/πληρωμών.

Τροπολογία 22
Άρθρο 7, παράγραφος 1
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1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, αν ο 
καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης από μια σύμβαση 
χρονομεριστικής μίσθωσης ή 
μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών, κάθε 
δευτερεύουσα σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής, 
λύεται αυτομάτως χωρίς χρηματική ποινή. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, αν ο 
καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης από μια σύμβαση 
χρονομεριστικής μίσθωσης ή 
μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών, κάθε 
δευτερεύουσα σύμβαση, 
συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής, 
ακυρώνεται αυτομάτως χωρίς δαπάνες για 
τον καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Νομική και γλωσσική διευκρίνιση.

Τροπολογία 23
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2. Αν το τίμημα καλύπτεται εν όλω ή εν 
μέρει από πίστωση που έχει χορηγήσει στον 
αγοραστή ο έμπορος ή τρίτος βάσει 
συμφωνίας συναπτόμενης μεταξύ του τρίτου 
και του εμπόρου, η σύμβαση πίστωσης 
λύεται χωρίς χρηματική ποινή αν ο 
καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρησής του από την κύρια σύμβαση, 
σύμφωνα με το άρθρο 5.

2. Αν το τίμημα καλύπτεται εν όλω ή εν 
μέρει από πίστωση που έχει χορηγήσει στον 
αγοραστή ο έμπορος ή τρίτος βάσει 
συμφωνίας συναπτόμενης μεταξύ του τρίτου 
και του εμπόρου, η σύμβαση πίστωσης 
ακυρώνεται χωρίς δαπάνες για τον 
καταναλωτή αν ο καταναλωτής ασκήσει το 
δικαίωμα υπαναχώρησής του από την κύρια 
σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 5.

Αιτιολόγηση

Νομική και γλωσσική διευκρίνιση.

Τροπολογία 24
Άρθρο 9, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) δημόσιοι οργανισμοί ή εκπρόσωποί τους· (α) αρχές και δημόσιοι οργανισμοί ή 
εκπρόσωποί τους·

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση με σκοπό τη διεύρυνση του φάσματος των προβλεπόμενων οργανισμών.

Τροπολογία 25
Άρθρο 10, παράγραφος 2 α (νέα)
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2α. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
καταναλωτές και οι έμποροι να μπορούν να 
έχουν στη διάθεσή τους πλήρεις 
πληροφορίες και να έχουν πρόσβαση στους 
νομικούς μηχανισμούς που προβλέπει ο 
από 22 Δεκεμβρίου 2000 Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου σχετικά με 
τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και 
την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις1, σε ό,τι αφορά την 
εξώδικη επίλυση διαφορών που αφορούν 
καταναλωτικά ζητήματα και δικαστικές 
πράξεις δικαστικού και διοικητικού 
χαρακτήρα.
________________________
1 ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σελ. 1. Κανονισμός, όπως 
τροποποιήθηκε για τελευταία φορά από τον 
Κανονισμό(ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1791/2006 
(ΕΕ L 363 της 20.12.2006, σελ. 1).

Αιτιολόγηση

Ως προς τους δημόσιους οργανισμούς, στα κράτη μέλη ως επί το πλείστον εναπόκειται να 
μεριμνούν ώστε οι καταναλωτές και οι έμποροι να μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους πλήρεις 
πληροφορίες και να έχουν πρόσβαση στους νομικούς μηχανισμούς που προβλέπει ο από 22 
Δεκεμβρίου 2000 Κανονισμός 44/2001 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και 
την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, ώστε να διασφαλιστούν στον 
καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας και συνθήκες σταθερής και διαφανούς αγοράς.

Τροπολογία 26
Παράρτημα I, στοιχείο (γ)

(γ) αν η σύμβαση αφορά συγκεκριμένη 
ακίνητη ιδιοκτησία, ακριβής περιγραφή 
αυτής της ιδιοκτησίας και της τοποθεσίας 
στην οποία βρίσκεται· αν η σύμβαση αφορά 
περισσότερα ακίνητα (σε πολλά τουριστικά 
συγκροτήματα), κατάλληλη περιγραφή των 
ακινήτων και της τοποθεσίας στην οποία 
βρίσκονται· αν η σύμβαση αφορά διαμονή 
σε καταλύματα που δεν συνιστούν ακίνητα, 
κατάλληλη περιγραφή του καταλύματος και 
των εγκαταστάσεων·

(γ) αν η σύμβαση αφορά συγκεκριμένη 
ακίνητη ιδιοκτησία, ακριβής περιγραφή 
αυτής της ιδιοκτησίας, 
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου 
τελικής διαρρύθμισης, εξοπλισμού και 
επίπλωσής της, και της τοποθεσίας στην 
οποία βρίσκεται· αν η σύμβαση αφορά 
περισσότερα ακίνητα (σε πολλά τουριστικά 
συγκροτήματα), κατάλληλη περιγραφή των 
ακινήτων και της τοποθεσίας στην οποία 
βρίσκονται· αν η σύμβαση αφορά διαμονή 
σε καταλύματα που δεν συνιστούν ακίνητα, 
κατάλληλη περιγραφή του καταλύματος και 
των εγκαταστάσεων· 
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς.

Τροπολογία 27
Παράρτημα I, στοιχείο (γ α) (νέο)

(γα) αν η σύμβαση προβλέπει δικαίωμα 
κατοχής ενός ή περισσοτέρων ακινήτων 
που περιλαμβάνονται σε ομάδα ακινήτων, 
πληροφορίες για τους περιορισμούς ως 
προς την κατοχή αυτού του ακινήτου ή 
πάλι, αν ισχύει κάποιο σύστημα βαθμών, 
πληροφορίες ως προς την ανάγκη 
απόκτησης περισσότερων βαθμών που θα 
επιτρέψουν την κατοχή του συγκεκριμένου 
ακινήτου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς.

Τροπολογία 28
Παράρτημα I, σημείο (γ α) (νέο)

(γα) οι πληροφορίες που παρέχει ο 
πωλητής περιλαμβάνουν λεπτομέρειες 
σχετικά με οιουσδήποτε περιορισμούς στη 
χρήση της ιδιοκτησίας, χωροταξικούς 
όρους με πλήρεις λεπτομέρειες για όλες τις 
χωροταξικέ ή κατασκευαστικές εγκρίσεις ή 
άδειες που αφορούν την ιδιοκτησία.

Αιτιολόγηση
Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η πωλούμενη ιδιοκτησία κατασκευάστηκε νόμιμα.

Τροπολογία 29
Παράρτημα I, στοιχείο (στ)

(στ) λεπτομέρειες για τον τρόπο ρύθμισης 
της συντήρησης και των επισκευών του 
καταλύματος, της διοίκησης και της 
διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του 

(στ) λεπτομέρειες για τον τρόπο ρύθμισης 
της συντήρησης και των επισκευών του 
καταλύματος, της διοίκησης και της 
διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του να 
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τρόπου κατά τον οποίο οι καταναλωτές 
μπορούν να ασκούν επιρροή και να 
συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για τα 
θέματα αυτά· 

αποσαφηνιστούν οι ευθύνες εκάστου των 
μερών και να διευκρινιστεί κατά πόσον οι 
καταναλωτές μπορούν να ασκούν επιρροή 
και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων 
για τα θέματα αυτά και υπό ποίους όρους· 

Αιτιολόγηση
Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς.

 Τροπολογία 30
Παράρτημα I, στοιχείο (ζ)

(ζ) ακριβής περιγραφή του τρόπου 
κατανομής των δαπανών μεταξύ των 
καταναλωτών καθώς και του τρόπου και της 
συχνότητας αύξησης των δαπανών αυτών· 
ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες για 
τυχόν ύπαρξη επιβαρύνσεων, υποθηκών, 
εμπράγματων βαρών ή άλλου βάρους που 
έχει καταγραφεί σε σχέση με τους τίτλους 
του καταλύματος·

(ζ) ακριβής περιγραφή του τρόπου 
κατανομής των δαπανών μεταξύ των 
καταναλωτών καθώς και του τρόπου και της 
συχνότητας αύξησης των δαπανών αυτών· 
ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες για 
τυχόν ύπαρξη επιβαρύνσεων, υποθηκών, 
εμπράγματων βαρών ή άλλου βάρους που 
έχει καταγραφεί σε σχέση με τους τίτλους 
του καταλύματος ή άλλων δικαιωμάτων 
που απορρέουν από τη σύμβαση· 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς.

Τροπολογία 31
Παράρτημα I, στοιχείο (η)

(η) ακριβής χρονική περίοδος κατά την 
οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα που 
αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης και, 
ενδεχομένως, διάρκεια του εφαρμοζόμενου 
καθεστώτος· ημερομηνία από την οποία ο 
καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το 
δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο της 
σύμβασης·

(η) ακριβής χρονική περίοδος κατά την 
οποία μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα που 
αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης και, 
ενδεχομένως, διάρκεια του εφαρμοζόμενου 
καθεστώτος· ημερομηνία από την οποία ο 
καταναλωτής μπορεί να ασκήσει το 
δικαίωμα που αποτελεί αντικείμενο της 
σύμβασης και το δικαίωμα υπαναχώρησης·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς.
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Τροπολογία 32
Παράρτημα I, στοιχείο(θ)

(θ) τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο 
καταναλωτής, εκτίμηση του ποσού που 
πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για τη 
χρήση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
και υπηρεσιών· βάση υπολογισμού του 
ποσού των επιβαρύνσεων που συνδέονται με 
τη χρήση του ακινήτου από τον αγοραστή, 
των υποχρεωτικών νόμιμων επιβαρύνσεων 
(π.χ. φόροι και τέλη), καθώς και των 
πρόσθετων δαπανών διοικητικής φύσης 
(διαχείριση, συντήρηση και επισκευές)· 

(θ) τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο 
καταναλωτής, εκτίμηση του ποσού που 
πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για τη 
χρήση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
και υπηρεσιών· μέθοδος υπολογισμού του 
ποσού των επιβαρύνσεων που συνδέονται με 
τη χρήση του ακινήτου από τον αγοραστή, 
των υποχρεωτικών νόμιμων επιβαρύνσεων 
(π.χ. φόροι και τέλη), καθώς και των 
πρόσθετων δαπανών διοικητικής φύσης 
(διαχείριση, συντήρηση και επισκευές)· 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς.

Τροπολογία 33
Παράρτημα I, στοιχείο (ι)

(ι) μια ρήτρα που να προβλέπει ότι ο 
καταναλωτής δεν αναλαμβάνει άλλες 
δαπάνες ή υποχρεώσεις επιπλέον όσων 
ορίζει η σύμβαση·

(ι) μια ρήτρα που να προβλέπει ότι ο 
καταναλωτής δεν αναλαμβάνει άλλες 
δαπάνες ή υποχρεώσεις επιπλέον όσων 
ορίζει η σύμβαση·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 34
Παράρτημα I, στοιχείο (ια)

(ια) δυνατότητα ή όχι συμμετοχής σε 
σύστημα ανταλλαγής ή μεταπώλησης του 
δικαιώματος που αποτελεί αντικείμενο της 
σύμβασης, πληροφορίες για τα σχετικά 
συστήματα και εκτιμούμενο κόστος της 
μεταπώλησης και της ανταλλαγής μέσω 
αυτών των συστημάτων·

(ια) δυνατότητα ή όχι συμμετοχής σε 
σύστημα ανταλλαγής ή μεταπώλησης του 
δικαιώματος που αποτελεί αντικείμενο της 
σύμβασης, πληροφορίες για τα σχετικά 
συστήματα και εκτιμούμενο κόστος της 
μεταπώλησης και της ανταλλαγής μέσω 
αυτών των συστημάτων Η υποχρέωση 
παροχής των προβλεπόμενων στο παρόν 
Παράρτημα πληροφοριών ισχύει, με τις 
επιβαλλόμενες προσαρμογές, στα 
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δικαιώματα που αποτελούν αντικείμενο 
ανταλλαγής ή μεταπώλησης·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς.

Τροπολογία 35
Παράρτημα I, στοιχείο (ιγ)

(ιγ) πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα 
υπαναχώρησης από τη σύμβαση και τις 
συνέπειες της υπαναχώρησης, 
συμπεριλαμβανομένης ακριβούς ένδειξης 
της φύσης και του ποσού των δαπανών 
που θα κληθεί ο καταναλωτής να 
καταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 5 αν ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης· ενδεχομένως, πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο καταγγελίας της 
σύμβασης πίστωσης και της δευτερεύουσας 
σύμβασης που συνδέεται με τη σύμβαση σε 
περίπτωση υπαναχώρησης από αυτήν· 
πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αυτής 
της υπαναχώρησης·

(ιγ) πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα 
υπαναχώρησης από τη σύμβαση και τις 
συνέπειες της υπαναχώρησης, αν ο 
καταναλωτής το ασκήσει· ενδεχομένως, 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης και της 
δευτερεύουσας σύμβασης που συνδέεται με 
τη σύμβαση σε περίπτωση υπαναχώρησης 
σύμφωνα με το άρθρο 5· πληροφορίες 
σχετικά με τις συνέπειες αυτής της 
υπαναχώρησης·

Αιτιολόγηση

Νομική διευκρίνιση, στο πνεύμα της τροπολογίας 17.

Τροπολογία 36
Παράρτημα I, στοιχείο(ιστ)

(ιστ) ύπαρξη, περιεχόμενο, έλεγχος και 
επιβολή κωδίκων συμπεριφοράς·

(ιστ) ενημέρωση ως προς τυχόν εφαρμογή 
κωδίκων συμπεριφοράς στους εμπόρους και 
ως προς τους τρόπους πρόσβασης στο 
περιεχόμενο αυτών των κωδίκων·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς. Αποσκοπεί επίσης στο να 
καταστήσει γνωστό το εάν ένας έμπορος έχει υπογράψει κάποιους κώδικες συμπεριφοράς 
καθώς και να καταστήσει γνωστούς τους τρόπους πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτών των 
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κωδίκων.

Τροπολογία 37
Παράρτημα I, στοιχείο(ιζ)

(ιζ) δυνατότητα εξώδικης επίλυσης 
διαφορών. 

(ιζ) ενημέρωση ως προς το δίκαιο που 
διέπει τη σύμβαση και, εάν χρειαστεί, ως 
προς τη δυνατότητα εξώδικης επίλυσης 
διαφορών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς, και στο να διευκρινίσει ποιό 
δίκαιο διέπει τη σύμβαση.

Τροπολογία 38
Παράρτημα II, στοιχείο(β)

(β) εύλογη εκτίμηση της προθεσμίας 
αποπεράτωσης του καταλύματος και των 
υπηρεσιών που καθιστούν το ακίνητο 
λειτουργικό (συνδέσεις φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και 
τηλεφώνου)·

(β) εύλογη εκτίμηση της προθεσμίας 
αποπεράτωσης του καταλύματος και των 
υπηρεσιών που καθιστούν το ακίνητο 
λειτουργικό (συνδέσεις φυσικού αερίου, 
ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και 
τηλεφώνου) και λεπτομέρειες ως προς τις 
κυρώσεις που ισχύουν σε περίπτωση 
αθέτησης της εύλογης εκτίμησης της 
προθεσμίας αποπεράτωσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς.

Τροπολογία 39
Παράρτημα II, στοιχείο (β α) (νέο)

(βα) ρήτρα που προβλέπει ότι ο 
καταναλωτής δεν θα κληθεί να επιβαρυνθεί 
με άλλες δαπάνες ή υποχρεώσεις πέρα από 
όσες ορίζονται στη σύμβαση.



PE396.763v03-00 22/28 AD\706416EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς. Αποσκοπεί επίσης στο να μην 
επιβαρύνεται ο καταναλωτής με άλλες δαπάνες ή υποχρεώσεις πέρα από όσες ορίζονται στη 
σύμβαση.

 Τροπολογία 40
Παράρτημα II, στοιχείο (δ)

(δ) εγγύηση ορθής αποπεράτωσης του 
καταλύματος ή εγγύηση επιστροφής των 
καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση μη 
αποπεράτωσης και, ενδεχομένως, 
λεπτομέρειες εφαρμογής των εγγυήσεων 
αυτών.

(δ) εγγύηση ορθής αποπεράτωσης και 
ποιοτικού επιπέδου αποπεράτωσης του 
καταλύματος ή εγγύηση επιστροφής των 
καταβληθέντων ποσών σε περίπτωση μη 
αποπεράτωσης και, ενδεχομένως, 
λεπτομέρειες εφαρμογής των εγγυήσεων 
αυτών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς, και στο να διασφαλίσει ότι το 
συμφωνημένο επίπεδο αποπεράτωσης θα τηρηθεί εξ ολοκλήρου.

Τροπολογία 41
Παράρτημα III, στοιχείο (β)

(β) ακριβής φύση του δικαιώματος το οποίο 
αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης·

(β) ακριβής φύση και περιεχόμενο του 
δικαιώματος το οποίο αποτελεί αντικείμενο 
της σύμβασης, με ακριβή περιγραφή των 
δικαιωμάτων που η σύμβαση αναγνωρίζει 
στον καταναλωτή και των περιορισμών 
που τυχόν ισχύουν, ή των περιορισμένων 
προσφορών ή των καθορισμένων χρονικών 
ορίων για την παραχώρηση συγκεκριμένων 
εκπτώσεων· 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς, και στο να περιγράψει ευκρινώς 
και επακριβώς το ή τα δικαιώματα που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης.

Τροπολογία 42
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Παράρτημα III, στοιχείο (δ)

(δ) τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο 
καταναλωτής·

(δ) συνολικό τίμημα που οφείλει να 
καταβάλει ο καταναλωτής·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς, και στο να περιγράψει ευκρινώς 
και επακριβώς το ή τα δικαιώματα που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης. 

Τροπολογία 43
Παράρτημα ΙII, στοιχείο (θ α) (νέο)

(θα) όροι και συνέπειες της καταγγελίας 
της σύμβασης και πληροφορίες ως προς 
την ευθύνη του καταναλωτή σε ό,τι αφορά 
τις δαπάνες που προκύπτουν από την 
καταγγελία της σύμβασης·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς. Αποσκοπεί επίσης στο να 
καθιερώσει την υποχρέωση ενημέρωσης ως προς τις δυνατότητες, τους όρους και τις συνέπειες 
της καταγγελίας της σύμβασης, όπως και ως προς την ευθύνη του καταναλωτή σε ό,τι αφορά τις 
δαπάνες που απορρέουν από την καταγγελία της σύμβασης.

Τροπολογία 44
Παράρτημα IV, στοιχείο (ε)

(ε) πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα 
υπαναχώρησης από τη σύμβαση και τις 
συνέπειες της υπαναχώρησης, 
συμπεριλαμβανομένης ακριβούς ένδειξης 
της φύσης και του ποσού των δαπανών 
που θα κληθεί ο καταναλωτής να 
καταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 5 αν ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης·

(ε) πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα 
υπαναχώρησης από τη σύμβαση και τις 
συνέπειες της υπαναχώρησης, σύμφωνα με 
το άρθρο 5·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς, και στο να καθιερώσει την 
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υποχρέωση ενημέρωσης ως προς το δικαίωμα υπαναχώρησης, σύμφωνα με το άρθρο 5. 

Τροπολογία 45
Παράρτημα IV, στοιχείο (ε α) (νέο)

(εα) όροι και συνέπειες της καταγγελίας 
της σύμβασης και πληροφορίες ως προς 
την ευθύνη του καταναλωτή σε ό,τι αφορά 
τις δαπάνες που προκύπτουν από την 
καταγγελία της σύμβασης·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς, και στο να καθιερώσει την 
υποχρέωση ενημέρωσης ως προς τις δυνατότητες, τους όρους και τις συνέπειες της καταγγελίας 
της σύμβασης, όπως και ως προς την ευθύνη του καταναλωτή σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που
απορρέουν από την καταγγελία της σύμβασης.

Τροπολογία 46
Παράρτημα IV, στοιχείο (η)

(η) ύπαρξη, περιεχόμενο, έλεγχος και 
επιβολή κωδίκων συμπεριφοράς· 

(η) ενημέρωση ως προς τυχόν εφαρμογή 
κωδίκων συμπεριφοράς στους εμπόρους και 
ως προς τους τρόπους πρόσβασης στο 
περιεχόμενο αυτών των κωδίκων·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς, και στο να καταστήσει γνωστό 
το εάν ένας έμπορος έχει υπογράψει κάποιους κώδικες συμπεριφοράς καθώς και να καταστήσει 
γνωστούς τους τρόπους πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτών των κωδίκων.

Τροπολογία 47
Παράρτημα IV, στοιχείο (θ)

(θ) δυνατότητα εξώδικης επίλυσης 
διαφορών.

(θ) ενημέρωση ως προς το δίκαιο που 
διέπει τη σύμβαση και, εάν χρειαστεί, ως 
προς τη δυνατότητα εξώδικης επίλυσης 
διαφορών.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς, και στο να διευκρινίσει ποιο 
δίκαιο διέπει τη σύμβαση.

Τροπολογία 48
Παράρτημα IV, στοιχείο (θ α) (νέο)

(θα) ρήτρα που αναφέρει ότι 
πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση 
αποδεσμευμένη και ελεύθερη από κάθε 
τέλος ή δικαίωμα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς, και στο να διασφαλίσει ότι 
πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση αποδεσμευμένη και ελεύθερη από τέλη και δικαιώματα, ώστε οι 
καταναλωτές να μη στερούνται, εάν χρειαστεί, του δικαιώματος εγγραφής υποθήκης.

Τροπολογία 49
Παράρτημα V, στοιχείο (β)

(β) ακριβής φύση του δικαιώματος το οποίο 
αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης·

(β) ακριβής φύση και περιεχόμενο του 
δικαιώματος το οποίο αποτελεί αντικείμενο 
της σύμβασης· 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς, και στο να διασφαλίσει ότι 
πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση αποδεσμευμένη και ελεύθερη από τέλη και δικαιώματα, ώστε οι 
καταναλωτές να μη στερούνται, εάν χρειαστεί, του δικαιώματος εγγραφής υποθήκης. 

 Τροπολογία 50
Παράρτημα V, στοιχείο (ε)

(ε) τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο 
καταναλωτής, εκτίμηση του ποσού που 
πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για τη 
χρήση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
και υπηρεσιών· βάση υπολογισμού του 
ποσού των επιβαρύνσεων που συνδέονται με 

(ε) τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο 
καταναλωτής, εκτίμηση του ποσού που 
πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για τη 
χρήση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων 
και υπηρεσιών· μέθοδος υπολογισμού του 
ποσού των επιβαρύνσεων που συνδέονται με 
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τη χρήση του ακινήτου, των υποχρεωτικών 
νόμιμων επιβαρύνσεων (π.χ. φόροι και τέλη) 
και των πρόσθετων δαπανών διοικητικής 
φύσης (π.χ. διαχείριση, συντήρηση και 
επισκευές)· 

τη χρήση του ακινήτου, των υποχρεωτικών 
νόμιμων επιβαρύνσεων (π.χ. φόροι και τέλη) 
και των πρόσθετων δαπανών διοικητικής 
φύσης (π.χ. διαχείριση, συντήρηση και 
επισκευές)· 

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς.

Τροπολογία 51
Παράρτημα V, στοιχείο (θ)

(θ) πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα 
υπαναχώρησης από τη σύμβαση και τις 
συνέπειες της υπαναχώρησης, 
συμπεριλαμβανομένης ακριβούς ένδειξης 
της φύσης και του ποσού των δαπανών 
που θα κληθεί ο καταναλωτής να 
καταβάλει σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφος 5 αν ασκήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης· ενδεχομένως, πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο καταγγελίας της 
σύμβασης πίστωσης και της δευτερεύουσας 
σύμβασης που συνδέεται με τη σύμβαση σε 
περίπτωση υπαναχώρησης από αυτήν· 
πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αυτής 
της υπαναχώρησης·

(θ) πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα 
υπαναχώρησης από τη σύμβαση και τις 
συνέπειες της υπαναχώρησης, εάν ο 
καταναλωτής το ασκήσει· ενδεχομένως, 
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο 
καταγγελίας της σύμβασης πίστωσης και της 
δευτερεύουσας σύμβασης που συνδέεται με 
τη σύμβαση σε περίπτωση υπαναχώρησης 
από αυτήν σύμφωνα με το άρθρο 5· 
πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες αυτής 
της υπαναχώρησης· 

Αιτιολόγηση

Νομική διευκρίνιση στο πνεύμα της τροπολογίας 17.

Τροπολογία 52
Παράρτημα V, στοιχείο (θ α) (νέο)

(θα) ρήτρα που αναφέρει ότι 
πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση 
αποδεσμευμένη και ελεύθερη από τέλη και 
δικαιώματα.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
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και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς, και στο να διασφαλίσει ότι 
πραγματοποιήθηκε μεταβίβαση αποδεσμευμένη και ελεύθερη από τέλη και δικαιώματα, ώστε οι 
καταναλωτές να μη στερούνται, εάν χρειαστεί, του δικαιώματος εγγραφής υποθήκης.

Τροπολογία 53
Παράρτημα V, στοιχείο (ιβ)

(ιβ) ύπαρξη, περιεχόμενο, έλεγχος και 
επιβολή κωδίκων συμπεριφοράς· 

(ιβ) ενημέρωση ως προς τυχόν εφαρμογή 
κωδίκων συμπεριφοράς στους εμπόρους και 
ως προς τους τρόπους πρόσβασης στο 
περιεχόμενο αυτών των κωδίκων·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς. Αποσκοπεί επίσης στο να 
καταστήσει γνωστό το εάν ένας έμπορος έχει υπογράψει κάποιους κώδικες συμπεριφοράς 
καθώς και να καταστήσει γνωστούς τους τρόπους πρόσβασης στο περιεχόμενο αυτών των 
κωδίκων. 

Τροπολογία 54
Παράρτημα V, στοιχείο (ιγ)

(ιγ) δυνατότητα εξώδικης επίλυσης 
διαφορών.

(ιγ) ενημέρωση ως προς το δίκαιο που 
διέπει τη σύμβαση και, εάν χρειαστεί, ως 
προς τη δυνατότητα εξώδικης επίλυσης 
διαφορών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει στον καταναλωτή ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
και συνθήκες ανοικτής, ανταγωνιστικής και διαφανούς αγοράς, και στο να διευκρινίσει ποιό 
δίκαιο διέπει τη σύμβαση.
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