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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

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

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 
1994, περί της προστασίας των αγοραστών 
ως προς ορισμένες πλευρές των 
συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση 
δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό 
καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης, η 
χρονομεριστική μίσθωση έχει εξελιχθεί και 
έχουν εμφανιστεί στην αγορά νέα 
παρεμφερή προϊόντα διακοπών. Αυτά τα 
νέα προϊόντα διακοπών και ορισμένες 
συναλλαγές που συνδέονται με τα 
χρονομερίδια, όπως η μεταπώληση και η 
ανταλλαγή, δεν καλύπτονται από την 
οδηγία 94/47/EΚ. Επιπροσθέτως, η πείρα 
από την εφαρμογή της οδηγίας 94/47/EΚ 
έχει δείξει ότι μερικά από τα ήδη 
καλυπτόμενα θέματα χρειάζονται 
επικαιροποίηση ή αποσαφήνιση.

(1) Μετά την έκδοση της οδηγίας 
94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 
1994, περί της προστασίας των αγοραστών 
ως προς ορισμένες πλευρές των 
συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση 
δικαιώματος χρήσης ακινήτων υπό 
καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης, η 
χρονομεριστική μίσθωση έχει εξελιχθεί και 
έχουν εμφανιστεί στην αγορά νέα 
παρεμφερή προϊόντα διακοπών ή προϊόντα 
που υποστηρίζεται ότι είναι παρεμφερή 
προϊόντα διακοπών και με τα οποία 
επιδιώκεται συχνά η παράκαμψη των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας. Αυτά 
τα νέα προϊόντα διακοπών και ορισμένες 
συναλλαγές που συνδέονται με τα 
χρονομερίδια, όπως η μεταπώληση και η 
ανταλλαγή, δεν καλύπτονται από την 
οδηγία 94/47/EΚ. Επιπροσθέτως, η πείρα 
από την εφαρμογή της οδηγίας 94/47/EΚ 
έχει δείξει ότι μερικά από τα ήδη 
καλυπτόμενα θέματα χρειάζονται 
επικαιροποίηση ή αποσαφήνιση,
προκειμένου να αποτραπεί μεταξύ άλλων 
η ανάπτυξη νέων προϊόντων διακοπών με 
τα οποία επιδιώκεται η παράκαμψη των 
νομοθετικών αυτών διατάξεων.

Αιτιολόγηση

Το πρόβλημα με την ισχύουσα οδηγία έγκειται στο γεγονός ότι οι διατάξεις της μπορούν πολύ 
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εύκολα να καταστρατηγηθούν από αδίστακτους επιχειρηματίες. Η νέα οδηγία πρέπει συνεπώς 
να καταστεί όσο το δυνατόν πιο άτρωτη.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Για να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και 
να αξιοποιηθούν πλήρως τα 
πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς για 
τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, 
χρειάζεται περαιτέρω προσέγγιση των 
σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων των 
κρατών μελών. Εν τούτοις, για ορισμένες 
πλευρές τα κράτη μέλη πρέπει να 
μπορούν να εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες.

(3) Για να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου και 
να αξιοποιηθούν πλήρως τα 
πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς για 
τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, 
χρειάζεται περαιτέρω προσέγγιση των 
σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων των 
κρατών μελών. Σε ορισμένους τομείς η 
πλήρης εναρμόνιση έχει αποδειχτεί 
απαραίτητη.

Αιτιολόγηση

Παρά το γεγονός ότι το προταθέν νομοθετικό μέσο είναι μια οδηγία, πρέπει, προκειμένου να 
επιτευχθεί ένα βέλτιστο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, να επιβληθεί μια πλήρης 
εναρμόνιση ορισμένων κομβικών πτυχών.

Τροπολογία 3
Klaus-Heiner Lehne, Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 
πώληση και 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.
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Αιτιολόγηση

Oι διατάξεις των μεμονωμένων κρατών μελών για την μεταβίβαση περιουσίας πρέπει να 
παραμείνουν ανέπαφες. Εξάλλου, οι κανόνες περί εγγραφής δικαιωμάτων και το εμπράγματο 
δίκαιο είναι στενά συνδεδεμένα.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Τα διαφορετικά προϊόντα που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
πρέπει να οριστούν με σαφήνεια και οι 
διατάξεις σχετικά με τις πληροφορίες πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης και σχετικά 
με τη σύμβαση πρέπει να αποσαφηνιστούν 
και να επικαιροποιηθούν.

(5) Τα είδη προϊόντων που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία πρέπει να 
οριστούν με σαφήνεια ώστε να 
αποκλείεται η παράκαμψη των 
διατάξεών της και οι διατάξεις σχετικά με 
τις πληροφορίες πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης, τη σύμβαση και την προθεσμία 
υπαναχώρησης πρέπει να 
αποσαφηνιστούν και να επικαιροποιηθούν.

Αιτιολόγηση
Το πρόβλημα με την ισχύουσα οδηγία έγκειται στο γεγονός ότι οι διατάξεις της μπορούν πολύ 
εύκολα να καταστρατηγηθούν από αδίστακτους επιχειρηματίες. Η νέα οδηγία πρέπει συνεπώς 
να καταστεί όσο το δυνατόν πιο άτρωτη.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Λόγω των ιδιαίτερων δυσχερειών 
που συνδέονται με ορισμένα 
μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών, 
πρέπει να ορισθεί επακριβώς ό,τι εμπίπτει 
στην έννοια αυτή, πρέπει δε να 
θεσπιστούν συγκεκριμένες διατάξεις για 
την αποφυγή καταχρήσεων.
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Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα που υπάγονται στην έννοια των "μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών" 
διαφέρουν από τη χρονομεριστική μίσθωση δεδομένου ότι δεν αφορούν δικαιώματα σε ακίνητα· 
για το λόγο αυτό απαιτούνται ειδικές διατάξεις. Απαιτείται ένας σαφής ορισμός προκειμένου 
αυτά να διαφοροποιούνται από τη χρονομεριστική μίσθωση και τις άλλες συμφωνίες και 
προγράμματα τα οποία δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5β) Τα "μακροπρόθεσμα προϊόντα 
διακοπών" κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας πρέπει να διακρίνονται 
από χρονομεριστικές μισθώσεις, 
διακοπές πακέτο και εκπτωτικές 
επιταγές, τα δε προγράμματα 
επιβράβευσης της πίστης, στα οποία οι 
εκπτωτικές επιταγές ή οι απονεμόμενοι 
πόντοι αποτελούν μέρος της αντιπαροχής 
για την αγορά καταλύματος ή 
αεροπορικού ταξιδίου, δεν αποτελούν 
καθ' εαυτά προϊόντα όσον αφορά το 
ζήτημα εάν ένα συγκεκριμένο προϊόν 
αποτελεί μακροπρόθεσμο προϊόν 
διακοπών κατά την έννοια της παρούσας 
οδηγίας, μπορεί να ληφθεί ιδίως υπόψη ο 
ατελής χαρακτήρας των εκπτώσεων ή 
άλλων δήθεν παρεχομένων ωφελημάτων, 
το γεγονός ότι αυτά αποκτώνται άμεσα 
έναντι πληρωμής ή έναντι απαλλαγής 
πόντων που δεν έχουν συγκεντρωθεί 
βάσει διανυκτερεύσεων σε καταλύματα 
για τα οποία απαιτείται πληρωμή ή 
διανυθέντων μιλίων καθώς και το γεγονός 
ότι η επιχείρηση που παρέχει ή 
διαχειρίζεται την παροχή των εκπτώσεων 
ή των ωφελημάτων είναι συχνά 
διαφορετική από την επιχείρηση που 
πωλεί τα μακροπρόθεσμα προϊόντα 
διακοπών.
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να οριστούν τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας προκειμένου να καλύπτονται όλες οι εκφάνσεις τους, αποκλείοντας 
συγχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες που δεν θα υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η απαγόρευση της προκαταβολής προς 
τον έμπορο ή κάθε τρίτο πρόσωπο πριν 
από την εκπνοή της προθεσμίας
υπαναχώρησης πρέπει να αποσαφηνιστεί 
για να βελτιωθεί η προστασία των 
καταναλωτών. Σε περίπτωση 
μεταπώλησης, η απαγόρευση της 
προκαταβολής πρέπει να ισχύει έως την 
πραγματοποίηση της πώλησης ή τη λύση 
της σύμβασης μεταπώλησης.

(8) Η απαγόρευση της προκαταβολής προς 
τον έμπορο ή κάθε τρίτο πρόσωπο πρέπει 
να αποσαφηνιστεί για να βελτιωθεί η 
προστασία που παρέχεται στους 
καταναλωτές. Σε περίπτωση 
μεταπώλησης, η απαγόρευση κάθε 
πληρωμής πρέπει να ισχύει έως την 
πραγματοποίηση της πώλησης ή τη λύση 
της σύμβασης μεταπώλησης.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Σε περίπτωση υπαναχώρησης από μια 
σύμβαση το τίμημα της οποίας καλύπτεται 
συνολικά ή εν μέρει από πίστωση που έχει 
χορηγήσει στον αγοραστή ο έμπορος ή 
τρίτος βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί 
μεταξύ του τρίτου και του εμπόρου, η 
σύμβαση πίστωσης πρέπει να λύεται χωρίς 
χρηματική ποινή. Το ίδιο πρέπει να ισχύει 
για τις δευτερεύουσες συμβάσεις, για 
παράδειγμα συμβάσεις εγγραφής μελών σε 
συστήματα ανταλλαγής.

(9) Σε περίπτωση υπαναχώρησης από μια 
σύμβαση το τίμημα της οποίας καλύπτεται 
συνολικά ή εν μέρει από πίστωση που έχει 
χορηγήσει στον αγοραστή ο έμπορος ή 
τρίτος βάσει συμφωνίας που έχει συναφθεί 
μεταξύ του τρίτου και του εμπόρου, η 
σύμβαση πίστωσης πρέπει να λύεται χωρίς 
ο καταναλωτής να επιβαρύνεται με 
οποιαδήποτε δαπάνη. Το ίδιο πρέπει να 
ισχύει για τις δευτερεύουσες συμβάσεις, 
για παράδειγμα συμβάσεις εγγραφής 
μελών σε συστήματα ανταλλαγής.
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Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Ο καταναλωτής δεν πρέπει να 
στερηθεί την προστασία που του παρέχει η 
παρούσα οδηγία. Το ίδιο πρέπει να ισχύει 
όταν η σύμβαση διέπεται από τη 
νομοθεσία μιας τρίτης χώρας.

(10) Ο καταναλωτής δεν πρέπει να 
στερηθεί την προστασία που του παρέχει η 
παρούσα οδηγία. Το ίδιο πρέπει να ισχύει 
όταν η σύμβαση διέπεται από τη 
νομοθεσία μιας τρίτης χώρας και το 
ακίνητο βρίσκεται σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς το σκοπό 
αυτό, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
που αφορούν την προθεσμία 
υπαναχώρησης και τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης πρέπει να θεωρούνται ως 
διατάξεις από τις οποίες δεν μπορεί να 
υπάρξει συμβατική παρέκκλιση κατά την 
έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
..../2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της .... σχετικά με το 
εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές 
ενοχές (Ρώμη Ι)1.
____________
ΕΕ L XX, xx/xx/xx/, σελ. x

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή κρίνεται απαραίτητη.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Το εφαρμοστέο δίκαιο σε 
συμβάσεις που αφορούν χρονομεριστική 
μίσθωση ή μακροπρόθεσμα προϊόντα 
διακοπών πρέπει να καθορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. ..../2008 (Ρώμη Ι). Τα 
δικαστήρια που είναι αρμόδια για την 



AD\715942EL.doc 9/42 PE400.443v02-00

EL

επίλυση διαφορών που προκύπτουν από 
χρονομεριστικές μισθώσεις ή 
μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν
παράπλευρων ή δευτερευουσών σχέσεων, 
πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με το 
τμήμα 4, για τις καταναλωτικές 
συμβάσεις, του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 44/2001 της 22ας 
Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη δικαστική 
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και 
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις1  με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διαφορά 
αφορά την ύπαρξη, το είδος ή την έκταση 
ενός εμπράγματου δικαιώματος.
___________
1 ΕΕ L 12, 16.1.2001, σελ. Ι. Κανονισμός 
όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 (ΕΕ L 
363, 20.12.2006, σελ.)

Αιτιολόγηση

Τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τη δικαιοδοσία πρέπει να αρθούν προκειμένου να αποφεύγονται οι 
περιττές αντιπαραθέσεις.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές 
ενημερώνονται αποτελεσματικά σχετικά με 
τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας και να ενθαρρύνουν 
τους εμπόρους να παρέχουν πληροφορίες
για τους κώδικες πρακτικής που ισχύουν 
στο συγκεκριμένο τομέα.

(14) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές 
ενημερώνονται αποτελεσματικά σχετικά με 
τις εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας και προειδοποιούνται 
για ενδεχόμενες καταχρηστικές 
πρακτικές και τεχνικές πωλήσεων με 
άσκηση έντονης πίεσης, ιδίως στον τομέα 
των μακροπρόθεσμων προϊόντων 
διακοπών. Πρέπει να εφιστούν την 
προσοχή στην ύπαρξη κωδίκων 
συμπεριφοράς και τη σημασία της 
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συμμετοχής σε μια συγκεκριμένη 
επιχειρηματική οργάνωση. Οι έμποροι 
πρέπει να ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν 
και να παρέχουν πληροφορίες για τους 
κώδικες συμπεριφοράς που εφαρμόζουν. 
Η Επιτροπή πρέπει να συνδράμει και να 
ενθαρρύνει τις διασυνοριακές 
εκστρατείες ενημέρωσης, ιδίως μέσω του 
ιστοτόπου της.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν πρέπει να παραβλέπει στις υπάρχουσες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
στον τομέα των μακροπροθέσμων προϊόντων διακοπών.

Είναι επίσης σημαντικό να παρέχει η Επιτροπή τη βοήθειά της μέσω της διοργάνωσης 
διασυνοριακών εκστρατειών.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος (νέος) να προστεθεί πριν από το Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα Ι: Κοινές διατάξεις

Τροπολογία 13
Klaus-Heiner Lehne, Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 –εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την εθνική 
νομοθεσία ως προς τους τρόπους 
προσφυγής που ορίζει το συμβατικό 
δίκαιο μέσω των οποίων ο καταναλωτής 
μπορεί να λύσει τη σύμβαση.

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει ούτε την 
εθνική νομοθεσία ως προς τους τρόπους 
προσφυγής ούτε τους εθνικούς κανόνες 
σχετικά με την πώληση και 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 
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την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση για την αιτιολογική σκέψη 4.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

διαγράφεται

α) την αφετηρία για την άσκηση του 
δικαιώματος υπαναχώρησης
β) τις λεπτομέρειες άσκησης του 
δικαιώματος υπαναχώρησης·
γ) τα αποτελέσματα της άσκησης 
του δικαιώματος υπαναχώρησης.

Αιτιολόγηση

Η πλήρης εναρμόνιση του δικαιώματος υπαναχώρησης είναι απαραίτητη.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

α) «χρονομερίδιο» είναι μια σύμβαση 
διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους με 
την οποία ο καταναλωτής αποκτά, έναντι 
πληρωμής, επαναλαμβανόμενο  δικαίωμα 
χρήσης ενός ή περισσότερων καταλυμάτων 
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περισσότερες από μία περιόδους χρήσης· μετά ή άνευ περαιτέρω διευκολύνσεων·

Αιτιολόγηση

Ο όρος "τίμημα" είναι ένας τεχνικός όρος που αφορά ένα σύστημα δικαίου. Η κοινοτική 
νομοθεσία θα πρέπει να χρησιμοποιεί ουδέτερη ορολογία.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «μακροπρόθεσμο προϊόν 
διακοπών» είναι μια σύμβαση διάρκειας 
μεγαλύτερης του ενός έτους με την οποία ο 
καταναλωτής αποκτά, καταρχήν, έναντι 
τιμήματος, δικαίωμα επιλογής προσφορών 
ή άλλων πλεονεκτημάτων σε σχέση με τη 
διαμονή, μεμονωμένων ή μαζί με ταξίδι ή 
άλλες υπηρεσίες·

β) «μακροπρόθεσμο προϊόν 
διακοπών» είναι μια ανεξαρτήτως 
περιγραφής ή ονομασίας σύμβαση 
διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους με 
την οποία ο καταναλωτής αποκτά, 
καταρχήν, έναντι πληρωμής, δικαίωμα 
επιλογής, μέσω ενός συστήματος 
κρατήσεων ή με άλλο τρόπο, προσφορών 
ή άλλων πλεονεκτημάτων σε σχέση με τη 
διαμονή μετά ή άνευ διευκολύνσεων
μεμονωμένων ή μαζί με ταξίδι ή άλλες 
υπηρεσίες· η έννοια "μακροπρόθεσμα 
προϊόντα διακοπών" δεν 
συμπεριλαμβάνει τις χρονομεριστικές 
μισθώσεις, τις οργανωμένες διακοπές και 
τις εκπτωτικές επιταγές καθώς και τα 
προγράμματα επιβράβευσης της πίστης, 
που χρησιμοποιούνται για την προώθηση 
των πωλήσεων και την ενθάρρυνση της 
πίστης των καταναλωτών, τα οποία αφ' 
εαυτά δεν συνιστούν προϊόν·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να οριστούν τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας προκειμένου να καλύπτονται όλες οι εκφάνσεις τους αποκλείοντας 
συγχρόνως προϊόντα και υπηρεσίες που δεν θα υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Η 
διάταξη αυτή πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση με τη νέα αιτιολογική σκέψη 5β.
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Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 ενεργεί έναντι 
πληρωμής,ως ενδιάμεσος για ένα 
καταναλωτή για την πώληση ή αγορά ενός 
χρονομεριδίου ή ενός μακροπρόθεσμου 
προϊόντος διακοπών·

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «ανταλλαγή» είναι μια σύμβαση με 
την οποία ο καταναλωτής, έναντι 
τιμήματος, εγγράφεται σε ένα πρόγραμμα 
που του επιτρέπει να τροποποιεί τον τόπο 
και/ή το χρόνο του χρονομεριδίου που τον 
ενδιαφέρει, μέσω ανταλλαγής·

δ) «ανταλλαγή» είναι μια 
δευτερεύουσα σύμβαση με την οποία ο 
καταναλωτής, έναντι χρημάτων ή 
χρηματικής αξίας, εγγράφεται σε ένα 
πρόγραμμα που του επιτρέπει να 
απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα ενός 
καταλύματος μετά ή άνευ διευκολύνσεων 
σε αντάλλαγμα της παροχής σε τρίτο 
προσωρινής πρόσβασης στα 
πλεονεκτήματα του χρονομεριδίου τους·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να καταστήσει τον ορισμό σαφέστερο.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «καταναλωτής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που επιδιώκει στόχους μη 
εντασσόμενους στο πλαίσιο της εμπορικής, 

στ) «καταναλωτής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο που επιδιώκει στόχους μη 
εντασσόμενους στο πλαίσιο της εμπορικής, 
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βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του 
δραστηριότητας·

επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

Αιτιολόγηση

Διόρθωση σφάλματος λόγω παράλειψης κόμματος στο αγγλικό κείμενο.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο (ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «δευτερεύουσα σύμβαση» είναι 
κάθε σύμβαση που υπάγεται σε άλλη 
σύμβαση.

ζ) «δευτερεύουσα σύμβαση» είναι 
κάθε σύμβαση η οποία, όσον αφορά το 
περιεχόμενο ή το αντικείμενό της, 
εξαρτάται από μια υπάρχουσα σύμβαση 
χρονομεριστικής μίσθωσης ή 
μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών·

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενημέρωση των καταναλωτών πριν από 
τη σύναψη της σύμβασης και διαφήμιση

Διαφήμιση

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 
κάθε διαφήμιση περιλαμβάνει σαφή 
αναφορά στο γεγονός ότι οι πληροφορίες 
του άρθρου 3α πρέπει να παρέχονται πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης και ότι 
αυτές αποτελούν τμήμα της σύμβασης. Η 
διαφήμιση πρέπει επίσης να αναφέρει την
πηγή αναζήτησης των πληροφοριών 
αυτών.

2. 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, 
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ανάλογα με την περίπτωση:
α) για τα χρονομερίδια, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι και, αν η σύμβαση αφορά 
κατάλυμα που βρίσκεται υπό κατασκευή, 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ·
β) για τα μακροπρόθεσμα προϊόντα 
διακοπών, τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·
γ) για τη μεταπώληση, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV·
δ) για την ανταλλαγή, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα V.
3. Σε περίπτωση μεταπώλησης, ο 
έμπορος υποχρεούται να παρέχει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
δεύτερο εδάφιο στον καταναλωτή που 
ενδέχεται να υπογράψει τη σύμβαση 
μεταπώλησης. 

2. Οι πληροφορίες του εδαφίου 1 της 
παραγράφου 3α παρέχονται στον 
καταναλωτή σε κάθε τόπο στον οποίο 
προσκαλείται προκειμένου να του 
προσφερθεί μια χρονομεριστική μίσθωση  
ή στον οποίο προωθείται ή προσφέρεται 
ένα μακροπρόθεσμο προϊόν διακοπών.

4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στο δεύτερο εδάφιο συντάσσονται σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες της 
Κοινότητας, την οποία επιλέγει ο 
καταναλωτής.

Αιτιολόγηση

Είναι σαφές ότι χρησιμοποιούνται πολυάριθμες καταχρηστικές πρακτικές πώλησης, ιδίως κατά 
την πώληση μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών. Είναι σημαντικό να απαγορευθούν οι 
πρακτικές αυτές.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3α
Προσυμβατικές πληροφορίες
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1. Προτού ο καταναλωτής αποδεχθεί μια 
προσφορά ή δεσμευθεί συμβατικά, ο 
έμπορος του παρέχει σαφείς, κατανοητές, 
ακριβείς και επαρκείς πληροφορίες όσον 
αφορά τα εξής:
α) για τα χρονομερίδια, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα Ι και, αν η σύμβαση αφορά 
κατάλυμα που βρίσκεται υπό κατασκευή, 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙ·
β) για τα μακροπρόθεσμα προϊόντα 
διακοπών, τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·
γ) για τη μεταπώληση, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV·
δ) για την ανταλλαγή, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα V.
Ο έμπορος παρέχει τις πληροφορίες 
εγγράφως και δωρεάν.
2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
συντάσσονται, κατ' επιλογήν του 
καταναλωτή, είτε στη γλώσσα της χώρας 
διαμονής του καταναλωτή είτε στη 
γλώσσα της χώρας, την ιθαγένεια της 
οποίας έχει ο καταναλωτής, υπό τον όρο 
ότι η γλώσσα αυτή αποτελεί επίσημη 
γλώσσα της Κοινότητας.
3. Ο καταναλωτής δηλώνει με την 
υπογραφή του ή με ηλεκτρονικά μέσα, ότι 
έχει διαβάσει και έχει κατανοήσει τις 
πληροφορίες της παραγράφου 1.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται, με ορισμένες αλλαγές, σε μεγάλο βαθμό στο πλέον πρόσφατο 
κείμενο του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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, κατ' 
επιλογήν του καταναλωτή, είτε στη 
γλώσσα της χώρας διαμονής του 
καταναλωτή είτε στη γλώσσα της χώρας, 
την ιθαγένεια της οποίας έχει ο 
καταναλωτής, υπό τον όρο ότι η γλώσσα 
αυτή αποτελεί επίσημη γλώσσα της 
Κοινότητας.

Όταν η γλώσσα αυτή δεν είναι η 
πρωτότυπη γλώσσα της σύμβασης, το 
κείμενο που διατίθεται στον καταναλωτή 
πρέπει να είναι μια επικυρωμένη 
μετάφραση. Στην περίπτωση αυτή, 
παρέχεται στον καταναλωτή και το 
κείμενο της σύμβασης στην πρωτότυπη 
γλώσσα.
1α. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να 
αποποιηθεί τα δικαιώματα του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου 1 και να 
επιλέξει μια διαφορετική γλώσσα, υπό τον 
όρο ότι αυτή είναι μια από τις επίσημες 
γλώσσες της Κοινότητας. Η αποποίηση 
αυτή πραγματοποιείται εγγράφως.

2. Οι γραπτές πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της 
σύμβασης και δεν μεταβάλλονται εκτός 
ρητής συμφωνίας των συμβαλλόμενων 
μερών ή αν οι αλλαγές επέρχονται για 
λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση του 
εμπόρου.

2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 3α παράγραφος 1 αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης και δεν 
μεταβάλλονται εκτός ρητής συμφωνίας 
των συμβαλλόμενων μερών ή αν οι 
αλλαγές επέρχονται για λόγους 
ανεξάρτητους από τη βούληση του 
εμπόρου.

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

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

Η σύμβαση πρέπει να αναφέρει ρητά αυτές Η σύμβαση πρέπει να αναφέρει ρητά αυτές 
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τις μεταβολές. τις μεταβολές.

2α. Εκτός από τις πληροφορίες σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 3α, η 
σύμβαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
στοιχεία:
(α) την ταυτότητα και τον τόπο κατοικίας 
των συμβαλλομένων μερών·
(β) την ημερομηνία και τον τόπο σύναψης 
της σύμβασης·
Τη σύμβαση υπογράφουν αμφότερα τα 
συμβαλλόμενα μέρη.

3. Πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης, ο έμπορος εφιστά ρητώς την 
προσοχή του καταναλωτή στην ύπαρξη του 
δικαιώματος υπαναχώρησης και στην 
προθεσμία υπαναχώρησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 καθώς και στην απαγόρευση 
προκαταβολής στη διάρκεια της 
προθεσμίας υπαναχώρησης, που 
αναφέρεται στο άρθρο 6.

3. Πριν από την σύναψη της 
σύμβασης, ο έμπορος εφιστά την προσοχή 
του καταναλωτή στην ύπαρξη του 
δικαιώματος υπαναχώρησης και στην 
προθεσμία υπαναχώρησης που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 καθώς και στην απαγόρευση 
προκαταβολής στη διάρκεια της 
προθεσμίας υπαναχώρησης, που 
αναφέρεται στο άρθρο 6.

Οι αντίστοιχες συμβατικές ρήτρες 
υπογράφονται ξεχωριστά από τον 
καταναλωτή.

Οι αντίστοιχες συμβατικές ρήτρες και οι 
πληροφορίες του άρθρου 3α, παράγραφος 
1 υπογράφονται ξεχωριστά από τον 
καταναλωτή.

Η σύμβαση συνοδεύεται από ένα 
αποσπώμενο έντυπο σύμφωνα με το 
παράρτημα VΙ, με το οποίο διευκολύνεται 
η άσκηση του δικαιώματος 
υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 6.
3α. Ο καταναλωτής λαμβάνει αντίγραφο 
της σύμβασης κατά το χρόνο σύναψης 
της σύμβασης.
3β. Όταν μια σύμβαση χρονομεριστικής 
μίσθωσης χρηματοδοτείται με δάνειο, για 
την ύπαρξη του οποίου έχει ενημερωθεί ο 
έμπορος, η σύμβαση χρονομεριστικής 
μίσθωσης θεωρείται ότι έχει συναφθεί 
υπό τον όρο ότι το δάνειο έχει χορηγηθεί 
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υπαναχώρησης του άρθρου 5 
παράγραφος 1.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στο πλέον πρόσφατο κείμενο του Συμβουλίου. Ωστόσο έχουν 
επέλθει τροποποιήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί μεγαλύτερη σαφήνεια και να 
αντιμετωπιστεί το σύνθετο πρόβλημα των γλωσσών. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι θα 
προκύψουν αναπόφευκτα καταστάσεις στις οποίες ο έμπορος θα έχει να αντιμετωπίσει 
καταναλωτές από πολλά διαφορετικά κράτη μέλη, θα ήταν μη ρεαλιστικό και αθέμιτο να 
θεσπιστεί μια απαίτηση η οποία θα κατέληγε ενδεχομένως σε αβεβαιότητα δικαίου. Η απαίτηση 
της επικυρωμένης μετάφρασης παρέχει στον καταναλωτή σχετική ασφάλεια.

Στα κράτη μέλη πρέπει να επιτραπεί να διατηρήσουν την τρέχουσα επιλογή τους να θεσπίζουν 
αυστηρότερους διαδικαστικούς κανόνες για την εξασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών 
κατά τη σύναψη συμβάσεων.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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.

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 ιε) του 
παραρτήματος Ι, στο παράρτημα ΙΙ, στα 
στοιχεία (α) έως (θ) του παραρτήματος 
ΙΙΙ, στα στοιχεία (α) έως (ζ) του 
παραρτήματος ΙV) ή στα στοιχεία (α) έως 
(ια) του παραρτήματος V, αλλά οι 
πληροφορίες παρέχονται γραπτώς εντός 
τριών μηνών από την σύναψη της 
σύμβασης, η προθεσμία υπαναχώρησης 
αρχίζει από την ημερομηνία λήψης αυτών 
των πληροφοριών από τον καταναλωτή.

3. Αν οι πληροφορίες που 3. Αν οι πληροφορίες που 
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αναφέρονται στα 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.

αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ιε) του 
παραρτήματος Ι, στο παράρτημα ΙΙ, στα 
στοιχεία (α) έως (θ) του παραρτήματος 
ΙΙΙ, στα στοιχεία (α) έως (ζ) του 
παραρτήματος ΙV) ή στα στοιχεία (α) έως 
(ια) του παραρτήματος V δεν 
παρασχεθούν γραπτώς εντός τριών μηνών 
από την σύναψη της σύμβασης, η 
προθεσμία υπαναχώρησης εκπνέει τρεις 
μήνες και δεκατέσσερις ημερολογιακές 
ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της 
σύμβασης.

4. Αν ο καταναλωτής σκοπεύει να 
ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης 
πρέπει, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας, να ενημερώσει το πρόσωπο τα 
στοιχεία του οποίου αναγράφονται στη 
σύμβαση για την πρόθεσή του, σύμφωνα 
με το στοιχείο ιστ) του παραρτήματος Ι.
Σε περίπτωση που η κοινοποίηση 
αποσταλεί γραπτώς, θεωρείται 
εμπρόθεσμη αν η αποστολή της 
πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη της 
προθεσμίας.

4. Αν ο καταναλωτής σκοπεύει να 
ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης 
πρέπει, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας, να ενημερώσει αποδεδειγμένα 
το πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου 
αναγράφονται στη σύμβαση και στο 
αποσπώμενο έντυπο που επισυνάπτεται 
για την πρόθεσή του. Σε περίπτωση που η 
κοινοποίηση αποσταλεί γραπτώς, 
θεωρείται εμπρόθεσμη αν η αποστολή της 
πραγματοποιηθεί πριν τη λήξη της 
προθεσμίας.

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

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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντανακλά το κείμενο που συζητείται επί του παρόντος στο Συμβούλιο.
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Tα 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. Tα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
για κάθε χρονομεριστική μίσθωση και 
μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών 
απαγορεύεται κάθε προκαταβολή, παροχή 
εγγυήσεων, κράτηση ποσού σε 
λογαριασμούς, 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.

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 προκαταβολή, 
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.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή προσαρμόζει το αρχικό κείμενο με το κείμενο που εξετάζεται επί του 
παρόντος στο Συμβούλιο.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος (νέος) να προστεθεί μετά το Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 2: Ειδικές διατάξεις για 
μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Πληρωμές για μακροπρόθεσμα προϊόντα 

διακοπών
Πληρωμές για μακροπρόθεσμα προϊόντα 
διακοπών διάρκειας μεταξύ 18 μηνών και 
10 ετών καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες 
δόσεις, όπου η δεύτερη και η τρίτη δόση 
καθίστανται ληξιπρόθεσμες μετά την 
πάροδο του ενός τρίτου και των δύο 
τρίτων αντιστοίχως της διάρκειας της 
σύμβασης. 
Πληρωμές για μακροπρόθεσμα προϊόντα 
διακοπών διάρκειας άνω των 10 ετών 
καταβάλλονται σε πέντε ισόποσες δόσεις, 
όπου η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη και η 
πέμπτη δόση καθίστανται ληξιπρόθεσμες 
μετά την πάροδο του ενός πέμπτου, των 
δύο πέμπτων, των τριών πέμπτων και 
των τεσσάρων πέμπτων αντιστοίχως της 
διάρκειας της σύμβασης.

Αιτιολόγηση

Υφίσταται μια καταχρηστική πρακτική σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές πείθονται να 
καταβάλλουν προκαταβολικά μεγάλα χρηματικά ποσά για μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών, 
ενώ το υποσχεθέν όφελος αποδεικνύεται σε μεγάλο βαθμό απατηλό. Δεδομένου ότι οι αρχικοί 
πωλητές των προϊόντων αυτών ενδέχεται να μην μπορούν να ανιχνευθούν ή να έχουν 
εξαφανιστεί από το προσκήνιο κατά το χρόνο κατά τον οποίο ο καταναλωτής αναζητεί έννομη 
προστασία, με αποτέλεσμα όλες οι ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο καταναλωτής για τη 
διάρρηξη της σύμβασης να είναι αναποτελεσματικές, το εν λόγω σύστημα της σταδιακής 
αποπληρωμής θα προσέφερε μια χρήσιμη διασφάλιση.
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Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6β
Με την επιφύλαξη του δικαιώματος 
υπαναχώρησης του άρθρου 5, ο 
καταναλωτής μπορεί να υπαναχωρήσει 
μονομερώς από μια σύμβαση για ένα 
μακροπρόθεσμο προϊόν διακοπών, χωρίς 
να υποχρεούται να καταβάλει ποινική 
ρήτρα, εφόσον προβαίνει στη σχετική 
ειδοποίηση εντός 14 ημερών μετά την 
εκπνοή μιας προθεσμίας καταβολής 
δόσης κατά την έννοια του άρθρου 6α.
Το δικαίωμα αυτό δεν θίγει άλλα 
δικαιώματα καταγγελίας της σύμβασης 
βάσει του εφαρμοστέου δικαίου.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6γ
Οι πάροχοι μακροπρόθεσμων προϊόντων 
διακοπών συνάπτουν ασφάλιση αστικής 
ευθύνης προκειμένου να καλυφθούν 
έναντι αξιώσεων των καταναλωτών λόγω 
μη εκπλήρωσης ή ελαττωματικής 
εκπλήρωσης των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων καθώς και λόγω άλλων 
ελαττωμάτων. 
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Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Τίτλος (νέος) να προστεθεί μετά το άρθρο 6γ και πριν το άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 3: Λήξη δευτερευουσών 
συμβάσεων και άλλες γενικές διατάξεις

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
αν η νομοθεσία που διέπει τη σύμβαση 
είναι η νομοθεσία ενός κράτους μέλους, 
τυχόν συμβατικές ρήτρες βάσει των 
οποίων ο καταναλωτής αποποιείται τα
δικαιώματά του, όπως ορίζεται στην
παρούσα οδηγία, δεν είναι δεσμευτικές.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, 
αν η νομοθεσία που διέπει τη σύμβαση 
είναι η νομοθεσία ενός κράτους μέλους, ο 
καταναλωτής δεν μπορεί να αποποιηθεί 
τα δικαιώματα που του έχουν 
μεταβιβαστεί με την παρούσα οδηγία, 
εκτός εάν αυτή ορίζει άλλως.

2. Ανεξαρτήτως της εφαρμοστέας 
νομοθεσίας, ο καταναλωτής δεν στερείται 
την προστασία που του χορηγεί η 
παρούσα οδηγία αν η εν λόγω ακίνητη 
ιδιοκτησία βρίσκεται στο έδαφος 
κράτους μέλους ή αν η σύμβαση έχει 
συναφθεί σε ένα κράτος μέλος.

Αιτιολόγηση

Η ρύθμιση αυτή καλύπτεται πλέον από τα νέα άρθρα 8α και 8β.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α
Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία.
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1. Το εφαρμοστέο δίκαιο σε συμβάσεις 
που αφορούν χρονομεριστική μίσθωση ή 
μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών 
καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ..../2008 (Ρώμη Ι). 
2. Τα δικαστήρια που είναι αρμόδια για 
την επίλυση διαφορών που προκύπτουν 
από χρονομεριστικές μισθώσεις ή 
μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
παράπλευρων ή δευτερευουσών σχέσεων, 
ορίζονται σύμφωνα με το τμήμα 4, για τις 
καταναλωτικές συμβάσεις του 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 
44/2001, εκτός εάν οι διαφορές αφορούν 
την ύπαρξη, το είδος ή την έκταση ενός 
εμπράγματου δικαιώματος.

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνιση αυτή κρίνεται επιθυμητή προκειμένου να αποφεύγονται περιττές συγκρούσεις και 
προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8β
Αναγκαστικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
σχετικά με την προθεσμία υπαναχώρησης 
και τις απαιτήσεις ενημέρωσης 
θεωρούνται ως διατάξεις από τις οποίες 
δεν μπορεί να υπάρξει συμβατική 
παρέκκλιση κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ..../2008 (Ρώμη Ι).

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της νομικής κατάστασης.
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Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα Ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 2

Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
3α παράγραφος 1

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΜΠΟΡΟ

α) Ταυτότητα και κατοικία των 
συμβαλλόμενων μερών, με ακριβή 
αναφορά της νομικής ιδιότητας που έχει 
ο έμπορος κατά τη στιγμή της σύναψης 
της σύμβασης, υπογραφές των 
συμβαλλόμενων μερών και ημερομηνία 
και τόπος σύναψης της σύμβασης·

α) Ταυτότητα και κατοικία του 
εμπόρου·

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΚΤΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

β) ακριβής φύση του δικαιώματος το 
οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης 
και ρήτρα που αναφέρει τους όρους υπό 
τους οποίους το δικαίωμα αυτό ασκείται 
στο έδαφος των κρατών μελών όπου 
βρίσκεται το ή τα ακίνητα, καθώς και αν 
πληρούνται οι όροι αυτοί ή, σε αντίθετη 
περίπτωση, ποιοι όροι δεν πληρούνται 
ακόμη·

β) ακριβής φύση του δικαιώματος το 
οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης 
και ρήτρα που αναφέρει τους όρους υπό 
τους οποίους το δικαίωμα αυτό ασκείται 
στο έδαφος των κρατών μελών όπου 
βρίσκεται το ή τα ακίνητα, καθώς και αν 
πληρούνται οι όροι αυτοί ή, σε αντίθετη 
περίπτωση, ποιοι όροι δεν πληρούνται 
ακόμη·

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 
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εγκαταστάσεων·

δ) υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρικό, 
ύδρευση, συντήρηση, αποκομιδή 
απορριμμάτων) στις οποίες έχει ή θα έχει 
πρόσβαση ο αγοραστής και όροι της 
πρόσβασης αυτής

ε) κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, 
όπως πισίνα, σάουνα κ.λπ., στις οποίες ο 
καταναλωτής έχει ή θα έχει, 
ενδεχομένως, πρόσβαση και όροι της 
πρόσβασης αυτής

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

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·

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·

γ) 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·

δ) όταν η σύμβαση θεσπίζει δικαιώματα 
χρήσης ενός καταλύματος που επιλέγεται 
από μια σειρά καταλυμάτων, 
πληροφορίες για όλους τους περιορισμούς 
στην ικανότητα του καταναλωτή να 
χρησιμοποιήσει, οποτεδήποτε, 
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οποιοδήποτε κατάλυμα από μια σειρά 
καταλυμάτων·

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)·

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

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·

ιβ) αναφορά της γλώσσας/των 
γλωσσών στις οποίες μπορεί να 
πραγματοποιείται η επικοινωνία μετά την 
πώληση για θέματα που αφορούν τη 
σύμβαση, για παράδειγμα για τις 
αποφάσεις διαχείρισης, την αύξηση των 
δαπανών και το χειρισμό των ερωτήσεων 
και των καταγγελιών·

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 
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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·

ιδ) πληροφορίες σχετικά με την 
απαγόρευση προκαταβολής στη διάρκεια 
της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη 
σύμβαση, την οποία διαθέτει ο 
καταναλωτής σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφοι 1 έως 3·

ιε) αναφορά του προσώπου στο οποίο 
αποστέλλεται η κοινοποίηση της 
υπαναχώρησης και του τρόπου 
αποστολής·

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

ιζ) δυνατότητα εξώδικης επίλυσης 
διαφορών.

ΙΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ

ε) αν η σύμβαση αφορά 
συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία, 
ακριβής περιγραφή αυτής της 
ιδιοκτησίας και της τοποθεσίας στην 
οποία βρίσκεται μαζί με, εάν χρειάζεται, 
λεπτομέρειες και αντίγραφα κτηματικού 
μητρώου, δημόσιου μητρώου, 
κτηματολογίου ή ισότιμης καταχώρισης 
που αφορά την ιδιοκτησία· 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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στ) υπηρεσίες (π.χ. ηλεκτρικό, νερό, 
συντήρηση, αποκομιδή απορριμμάτων) 
στις οποίες έχει ή θα έχει πρόσβαση ο 
αγοραστής και όροι της πρόσβασης 
αυτής

ζ) ενδεχομένως, κοινόχρηστες 
εγκαταστάσεις, όπως πισίνα, σάουνα 
κ.λπ., στις οποίες ο καταναλωτής έχει ή 
θα έχει, ενδεχομένως, πρόσβαση και όροι 
της πρόσβασης αυτής

ΙV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ

(η) το τίμημα που οφείλει να καταβάλλει 
ο καταναλωτής·

(θ) στοιχεία για το ποσό που θα 
καταβάλλει ο καταναλωτής για υπηρεσίες 
(π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, συντήρηση, 
αποκομιδή σκουπιδιών)·

(ι) ενδεχομένως, στοιχεία για το ποσό που 
θα καταβάλλει ο καταναλωτής για κοινές 
εγκαταστάσεις όπως πισίνα ή σάουνα, 
στις οποίες ο καταναλωτής έχει ή μπορεί 
να έχει πρόσβαση·

(ια) ακριβής περιγραφή του τρόπου 
υπολογισμού των δαπανών που 
συνδέονται με τη σύμβαση 
χρονομεριστικής μίσθωσης· ακριβής 
περιγραφή του τρόπου κατανομής των 
δαπανών μεταξύ των καταναλωτών 
καθώς και του τρόπου και της 
συχνότητας αύξησης των δαπανών 
αυτών· μέθοδος υπολογισμού του ποσού 
των επιβαρύνσεων που συνδέονται με 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)·

(ιβ) ενδεχομένως, πληροφορίες για τυχόν 
ύπαρξη επιβαρύνσεων, υποθηκών, 
εμπραγμάτων βαρών ή άλλου βάρους που 
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έχει καταγραφεί σε σχέση με τους τίτλους 
του καταλύματος·

(ιγ) δήλωση ότι ο καταναλωτής δεν 
αναλαμβάνει άλλες δαπάνες ή 
υποχρεώσεις επιπλέον όσων ορίζει η 
σύμβαση·

V. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(ιδ) πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα 
υπαναχώρησης από τη σύμβαση και τις 
συνέπειες της 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
και συνέπειες της καταγγελίας αυτής·

(ιε) πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο 
στο οποίο αποστέλλεται η κοινοποίηση 
της υπαναχώρησης και του τρόπου 
αποστολής·

(ιστ) οι όροι καταγγελίας της σύμβασης, 
οι συνέπειες της καταγγελίας και 
πληροφορίες για ενδεχόμενη ευθύνη του 
καταναλωτή για τυχόν δαπάνες που 
ενδέχεται να προκύψουν από την 
καταγγελία·

(ιζ) πληροφορίες σχετικά με την 
απαγόρευση προκαταβολής στη διάρκεια 
της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη 
σύμβαση, την οποία διαθέτει ο 
καταναλωτής σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφοι 1 έως 3·

VΙ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

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

(ιθ) 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·

(κ) αναφορά της γλώσσας/των γλωσσών 
στις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται η 
επικοινωνία μετά την πώληση για θέματα 
που αφορούν τη σύμβαση, για 
παράδειγμα για τις αποφάσεις 
διαχείρισης, την αύξηση των δαπανών 
και το χειρισμό των ερωτήσεων και των 
καταγγελιών

(κα) πληροφορίες για τους κώδικες 
συμπεριφοράς, όταν ο έμπορος είναι 
συμβαλλόμενο μέρος κωδίκων 
συμπεριφοράς·

(κβ) ενδεχομένως, πληροφορίες για τη 
δυνατότητα εξώδικής επίλυσης 
διαφορών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντιστοιχεί στο πλέον πρόσφατο κείμενο του Συμβουλίου. Η παροχή αυτών 
των πληροφοριών θα προστατεύσει περαιτέρω τους καταναλωτές έναντι ψευδών ισχυρισμών 
ως προς την ιδιοκτησία ή τους τίτλους της.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσθετες απαιτήσεις για τα καταλύματα 
που βρίσκονται υπό κατασκευή, σύμφωνα 
με το άρθρο 3

Πρόσθετες απαιτήσεις για τα καταλύματα 
που βρίσκονται υπό κατασκευή, σύμφωνα 
με το άρθρο 3α



AD\715942EL.doc 33/42 PE400.443v02-00

EL

α) στάδιο αποπεράτωσης του 
καταλύματος και των υπηρεσιών που 
καθιστούν το ακίνητο λειτουργικό 
(συνδέσεις φυσικού αερίου, ηλεκτρικού 
ρεύματος, νερού και τηλεφώνου)·

α) στάδιο αποπεράτωσης του 
καταλύματος και των υπηρεσιών που 
καθιστούν το ακίνητο λειτουργικό 
(συνδέσεις φυσικού αερίου, ηλεκτρικού
ρεύματος, νερού και τηλεφώνου) και 
εγκαταστάσεις στις οποίες ο 
καταναλωτής θα έχει πρόσβαση·

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) προθεσμία αποπεράτωσης του 
καταλύματος και των υπηρεσιών που 
καθιστούν το ακίνητο λειτουργικό 
(συνδέσεις φυσικού αερίου, ηλεκτρικού
ρεύματος, νερού και τηλεφώνου) και 
εγκαταστάσεις στις οποίες ο 
καταναλωτής θα έχει πρόσβαση·

γ) αν πρόκειται για συγκεκριμένο 
ακίνητο, αριθμός άδειας οικοδομής και 
πλήρης ονομασία και διεύθυνση της 
αρμόδιας αρχής/ των αρμόδιων αρχών·

γ) ενδεχομένως, αριθμός άδειας 
οικοδομής και πλήρης ονομασία και 
διεύθυνση της αρμόδιας αρχής/ των 
αρμόδιων αρχών, εάν η σύμβαση αφορά 
συγκεκριμένο ακίνητο·

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

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

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντιστοιχεί στο πλέον πρόσφατο κείμενο του Συμβουλίου.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 2

Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
3α παράγραφος 1
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΜΠΟΡΟ

α) Ταυτότητα και κατοικία των α) Ταυτότητα και κατοικία του 
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συμβαλλόμενων μερών, με ακριβή 
αναφορά της νομικής ιδιότητας που έχει 
ο έμπορος κατά τη στιγμή της σύναψης 
της σύμβασης, υπογραφές των 
συμβαλλόμενων μερών και ημερομηνία 
και τόπος σύναψης της σύμβασης·

εμπόρου καθώς και η νομική του 
ιδιότητα·

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΚΤΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

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

β) ακριβής φύση και περιεχόμενο του 
δικαιώματος το οποίο αποτελεί 
αντικείμενο της σύμβασης και ακριβής 
περιγραφή των δικαιωμάτων που έχουν 
μεταβιβαστεί στον καταναλωτή σύμφωνα 
με τη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν περιορισμών στην ικανότητα του 
καταναλωτή να απολαύσει τα 
δικαιώματα αυτά (π.χ. περιορισμένη 
διαθεσιμότητα ή προσφορές με βάση την 
αρχή "όποιος προλάβει πρώτος" ή 
χρονικοί περιορισμοί σε μια συγκεκριμένη 
έκπτωση)·

γ) 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·

γ) 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·

ΙΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ

δ) τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο 
καταναλωτής·

δ) τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο 
καταναλωτής, συμπεριλαμβανομένων των 
τακτικών δαπανών·

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

ε) μια δήλωση ότι ο καταναλωτής δεν 
αναλαμβάνει άλλες δαπάνες ή 
υποχρεώσεις επιπλέον όσων ορίζει η 
σύμβαση·

στ) αναφορά της γλώσσας/των 
γλωσσών στις οποίες μπορεί να 
πραγματοποιείται η επικοινωνία μετά την 
πώληση για θέματα που αφορούν τη 
σύμβαση, για παράδειγμα για το χειρισμό 
των ερωτήσεων και των καταγγελιών·
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ΙV. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ζ) 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·

(στ) πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα 
υπαναχώρησης από τη σύμβαση και τις 
συνέπειες της υπαναχώρησης αυτής·
ενδεχομένως, πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο καταγγελίας τυχόν σύμβασης 
πίστωσης και της δευτερεύουσας 
σύμβασης που συνδέεται με τη σύμβαση 
σε περίπτωση υπαναχώρησης από αυτήν
και συνέπειες αυτής της καταγγελίας·

η) πληροφορίες σχετικά με την 
απαγόρευση προκαταβολής στη διάρκεια 
της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη 
σύμβαση, την οποία διαθέτει ο 
καταναλωτής σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφοι 1 έως 3·
θ) αναφορά του προσώπου στο οποίο 
αποστέλλεται η κοινοποίηση της 
υπαναχώρησης και του τρόπου αποστολής·

(ζ) στοιχεία για το πρόσωπο στο 
οποίο αποστέλλεται η κοινοποίηση της 
υπαναχώρησης και του τρόπου αποστολής·

(η) οι όροι καταγγελίας της σύμβασης, οι 
συνέπειες της καταγγελίας και 
πληροφορίες για ενδεχόμενη ευθύνη του 
καταναλωτή για τυχόν δαπάνες που 
ενδέχεται να προκύψουν από την 
καταγγελία·

(θ) πληροφορίες σχετικά με την 
απαγόρευση προκαταβολής στη διάρκεια 
της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη 
σύμβαση, την οποία διαθέτει ο 
καταναλωτής σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφοι 1 έως 3·
V. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(ι) αναφορά της γλώσσας/των γλωσσών 
στις οποίες μπορεί να πραγματοποιείται η 
επικοινωνία μετά την πώληση για θέματα 
που αφορούν τη σύμβαση, για 
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παράδειγμα κατά το χειρισμό των 
ερωτήσεων και των καταγγελιών·

ι) ύπαρξη, περιεχόμενο, έλεγχος και 
επιβολή κωδίκων συμπεριφοράς·

(ια) όταν ο έμπορος είναι συμβαλλόμενο 
μέρος κωδίκων συμπεριφοράς, 
πληροφορίες για τους κώδικες αυτούς·

ια) δυνατότητα εξώδικης επίλυσης 
διαφορών.

(ιβ) ενδεχομένως, πληροφορίες για 
δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντιστοιχεί στο πλέον πρόσφατο κείμενο του Συμβουλίου.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 2

Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
3α παράγραφος 1
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΜΠΟΡΟ

α) Ταυτότητα και κατοικία των 
συμβαλλόμενων μερών, με ακριβή 
αναφορά της νομικής ιδιότητας που έχει 
ο έμπορος κατά τη στιγμή της σύναψης 
της σύμβασης, υπογραφές των 
συμβαλλόμενων μερών και ημερομηνία 
και τόπος σύναψης της σύμβασης·

α) Ταυτότητα και κατοικία του 
εμπόρου και η νομική ιδιότητά του:

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(β) ακριβής περιγραφή των υπηρεσιών 
που παρέχονται σύμφωνα με τη σύμβαση 
(π.χ. εμπορία)
ΙΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ

β) το τίμημα που οφείλει να 
καταβάλει ο καταναλωτής για τις 
υπηρεσίες μεταπώλησης·

(γ) το τίμημα που οφείλει να 
καταβάλει ο καταναλωτής για τις 
υπηρεσίες μεταπώλησης·

γ) μια ρήτρα που να προβλέπει ότι ο 
καταναλωτής δεν αναλαμβάνει άλλες 

(δ) δήλωση ότι ο καταναλωτής δεν 
αναλαμβάνει άλλες δαπάνες ή 



AD\715942EL.doc 37/42 PE400.443v02-00

EL

δαπάνες ή υποχρεώσεις επιπλέον όσων 
ορίζει η σύμβαση·

υποχρεώσεις επιπλέον όσων ορίζει η 
σύμβαση·

δ) αναφορά της γλώσσας/των 
γλωσσών στις οποίες μπορεί να 
πραγματοποιείται η επικοινωνία με τον 
έμπορο, για παράδειγμα για το χειρισμό 
των ερωτήσεων και των καταγγελιών·

ΙV. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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 συνέπειες της υπαναχώρησης αυτής·

στ) πληροφορίες για την απαγόρευση 
προκαταβολής έως την πραγματοποίηση 
της πώλησης ή την κατ’ άλλο τρόπο λύση 
της σύμβασης μεταπώλησης·
ζ) αναφορά του προσώπου στο οποίο 
αποστέλλεται η κοινοποίηση της 
υπαναχώρησης και του τρόπου αποστολής·

(στ) στοιχεία σχετικά με το πρόσωπο 
στο οποίο αποστέλλεται η κοινοποίηση της 
υπαναχώρησης και του τρόπου αποστολής·

(ζ) οι όροι καταγγελίας της σύμβασης, οι 
συνέπειες της καταγγελίας και 
πληροφορίες για ενδεχόμενη ευθύνη του 
καταναλωτή για τυχόν δαπάνες που 
ενδέχεται να προκύψουν από την 
καταγγελία
(η) πληροφορίες σχετικά με την 
απαγόρευση προκαταβολής έως ότου 
υλοποιηθεί η πώληση ή καταγγελθεί η 
σύμβαση μεταπώλησης·
V. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(θ) αναφορά της γλώσσας/ των γλωσσών 
στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
επικοινωνία με τον έμπορο, π.χ. για το 
χειρισμό των ερωτήσεων και των 
καταγγελιών·

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

(ι) πληροφορίες για τους κώδικες 
συμπεριφοράς, όταν ο έμπορος είναι 
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συμβαλλόμενο μέρος κωδίκων 
συμπεριφοράς·

θ) δυνατότητα εξώδικης επίλυσης 
διαφορών.

(ια) ενδεχομένως πληροφορίες για τη 
δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντιστοιχεί στο πλέον πρόσφατο κείμενο του Συμβουλίου.

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα V

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
3 παράγραφος 2

Πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
3α παράγραφος 1
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΜΠΟΡΟ

α) Ταυτότητα και κατοικία των 
συμβαλλόμενων μερών, με ακριβή 
αναφορά της νομικής ιδιότητας που έχει 
ο έμπορος κατά τη στιγμή της σύναψης 
της σύμβασης, υπογραφές των 
συμβαλλόμενων μερών και ημερομηνία 
και τόπος σύναψης της σύμβασης·

α) Ταυτότητα και κατοικία του 
εμπόρου και η νομική ιδιότητά

ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΚΤΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

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

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

γ) 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) εξήγηση του τρόπου με τον οποίο 
λειτουργεί το σύστημα ανταλλαγής και 
των δυνατοτήτων και τρόπων 
ανταλλαγής, καθώς και αναφορά του 
αριθμού των διαθέσιμων θερέτρων και 
του αριθμού όσων συμμετέχουν στο 
σύστημα ανταλλαγής, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
περιορισμών στη διαθεσιμότητα ενός 
ιδιαιτέρου καταλύματος που έχει επιλεγεί 
από τον καταναλωτή, για παράδειγμα 
κατά τη διάρκεια περιόδων αιχμής της 
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ζήτησης και/ή της ενδεχόμενης ανάγκης 
κράτησης εκ των προτέρων και αναφορές 
τυχόν περιορισμών των χρονομεριδίων 
που έχουν κατατεθεί στο σύστημα 
ανταλλαγής από τον καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεχομένως, 
περιορισμών βάσει του αριθμού των 
πόντων που κατέχει ο καταναλωτής ή 
που έχουν χορηγηθεί σε αυτόν καθώς και 
μια σειρά συγκεκριμένων παραδειγμάτων 
δυνατοτήτων ανταλλαγής·

δ) 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·

δ) 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·

ΙΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ
(ε) 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
ΙV. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ

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 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)·

(στ) τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο 
καταναλωτής για τη συμμετοχή στο 
σύστημα ανταλλαγής και τέλη ανανέωσης 
καθώς και το τρέχον τίμημα για κάθε 
ανταλλαγή·

(ζ) πληροφορίες σχετικά με την 
υποχρέωση του εμπόρου να παράσχει 
στοιχεία πριν από την πραγματοποίηση 
μιας ανταλλαγής, όσον αφορά κάθε 
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προτεινόμενη ανταλλαγή και κάθε 
πρόσθετη επιβάρυνση στην οποία θα 
υποβληθεί ο καταναλωτής λόγω της 
ανταλλαγής·

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

(η) δήλωση ότι ο καταναλωτής δεν 
αναλαμβάνει άλλες δαπάνες ή 
υποχρεώσεις επιπλέον όσων ορίζει η 
σύμβαση·

ζ) αναφορά της γλώσσας/των 
γλωσσών στις οποίες μπορεί να 
πραγματοποιείται η επικοινωνία με τον 
έμπορο, για παράδειγμα για το χειρισμό 
ερωτήσεων και των καταγγελιών·
η) επεξήγηση του τρόπου λειτουργίας 
του συστήματος ανταλλαγής· 
δυνατότητες και τρόποι ανταλλαγής, 
αναφορά του αριθμού των διαθέσιμων 
τουριστικών συγκροτημάτων και του 
αριθμού μελών του συστήματος 
ανταλλαγής, καθώς και παραδείγματα 
συγκεκριμένων δυνατοτήτων ανταλλαγής·

V. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

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 
αυτής, ενδεχομένως, πληροφορίες σχετικά 
με τον τρόπο καταγγελίας τυχόν σύμβασης 
πίστωσης και της δευτερεύουσας 
σύμβασης που συνδέεται με τη σύμβαση 
σε περίπτωση υπαναχώρησης από αυτήν 
και συνέπειες αυτής της καταγγελίας·

(ι) πληροφορίες σχετικά με το πρόσωπο 
στο οποίο αποστέλλεται η κοινοποίηση 
της υπαναχώρησης και του τρόπου 
αποστολής·

ι) πληροφορίες σχετικά με την 
απαγόρευση προκαταβολής στη διάρκεια 

(ια) πληροφορίες σχετικά με την 
απαγόρευση προκαταβολής στη διάρκεια 
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της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη 
σύμβαση, την οποία διαθέτει ο 
καταναλωτής σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφοι 1 έως 3·

της προθεσμίας υπαναχώρησης από τη 
σύμβαση, την οποία διαθέτει ο 
καταναλωτής σύμφωνα με το άρθρο 5 
παράγραφοι 1 έως 3·

VI. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ια) αναφορά του προσώπου στο οποίο 
αποστέλλεται η κοινοποίηση της 
υπαναχώρησης και του τρόπου 
αποστολής·

(ιβ) αναφορά της γλώσσας/ των γλωσσών 
στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
επικοινωνία με τον έμπορο, π.χ. για το 
χειρισμό των ερωτήσεων και των 
καταγγελιών·

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

(ιγ) πληροφορίες για τους κώδικες 
συμπεριφοράς, όταν ο έμπορος είναι 
συμβαλλόμενο μέρος κωδίκων 
συμπεριφοράς·

ιγ) δυνατότητα εξώδικης επίλυσης 
διαφορών.

(ιδ) ενδεχομένως, πληροφορίες για 
δυνατότητα εξώδικης επίλυσης διαφορών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντιστοιχεί στο πλέον πρόσφατο κείμενο του Συμβουλίου.
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