
PR\699743EL.doc PE398.606v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2007/0113(COD)

7.1.2008

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες 
πτυχές της χρονομεριστικής μίσθωσης, των μακροπρόθεσμων προϊόντων
διακοπών, της μεταπώλησης και της ανταλλαγής
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Toine Manders



PE398.606v01-00 2/44 PR\699743EL.doc

EL

PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές της 
χρονομεριστικής μίσθωσης, των μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, της 
μεταπώλησης και της ανταλλαγής
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0303),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0159/2007),

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την 
προτεινόμενη νομική βάση,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 51 και 35 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της 
Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Τίτλος

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των καταναλωτών ως προς 
ορισμένες πτυχές της χρονομεριστικής 
μίσθωσης, των μακροπρόθεσμων 
προϊόντων διακοπών, της μεταπώλησης 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των καταναλωτών ως προς 
ορισμένες πτυχές της χρονομεριστικής 
μίσθωσης, των μακροπρόθεσμων 
προϊόντων διακοπών, της μεταπώλησης 
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και της ανταλλαγής και της ανταλλαγής

Αιτιολόγηση

Ορισμένες πτυχές του μάρκετινγκ, της πώλησης και της μεταπώλησης χρονομεριστικής 
μίσθωσης και μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, καθώς και της ανταλλαγής 
χρονομεριστικής μίσθωσης, πρέπει να εναρμονιστούν πλήρως. Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνική νομοθεσία στους τομείς που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Όπου δεν υπάρχουν διατάξεις στον κανονισμό, τα 
κράτη μέλη πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνική νομοθεσία 
σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 2
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 65 και 95,

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία 17.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα)

έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/29/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2005 για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των 
επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές 
στην εσωτερική αγορά1 η οποία 
απαγορεύει τις παραπλανητικές, 
επιθετικές και άλλες αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους 
καταναλωτές,
__________
1  ΕΕ L 149, 11.6.2005, σελ. 22.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

(-1a) εφόσον ο τουρισμός διαδραματίζει 
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έναν ολοένα σημαντικότερο ρόλο στις 
οικονομίες των κρατών μελών, οι κλάδοι 
της χρονομεριστικής μίσθωσης και των 
μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών 
πρέπει να ενθαρρυνθούν για μεγαλύτερη 
ανάπτυξη και παραγωγικότητα με 
έγκριση ελάχιστων κοινών κανόνων·

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 1

(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. Αυτά τα 
νέα προϊόντα διακοπών και ορισμένες 
συναλλαγές που συνδέονται με τα 
χρονομερίδια, όπως η σύμβαση 
μεταπώλησης και η σύμβαση ανταλλαγής, 
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.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί η αιτιολογική σκέψη με τα άρθρα 1 και 2.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 2

(2) Τα υπάρχοντα νομοθετικά κενά 
δημιουργούν σημαντικές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού και προκαλούν σοβαρά 
προβλήματα στους καταναλωτές, 
εμποδίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την 

(2) Τα υπάρχοντα νομοθετικά κενά και η 
έλλειψη εναρμονισμένης νομοθεσίας στα 
κράτη μέλη δημιουργούν σημαντικές 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και 
προκαλούν σοβαρά προβλήματα στους 
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εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς. Επομένως, η οδηγία 94/47/EΚ 
πρέπει να αντικατασταθεί από μια νέα, 
επίκαιρη οδηγία.

καταναλωτές, εμποδίζοντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο την εύρυθμη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Επομένως, η οδηγία 
94/47/EΚ πρέπει να αντικατασταθεί από 
ένα νέο επίκαιρο κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί η αιτιολογική σκέψη με την τροπολογία 1.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 3

(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,
ορισμένες πτυχές του μάρκετινγκ, της 
πώλησης και της μεταπώλησης 
χρονομεριστικής μίσθωσης και 
μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, 
καθώς και της ανταλλαγής
χρονομεριστικής μίσθωσης, πρέπει να 
εναρμονιστούν πλήρως. Τα κράτη μέλη 
δεν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν εθνική 
νομοθεσία στους τομείς που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Όπου δεν 
υπάρχουν διατάξεις στον κανονισμό, τα 
κράτη μέλη πρέπει να παραμένουν 
ελεύθερα να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
εθνική νομοθεσία σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί η αιτιολογική σκέψη με την τροπολογία 1.

Τροπολογία 8
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 

διαγράφεται
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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.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί η αιτιολογική σκέψη με το άρθρο 1 παράγραφος 1.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

(5α) Ο ορισμός της σύμβασης 
χρονομεριστικής μίσθωσης δεν 
περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής του 
τις πολυετείς κρατήσεις δωματίων σε 
ξενοδοχείο ή τις συνήθεις συμβάσεις 
μίσθωσης, έστω και αν γίνονται με 
προπληρωμή και έχουν διάρκεια ανώτερη 
του ενός έτους.

Αιτιολόγηση

Η μείωση της περιόδου στο ένα έτος θα μπορούσε να συμπεριλάβει συναλλαγές οι οποίες δεν 
υπάρχει πρόθεση να καλυφθούν, όπως οι προκρατήσεις δωματίων σε ξενοδοχείο που απαιτούν 
προπληρωμή, ή τα συστήματα κουπονιών, που προσφέρονται από μερικά ξενοδοχεία και έχουν 
διάρκεια ισχύος ανώτερη του ενός έτους. Για να αποφευχθούν παρερμηνείες, οι εξαιρέσεις 
αυτές πρέπει να αναφέρονται σαφώς.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6a) Για να αποκτήσει ο καταναλωτής 
πλήρη κατανόηση της προστασίας που 
παρέχεται από τον παρόντα κανονισμό, ο 
έμπορος παρέχει στον καταναλωτή 
κατάλογο ελέγχου· αυτός ο κατάλογος 
ελέγχου πρέπει να βασίζεται στη χρήση 
τυποποιημένων εντύπων, διαθέσιμων σε 
όλες τις κοινοτικές γλώσσες·
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Αιτιολόγηση

Για να επισύρεται η προσοχή του καταναλωτή και να διευκολύνεται αυτός να κατανοήσει το 
δικαίωμα υπαναχώρησης που διαθέτει, η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει κατάλογο ελέγχου.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Για να είναι σε θέση ο καταναλωτής να 
κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματά του βάσει της σύμβασης, 
πρέπει να προβλεφθεί μια περίοδος στη 
διάρκεια της οποίας ο καταναλωτής μπορεί 
να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς 
αιτιολόγηση. Σήμερα, η διάρκεια αυτής της 
περιόδου διαφέρει μεταξύ των κρατών 
μελών και από την πείρα έχει αποδειχθεί 
ότι η διάρκεια που ορίζεται στην οδηγία 
94/47/ΕΚ δεν είναι επαρκής. Η προθεσμία 
αυτή πρέπει κατά συνέπεια να παραταθεί 
και να εναρμονιστεί. 

(7) Για να είναι σε θέση ο καταναλωτής να 
κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις και τα 
δικαιώματά του βάσει της σύμβασης, 
πρέπει να προβλεφθεί μια περίοδος στη 
διάρκεια της οποίας ο καταναλωτής μπορεί 
να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς 
αιτιολόγηση. Σήμερα, η διάρκεια αυτής της 
περιόδου διαφέρει μεταξύ των κρατών 
μελών. Προκειμένου να επιτευχθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
και μεγαλύτερη σαφήνεια για τους 
καταναλωτές και τον κλάδο, η προθεσμία
αυτή πρέπει να εναρμονιστεί.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 8

(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 
πρέπει να αποσαφηνιστεί για να βελτιωθεί 
η προστασία των καταναλωτών. Σε 
περίπτωση συμβάσεων μεταπώλησης, η 
απαγόρευση οποιασδήποτε πληρωμής
πρέπει να ισχύει έως την πραγματοποίηση 
της πώλησης ή τη λύση της σύμβασης 
μεταπώλησης με εξαίρεση τις άμεσα 
καταλογίσιμες δαπάνες που 
πραγματοποιεί ο έμπορος για λογαριασμό 
του καταναλωτή για το μάρκετινγκ της 
χρονομεριστικής μίσθωσης του 
καταναλωτή.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί η αιτιολογική σκέψη με το άρθρο 6 και για διευκρίνιση.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 9

(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 
οποιαδήποτε δαπάνη για τον 
καταναλωτή. Το ίδιο πρέπει να ισχύει για 
τις δευτερεύουσες συμβάσεις.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί η αιτιολογική σκέψη με το άρθρο 6.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 10

(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 ο 
παρών κανονισμός. Το ίδιο πρέπει να 
ισχύει όταν η σύμβαση διέπεται από τη 
νομοθεσία μιας τρίτης χώρας. 

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί η αιτιολογική σκέψη με την τροπολογία 1.

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση 
παράβασης της παρούσας οδηγίας.

(11) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίσουν αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε 
περίπτωση παράβασης του παρόντος 
κανονισμού.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί η αιτιολογική σκέψη με την τροπολογία 1.

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Είναι ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι τα 
πρόσωπα ή οι οργανώσεις που διαθέτουν, 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, έννομο 
συμφέρον στο συγκεκριμένο τομέα έχουν 
τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής σε 
περίπτωση παράβασης της παρούσας 
οδηγίας. 

(12) Είναι ανάγκη να εξασφαλίζεται ότι τα 
πρόσωπα ή οι οργανώσεις που διαθέτουν, 
δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, έννομο 
συμφέρον στο συγκεκριμένο τομέα έχουν 
τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής σε 
περίπτωση παράβασης του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί η αιτιολογική σκέψη με την τροπολογία 1.

Τροπολογία 17
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

(12a) Σε περίπτωση δικαστικής 
διαδικασίας, οι καταναλωτές πρέπει να 
έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν σε 
δικαστήριο της χώρας όπου διαμένει ο 
καταναλωτής.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας και μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 18
Αιτιολογική σκέψη 14

(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) Οι καταναλωτές πρέπει να
ενημερώνονται αποτελεσματικά για τα 
δικαιώματά τους βάσει του παρόντος 
κανονισμού. Οι έμποροι ενημερώνουν 
τους καταναλωτές για τους κώδικες 
συμπεριφοράς που ισχύουν στο 
συγκεκριμένο τομέα. 
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί η αιτιολογική σκέψη με την τροπολογία 1.

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

(14α) Οι έμποροι σχηματίζουν ευρωπαϊκό 
κλαδικό οργανισμό για τον καλύτερο 
χειρισμό των παραπόνων των 
καταναλωτών και για τη δημιουργία ενός 
πανευρωπαϊκού συστήματος αδειών.

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

(14β) Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι 
κλάδοι της χρονομεριστικής μίσθωσης 
και των μακροπρόθεσμων προϊόντων 
διακοπών θα ωφεληθούν αν οι έμποροι 
τεθούν υπό την υποχρέωση να 
προσφέρουν επαρκή τεκμήρια ασφάλειας 
σε περίπτωση χρεοκοπίας.

Τροπολογία 21
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Εφόσον οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν 
συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να 
εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο αυτό, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
εξάλειψη των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς και την επίτευξη κοινού υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών.

(15) Εφόσον οι στόχοι του παρόντος 
κανονισμού δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορούν 
συνεπώς να επιτευχθούν καλύτερα σε 
κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να 
εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύμφωνα με την 
αρχή της αναλογικότητας, όπως ορίζεται 
στο άρθρο αυτό, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 
εξάλειψη των εμποδίων της εσωτερικής 
αγοράς και την επίτευξη κοινού υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί η αιτιολογική σκέψη με την τροπολογία1.

Τροπολογία 22
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ακολουθεί τις 
αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών και από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(16) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και ακολουθεί τις 
αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών 
Ελευθεριών και από το Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί η αιτιολογική σκέψη με την τροπολογία1.

Τροπολογία 23
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
για την προστασία των καταναλωτών ως 
προς ορισμένες πτυχές της προώθησης 
στην αγορά και της πώλησης 
χρονομεριδίων και μακροπρόθεσμων 
προϊόντων διακοπών. Εφαρμόζεται, 
επίσης, για τη μεταπώληση χρονομεριδίων 
και μακροπρόθεσμων προϊόντων 
διακοπών, καθώς και για την ανταλλαγή 
χρονομεριδίων.

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι 
να συνεισφέρει στην ορθή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
με εναρμόνιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών ως προς ορισμένες
πτυχές της προώθησης στην αγορά, της
πώλησης και της μεταπώλησης
χρονομεριδίων και μακροπρόθεσμων 
προϊόντων διακοπών καθώς και για την 
ανταλλαγή χρονομεριδίων.

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
συναλλαγές μεταξύ εμπόρων και 
καταναλωτών.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις 
συναλλαγές μεταξύ εμπόρων και 
καταναλωτών.

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.

Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εθνική 
νομοθεσία ως προς τους τρόπους 
προσφυγής που ορίζει το συμβατικό 
δίκαιο, ούτε τους εθνικούς κανόνες 
σχετικά με την καταχώριση κινητής ή 
ακίνητης περιουσίας, τους όρους 
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εγκατάστασης ή τα καθεστώτα 
αδειοδότησης, ή τον καθορισμό της 
νομικής φύσης των δικαιωμάτων που 
αποτελούν αντικείμενο των συμβάσεων 
που καλύπτει ο παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Με το Άρθρο 95 ως νομική βάση, πρέπει να αναφερθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Τροπολογία 24
Άρθρο 1, παράγραφος 2

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

Οι εξαιρέσεις από την αρχή της πλήρους εναρμόνισης δημιουργούν αβεβαιότητα τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τον κλάδο, και επομένως πρέπει να αποφεύγονται. Η προσέγγιση αυτή 
υποστηρίχθηκε επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην έκθεση πρωτοβουλίας του σχετικά 
με το καταναλωτικό κεκτημένο  (έκθεση Patrie).

Τροπολογία 25
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί:
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το άρθρο με την τροπολογία 1.

Τροπολογία 26
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (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) «σύμβαση χρονομεριστικής 
μίσθωσης» είναι μια σύμβαση διάρκειας 
μεγαλύτερης του ενός έτους με την οποία ο 
καταναλωτής αποκτά, έναντι τιμήματος, 
δικαίωμα χρήσης ενός ή περισσότερων
στοιχείων κινητής ή ακίνητης περιουσίας 
σε επαναλαμβανόμενη βάση·

Αιτιολόγηση
Η διατύπωση "καταλύματα" έχει ευρύτερη σημασία από την σκοπούμενη. Από νομική άποψη 
φαίνεται καλύτερο να χρησιμοποιηθεί ο όρος "κινητή ή ακίνητη περιουσία σε 
επαναλαμβανόμενη βάση".

Τροπολογία 27
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (β)

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) «σύμβαση μακροπρόθεσμου
προϊόντος 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 στοιχεία 
κινητής ή ακίνητης περιουσίας, 
μεμονωμένων ή μαζί με ταξίδι ή άλλες 
υπηρεσίες·

Τροπολογία 28
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (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) «σύμβαση μεταπώλησης» είναι
μια σύμβαση με την οποία ένας έμπορος, 
με τίμημα, αναλαμβάνει να βοηθήσει 
στην πώληση χρονομεριδίου ή 
μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών·
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Τροπολογία 29
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (δ)

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) «σύμβαση ανταλλαγής» είναι μια 
δευτερεύουσα σύμβαση με την οποία ο 
καταναλωτής, με τίμημα, εγγράφεται σε 
ένα σύστημα ανταλλαγής που του 
επιτρέπει να χρησιμοποιεί το 
χρονομερίδιό του σε διαφορετικό τόπο ή 
χρόνο·

Τροπολογία 30
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (ε)

ε) «έμπορος» είναι κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς 
οι οποίοι σχετίζονται με την εμπορική, 
επιχειρηματική ή επαγγελματική του 
δραστηριότητα και κάθε πρόσωπο το οποίο 
ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό του 
εμπόρου·

ε) «έμπορος» είναι κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που ενεργεί για σκοπούς 
οι οποίοι σχετίζονται με την εμπορική, 
επιχειρηματική, επιτηδευματική ή 
επαγγελματική του δραστηριότητα και 
κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ 
ονόματος ή για λογαριασμό του εμπόρου·

Τροπολογία 31
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (ζ)

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

ζ) «δευτερεύουσα σύμβαση» είναι 
κάθε σύμβαση που συνδέεται με σύμβαση
χρονομεριστικής μίσθωσης ή σύμβαση
μακροπρόθεσμου προϊόντος διακοπών. 

Αιτιολόγηση

Από νομική άποψη, ο όρος "συνδέεται" φαίνεται καταλληλότερος.

Τροπολογία 32
Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (ζ α) (νέο)

(ζα) "σταθερό μέσο" είναι κάθε μέσο που 
παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να 
αποθηκεύει πληροφορίες που 
απευθύνονται προσωπικά σ' αυτόν, κατά 
τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέξει σ’ 
αυτές μελλοντικά, για το απαιτούμενο 
από τους σκοπούς των πληροφοριών 
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χρονικό διάστημα, και που επιτρέπει την 
αμετάβλητη αναπαραγωγή των 
αποθηκευόμενων πληροφοριών·

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους, απαιτείται 
σαφέστερος ορισμός.

Τροπολογία 33
 Άρθρο 2, παράγραφος 1, σημείο (ζ β) (νέο)

(ζβ) "κώδικας συμπεριφοράς" είναι μια 
συμφωνία ή σύνολο κανόνων που δεν 
επιβάλλονται από νομοθετική, 
κανονιστική ή διοικητική διάταξη 
κράτους μέλους και που καθορίζει τη 
συμπεριφορά των εμπόρων που 
δεσμεύονται από τον κώδικα σε σχέση με 
μια ή περισσότερες συγκεκριμένες 
εμπορικές πρακτικές ή επιχειρηματικούς 
τομείς·

Αιτιολόγηση

Για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους, απαιτείται 
σαφέστερος ορισμός.

Τροπολογία 34
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. Σε κάθε διαφήμιση πρέπει να 
αναφέρεται η δυνατότητα απόκτησης των 
πληροφοριών σύμφωνα με την παράγραφο 
2 και η διεύθυνση στην οποία είναι 
δυνατόν να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος 
προς το σκοπό αυτό.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με το άρθρο 3 παράγραφος 2.
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Τροπολογία 35
Άρθρο 3, παράγραφος 2

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, 
ανάλογα με την περίπτωση:

2. Ο έμπορος παρέχει έγγραφες 
πληροφορίες σε κάθε καταναλωτή που τις
ζητεί, στις οποίες, εκτός της γενικής 
περιγραφής του προϊόντος, 
περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τα 
εξής, 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·

α) για τις συμβάσεις χρονομεριστικής 
μίσθωσης, τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα Ι και, αν η 
σύμβαση αφορά κινητή ή ακίνητη 
περιουσία που βρίσκεται υπό κατασκευή, 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙ·

β) για τα μακροπρόθεσμα προϊόντα
διακοπών, τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·

β) για τις συμβάσεις 
μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, 
τις πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα ΙΙΙ·

γ) για τη μεταπώληση, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV·

γ) για συμβάσεις μεταπώλησης, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα IV·

δ) για την ανταλλαγή, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα V.

δ) για συμβάσεις ανταλλαγής, τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα V.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από 
τον έμπορο σε χαρτί ή άλλο σταθερό 
μέσο.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με το άρθρο 2.

Τροπολογία 36
Άρθρο 3, παράγραφος 3

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.

διαγράφεται
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Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι ασαφής και φαίνεται περιττή· η διαγραφή προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια 
στο κείμενο.

Τροπολογία 37
Άρθρο 4, τίτλος

Η σύμβαση Η κύρια σύμβαση

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στην κύρια σύμβαση και σε δευτερεύουσες 
συμβάσεις για να αποφεύγεται η σύγχυση.

Τροπολογία 38
Άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2

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

1. Η σύμβαση καταρτίζεται γραπτώς 
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Κοινότητας, την οποία επιλέγει ο 
καταναλωτής. 

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 γραπτές πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της κύριας 
σύμβασης.

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

Οποιεσδήποτε αλλαγές στις γραπτές 
πληροφορίες που παρέχονται στον 
καταναλωτή πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης  κοινοποιούνται στον 
καταναλωτή σε χαρτί ή άλλο σταθερό 
μέσο πριν από τη σύναψη της σύμβασης. 

Η σύμβαση πρέπει να αναφέρει ρητά 
αυτές τις μεταβολές.

Τροπολογία 39
Άρθρο 4, παράγραφος 3 α (νέα)
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3a. Η σύμβαση περιλαμβάνει κατάλογο 
ελέγχου που προορίζεται να υπογραμμίσει 
τα δικαιώματα που παρέχονται στους 
καταναλωτές από τον παρόντα κανονισμό 
και να διευκολύνει την άσκηση του 
δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα με 
το Άρθρο 5. 
Ο κατάλογος ελέγχου πρέπει να βασίζεται 
στη χρήση τυποποιημένων εντύπων, 
διαθέσιμων σε όλες τις κοινοτικές 
γλώσσες, και πρέπει να περιέχει 
αποσπώμενο έντυπο για την άσκηση του 
δικαιώματος της υπαναχώρησης.
Ο κατάλογος ελέγχου προσδιορίζει, με 
συντομία και σαφήνεια, τα ακόλουθα:
- την ταυτότητα και τον τόπο διαμονής 
όλων των μερών·
- τη φύση του δικαιώματος που αποτελεί 
αντικείμενο της κύριας σύμβασης·
- την ακριβή περίοδο εντός της οποίας 
πρέπει να ασκηθεί το δικαίωμα που 
αποτελεί αντικείμενο της κύριας 
σύμβασης και, αν είναι αναγκαίο, τη 
διάρκειά του·
- την ημερομηνία κατά την οποία ο 
καταναλωτής δύναται να αρχίσει να 
ασκεί τα συμβατικά δικαιώματα·
- την τιμή που πρέπει να πληρώσει ο 
καταναλωτής για το χρονομερίδιο, το 
μακροπρόθεσμο προϊόν διακοπών ή τις 
υπηρεσίες που παρέχονται από τον 
έμπορο μεταπώλησης·
- τα στοιχεία κόστους που συνδέονται με 
το χρονομερίδιο ή το μακροπρόθεσμο 
προϊόν διακοπών·
- όπου αρμόζει, τις υπηρεσίες ή τις 
ευκολίες στις οποίες θα έχει πρόσβαση ο 
καταναλωτής·
- τη δυνατότητα προσχώρησης σε 
σύστημα ανταλλαγής·
- πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια του 
δικαιώματος υπαναχώρησης·
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- πληροφορίες σχετικά με την 
απαγόρευση προκαταβολικών πληρωμών·
- κατά πόσον ο έμπορος έχει υπογράψει 
κώδικες συμπεριφοράς·

Αιτιολόγηση

Για να εφιστάται η προσοχή του καταναλωτή και να διευκολύνεται η εκ μέρους του κατανόηση 
του δικαιώματός του σε υπαναχώρηση, η σύμβαση περιλαμβάνει κατάλογο ελέγχου.

Τροπολογία 40
Άρθρο 4 α (νέο)

Άρθρο 4a
Η δευτερεύουσα σύμβαση contract

1. Η σύμβαση είναι γραπτή και 
συντάσσεται σε μια από τις επίσημες 
γλώσσες της Κοινότητας, σύμφωνα με 
την επιλογή του καταναλωτή.
2. Οι γραπτές πληροφορίες που 
αναφέρονται στο Άρθρο 3(2) αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.
Οποιεσδήποτε αλλαγές στις γραπτές 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν στον 
καταναλωτή πριν από την υπογραφή της 
σύμβασης, πρέπει να γνωστοποιούνται 
γραπτώς στον καταναλωτή πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση σύμβασης ανταλλαγής, η 
σύμβαση περιλαμβάνει τις πληροφορίες 
που απαιτούνται σύμφωνα με τα στοιχεία 
(a), (β) και (δ) έως (θ) του 
Παραρτήματος V.

Τροπολογία 41
Άρθρο 5, παράγραφος 1

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 

1. Ο καταναλωτής διαθέτει περίοδο
δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών 
κατά την οποία δύναται να υπαναχωρήσει 
από τη σύμβαση χωρίς να αναφέρει 
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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.

οποιονδήποτε λόγο.

Η εν λόγω περίοδος υπαναχώρησης 
αρχίζει:
(a) είτε από την ημερομηνία σύναψης της 
σύμβασης ή δεσμευτικού προσυμφώνου, 
ή 
(β) από την ημέρα κατά την οποία ο 
καταναλωτής λαμβάνει τη σύμβαση ή το
δεσμευτικό προσύμφωνο, εάν η ημέρα 
αυτή είναι μεταγενέστερη από την 
ημερομηνία που αναφέρεται στο σημείο
(a).

Αιτιολόγηση

Απαιτείται σαφήνεια ως προς τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης. Επίσης απαιτείται 
περισσότερη εναρμόνιση σε σχέση με την έναρξη της περιόδου εναρμόνισης.

Τροπολογία 42
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.

διαγράφεται

Τροπολογία 43
Άρθρο 5, παράγραφος 3

3. Αν οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ιστ) του 
παραρτήματος Ι και α) και β) του 

3. Αν οι πληροφορίες που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως (ιε) του 
παραρτήματος Ι, α), (β) και (δ) του 
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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.

παραρτήματος ΙΙ, (α) έως (θ) του 
παραρτήματος III, (α) έως (ζ) του 
παραρτήματος IV ή (α) έως (ια) του 
παραρτήματος V δεν παρασχεθούν 
γραπτώς εντός τριών μηνών από την 
υπογραφή της σύμβασης, η σύμβαση
θεωρείται άκυρη και άνευ αντικειμένου.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να παρέχεται το υψηλότερο επίπεδο προστασίας στον καταναλωτή, σύμβαση από 
την οποία λείπει ένα αναπόσπαστο μέρος πρέπει να θεωρείται άκυρη και άνευ αντικειμένου.

Τροπολογία 44
Άρθρο 5, παράγραφος 4

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 το πρόσωπο τα 
στοιχεία του οποίου αναγράφονται στη 
σύμβαση και στον κατάλογο ελέγχου για 
την πρόθεσή του, με μέσα που μπορούν να 
αποδειχτούν. Σε περίπτωση που η 
κοινοποίηση αποσταλεί, σε χαρτί ή άλλο 
σταθερό μέσο, θεωρείται εμπρόθεσμη αν η 
αποστολή της πραγματοποιηθεί πριν τη 
λήξη της προθεσμίας.

Τροπολογία 45
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
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Αιτιολόγηση

Η διαγραφή είναι απαραίτητη για να μην ανοίξει ο δρόμος σε απατεώνες εμπόρους οι οποίοι 
ενδιαφέρονται μόνο για την υπογραφή συμβάσεων και την είσπραξη χρημάτων ως επιστροφή 
εξόδων για ορισμένες δαπάνες που δεν ορίζονται σαφώς και διαφέρουν από το ένα κράτος 
μέλος στο άλλο.

Τροπολογία 46
Άρθρο 5, παράγραφος 6

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

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με τις τροπολογίες 42 και 43.

Τροπολογία 47
Άρθρο 6

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. 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 
προκαταβολική πληρωμή, παροχή 
εγγυήσεων, κράτηση ποσού σε 
λογαριασμούς, ρητή 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.
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Τροπολογία 48
Άρθρο 7

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. Αν ο καταναλωτής ασκήσει το 
δικαίωμα υπαναχώρησης από την κύρια
σύμβαση, κάθε δευτερεύουσα σύμβαση 
λύεται αυτομάτως χωρίς κόστος για τον 
καταναλωτή. 

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 λύεται χωρίς κόστος για τον 
καταναλωτή αν ο καταναλωτής ασκήσει 
το δικαίωμα υπαναχώρησής του από την 
κύρια σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 5.

3. Τα κράτη μέλη ορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες για την καταγγελία 
αυτών των συμβάσεων.

Τροπολογία 49
Άρθρο 8

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. 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 στον 
παρόντα κανονισμό, δεν είναι 
δεσμευτικές. 

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.

2. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού 
ισχύουν εφόσον η εν λόγω ακίνητη
ιδιοκτησία βρίσκεται στο έδαφος κράτους
μέλους ή όταν ο έμπορος ασκεί τις 
εμπορικές ή επαγγελματικές του 
δραστηριότητες σε κράτος μέλος, ή 
εφόσον κατευθύνει, με οποιοδήποτε 
μέσον, παρόμοιες δραστηριότητες σε 
κράτος μέλος και εφόσον η σύμβαση 
εμπίπτει στο πεδίο παρόμοιων 
δραστηριοτήτων.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία 1.

Τροπολογία 50
Άρθρο 9, παράγραφος 1 και παράγραφος 2, εισαγωγή

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
ύπαρξη κατάλληλων και 
αποτελεσματικών μέσων για την τήρηση 
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας
προς το συμφέρον των καταναλωτών.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν και 
εποπτεύουν τη γενική τήρηση των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού προς 
το συμφέρον των καταναλωτών.

2. Τα μέσα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 περιλαμβάνουν διατάξεις 
βάσει των οποίων ένας ή περισσότεροι 
από τους κατωτέρω φορείς, σύμφωνα με 
την εθνική νομοθεσία, μπορεί να 
προσφύγει, στο πλαίσιο της εθνικής 
νομοθεσίας, στο δικαστήριο ή στους 
αρμόδιους διοικητικούς φορείς, για να 
εξασφαλιστεί η εφαρμογή των εθνικών 
διατάξεων που μεταφέρουν την παρούσα 
οδηγία:

2. Τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν έναν 
ή περισσότερους από τους κατωτέρω 
φορείς για την εκτέλεση παρόμοιων 
ενεργειών επιβολής της τήρησης των 
διατάξεων:

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία 1.

Τροπολογία 51
Άρθρο 10, παράγραφοι 1 και 2

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τη μεταφορά 
της παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό 
δίκαιο και παροτρύνουν, όπου χρειάζεται, 
τους εμπόρους να ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για τους κώδικες 
συμπεριφοράς τους.

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα για την ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τον παρόντα 
κανονισμό.

Οι έμποροι εξασφαλίζουν ότι, όπου 
αρμόζει, οι καταναλωτές ενημερώνονται
για τους κώδικες συμπεριφοράς τους.

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
ίδρυση ή την ανάπτυξη κατάλληλων και 

2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
ίδρυση ή την ανάπτυξη κατάλληλων και 
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αποτελεσματικών εξώδικων διαδικασιών 
υποβολής καταγγελιών και προσφυγής για 
τη διευθέτηση των καταναλωτικών 
διαφορών στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας.

αποτελεσματικών εξώδικων διαδικασιών 
υποβολής καταγγελιών και προσφυγής για 
τη διευθέτηση των καταναλωτικών 
διαφορών στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία 1.

Τροπολογία 52
Άρθρο 10 παράγραφος 2 α (νέα)

2a. Οι έμποροι σχηματίζουν ευρωπαϊκό 
κλαδικό οργανισμό με σκοπό να 
προσφερθεί στους καταναλωτές ένα 
εναλλακτικό σύστημα διευθέτησης των 
διαφορών και για το χειρισμό των 
παραπόνων π.χ. σε περίπτωση 
χρεοκοπίας, καθώς και για την οργάνωση
ενός πανευρωπαϊκού συστήματος αδειών.

Τροπολογία 53
Άρθρο 10 παράγραφος 2 β (νέα)

2β. Οι έμποροι προσφέρουν επαρκή 
τεκμήρια ασφάλειας για την επιστροφή 
των χρημάτων που έχει καταβάλει ο 
καταναλωτής σε περίπτωση χρεοκοπίας.

Τροπολογία 54
Άρθρο 11, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη προβλέπουν
κατάλληλες κυρώσεις στην περίπτωση 
που ο πωλητής δεν συμμορφώνεται με τις 
εθνικές διατάξεις που θεσπίζονται βάσει 
της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
προβλέπουν κανόνες για κατάλληλες 
κυρώσεις που εφαρμόζονται σε 
παραβιάσεις των διατάξεων του 
παρόντος κανονισμού και να μεριμνούν 
για την εφαρμογή των εν λόγω κυρώσεων. 

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία 1.
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Τροπολογία 55
Άρθρο 12

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, πριν από τις […], τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν προς την παρούσα 
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και τον πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 
[…].
Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν 
λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές 
περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία 
ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά 
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο 
τρόπος αυτής της αναφοράς καθορίζεται 
από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν 
στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες 
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από 
την παρούσα οδηγία.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία 1.

Τροπολογία 56
Άρθρο 13, παράγραφος 1

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την παρούσα 
οδηγία και θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το αργότερο πέντε έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής των εθνικών 
διατάξεων μεταφοράς της παρούσας 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο.

Η Επιτροπή θα επανεξετάσει τον παρόντα
κανονισμό και θα υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το αργότερο πέντε έτη μετά την
έναρξη ισχύος του.



PE398.606v01-00 30/44 PR\699743EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία  1.

Τροπολογία 57
Άρθρο 14

Η οδηγία 94/47/ΕΚ καταργείται. Η οδηγία 94/47/ΕΚ καταργείται.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία 
νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα 
οδηγία και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον 
πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος III.

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία 
νοούνται ως παραπομπές στον παρόντα 
κανονισμό και ερμηνεύονται σύμφωνα με 
τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος
VI.

Τροπολογία 58
Άρθρο 15

Η οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή 
ημέρα από τη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η 
Ιανουαρίου 2009.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία  1.

Τροπολογία 59
Άρθρο 16

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα 
κράτη μέλη.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία  1.

Τροπολογία 60
Παράρτημα I, σημείο (α)

α) Ταυτότητα και κατοικία των 
συμβαλλόμενων μερών, με ακριβή 
αναφορά της νομικής ιδιότητας που έχει ο 

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

έμπορος κατά τη στιγμή της σύναψης της 
σύμβασης, υπογραφές των 
συμβαλλόμενων μερών και ημερομηνία 
και τόπος σύναψης της κύριας σύμβασης· 

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία  37.

Τροπολογία 61
Παράρτημα I, σημείο (β)

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 κύριας 
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·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία 37.

Τροπολογία 62
Παράρτημα I, σημείο (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 κύρια σύμβαση αφορά 
συγκεκριμένη ακίνητη ιδιοκτησία, 
λεπτομερής περιγραφή αυτής της 
ιδιοκτησίας και της τοποθεσίας στην οποία 
βρίσκεται· αν η κύρια σύμβαση αφορά 
περισσότερα ακίνητα (σε πολλά 
τουριστικά συγκροτήματα), κατάλληλη 
περιγραφή των ακινήτων και της 
τοποθεσίας στην οποία βρίσκονται· αν η 
κύρια σύμβαση αφορά διαμονή σε 
καταλύματα που δεν συνιστούν ακίνητα, 
κατάλληλη περιγραφή του καταλύματος 
και των εγκαταστάσεων·
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία 37.

Τροπολογία 63
Παράρτημα I, σημείο (στ)

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· 

στ) λεπτομέρειες για τον τρόπο 
ρύθμισης της συντήρησης και των 
επισκευών της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας, 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· 

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία  26.

Τροπολογία 64
Παράρτημα I, σημείο (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) κατάλληλη περιγραφή όλων των 
δαπανών που συνδέονται με τη σύμβαση 
χρονομεριστικής μίσθωσης και 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· 

Αιτιολόγηση

Τα δύο βασικά στοιχεία των συνολικών δαπανών είναι η τιμή αγοράς και οι δαπάνες 
εξυπηρέτησης του χώρου τον οποίο αφορά η σύμβαση. Η πρόταση της Επιτροπής ήταν ασαφής 
και περιλάμβανε πληροφορίες που δεν ήταν απαραίτητες προκειμένου ο καταναλωτής να πάρει 
μια εμπεριστατωμένη απόφαση αγοράς.

Οι δαπάνες συντήρησης και διαχείρισης πρέπει να αποκαλύπτονται, καθώς και οι πιθανές 



PR\699743EL.doc 33/44 PE398.606v01-00

EL

μελλοντικές αυξήσεις (που αντανακλούν αύξηση των δαπανών λόγω πληθωρισμού, φορολογίας, 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας, κτλ.) Ωστόσο, η λεπτομερής εξήγηση παρόμοιων δαπανών
δεν έχει νόημα για την απόφαση αγοράς και παρέχεται σε ετήσιους λογαριασμούς, όπου 
αρμόζει.

Τροπολογία 65
Παράρτημα I, σημείο (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·

(γα) 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·

Αιτιολόγηση

Η περίπτωση αυτή πρέπει να μετακινηθεί προς τα επάνω στο Παράρτημα.

Τροπολογία 66
Παράρτημα I , σημείο (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)·

(στα) τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο 
καταναλωτής·

Αιτιολόγηση

Βλ. παραπάνω αιτιολόγηση στην Τροπολογία 64. Η περίπτωση αυτή πρέπει να μετακινηθεί προς 
τα επάνω στο Παράρτημα.

Τροπολογία 67
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Παράρτημα I, σημείο (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 το σχετικό
σύστημα ανταλλαγής και εκτιμούμενο 
κόστος της μεταπώλησης και της 
ανταλλαγής μέσω αυτού του συστήματος· 

Τροπολογία 68
Παράρτημα I, σημείο (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· όπου 
αρμόζει,  πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο καταγγελίας οποιασδήποτε 
σύμβασης πίστωσης και κάθε άλλης 
δευτερεύουσας σύμβασης που συνδέεται 
με τη σύμβαση σε περίπτωση 
υπαναχώρησης από αυτήν, όπως 
συστήματα επιστροφής ποσών ή άλλα 
επενδυτικά συστήματα· πληροφορίες 
σχετικά με τις συνέπειες αυτής της 
υπαναχώρησης· 

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία  45.

Τροπολογία 69
Παράρτημα I, σημείο (ιστ)

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

(ιστ) το κατά πόσον ο έμπορος έχει ή όχι 
υπογράψει κώδικα συμπεριφοράς·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής υποχρέωνε τους εμπόρους να παρέχουν στους καταναλωτές ογκώδεις 
πληροφορίες σχετικά με τους κώδικες συμπεριφοράς. Τόσο πολλές πληροφορίες μπορεί να 
υπερφορτώνουν τον καταναλωτή χωρίς να είναι ουσιώδεις. Θα ήταν παρόμοιο με το να 
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υποχρεωνόταν ο έμπορος να εφοδιάζει τους καταναλωτές με τη νομοθεσία περί 
χρονομεριστικής μίσθωσης, και να υποχρεούται να την μετατρέπει σε μέρος της σύμβασης.

Η πληροφορία την οποία πράγματι χρειάζεται ο καταναλωτής είναι κατά πόσον ο έμπορος έχει 
υπογράψει κώδικα συμπεριφοράς και πού υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες.

Τροπολογία 70
Παράρτημα II, τίτλος

Πρόσθετες απαιτήσεις για τα καταλύματα
που βρίσκονται υπό κατασκευή, σύμφωνα 

με το άρθρο 3 

Πρόσθετες απαιτήσεις για κινητή ή 
ακίνητη περιουσία που βρίσκεται υπό 
κατασκευή, σύμφωνα με το άρθρο 3 

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία  26.

Τροπολογία 71
Παράρτημα II , σημείο (α)

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

α) στάδιο αποπεράτωσης της κινητής 
ή ακίνητης περιουσίας και των υπηρεσιών 
που την καθιστούν λειτουργική (συνδέσεις 
φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος, 
νερού και τηλεφώνου)·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία  26.

Τροπολογία 72
Παράρτημα II, σημείο (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 της κινητής ή ακίνητης 
περιουσίας και των υπηρεσιών που 
καθιστούν το ακίνητο λειτουργικό 
(συνδέσεις φυσικού αερίου, ηλεκτρικού 
ρεύματος, νερού και τηλεφώνου)·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία  26.
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Τροπολογία 73
Παράρτημα II, σημείο (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 της 
κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή εγγύηση 
επιστροφής των καταβληθέντων ποσών σε 
περίπτωση μη αποπεράτωσης και, όπου 
αρμόζει, λεπτομέρειες εφαρμογής των 
εγγυήσεων αυτών. 

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία  26.

Τροπολογία 74
Παράρτημα III, σημείο (α)

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 επίσημη έδρα 
άσκησης δραστηριότητας των 
συμβαλλόμενων μερών που είναι 
υπεύθυνα για την παράδοση της κινητής 
ή ακίνητης περιουσίας, των ταξιδιωτικών 
ή συναφών προϊόντων και υπηρεσιών στα 
οποία έχει πρόσβαση ο καταναλωτής ως 
αποτέλεσμα της κύριας σύμβασης·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να κατανοήσει ο καταναλωτής με ποιους συμβάλλεται και ποιος θα προσφέρει 
τις εκπτώσεις στο τέλος.

Τροπολογία 75
Παράρτημα III, σημείο (β)

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

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

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία 37.

Τροπολογία 76
Παράρτημα III, σημείο (γ α) (νέο)
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(γα) κατάλληλη και ορθή περιγραφή της 
κινητής ή ακίνητης περιουσίας που 
διατίθεται για μελλοντικές κρατήσεις, 
αναφορά του ποσοστού έκπτωσης και 
σχετική εγγύηση, καθώς και των 
σχετικών περιόδων χρόνου κατά τις 
οποίες αυτό είναι διαθέσιμο·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών συχνά ισχυρίζονται ότι έχουν πρόσβαση 
σε εκτενέστατο χαρτοφυλάκιο καταλυμάτων και αεροπορικών εταιρειών, επιβάλλεται να 
κατανοεί ο καταναλωτής ποιοι ακριβώς είναι οι πάροχοι. Επιπλέον, οι καταναλωτές πρέπει να 
κατανοούν τη σχέση ανάμεσα στους εμπόρους των μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών και 
τους προμηθευτές τους (αν πρόκειται για επιχείρηση ειδικευμένη στις συμβάσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων ή αν πρόκειται απλώς για μια τυποποιημένη σύμβαση που ανανεώνεται κάθε 
χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσε κάποια κινητή ή ακίνητη περιουσία και/ή κάποιες 
πτήσεις να διαγραφούν από το χαρτοφυλάκιο).

Τροπολογία 77
Παράρτημα III, σημείο (δ α) (νέο)

(δ α) όπου αρμόζει, τον ακριβή 
χαρακτήρα των εκπτώσεων που 
προσφέρονται, σύγκριση με την πλήρη 
τιμή της σχετικής κινητής ή ακίνητης 
περιουσίας, του ταξιδιού ή άλλων 
σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών·

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής αποκλείει ουσιαστικές πληροφορίες τις οποίες χρειάζεται ο 
καταναλωτής για να λάβει εμπεριστατωμένη απόφαση. Αυτές περιλαμβάνουν, ιδίως όταν 
προσφέρονται εκπτώσεις, τον ακριβή χαρακτήρα των εκπτώσεων σε σύγκριση με τις επίσημες 
τιμές και τις τιμές λιανικής.

Τροπολογία 78
Παράρτημα III, σημείο (δ β) (νέο)

(δ β) εξήγηση του τρόπου μεταβολής των 
τελών που απαιτούνται για τη συντήρηση 
του δικαιώματος και εκτίμηση 
μελλοντικών τελών·
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Αιτιολόγηση

Βλ. ανωτέρω τροπολογία 77.

Τροπολογία 79
Παράρτημα III, σημείο (δ γ) (νέο)

(δ γ) στοιχεία για οποιεσδήποτε άλλες 
δαπάνες μπορεί να περιμένει ο 
καταναλωτής ότι θα προκύψουν από το 
δικαίωμά του για πρόσβαση στο 
κατάλυμα, το ταξίδι ή οποιοδήποτε άλλο 
προϊόν ή υπηρεσία προσδιορίζεται·

Αιτιολόγηση

Βλ. ανωτέρω τροπολογία 77.

Τροπολογία 80
Παράρτημα III, σημείο (ζ)

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· 

ζ) πληροφορίες σχετικά με το 
δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση 
και τις συνέπειες της υπαναχώρησης· όπου 
αρμόζει,  πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο καταγγελίας οποιασδήποτε 
σύμβασης πίστωσης και κάθε άλλης 
δευτερεύουσας σύμβασης που συνδέεται 
με τη σύμβαση σε περίπτωση 
υπαναχώρησης από αυτήν, όπως 
συστήματα επιστροφής ποσών ή άλλα 
επενδυτικά συστήματα· πληροφορίες 
σχετικά με τις συνέπειες αυτής της 
υπαναχώρησης· 

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με την τροπολογία  45.

Τροπολογία 81
Παράρτημα III, σημείο (ι)
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ι) ύπαρξη, περιεχόμενο, έλεγχος και 
επιβολή κωδίκων συμπεριφοράς·

(ι) το κατά πόσον ο έμπορος έχει ή όχι 
υπογράψει κώδικα συμπεριφοράς·

Τροπολογία 82
Παράρτημα IV, σημείο (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 
μεταπώλησης και τις συνέπειες της 
υπαναχώρησης,

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εναρμονιστεί το κείμενο με τις τροπολογίες 28 και 45.

Τροπολογία 83
Παράρτημα IV, σημείο (στ)

στ) πληροφορίες για την απαγόρευση 
προκαταβολής έως την πραγματοποίηση 
της πώλησης ή την κατ’ άλλο τρόπο λύση 
της σύμβασης μεταπώλησης· 

στ) πληροφορίες για την απαγόρευση 
προκαταβολής όπως ορίζεται σύμφωνα με 
το άρθρο 6, παράγραφος 3 έως την 
πραγματοποίηση της πώλησης ή την κατ’ 
άλλο τρόπο λύση της σύμβασης 
μεταπώλησης· 

Τροπολογία 84
Παράρτημα IV, σημείο (η)

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

(η) το κατά πόσον ο έμπορος έχει ή όχι 
υπογράψει κώδικα συμπεριφοράς·

Τροπολογία 85
Παράρτημα V, σημείο (γ)

γ) κατάλληλη περιγραφή των 
ακινήτων και της τοποθεσίας στην οποία 
βρίσκονται· αν η σύμβαση αφορά διαμονή 

γ) απαρίθμηση των ακινήτων που 
περιλαμβάνονται στο σύστημα 
ανταλλαγής και της τοποθεσίας στην οποία 
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σε καταλύματα που δεν συνιστούν 
ακίνητα, κατάλληλη περιγραφή του 
καταλύματος και των εγκαταστάσεων·

βρίσκονται· αν η σύμβαση αφορά κινητή 
περιουσία, κατάλληλη περιγραφή της και 
των εγκαταστάσεων·

Αιτιολόγηση

Από τη φύση της, η ανταλλαγή δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο κατάλυμα. Λαμβάνοντας υπόψη 
το μεγάλο αριθμό ακινήτων (συνήθως χιλιάδες) που συμμετέχουν σε ένα σύστημα ανταλλαγής, 
θα ήταν παράλογο να απαιτείται από τους εμπόρους ανταλλαγής να προσφέρουν περιγραφή 
όλων των ακινήτων τη στιγμή της αρχικής σύμβασης για συμμετοχή στο σύστημα. Έτσι, 
καλύτερο εργαλείο για τους καταναλωτές είναι η απλή απαρίθμηση των κέντρων και της θέσης 
τους, καθώς και παραπομπή, π.χ. σε μια ιστοθέση, όπου μπορεί κανείς να βρει περισσότερες 
πληροφορίες για τα κέντρα αυτά.

Τροπολογία 86
Παράρτημα V, σημείο (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 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)·

ε) τίμημα που οφείλει να καταβάλει ο 
καταναλωτής, εκτίμηση του ποσού που 
πρέπει να καταβάλει ο καταναλωτής για τη 
συμμετοχή στο σύστημα ανταλλαγής και 
για τις επιμέρους συναλλαγές ανταλλαγής·

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής, το κείμενο φαίνεται να είναι περισσότερο κατάλληλο για τις 
υπηρεσίες που προσφέρονται από εμπόρους χρονομεριστικής μίσθωσης ή μακροπρόθεσμων 
προϊόντων διακοπών. Απαιτήσεις παροχής πληροφοριών που μπορεί να είναι κατάλληλες για 
συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης ή μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, δεν είναι 
κατάλληλες για τις υπηρεσίες που κατά κανόνα προσφέρουν οι έμποροι ανταλλαγών. Οι 
επιχειρήσεις ανταλλαγών πρέπει να υποχρεώνονται να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις 
δραστηριότητές τους.

Ο επισκέπτης με ανταλλαγή δεν πρέπει να είναι υπεύθυνος για πληρωμή τελών διαχείρισης και 
συντήρησης, δεδομένου ότι αυτά τα πληρώνει ο καταναλωτής που έχει στην ιδιοκτησία του το 
χρονομερίδιο που διατίθεται προς ανταλλαγή.

Τροπολογία 87
Παράρτημα V, σημείο (η)
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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·

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·

Αιτιολόγηση

Η παροχή παραδειγμάτων θα μπορούσε ενδεχομένως να παραπλανήσει κάποιους καταναλωτές, 
κάνοντάς τους να σκεφτούν ότι θα έχουν πάντοτε πρόσβαση στο κατάλυμα που περιγράφεται 
στο παράδειγμα. Ο έμπορος ανταλλαγής δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις αιτήσεις συγκεκριμένων 
αιτήσεων ανταλλαγής, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το τι προσφέρουν άλλοι 
καταναλωτές προς ανταλλαγή. Οι ανταλλαγές εξαρτώνται επίσης από παράγοντες όπως η 
χρονική περίοδος, το μέγεθος του καταλύματος, η βαθμολόγηση ποιότητας του καταλύματος 
που ζητείται σε σύγκριση με αυτό που προσφέρεται, και το πόσο νωρίς γίνεται η κράτηση.

Τροπολογία 88
Παράρτημα V, σημείο (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,  

Αιτιολόγηση

Η λύση της σύμβασης ανταλλαγής πρέπει να συμβαίνει αν ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα 
υπαναχώρησής του στη σύμβαση αγοράς του χρονομεριδίου. Αυτή η πληροφορία πρέπει να 
περιλαμβάνεται από τους εμπόρους ανταλλαγής στις συμβάσεις τους. Χωριστή περίοδος 
υπαναχώρησης για τη σύμβαση ανταλλαγής, είναι περιττή και προκαλεί σύγχυση στον 
καταναλωτή.
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Τροπολογία 89
Παράρτημα V, σημείο (ι)

ι) 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· 

διαγράφεται

Τροπολογία 90
Παράρτημα V, σημείο (ια)

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

διαγράφεται

Τροπολογία 91
Παράρτημα V, σημείο (ιβ)

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

ιβ) το κατά πόσον ο έμπορος έχει ή 
όχι υπογράψει κώδικα συμπεριφοράς·
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η έγκριση της οδηγίας 94/47/ΕΚ και η ανάπτυξη της αυτορύθμισης από τον κλάδο έχουν 
οδηγήσει σε σημαντική μείωση του αριθμού των καταγγελιών σχετικά με την παραδοσιακή 
χρονομεριστική μίσθωση.

Ωστόσο, μετά την έγκριση της οδηγίας 94/47/ΕΚ, αναπτύχθηκαν με ταχείς ρυθμούς νέα 
μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών, εν μέρει προκειμένου να παρακαμφθεί η νομοθεσία. 
Τούτο οδήγησε σε πολλά παράπονα από καταναλωτές δεδομένου ότι το υψηλό επίπεδο 
καταναλωτικής προστασίας το οποίο προσφέρει η οδηγία για τη χρονομεριστική μίσθωση δεν 
έχει εφαρμογή σε αυτά τα νέα προϊόντα και δίνει κακή φήμη στον παραδοσιακό 
χρονομεριστικό κλάδο.

Το 2002 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα το οποίο ζητεί από την Επιτροπή να 
διατυπώσει πρόταση για την επίλυση των προβλημάτων που συνδέονται με αυτά τα νέα 
προϊόντα.  Ύστερα από μια διαδικασία διαβούλευσης και αξιολόγηση αντικτύπου η Επιτροπή 
παρουσίασε, τον Ιούνιο του 2007, πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας 94/47/ΕΚ.  Η 
πρόταση αυτή περιλαμβάνει επίσης τα μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών, εξασφαλίζοντας 
έτσι υψηλό επίπεδο προστασίας στους καταναλωτές .

Ορισμένα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή οι καταναλωτές θα 
επιλυθούν επίσης εν μέρει με την υφιστάμενη και τη νέα νομοθεσία της ΕΕ, ιδίως δε την 
οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/ΕΚ).  Ωστόσο, η οδηγία αυτή δεν έχει 
μεταφερθεί ή υλοποιηθεί σωστά από ορισμένα κράτη μέλη.  Επιπλέον, η τρέχουσα 
αναθεώρηση του καταναλωτικού κεκτημένου προβλέπει τη δημιουργία ενός οριζοντίου 
μηχανισμού ο οποίος θα εκθέτει γενικές διατάξεις σε σχέση με την προστασία των 
καταναλωτών.  Το ιδανικό θα ήταν η αναθεώρηση της οδηγίας 94/47/ΕΚ να γινόταν μετά την 
έγκριση του οριζοντίου μηχανισμού.  Ωστόσο, η Επιτροπή αποφάσισε ότι ο επείγοντας 
χαρακτήρας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές καθιστά αδύνατη την 
αναμονή έως ότου δημιουργηθεί ένας οριζόντιος μηχανισμός.  Παρά την αναθεώρηση του 
καταναλωτικού κεκτημένου, πλήρης εναρμόνιση θα επιδιωχθεί κατά την αναθεώρηση της 
οδηγίας 94/47/ΕΚ.

Χρονομεριστική μίσθωση

Κλάδος της χρονομεριστικής μίσθωσης έχει επωφεληθεί πάρα πολύ από την οδηγία 94/47/ΕΚ 
και την αυτορύθμιση·  οι περισσότεροι απατεώνες δεν ασκούν πλέον δραστηριότητα στον 
κλάδο.  Κατά συνέχεια, επιβάλλεται να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού 
χρονομεριστικού κλάδου αφενός, και του κλάδου των νέων μακροπρόθεσμων προϊόντων 
διακοπών αφετέρου.

Μακροπρόθεσμα προϊόντα διακοπών 

Τα περισσότερα παράπονα καταναλωτών συνδέονται με αυτά τα νέα προϊόντα διακοπών, 
όπως είναι οι εκπτωτικές λέσχες διακοπών.  Επομένως υπάρχει έντονη ανάγκη για ρύθμιση 
αυτού του τομέα έτσι ώστε να παρασχεθεί στους καταναλωτές υψηλό επίπεδο προστασίας και 
παράλληλα να σταματήσει η βλάβη της υπόληψης των νομοταγών επιχειρήσεων.
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Ρύθμιση 

Από την ίδια τη φύση του, ο κλάδος της χρονομεριστικής μίσθωσης ασχολείται περισσότερο 
με διαμεθοριακές υποθέσεις.  Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η πλήρης εναρμόνιση.  Ο 
εισηγητής προτείνει να μετατραπεί η νομική βάση της οδηγίας σε κανονισμό, έτσι ώστε να 
μεγιστοποιηθεί η σαφήνεια απλώς στους καταναλωτές και τους επιχειρηματίες σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατάλογος ελέγχου 

Η οδηγία παρέχει στους καταναλωτές υψηλό επίπεδο προστασίας.  Προκειμένου να έχουν οι 
καταναλωτές σαφή και σύντομη επισκόπηση των σημαντικότερων πληροφοριών, ο εισηγητής 
προτείνει να δημιουργηθεί ένας κατάλογος ελέγχου που να βασίζεται σε τυποποιημένα 
έντυπα.

Σχέση με το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο 

Ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές μπορούν να διευθετηθούν αν οι 
καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν σε δικαστήριο στη χώρα διαμονής τους.  
Κατά συνέπεια, αρμόδιος δικαστής πρέπει να είναι ο δικαστής της χώρας διαμονής του 
καταναλωτή εφαρμόζοντας το δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο υπογράφτηκε η 
σύμβαση.

Σύστημα καταχώρησης 

Ο εισηγητής προτείνει να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρησης.  Τούτο θα 
ωφελήσει τόσο τους καταναλωτές όσο και τους ενεχόμενους φορείς εκμετάλλευσης. Ένα 
τέτοιο σύστημα θα πρέπει να οργανωθεί και να επιβληθεί από τον ίδιο τον κλάδο με την 
υποστήριξη της Επιτροπής.  Θα πρέπει να προβλέπει ένα ταμείο εγγυήσεων για τους 
καταναλωτές σε περίπτωση χρεοκοπίας μιας εταιρίας..


