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Εισαγωγή

Η έγκριση της Οδηγίας 94/47/EΚ και η ανάπτυξη της αυτορρύθμισης εκ μέρους του
επαγγελματικού κλάδου έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του αριθμού των καταγγελιών 
σχετικά με την παραδοσιακή χρονομεριστική μίσθωση.

Ωστόσο, μετά την έγκριση της Οδηγίας 94/47/EΚ, έχουν αναπτυχθεί με γοργό ρυθμό νέα 
μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών, εν μέρει για παράκαμψη της νομοθεσίας. Αυτό το
γεγονός προκάλεσε πολυάριθμες καταγγελίες εκ μέρους των καταναλωτών εφόσον το υψηλό
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, που προέκυπτε από την οδηγία για την 
χρονομεριστική μίσθωση, δεν ισχύει για αυτά τα νέα προϊόντα, με αποτέλεσμα να 
δημιουργείται κακή φήμη για τον κλάδο της παραδοσιακής χρονομεριστικής μίσθωσης.

Το 2002 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα που ζητούσε από την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση για την επίλυση των προβλημάτων σχετικά με τέτοια νέα προϊόντα. Μετά
από διαδικασία διαβούλευσης και εκτίμηση των σχετικών επιπτώσεων η Επιτροπή υπέβαλε 
πρόταση για αναθεώρηση της Οδηγίας 94/47/EΚ τον Ιούνιο του 2007. Η εν λόγω πρόταση
περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών, διασφαλίζοντας έτσι 
υψηλό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές.

Επίσης, ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι καταναλωτές θα επιλυθούν εν 
μέρει από την υφιστάμενη και τη νέα νομοθεσία της ΕΕ, ιδιαίτερα από την Οδηγία 
(2005/29/EΚ) για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ωστόσο, η συγκεκριμένη οδηγία δεν έχει 
μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία ούτε έχει ορθώς εφαρμοσθεί από ορισμένα κράτη μέλη. 
Επιπλέον, η τρέχουσα αναθεώρηση του κεκτημένου των καταναλωτών προβλέπει τη
δημιουργία ενός οριζόντιου μέσου το οποίο θα θέτει γενικές διατάξεις σχετικά με την 
προστασία των καταναλωτών. Το ιδανικό θα ήταν η αναθεώρηση της Οδηγίας 94/47/EΚ να 
πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του οριζόντιου μέσου. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή
αποφάσισε ότι ο επείγων χαρακτήρας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές 
πιέζει για την έγκριση της Οδηγίας πριν από την έγκριση του οριζόντιου μέσου. Παρόλη την 
επανεξέταση του κεκτημένου των καταναλωτών, η πλήρης εναρμόνιση θα πρέπει να 
επιδιωχθεί στην αναθεώρηση της Οδηγίας 94/47/EΚ.

Χρονομεριστική μίσθωση

Ο εν λόγω τομέας έχει ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την Οδηγία 94/47/EΚ και από την
αυτορρύθμιση· πολλοί απατεώνες έμποροι σταμάτησαν τις δραστηριότητές τους στον τομέα. 
Επομένως, είναι βασικό να υπάρξει σαφής διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού
επαγγελματικού κλάδου της χρονομεριστικής μίσθωσης αφενός και του κλάδου των νέων 
μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών αφετέρου.

Μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών

Οι περισσότερες καταγγελίες καταναλωτών αφορούν αυτά τα νέα προϊόντα διακοπών, όπως
τα club διακοπών με τιμή προσφοράς. Συνεπώς, υπάρχει αδήριτη ανάγκη για ρύθμιση του
συγκεκριμένου τομέα, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί για τους καταναλωτές υψηλό επίπεδο 
προστασίας και να σταματήσει η πληγείσα υπόληψη των νομίμων επιχειρήσεων.
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Θέματα προς συζήτηση

Γενικές παρατηρήσεις

Θεμελιώδης προτεραιότητα του εισηγητή είναι να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα σε ένα
υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και στη δυνατότητα ανάπτυξής του κλάδου 
στην Ευρώπη. Ο επαγγελματικός κλάδος της χρονομεριστικής μίσθωσης ασχολείται, ως επί 
το πλείστον, με διασυνοριακές περιπτώσεις, άλλωστε αυτή είναι και η φύση του. Επομένως, η
πλήρης εναρμόνιση έχει βασική σημασία.

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν θα είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν όλα τα νέα 
προϊόντα κάτω από έναν σαφή ορισμό χωρίς ακούσια ρύθμιση άλλων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να μεταφέρουν και να 
επιβάλουν τη νομοθεσία της ΕΕ με καλύτερους ρυθμούς.

Προς όφελος της περαιτέρω συζήτησης στην επιτροπή, ο εισηγητής θα επιθυμούσε να 
προβάλει τα θέματα που απαιτούν λεπτομερή θεώρηση. Σε συνάρτηση με το πως θα
διαμορφωθεί η συζήτηση στην επιτροπή και με τις τεχνικές λεπτομέρειες της διαδικασίας στο 
Συμβούλιο, τόσο αυτά τα θέματα τόσο και άλλα ζητήματα που θα προκύψουν από τις 
συζητήσεις στην επιτροπή, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το αντικείμενο τροπολογιών εκ 
μέρους του εισηγητή.

Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1)

Το άρθρο 95 είναι η νομική βάση της παρούσας πρότασης, πράγμα που διασφαλίζει ίση 
προστασία για όλους τους καταναλωτές της ΕΕ, π.χ. σε σχέση με το δικαίωμα 
υπαναχώρησης. Ωστόσο, στο άρθρο 1, παράγραφος 2, δίδεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη 
να εφαρμόσουν εθνικές διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης. Αυτές οι 
εξαιρέσεις από την αρχή της πλήρους εναρμόνισης δημιουργούν αβεβαιότητα τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τον κλάδο. Επομένως, το άρθρο 1, παράγραφος 2, θα πρέπει να
διαγραφεί. Αυτή την προσέγγιση υποστηρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση
ιδίας πρωτοβουλίας για το κεκτημένο των καταναλωτών (έκθεση Patrie).

Ορισμοί (άρθρο 2)

Οι χρησιμοποιούμενοι στην παρούσα οδηγία ορισμοί θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν
ευρύτεροι προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση νέων προϊόντων που σχεδιάζονται για
παράκαμψη της οδηγίας· οι ορισμοί δεν θα πρέπει να καλύπτουν προϊόντα, αν δεν υπάρχει η 
σχετική πρόθεση. 

2.1 (α) Χρονομερίδιο

Η μείωση της χρονικής περιόδου σε ένα έτος θα μπορούσε να συμπεριλάβει συναλλαγές τις
οποίες η οδηγία δεν έχει την πρόθεση να καλύψει, όπως προκρατήσεις ξενοδοχείων για τις
οποίες απαιτείται προκαταβολή. Μερικά ξενοδοχεία προσφέρουν συστήματα δελτίων
έκπτωσης με ισχύ πλέον του ενός έτους. Η κάλυψη αυτής της δυνατότητας από την οδηγία
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για την χρονομεριστική μίσθωση δεν είναι σκόπιμη.

Ο παρών ορισμός δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει προϊόντα όπως οι κρατήσεις 
ξενοδοχείων. Παρόλο που η επιτροπή αποκλείει κάτι τέτοιο στην αιτιολογική της έκθεση, 
αυτό δεν είναι σαφές. Η διατύπωση "έναντι τιμήματος" δεν αποκλείει - κατά τη γνώμη του 
εισηγητή - κρατήσεις ξενοδοχείων από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

Η διατύπωση "καταλυμάτων" έχει πολύ ευρύτερη έννοια από ότι ήταν η αρχική πρόθεση. 
Από νομική άποψη, φαίνεται καλύτερα να χρησιμοποιηθεί η διατύπωση "κινητά και ακίνητα 
περιουσιακά στοιχεία σε περιοδική βάση".

2.1 (δ) Ανταλλαγή

Η σύμβαση ανταλλαγής αποτελεί από τη φύση της δευτερεύουσα σύμβαση. Επομένως, η
διατύπωση "να τροποποιεί" δεν φαίνεται ορθή.

2.1 (ζ) Δευτερεύουσες συμβάσεις

Επειδή η διατύπωση "δευτερεύουσες" δεν είναι ο κατάλληλος νομικός όρος για την
περιγραφή αυτών των συμβάσεων, ο εισηγητής θα πρότεινε τη διατύπωση "σχετικές" 

Ενημέρωση των καταναλωτών πριν από τη σύναψη της σύμβασης (άρθρο 3)

3.2

Η υποχρέωση του επαγγελματικού κλάδου να δίνει "σύντομα και ακριβή στοιχεία" στους
καταναλωτές προκαλεί σε υψηλό βαθμό αβεβαιότητα και οδηγεί, ενδεχομένως, σε 
"βομβαρδισμό" των καταναλωτών με πληροφορίες, πράγμα που δεν τους βοηθά να προβούν 
σε καλύτερη επιλογή.

3.3

Επειδή το άρθρο 3, παράγραφος 3 είναι ασαφές και φαίνεται περιττό, ο εισηγητής επιθυμεί τη 
διαγραφή του.

3.4

Η "ελεύθερη" επιλογή του καταναλωτή σχετικά με τις γλωσσικές απαιτήσεις θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε "επιβεβλημένη" επιλογή του καταναλωτή. Οι έμποροι που δεν διαθέτουν τις
πληροφορίες σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες, προσπαθούν ενδεχομένως, να πείσουν τους 
καταναλωτές να αποδεχθούν την γλώσσα που χρησιμοποιεί ο έμπορος. Η διατύπωση του
άρθρου 4 της Οδηγίας 94/47/EΚ θα αποτελούσε καλύτερη επιλογή.

Η σύμβαση (άρθρο 4)
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Το άρθρο 2 προβαίνει στη διαφοροποίηση μεταξύ κυρίων συμβάσεων και δευτερευουσών
συμβάσεων. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής θα ήθελε να προτείνει το διαχωρισμό του άρθρου 4 
σε δύο μέρη, το άρθρο 4 να αναφέρεται στις "κύριες συμβάσεις" και το άρθρο 5 (νέο) στις 
δευτερεύουσες συμβάσεις.

Το άρθρο 4 χρειάζεται μερικές περαιτέρω διευκρινίσεις. 

Δικαίωμα υπαναχώρησης (άρθρο 5)

5.1

Χρειάζεται σαφήνεια σε ό, τι αφορά την προθεσμία υπαναχώρησης (ημερολογιακές ημέρες).

5.2

Για αποσαφήνιση των απαιτήσεων ενημέρωσης ο έμπορας οφείλει να εξασφαλίζει περιεκτική 
λίστα επαλήθευσης.

Προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι το άρθρο 4.2 αναφέρει ότι οι παράγραφοι των
παραρτημάτων θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης ενώ αμφότερα τα άρθρα
5.2 και 5.3 προβλέπουν λύση όταν λείπει ένα αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης. Κατά τη
γνώμη του εισηγητή η σύμβαση είναι άχρηστη και άκυρη όταν λείπει αναπόσπαστο τμήμα 
της.

5.5

Ο εισηγητής υποστηρίζει την απαγόρευση των προκαταβολών και η απαγόρευση αυτή θα 
ήθελε να επεκταθεί σε οποιαδήποτε εγγυητική πληρωμή. Επομένως, το άρθρο 5.5 πρέπει να
διαγραφεί, προκειμένου να εμποδιστούν έμποροι - απατεώνες που ενδιαφέρονται μόνο για 
σύναψη των συμβάσεων και την είσπραξη επιστροφών για ορισμένες δαπάνες που δεν 
ορίζονται με σαφήνεια και διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος.

Προκαταβολές (άρθρο 6)

Όπως προαναφέρθηκε, οι συμβάσεις ανταλλαγής διαφέρουν ουσιαστικά από τις συμβάσεις
χρονομεριστικής μίσθωσης και τις συμβάσεις μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών και, 
επομένως, η επέκταση της απαγόρευσης σε προκαταβολές σε αυτά τα προϊόντα δεν φαίνεται 
επαρκής.

Η αγορά μεταπώλησης φαίνεται να προσελκύει απατεώνες εμπόρους που ζητούν αξιόλογα
χρηματικά ποσά για την παροχή συχνά υπερεκτιμημένων υπηρεσιών. Ο στόχος της Οδηγίας
είναι να διακανονιστεί το θέμα των νόμιμων πρακτόρων μεταπώλησης και να απαγορευτεί 
οιαδήποτε πληρωμή πριν από την πραγματική πώληση. Ο εισηγητής πιστεύει ότι οι 
πράκτορες μεταπώλησης πρέπει να ασκούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με την αρχή 
"καμία πληρωμή πριν από την παροχή της υπηρεσίας".
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Λήξη των δευτερευουσών συμβάσεων (άρθρο 7)

Ο εισηγητής φρονεί ότι οι συμβάσεις παροχής πίστωσης για την απόκτηση χρονομεριδίου ή 
μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών πρέπει να λύονται χωρίς χρηματική ποινή αν ο 
καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησής του από την κυρία σύμβαση.

Επανεξέταση (άρθρο 13)

Δεδομένου του γεγονότος ότι η πρόταση για την επανεξέταση του κεκτημένου των
δικαιωμάτων των καταναλωτών δεν θα είναι έτοιμη πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2008, η
πρώτη αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας θα ήταν καλύτερα να γίνει πριν ολοκληρωθεί η 
συζήτηση για την επανεξέταση του κεκτημένου των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Παραρτήματα
Παράρτημα I (ζ)

Οι πληροφορίες που χρειάζεται να παρασχεθούν φαίνονται τελείως ενοχλητικές και δεν
ωφελούν κατ' ανάγκη τον καταναλωτή· εξάλλου, φαίνονται άσχετες για την απόφαση αγοράς.

Παράρτημα I (ιστ)

Οι επιχειρήσεις που έχουν αποδεχθεί τον προαιρετικό κώδικα συμπεριφοράς επιβαρύνονται
επιπλέον και δεν είναι σαφής η σχέση μεταξύ της ζητούμενης ενημέρωσης και της
ενημέρωσης που χρειάζεται πράγματι ο καταναλωτής για την περί αγοράς απόφασή του.

Παράρτημα V

Οι απαιτήσεις πληροφόρησης για μία ανταλλαγή είναι επίσης συζητήσιμες, π.χ. αποκάλυψη 
των τελών συντήρησης, εφόσον δεν απαιτείται τέτοια πληρωμή σε σύμβαση ανταλλαγής.

Άλλα θέματα

Η επίτευξη πλήρους εναρμόνισης έχει θεμελιώδη σημασία προκειμένου να διασφαλιστεί για
τους καταναλωτές υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλα τα κράτη μέλη. Η μεταφορά της
οδηγίας 94/47/EΚ από ορισμένα κράτη μέλη έχει συμβάλει σε διάφορα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Επιπλέον, χρειάζεται καλύτερη επιβολή της σχετικής
νομοθεσίας από τα κράτη μέλη.

Σχέση με το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο

Οι καταναλωτές μπορούν να αντιμετωπίσουν μερικά από τα προβλήματά τους αν έχουν το 
δικαίωμα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη στην χώρα παραμονής τους. Επομένως, ο αρμόδιος
δικαστής θα πρέπει να είναι ο δικαστής στην χώρα παραμονής του καταναλωτή και να
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εφαρμόσει το δίκαιο του κράτους μέλους όπου η σύμβαση έχει προσυπογραφεί. Για να
καταστεί αυτό δυνατό, η νομική βάση θα πρέπει να συμπεριλάβει επίσης το άρθρο 65.

Κατώτατο όριο

Οι κρατήσεις ξενοδοχείων και άλλα προϊόντα για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση να υπάρξει 
ρύθμιση μέσω της παρούσας οδηγίας, μπορούν να μην εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της αν 
εφαρμοστεί ένα κατώτατο όριο τόσο για την κυρία σύμβαση όσο και για ορισμένες 
δευτερεύουσες συμβάσεις , π.χ. 300 ευρώ.
Αντίθετα με τις κύριες συμβάσεις, οι συμβάσεις ανταλλαγής δεν απαιτούν ουσιαστικές και 
μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις. Κατά συνέπεια, το δικαίωμα
υπαναχώρησης και η απαγόρευση προκαταβολών δεν θα πρέπει να επεκτείνονται σε 
συμβάσεις ανταλλαγής κάτω από το κατώτατο όριο.

Σύστημα καταχώρισης

Ένα ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρισης θα απέβαινε προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο
και των ενεχομένων φορέων εκμετάλλευσης. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να οργανωθεί 
και να επιβληθεί από τον ίδιο τον επαγγελματικό κλάδο, με την υποστήριξη της Επιτροπής. 
Θα πρέπει να προβλέπει ταμείο εγγυήσεων για τους καταναλωτές σε περίπτωση χρεωκοπίας 
μιας εταιρείας. Αυτά τα συστήματα υπάρχουν ήδη για τα γραφεία ταξιδίων και φαίνεται 
λογικό να δημιουργηθεί παρόμοιο σύστημα για τον επαγγελματικό κλάδο της 
χρονομεριστικής μίσθωσης και των μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών.
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