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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

11 • Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 

Η πρόταση είναι αποτέλεσµα της επανεξέτασης του κοινοτικού κεκτηµένου για τους 
καταναλωτές το οποίο καλύπτει ορισµένες οδηγίες σχετικά µε την προστασία των 
καταναλωτών. 

Η επανεξέταση ξεκίνησε το 2004 µε στόχο να απλουστεύσει και να συµπληρώσει το 
υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο. Πρωταρχικός σκοπός της επανεξέτασης είναι να 
επιτύχει την πραγµατική εσωτερική αγορά συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών, επιτυγχάνοντας τη σωστή ισορροπία µεταξύ υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.  

Οι υπό επανεξέταση οδηγίες περιέχουν ρήτρες ελάχιστης εναρµόνισης γεγονός που 
σηµαίνει ότι τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρήσουν ή να υιοθετήσουν 
αυστηρότερους κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Τα κράτη µέλη έχουν κάνει 
εκτεταµένη χρήση αυτής της δυνατότητας. Το αποτέλεσµα είναι ένα 
κατακερµατισµένο κανονιστικό πλαίσιο σε ολόκληρη την Κοινότητα που προκαλεί 
σηµαντικές δαπάνες συµµόρφωσης για τις επιχειρήσεις που επιθυµούν να προβούν σε 
διασυνοριακές συναλλαγές. 

Οι κανόνες σύγκρουσης νόµων, όπως αυτοί που περιλαµβάνονται στον κανονισµό 
σχετικά µε το δίκαιο που εφαρµόζεται στις συµβατικές ενοχές («Ρώµη Ι») δεν 
αντιµετωπίζουν αυτό το πρόβληµα. Βάσει της «Ρώµης Ι», οι καταναλωτές που 
συνάπτουν σύµβαση µε αλλοδαπό έµπορο δεν µπορούν να στερηθούν την προστασία 
που απορρέει από τους µη κανόνες της πατρίδας τους από τους οποίους δεν µπορούν 
να υπάρξουν παρεκκλίσεις.  

Τα αποτελέσµατα του κατακερµατισµού για την εσωτερική αγορά είναι κάποια 
απροθυµία εκ µέρους των επιχειρήσεων να πωλούν διασυνοριακά σε καταναλωτές, η 
οποία µε τη σειρά της µειώνει την ευηµερία των καταναλωτών. Εάν οι καταναλωτές 
αποκλείονται από την πρόσβαση σε ανταγωνιστικές διασυνοριακές προσφορές δεν 
δρέπουν πλήρως τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την αύξηση επιλογών 
και την επίτευξη καλύτερων τιµών. 

Το επίπεδο εµπιστοσύνης των καταναλωτών για διασυνοριακές αγορές είναι χαµηλό. 
Ένας από τους λόγους για το φαινόµενο αυτό είναι ο κατακερµατισµός του κοινοτικού 
κεκτηµένου. Ο κατακερµατισµός και το αντίστοιχο άνισο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών καθιστούν δυσχερή τη διεξαγωγή πανευρωπαϊκών εκστρατειών 
εκπαίδευσης σχετικά µε τα δικαιώµατα των καταναλωτών καθώς και την εφαρµογή 
εναλλακτικών µηχανισµών επίλυσης διαφορών. 

Ο στόχος της πρότασης είναι να συµβάλει στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών µε την ενίσχυση της εµπιστοσύνης των 
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά και τη µείωση της απροθυµίας των επιχειρήσεων 
για διασυνοριακές εµπορικές συναλλαγές. Αυτός ο γενικός στόχος πρέπει να 
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επιτευχθεί µε µείωση του κατακερµατισµού, ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου και 
παροχή στους καταναλωτές υψηλού κοινού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
και επαρκούς πληροφόρησης σχετικά µε τα δικαιώµατά τους και τον τρόπο άσκησής 
τους. Για το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρµόσει µια διαδικασία για να 
αναζητήσει τον καταλληλότερο τρόπο ενηµέρωσης των καταναλωτών σχετικά µε τα 
βασικά δικαιώµατά τους στο σηµείο πώλησης.  

120 • Γενικό πλαίσιο 

Τα έξοδα στα οποία υποβάλλονται οι επιχειρήσεις για να συµµορφωθούν µε το 
κατακερµατισµένο κοινοτικό κεκτηµένο για τους καταναλωτές είναι σηµαντικά. 
Έρευνες έχουν δείξει ότι για την πλειονότητα των εµπόρων, αυτά τα έξοδα 
συµµόρφωσης συνιστούν σηµαντικό φραγµό για το διασυνοριακό εµπόριο, γεγονός το 
οποίο µειώνει το κίνητρό τους να πωλούν εκτός των συνόρων, ιδίως σε καταναλωτές 
σε µικρά κράτη µέλη. Εάν δεν ληφθεί νοµοθετική δράση σε κοινοτικό επίπεδο, τα 
έξοδα αυτά θα εξακολουθήσουν να µετακυλίονται στους καταναλωτές µε τη µορφή 
υψηλότερων τιµών ή, ακόµα χειρότερα, οι επιχειρήσεις θα εξακολουθήσουν να 
αρνούνται να πωλούν διασυνοριακά ή θα δηµιουργούν γεωγραφικές διακρίσεις µεταξύ 
των καταναλωτών ανάλογα µε τη χώρα διαµονής τους.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισµά του της 16ης Ιουλίου 2007, συνέστησε να 
αναληφθεί νοµοθετική δράση και εξέφρασε την προτίµησή τους για την έκδοση µιας 
πράξης µε τη µορφή οριζόντιας οδηγίας βασισµένης σε πλήρως στοχοθετηµένη 
εναρµόνιση. 

Στην ανακοίνωσή της µε τίτλο «Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα», της 
20ής Νοεµβρίου 2007, η Επιτροπή ανέφερε ότι η ενιαία αγορά πρέπει να προσφέρει 
καλύτερα αποτελέσµατα και απτά οφέλη για τους καταναλωτές και τις ΜΜΕ. 

130 • Υφιστάµενες διατάξεις στον τοµέα που αφορά η πρόταση 

Η πρόταση στοχεύει στην αναθεώρηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ σχετικά µε τη 
σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος, της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ σχετικά 
µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές, της 
οδηγίας 97/7/ΕΚ σχετικά µε τις εξ αποστάσεως συµβάσεις και της οδηγίας 
1999/44/ΕΚ σχετικά µε την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών. Στις 
τέσσερις αυτές οδηγίες προβλέπονται τα συµβατικά δικαιώµατα των καταναλωτών.  

Η πρόταση συγχωνεύει αυτές τις τέσσερις οδηγίες σε µια ενιαία οριζόντια νοµοθετική 
πράξη που ρυθµίζει τις κοινές πτυχές κατά συστηµατικό τρόπο, απλουστεύοντας και 
επικαιροποιώντας τους υφιστάµενους κανόνες, αίροντας τις ασυνέπειες και 
καλύπτοντας τα κενά. 

Η πρόταση αποµακρύνεται από την προσέγγιση της ελάχιστης εναρµόνισης που 
ακολουθήθηκε στις τέσσερις υφιστάµενες οδηγίες (δηλαδή τα κράτη µέλη µπορούν να 
διατηρούν ή να εγκρίνουν αυστηρότερους εθνικούς κανόνες από εκείνους που 
ορίζονται στην οδηγία) για να υιοθετήσει την προσέγγιση πλήρους εναρµόνισης 
(δηλαδή τα κράτη µέλη δεν µπορούν να διατηρούν ή να εγκρίνουν διατάξεις που να 
αποκλίνουν από εκείνες που ορίζονται στην οδηγία). 
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140 • Συνέπεια µε τις λοιπές πολιτικές και στόχους της Ένωσης 

Η οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς 
τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά περιέχει ορισµένες βασικές απαιτήσεις 
ενηµέρωσης οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τους εµπόρους πριν από τη σύναψη 
σύµβασης. Οι οδηγίες 85/577/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ και 99/44/ΕΟΚ περιέχουν επίσης 
ορισµένες απαιτήσεις ενηµέρωσης. Σύµφωνα και µε το στόχο για βελτίωση της 
νοµοθεσίας, η πρόταση εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα µεταξύ των εν λόγω διάφορων 
οδηγιών και ρυθµίζει τις νοµικές συνέπειες της µη συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις 
αυτές. 

Η πρόταση επιτυγχάνει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τις 
καταναλωτικές συµβάσεις. Συνεπώς, η πρόταση συµµορφώνεται µε τα θεµελιώδη 
δικαιώµατα, ιδίως µε το άρθρο 38 του Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η πρόταση συµµορφώνεται επίσης µε τις θεµελιώδεις αρχές της συνθήκης ΕΚ, όπως οι 
αρχές της ελεύθερης κυκλοφορίας των εµπορευµάτων και της ελευθερίας παροχής 
υπηρεσιών, οι οποίες δεν θα περιορίζονται από αυστηρότερους εθνικούς κανόνες στον 
τοµέα που εναρµονίζεται από την οδηγία, εκτός από τα αναγκαία και αναλογικά µέτρα 
τα οποία µπορούν να λάβουν τα κράτη µέλη για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας 
ασφάλειας, δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, σύµφωνα µε το 
κοινοτικό δίκαιο. 

2. ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ 

 • ∆ιαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 

211 Μέθοδοι διαβουλεύσεων, κύριοι στοχευόµενοι τοµείς και γενικά χαρακτηριστικά των 
ερωτηθέντων 

Στις 8 Φεβρουαρίου 2007 η Επιτροπή ενέκρινε το Πράσινο Βιβλίο σχετικά µε την 
επανεξέταση του κοινοτικού κεκτηµένου για την προστασία των καταναλωτών 
συνοψίζοντας τα αρχικά ευρήµατά της και ξεκινώντας µια δηµόσια διαβούλευση που 
επικεντρώνεται στα γενικού χαρακτήρα ζητήµατα (δηλαδή τα οριζόντια ζητήµατα) των 
υπό εξέταση οδηγιών. 

Το Πράσινο Βιβλίο δέχθηκε απαντήσεις από ευρύ φάσµα ενδιαφερόµενων µερών, π.χ. 
επιχειρήσεις, καταναλωτές, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κράτη µέλη, πανεπιστηµιακούς 
και νοµικούς. 

Η Επιτροπή δηµοσίευσε επίσης δύο έγγραφα διαβούλευσης σχετικά µε την οδηγία 
97/7/ΕΚ και σχετικά µε την οδηγία 85/577/ΕΟΚ µε επίκεντρο συγκεκριµένα ζητήµατα 
(δηλαδή τα κατακόρυφα ζητήµατα) που αναφέρονται στις εν λόγω οδηγίες. Όλα τα 
ενδιαφερόµενα µέρη κλήθηκαν να υποβάλουν απαντήσεις στην Επιτροπή, έως τις 21 
Νοεµβρίου 2006 και τις 4 ∆εκεµβρίου 2007 αντίστοιχα. Η Επιτροπή έλαβε 84 και 62 
απαντήσεις αντίστοιχα από όλους τους ενδιαφεροµένους. Το αποτέλεσµα αυτών των 
δύο συγκεκριµένων διαβουλεύσεων είναι διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 
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http://ec.europa.eu/consumers/rights/gen_rights_en.htm 

Η Επιτροπή διοργάνωσε σχετικό συνέδριο ενδιαφεροµένων στις 14 Νοεµβρίου 2007. 

Στις 20 ∆εκεµβρίου 2007 ο αντισυµβαλλόµενος της Επιτροπής έστειλε δύο 
ερωτηµατολόγια στα ενδιαφερόµενα µέρη (το ένα απευθυνόταν σε επιχειρήσεις και το 
άλλο σε καταναλωτές).  

Τα τρέχοντα προβλήµατα και οι προβλεπόµενες νοµοθετικές αλλαγές µε διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις συζητήθηκαν µε τα ενδιαφερόµενα µέρη των επιχειρήσεων και 
των καταναλωτών, τα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά µε τον 
πιθανό αντίκτυπο κάθε εναλλακτικής λύσης στο πλαίσιο εργαστηρίων που 
πραγµατοποιήθηκαν το Φεβρουάριο του 2008. 

212 Σύνοψη των απαντήσεων και του τρόπου µε τον οποίο ελήφθησαν υπόψη 

Η πλειονότητα των ερωτηθέντων για το Πράσινο Βιβλίο υποστήριξε την έκδοση 
οριζόντιας νοµοθετικής πράξης που να εφαρµόζεται στις εγχώριες και τις 
διασυνοριακές συναλλαγές βάσει πλήρους στοχοθετηµένης εναρµόνισης· δηλαδή 
στοχοθετηµένης στα ζητήµατα που εγείρουν ουσιαστικούς φραγµούς για το εµπόριο 
για τις επιχειρήσεις και/ή αποτρέπουν τους καταναλωτές από τη διασυνοριακή αγορά. 
Η οριζόντια νοµοθετική πράξη πρέπει, κατά την άποψη των περισσότερων 
ερωτηθέντων, να συνδυαστεί µε κατακόρυφες αναθεωρήσεις των υφιστάµενων 
οδηγιών για το συγκεκριµένο τοµέα (π.χ. αναθεώρηση των οδηγιών για τη 
χρονοµεριστική µίσθωση και για τα οργανωµένα ταξίδια). Υπήρξε έντονη υποστήριξη 
για την ενίσχυση και τη συστηµατοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου για τους 
καταναλωτές, π.χ. θέσπιση κοινών ορισµών των καταναλωτών/εµπόρων και της 
παράδοσης, πρόβλεψη εναρµονισµένων κανόνων για την ενηµέρωση και τα 
δικαιώµατα υπαναχώρησης και προσθήκη σε κοινοτικό επίπεδο µιας «µαύρης λίστας» 
καταχρηστικών συµβατικών ρητρών (δηλ. ρητρών που απαγορεύονται εκ των 
προτέρων) καθώς και µιας «γκρίζας λίστας» τέτοιων ρητρών (δηλ. ρητρών που 
τεκµαίρεται ότι είναι καταχρηστικές) αντί της τρέχουσας απλώς ενδεικτικής λίστας. 

213 Η εν λόγω διαβούλευση για το Πράσινο Βιβλίο διεξήχθη µέσω του διαδικτύου από 
08/02/2007 έως 15/05/2007. Η Επιτροπή έλαβε 307 απαντήσεις. Τα αποτελέσµατα 
δηµοσιεύονται στο δικτυακό τόπο: 
http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm. 

 • Συγκέντρωση και χρήση εµπειρογνωµοσύνης 

229 ∆εν υπήρξε ανάγκη προσφυγής σε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες. 

230 • Εκτίµηση αντικτύπου 

Έξι επιλογές αποτέλεσαν αντικείµενο εκτίµησης αντικτύπου. Όλες οι πολιτικές 
επιλογές λαµβάνουν υπόψη, ως βάση, τον πρόσφατα εγκριθέντα κανονισµό «Ρώµη Ι».  

Η πολιτική επιλογή 1 είναι η επιλογή της υφιστάµενης κατάστασης των πραγµάτων, µε 
την έννοια ότι διατηρείται η ελάχιστη εναρµόνιση του κοινοτικού κεκτηµένου για τους 
καταναλωτές. Ο οικονοµικός αντίκτυπος της επιλογής αυτής είναι αρνητικός. Το 
βασικό πρόβληµα του κατακερµατισµού του κανονιστικού πλαισίου θα παρέµενε. 



 

EL 6   EL 

Η πολιτική επιλογή 2 είναι µια µη νοµοθετική επιλογή, που συνίσταται σε κοινοτική 
χρηµατοδότηση για εκστρατείες ευαισθητοποίησης και αυτορρύθµισης. Ως αυτόνοµη 
δέσµη, δεν θα επέφερε κανένα θετικό αντίκτυπο, καθώς το βασικό πρόβληµα του 
νοµικού κατακερµατισµού θα παρέµενε, εκτός εάν οι κώδικες δεοντολογίας 
βασίζονταν στα υψηλότερα κοινά πρότυπα και κάλυπταν το σύνολο της Κοινότητας.  

Η πολιτική επιλογή 3 περιλαµβάνει ένα σύνολο τεσσάρων νοµοθετικών προτάσεων, µε 
βάση την πλήρη εναρµόνιση και οι οποίες θα µπορούσαν να ενταχθούν σε µια 
οριζόντια πράξη. Η πολιτική επιλογή αυτή επικεντρώνεται σε περιορισµένο αριθµό 
ασυνεπειών στην κοινοτική νοµοθεσία. Η διατύπωση σαφέστερων και 
επικαιροποιηµένων ορισµών απλουστεύει τη νοµοθεσία, αλλά έχει πολύ µικρό 
αντίκτυπο στη συµβολή για την καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, στην 
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση της 
εµπιστοσύνης των καταναλωτών. 

Η πολιτική επιλογή 4 περιλαµβάνει 16 νοµοθετικές αλλαγές µε βάση την πλήρη 
εναρµόνιση και σε συνδυασµό µε τις τέσσερις νοµοθετικές αλλαγές που προτείνονται 
βάσει της πολιτικής επιλογής 3. Αντιµετωπίζει όλα τα συναφή ζητήµατα προστασίας 
των καταναλωτών τα οποία οι έµποροι πρέπει να λάβουν υπόψη κατά το σχεδιασµό 
του διαφηµιστικού υλικού τους, κατά τη σύνταξη των τυποποιηµένων συµβατικών 
ρητρών και κατά τις συναλλαγές τους µε τους καταναλωτές. Η πλήρης εναρµόνιση των 
εν λόγω ζητηµάτων θα µείωνε σηµαντικά τα διοικητικά έξοδα για τους εξ αποστάσεως 
εµπόρους και τους εµπόρους άµεσης πώλησης που πωλούν διασυνοριακά και θα είχε 
θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτές οι νοµοθετικές 
αλλαγές είναι σηµαντικές για την εµπιστοσύνη των καταναλωτών κατά τις 
διασυνοριακές αγορές. Περαιτέρω, η εν λόγω πολιτική επιλογή περιλαµβάνει 
επικαιροποίηση της νοµοθεσίας ως προς τις νέες εξελίξεις της αγοράς. Αυτή η 
πολιτική επιλογή έχει θετικό οικονοµικό αντίκτυπο, ενισχύει την εµπιστοσύνη των 
καταναλωτών και βελτιώνει την ποιότητα της νοµοθεσίας. 

Η πολιτική επιλογή 5 περιλαµβάνει 3 νοµοθετικές προτάσεις που βασίζονται στην 
πλήρη εναρµόνιση και χορηγούν νέα δικαιώµατα στους καταναλωτές επιπλέον των 20 
νοµοθετικών αλλαγών που προτείνονται βάσει των πολιτικών επιλογών 3 και 4. Ο 
αρνητικός αντίκτυπος στις δαπάνες που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και στη συµβολή 
στην καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς δεν φαίνεται να υπερκαλύπτεται 
από τα οφέλη που θα επέφερε στους καταναλωτές. 

Η πολιτική επιλογή 6 περιλαµβάνει τις νοµοθετικές προτάσεις που καλύπτονται από 
την πολιτική επιλογή 3 ή 4 καθώς και µία ρήτρα εσωτερικής αγοράς που εφαρµόζεται 
στις µη πλήρως εναρµονισµένες πτυχές. Η ρήτρα εσωτερικής αγοράς θα επιτρέψει στα 
συµβαλλόµενα µέρη, για εκείνες τις πτυχές που καλύπτονται από τη ρήτρα, να 
επιλέξουν το δίκαιο κάποιου κράτους µέλους ακόµα και όταν το δίκαιο αυτό 
προβλέπει χαµηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή από το δίκαιο της χώρας 
στην οποία διαµένει ο καταναλωτής. ∆εδοµένης της σύγκρουσής της µε το άρθρο 6 
της «Ρώµης Ι», η ρήτρα αυτή θα προκαλούσε νοµοθετική τροποποίηση και θα 
συνεπαγόταν µία σηµαντική πολιτική µεταβολή λίγους µήνες µετά την έκδοση του 
κανονισµού «Ρώµη Ι», ο οποίος περιέχει µια ρήτρα επανεξέτασης (η επανεξέταση θα 
ολοκληρωθεί έως το 2013). Περαιτέρω, αυτή η πολιτική επιλογή, ενώ υποστηρίζεται 
από τις επιχειρήσεις, συνάντησε την αντίθεση της µεγάλης πλειονότητας των κρατών 
µελών και όλων των καταναλωτικών οργανώσεων στις απαντήσεις τους στο Πράσινο 
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Βιβλίο. Ενώ η επιλογή αυτή θα αφαιρούσε τους κανονιστικούς φραγµούς στην 
εσωτερική αγορά και θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της επιβάρυνσης για τις 
επιχειρήσεις, θα µετέφερε το πρόβληµα της αβεβαιότητας δικαίου στους καταναλωτές, 
µε αποτέλεσµα αρνητικό αντίκτυπο στην εµπιστοσύνη των καταναλωτών. Θα 
δηµιουργούσε επίσης προβλήµατα για τα εθνικά δικαστήρια και τους φορείς 
εφαρµογής που θα έπρεπε να εφαρµόσουν ένα ξένο δίκαιο. 

231 Η Επιτροπή διενήργησε εκτίµηση του αντικτύπου, όπως προβλέπεται στο πρόγραµµα 
εργασίας και η σχετική έκθεση διατίθεται στην διεύθυνση: 

http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm. 

3. ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

305 • Σύνοψη της προτεινόµενης δράσης 

Ο σκοπός της πρότασης είναι να συµβάλει στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών και να επιτύχει υψηλό κοινό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών µε την πλήρη εναρµόνιση των βασικών πτυχών του 
δικαίου των καταναλωτικών συµβάσεων που συνδέονται µε την εσωτερική αγορά.  

310 • Νοµική βάση 

Άρθρο 95 της Συνθήκης. 

320 • Αρχή της επικουρικότητας 

Εφαρµόζεται η αρχή της επικουρικότητας, εφόσον η πρόταση δεν εµπίπτει στην 
αποκλειστική αρµοδιότητα της Κοινότητας. 

 Οι στόχοι της πρότασης δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν ικανοποιητικά από τα κράτη 
µέλη για τους εξής λόγους. 

321 Το πρόβληµα του νοµικού κατακερµατισµού δεν µπορεί να επιλυθεί από τα κράτη 
µέλη µεµονωµένα, καθώς η διαφορετική εφαρµογή από τα κράτη µέλη των ρητρών 
ελάχιστης εναρµόνισης που περιέχονται στις υφιστάµενες οδηγίες αποτελεί τη ρίζα του 
προβλήµατος. Παροµοίως, η αντιµετώπιση των νέων εξελίξεων της αγοράς, των 
κανονιστικών κενών και των ασυνεπειών στο κοινοτικό δίκαιο για τους καταναλωτές 
κατά ασυντόνιστο τρόπο δηµιουργεί περισσότερο κατακερµατισµό και επιδεινώνει το 
πρόβληµα. Μόνο η συντονισµένη κοινοτική παρέµβαση µπορεί να συµβάλει στην 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς µε την επίλυση του προβλήµατος αυτού. 

323 Η δράση κατά ασυντόνιστο τρόπο από τα κράτη µέλη και µόνο δεν θα επέτρεπε στην 
εσωτερική αγορά να έχει θετικά αποτελέσµατα τόσο για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις 
ΜΜΕ, όσο και τους καταναλωτές. Πράγµατι, αυτή η ασυντόνιστη δράση δεν θα 
χρησιµοποιούσε το δυναµικό της εσωτερικής αγοράς συναλλαγών µεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών, ιδίως το υψηλό δυναµικό ανάπτυξης των 
διασυνοριακών εξ αποστάσεως πωλήσεων από τις οποίες οι ΜΜΕ θα µπορούσαν να 
επωφεληθούν άµεσα. Θα στερούσε επίσης στους καταναλωτές τη δυνατότητα να 
δρέψουν τους καρπούς της εσωτερικής αγοράς µε περισσότερες επιλογές και 
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καλύτερες τιµές από τις διασυνοριακές προσφορές. Τέλος, θα περιόριζε την ανάπτυξη 
των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, ιδίως των ΜΜΕ που θα ήθελαν να επεκτείνουν τις 
επιχειρήσεις τους σε ολόκληρη την Κοινότητα. 

 Οι στόχοι της πρότασης είναι δυνατόν να επιτευχθούν καλύτερα µε κοινοτική δράση 
για τους εξής λόγους. 

324 Η πρόταση βασίζεται στην πλήρη εναρµόνιση του κοινοτικού δικαίου καταναλωτικών 
συµβάσεων. Ο θετικός της αντίκτυπος στη λιανική αγορά θα είναι σηµαντικός. Όπως 
φαίνεται από την έκθεση εκτίµησης αντικτύπου, η εξοικονόµηση όσον αφορά τη 
διοικητική επιβάρυνση των επιχειρήσεων που επιθυµούν να πωλούν διασυνοριακά θα 
είναι µεγάλη.  

Η πρόταση θα δηµιουργήσει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων οι οποίοι εξασφαλίζουν 
υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την Κοινότητα και 
επιτρέπουν στους εµπόρους να πωλούν σε καταναλωτές σε 27 κράτη µέλη όπως θα το 
έπρατταν στην πατρίδα τους µε, παραδείγµατος χάρη, τους ίδιους τυποποιηµένους 
συµβατικούς όρους και το ίδιο ενηµερωτικό υλικό. Η πρόταση θα µειώσει συνεπώς 
σηµαντικά το κόστος συµµόρφωσης των εµπόρων, ενώ θα παράσχει στους 
καταναλωτές υψηλό επίπεδο προστασίας. 

Η απόκλιση µεταξύ της οικονοµικής ανάπτυξης των εγχώριων και των διασυνοριακών 
πωλήσεων είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις διαδικτυακές πωλήσεις για τις οποίες το 
δυναµικό περαιτέρω ανάπτυξης είναι µεγάλο. Η πρόταση µπορεί συνεπώς να αποτελεί 
ένα από τα κύρια απτά αποτελέσµατα της εσωτερικής αγοράς συναλλαγών µεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών. 

325 Ο νοµικός κατακερµατισµός που προκύπτει από την εφαρµογή από τα κράτη µέλη των 
ρητρών ελάχιστης εναρµόνισης στις υπό εξέταση οδηγίες αποδείχθηκε από τη 
συγκριτική ανάλυση της νοµοθεσίας όσον αφορά την εφαρµογή του κοινοτικού 
κεκτηµένου στο σύνολο των 27 κρατών µελών. Η ανάλυση αυτή δηµοσιεύθηκε στο 
δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/consumers/rights/cons_acquis_en.htm#comp 

Η έρευνα Ευρωβαροµέτρου 2008 δείχνει ότι αυτός ο νοµικός κατακερµατισµός 
συνιστά σηµαντικό φραγµό για το διασυνοριακό εµπόριο. 

327 Το πεδίο εφαρµογής της πρότασης περιορίζεται σε κανόνες προστασίας των 
καταναλωτών σε συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ εµπόρων και καταναλωτών. Η 
πρόταση εναρµονίζει πλήρως όλες τις πτυχές προστασίας των καταναλωτών που είναι 
σχετικές µε το διασυνοριακό εµπόριο, δηλαδή τις πτυχές που είναι βασικές για τους 
εµπόρους όταν καταρτίζουν τις συµβατικές ρήτρες τους και σχεδιάζουν το 
ενηµερωτικό υλικό καθώς και για τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους (π.χ. η 
διαχείριση των επιστροφών από τις εξ αποστάσεως πωλήσεις ή από τις απευθείας 
πωλήσεις). 

 Συνεπώς, η πρόταση συµµορφώνεται µε την αρχή της επικουρικότητας. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η προσέγγιση της πλήρους εναρµόνισης που επιδιώχθηκε 
επιτυχώς µε την οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων στον 
τοµέα της προστασίας των καταναλωτών σηµατοδοτεί µια νέα αφετηρία στον τοµέα 
των συµβατικών δικαιωµάτων των καταναλωτών. Αυτό το γεγονός απαιτεί την 
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κατάλληλη στρατηγική επικοινωνίας για να εξηγηθεί ο αντίκτυπος και τα οφέλη της 
πρότασης. Επιπλέον του διοργανικού διαλόγου µε το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, η 
Επιτροπή προτίθεται να συµµετάσχει ενεργά στο διάλογο µε όλους τους 
ενδιαφεροµένους τους επόµενους µήνες στα διάφορα κράτη µέλη. 

 • Αρχή της αναλογικότητας 

Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας για τους εξής λόγους. 

331 Η πρόταση ρυθµίζει τις βασικές πτυχές του δικαίου των καταναλωτικών συµβάσεων 
και δεν υπεισέρχεται σε πιο γενικές έννοιες του δικαίου των συµβάσεων, όπως η 
δικαιοπρακτική ικανότητα ή η παροχή αποζηµίωσης. 

Η πρόταση εφαρµόζεται τόσο σε εγχώριες όσο και σε διασυνοριακές συµβάσεις 
σύµφωνα µε το αποτέλεσµα του Πράσινου Βιβλίου. Η συµπερίληψη των εγχώριων 
συναλλαγών στο πεδίο εφαρµογής είναι αναλογική µε το στόχο της απλούστευσης του 
ρυθµιστικού πλαισίου της Κοινότητας, καθώς αποτρέπει ένα διπλό καθεστώς το οποίο 
θα δηµιουργούσε περαιτέρω κατακερµατισµό και στρεβλώσεις του ανταγωνισµού 
µεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εµπορικά µόνο στο εσωτερικό και 
εκείνων που δραστηριοποιούνται εµπορικά τόσο στο εσωτερικό µιας χώρας όσο και 
διασυνοριακά. 

332 Η διοικητική επιβάρυνση των δηµόσιων αρχών θα είναι αµελητέα, καθώς θα 
συνίσταται απλώς στην κοινοποίηση στην Επιτροπή της εθνικής νοµολογίας σχετικά 
µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων στο πλαίσιο µιας διαδικασίας 
επιτροπολογίας.  

Οι έµποροι της Κοινότητας που επιθυµούν να επεκτείνουν τις επιχειρήσεις τους 
διασυνοριακά θα µειώσουν σηµαντικά το διοικητικό τους κόστος λόγω της πλήρους 
εναρµόνισης. Ορισµένες από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται µόνον εγχώρια, 
χωρίς ενδιαφέρον να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά, θα επιβαρυνθούν 
οριακά λόγω των µικρών εφάπαξ δαπανών προσαρµογής στις κανονιστικές αλλαγές. 
Για τους λιανοπωλητές, µπορεί να αναµένεται µια ελάχιστη πρόσθετη επιβάρυνση για 
συγκεκριµένους τύπους επιχειρήσεων λιανικής πώλησης, όπως τα καταστήµατα 
µεταχειρισµένων ειδών που ενεργούν ως µεσάζοντες των καταναλωτών.  

Εάν η πρόταση ενισχύσει την προστασία των καταναλωτών και αυξήσει τον 
ανταγωνισµό στην αγορά λιανικής µέσω περισσότερων διασυνοριακών προσφορών, 
τότε οι καταναλωτές θα κερδίσουν από το γεγονός ότι θα έχουν περισσότερες 
επιλογές, καλύτερη ποιότητα και χαµηλότερες τιµές. 

 • Επιλογή µέσων 

341 Προτεινόµενες πράξεις: οδηγία. 

342 Η χρήση άλλων µέσων δεν ενδείκνυται για τους ακόλουθους λόγους. 

Το πρόβληµα του κατακερµατισµού του κανονιστικού πλαισίου της Κοινότητας 
µπορεί να υπερνικηθεί σε κοινοτικό επίπεδο µόνο µε νοµοθετική πρωτοβουλία. Η 
αυτορρύθµιση ή η συρρύθµιση δεν θα έλυνε αυτό το πρόβληµα του νοµικού 
κατακερµατισµού.  
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Μια οδηγία είναι προτιµότερη από έναν κανονισµό, καθώς η µεταφορά της θα 
επιτρέψει την οµαλότερη ενσωµάτωση του κοινοτικού δικαίου στην υφιστάµενη 
εθνική νοµοθεσία περί συµβάσεων ή κωδίκων καταναλωτών. Θα δώσει στα κράτη 
µέλη το αναγκαίο περιθώριο εκτίµησης για τη διατήρηση εθνικών νοµικών εννοιών 
και βασικών αρχών του εθνικού δικαίου περί συµβάσεων που συµµορφώνονται µε 
τους στόχους της κοινοτικής νοµοθετικής πρότασης. Αντίθετα µε έναν κανονισµό, η 
εφαρµογή µιας οδηγίας µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα ένα ενιαίο και συνεκτικό 
σύνολο νοµοθεσίας σε εθνικό επίπεδο το οποίο θα είναι απλούστερο να εφαρµοστεί 
και να ερµηνευτεί από τους εµπόρους, ευκολότερο να εφαρµοστεί από τις δηµόσιες 
αρχές και πιο σύµφωνο µε την αρχή της επικουρικότητας. 

4. ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

401 

 

Το κόστος λειτουργίας της µελλοντικής επιτροπής για τις καταχρηστικές ρήτρες 
περιλαµβάνει το µισθό ενός υπαλλήλου, που εκτιµάται σε 117.000 ευρώ, για την 
υποστήριξη της διαδικασίας επιτροπολογίας. Περιλαµβάνει επίσης το κόστος της 
συνόδου της ολοµέλειας µε ένα συµµετέχοντα από καθένα από τα 27 κράτη µέλη και 
τρεις συνεδριάσεις που έχουν προγραµµατιστεί ανά έτος, µε κόστος 20.000 ευρώ η 
καθεµία. 

5. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

510 • Απλούστευση 

511 Η παρούσα πρόταση απλουστεύει τη νοµοθεσία. 

512 Η πρόταση απλουστεύει σηµαντικά το κοινοτικό κεκτηµένο για τους καταναλωτές. Με 
τη συγχώνευση τεσσάρων οδηγιών ρυθµίζει νοµοθετικά κατά συστηµατικό τρόπο τα 
κοινά σηµεία και εξαλείφει τις επικαλύψεις και τις ασυνέπειες. Παραδείγµατος χάρη, η 
πρόταση ρυθµίζει νοµοθετικά, µε συνεκτικό τρόπο, ορισµένα κοινά στοιχεία, όπως οι 
κοινοί ορισµοί, ένα σύνολο βασικών προκαταρκτικών συµβατικών πληροφοριών και 
κανόνες σχετικά µε τις συµβατικές πτυχές των πωλήσεων, που σήµερα είναι 
διασκορπισµένα σε διάφορες οδηγίες. 

515 Η πρόταση περιλαµβάνεται στο κυλιόµενο πρόγραµµα της Επιτροπής για την 
επικαιροποίηση και την απλοποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου καθώς και στο 
πρόγραµµα εργασίας της και το νοµοθετικό της πρόγραµµα µε στοιχεία αναφοράς 
2008/SANCO/001. 

520 • Κατάργηση της κείµενης νοµοθεσίας 

Η έγκριση της πρότασης θα έχει ως αποτέλεσµα την κατάργηση κείµενης νοµοθεσίας. 

 • Ρήτρα επανεξέτασης/αναθεώρησης/λήξης ισχύος 

531 Η πρόταση περιλαµβάνει ρήτρα επανεξέτασης. 
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550 • Πίνακας αντιστοιχίας 

Τα κράτη µέλη υποχρεούνται να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή το κείµενο των 
εθνικών διατάξεων µε τις οποίες µεταφέρεται η οδηγία στο δίκαιό τους καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας των εν λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας. 

560 • Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος 

Η προτεινόµενη νοµοθετική πράξη αφορά θέµα του ΕΟΧ και πρέπει συνεπώς να 
επεκταθεί και σε αυτόν. 

570 • Λεπτοµερής επεξήγηση της πρότασης 

Το κεφάλαιο I περιέχει τους κοινούς ορισµούς, όπως π.χ. «καταναλωτής» και 
«έµπορος», και ορίζει την αρχή της πλήρους εναρµόνισης. 

Το κεφάλαιο II περιέχει ένα σύνολο βασικών πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται 
από τους εµπόρους πριν από τη σύναψη όλων των συµβάσεων µε τους καταναλωτές, 
καθώς και την υποχρέωση ενηµέρωσης σχετικά µε µεσάζοντες που συνάπτουν 
συµβάσεις για λογαριασµό καταναλωτών. Το κεφάλαιο III το οποίο εφαρµόζεται µόνο 
σε συµβάσεις εξ αποστάσεως και συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος, 
προβλέπει ειδικές απαιτήσεις πληροφόρησης και ρυθµίζει νοµοθετικά το δικαίωµα της 
υπαναχώρησης (διάρκεια, άσκηση και αποτελέσµατα) κατά συνεκτικό τρόπο. 
Προβλέπει επίσης τυποποιηµένο έντυπο υπαναχώρησης που αναπαράγεται στο 
παράρτηµα I(B). 

Το κεφάλαιο IV αποσαφηνίζει τις διατάξεις της οδηγίας 99/44/ΕΚ. ∆ιατηρεί την αρχή 
ότι ο έµπορος ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για περίοδο δύο ετών, εάν τα 
προϊόντα δεν είναι σύµφωνα µε τη σύµβαση. Εισάγει ένα νέο κανόνα σύµφωνα µε τον 
οποίο ο κίνδυνος απώλειας ή ζηµίας των προϊόντων µεταφέρεται στον καταναλωτή 
µόνον όταν αυτός ή κάποιο τρίτο πρόσωπο που υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό 
από το µεταφορέα, αποκτά την υλική κατοχή των προϊόντων. 

Το κεφάλαιο V αντιγράφει σε µεγάλο βαθµό τις διατάξεις της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ. 
Εφαρµόζεται σε καταχρηστικές συµβατικές ρήτρες οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει 
αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης, όπως οι τυποποιηµένοι συµβατικοί όροι. Οι 
καταχρηστικές ρήτρες είναι εκείνες που δηµιουργούν σηµαντικές ανισορροπίες στα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των καταναλωτών και των εµπόρων και δεν είναι 
δεσµευτικές για τους καταναλωτές. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, 
η οδηγία περιέχει δύο καταλόγους καταχρηστικών ρητρών. Το παράρτηµα ΙΙ περιέχει 
έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες σε όλες τις περιπτώσεις θεωρούνται καταχρηστικές. 
Το παράρτηµα ΙΙΙ περιέχει έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες κρίνονται καταχρηστικές, 
εκτός εάν ο έµπορος αποδείξει το αντίθετο. Οι εν λόγω κατάλογοι ισχύουν σε όλα τα 
κράτη µέλη και µπορούν να τροποποιηθούν µόνο µε τη διαδικασία επιτροπολογίας που 
προβλέπεται στην οδηγία.  
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2008/0196 (COD) 

Πρόταση 

Ο∆ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

για τα δικαιώµατα των καταναλωτών 

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

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

την πρόταση της Επιτροπής1, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής2, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης3, 

Εκτιµώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 20ής ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών κατά τη σύναψη συµβάσεων εκτός εµπορικού 
καταστήµατος4, η οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά 
µε τις καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές5, η 
οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 
1997, για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις6, η 
οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 25ης 
Μαΐου 1999, σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων 
καταναλωτικών αγαθών7, ορίζουν ορισµένα συµβατικά δικαιώµατα για τους 
καταναλωτές. 

(2) Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν επανεξεταστεί υπό το πρίσµα της εµπειρίας µε σκοπό την 
απλούστευση και την επικαιροποίηση των εφαρµοστέων κανόνων, την άρση 
ασυνεπειών και την κάλυψη ανεπιθύµητων κενών στους κανόνες. Η εν λόγω 
επανεξέταση έδειξε ότι είναι σκόπιµο οι τέσσερις αυτές οδηγίες να αντικατασταθούν 

                                                 
1 ΕΕ C , , σ. . 
2 ΕΕ C , , σ. . 
3 ΕΕ C , , σ. . 
4 ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 31. 
5 ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29. 
6 ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19. Οδηγία, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2007/64/ΕΚ (ΕΕ 

L 319 της 5.12.2007, σ. 1). 
7 ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12. 
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από την παρούσα µία οδηγία. Η παρούσα οδηγία πρέπει αντίστοιχα να καθορίσει 
πρότυπους κανόνες για τις κοινές πτυχές και να αποµακρυνθεί από την προσέγγιση 
ελάχιστης εναρµόνισης που προβλεπόταν στις προηγούµενες οδηγίες, µε βάση την 
οποία τα κράτη µέλη µπορούσαν να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν αυστηρότερους 
εθνικούς κανόνες.  

(3) Το άρθρο 153 παράγραφος 1 και παράγραφος 3 στοιχείο α) της Συνθήκης ορίζουν ότι 
η Κοινότητα πρέπει να συµβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή µε µέτρα που θεσπίζει σύµφωνα µε το άρθρο 95.  

(4) Σύµφωνα µε το άρθρο 14 παράγραφος 2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά 
περιλαµβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα µέσα στον οποίο εξασφαλίζονται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων και των υπηρεσιών και η ελευθερία 
εγκατάστασης. Η εναρµόνιση ορισµένων πτυχών του δικαίου περί καταναλωτικών 
συµβάσεων είναι αναγκαία για την προαγωγή µιας πραγµατικής εσωτερικής αγοράς 
των καταναλωτών που επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία µεταξύ υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της αρχής της επικουρικότητας.  

(5) Το διασυνοριακό δυναµικό της εξ αποστάσεως πώλησης το οποίο πρέπει να αποτελεί 
ένα από τα κύρια απτά αποτελέσµατα της εσωτερικής αγοράς δεν αξιοποιείται πλήρως 
από τους καταναλωτές. Σε σύγκριση µε τη σηµαντική ανάπτυξη των εγχώριων εξ 
αποστάσεως πωλήσεων κατά τα τελευταία έτη, η ανάπτυξη των διασυνοριακών εξ 
αποστάσεως πωλήσεων είναι περιορισµένη. Αυτή η ανισότητα είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική για τις πωλήσεις µέσω διαδικτύου για τις οποίες το δυναµικό περαιτέρω 
ανάπτυξης είναι υψηλό. Το διασυνοριακό δυναµικό συµβάσεων που αποτελούν 
αντικείµενο διαπραγµάτευσης εκτός εµπορικών καταστηµάτων (άµεση πώληση) 
περιορίζεται από ορισµένους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των διαφορετικών 
εθνικών κανόνων προστασίας των καταναλωτών που επιβάλλονται στη βιοµηχανία. 
Σε σύγκριση µε την ανάπτυξη των εγχώριων άµεσων πωλήσεων κατά τα τελευταία 
έτη, ιδίως στον τοµέα των υπηρεσιών (π.χ. επιχειρήσεις κοινής ωφελείας), ο αριθµός 
των καταναλωτών που χρησιµοποιούν το δίαυλο αυτό για διασυνοριακές αγορές έχει 
παραµείνει σταθερός. Απαντώντας στις αυξηµένες επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε 
πολλά κράτη µέλη, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των 
ατοµικών επιχειρήσεων) ή οι αντιπρόσωποι των εταιρειών άµεσης πώλησης πρέπει να 
τείνουν περισσότερο στην αναζήτηση επιχειρηµατικών ευκαιριών σε άλλα κράτη 
µέλη, ιδίως στις µεθοριακές περιοχές. Συνεπώς, η πλήρης εναρµόνιση της ενηµέρωσης 
του καταναλωτή και το δικαίωµα υπαναχώρησης σε εξ αποστάσεως συµβάσεις και 
συµβάσεις εκτός εµπορικών καταστηµάτων θα συµβάλουν στην καλύτερη λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς των συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. 

(6) Οι νοµοθεσίες των κρατών µελών σχετικά µε τις καταναλωτικές συµβάσεις δείχνουν 
αξιοσηµείωτες διαφορές οι οποίες µπορούν να δηµιουργήσουν σηµαντικές 
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και να εµποδίσουν την οµαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Η υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία στο πεδίο των συµβάσεων µε 
τους καταναλωτές που συνάπτονται εξ αποστάσεως ή εκτός εµπορικών 
καταστηµάτων, των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών καθώς και των 
καταχρηστικών συµβατικών ρητρών θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την εναρµόνιση 
της νοµοθεσίας, επιτρέποντας στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να 
θεσπίσουν πιο αυστηρά µέτρα που να εξασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών στο έδαφός τους. Περαιτέρω, πολλά ζητήµατα ρυθµίζονται 
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νοµοθετικά χωρίς συνεκτικότητα µεταξύ των οδηγιών ή έχουν µείνει ανοιχτά. Τα 
ζητήµατα αυτά έχουν αντιµετωπιστεί µε διαφορετικό τρόπο από τα κράτη µέλη. Ως 
αποτέλεσµα, οι εθνικές διατάξεις για τη µεταφορά οδηγιών σχετικά µε το δίκαιο των 
συµβάσεων που συνάπτονται µε καταναλωτές αποκλίνουν σηµαντικά. 

(7) Αυτές οι ανισότητες δηµιουργούν σηµαντικούς φραγµούς στην εσωτερική αγορά που 
επηρεάζουν επιχειρήσεις και καταναλωτές. Οι ανισότητες αυξάνουν το κόστος 
συµµόρφωσης των επιχειρήσεων που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διασυνοριακή 
πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Ο κατακερµατισµός υπονοµεύει επίσης την 
εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Η αρνητική επίδραση στην 
εµπιστοσύνη των καταναλωτών ενισχύεται από το άνισο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την Κοινότητα. Αυτό το πρόβληµα είναι ιδιαίτερα οξύ 
υπό το πρίσµα των νέων εξελίξεων της αγοράς. 

(8) Η πλήρης εναρµόνιση ορισµένων βασικών ρυθµιστικών πτυχών θα αυξήσει 
σηµαντικά την ασφάλεια δικαίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις 
επιχειρήσεις. Τόσο οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις θα µπορούν να βασίζονται 
σε ένα ενιαίο ρυθµιστικό πλαίσιο βάσει σαφώς καθορισµένων νοµικών εννοιών που 
θα διέπουν ορισµένες πτυχές των συµβάσεων µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
σε ολόκληρη την Κοινότητα. Το αποτέλεσµα θα είναι να εξαλειφθούν οι φραγµοί που 
προκύπτουν από τον κατακερµατισµό των κανόνων και να ολοκληρωθεί η εσωτερική 
αγορά στον εν λόγω τοµέα. Οι φραγµοί αυτοί µπορούν να εξαλειφθούν µόνο µε τη 
θέσπιση οµοιόµορφων κανόνων σε κοινοτικό επίπεδο. Περαιτέρω, οι καταναλωτές θα 
απολαύσουν υψηλό κοινό επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη την Κοινότητα. 

(9) Ο τοµέας που εναρµονίζεται µε την παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει ορισµένες 
πτυχές των συµβάσεων µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. Πρόκειται για 
κανόνες σχετικά µε την ενηµέρωση που πρέπει να παρέχεται πριν από τη σύναψη και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, σχετικά µε το δικαίωµα υπαναχώρησης 
για εξ αποστάσεως συµβάσεις και συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος, σχετικά 
µε τα δικαιώµατα των καταναλωτών όσον αφορά τις συµβάσεις πώλησης και τις 
καταχρηστικές συµβατικές ρήτρες στις συµβάσεις που συνάπτονται µε τους 
καταναλωτές. 

(10) Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη του κανονισµού 
(ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές (Ρώµη I)8. 

(11) Η υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία σχετικά µε τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες προς 
τους καταναλωτές περιέχει αρκετούς κανόνες σχετικά µε την προστασία των 
καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας καλύπτουν 
συµβάσεις που συνδέονται µε χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, µόνον εφόσον αυτό είναι 
αναγκαίο για να πληρωθούν τα κανονιστικά κενά. 

(12) Ο νέος ορισµός της σύµβασης που συνάπτεται εξ αποστάσεως πρέπει να καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι συµβάσεις πωλήσεων και παροχής υπηρεσιών 
συνάπτονται αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση ενός ή περισσότερων µέσων 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως (όπως π.χ. παραγγελία µε ταχυδροµείο, διαδίκτυο, 

                                                 
8 ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6. 
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τηλέφωνο ή φαξ). Ο ορισµός αυτός αναµένεται να δηµιουργήσει ισότιµους όρους για 
όλους τους εµπόρους που πωλούν εξ αποστάσεως. Αναµένεται επίσης να βελτιώσει 
την ασφάλεια δικαίου σε σύγκριση µε τον τρέχοντα ορισµό, που απαιτεί την παρουσία 
οργανωµένου συστήµατος πώλησης εξ αποστάσεως που διαχειρίζεται ο έµπορος έως 
τη σύναψη της σύµβασης. 

(13) Οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε µια προσφορά ή έγινε η 
διαπραγµάτευση της σύµβασης δεν πρέπει να αφορούν τον ορισµό µιας εξ 
αποστάσεως σύµβασης. Το γεγονός ότι ο έµπορος είναι περιστασιακός πωλητής εξ 
αποστάσεως ή ότι χρησιµοποιεί ένα οργανωµένο σύστηµα το οποίο διαχειρίζεται 
κάποιο τρίτο µέρος, όπως µια πλατφόρµα online, δεν πρέπει να στερεί από τους 
καταναλωτές την προστασία τους. Παροµοίως, µια συναλλαγή που αποτελεί 
αντικείµενο άµεσης διαπραγµάτευσης µεταξύ του εµπόρου και του καταναλωτή εκτός 
εµπορικού καταστήµατος πρέπει να θεωρείται εξ αποστάσεως σύµβαση, εάν η 
σύµβαση έχει συναφθεί µέσω της αποκλειστικής χρήσης µέσων επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως, όπως το διαδίκτυο ή το τηλέφωνο. Για τους εµπόρους, ένας 
απλούστερος ορισµός της εξ αποστάσεως σύµβασης αναµένεται να βελτιώσει την 
ασφάλεια δικαίου και να τους προστατεύει από τον αθέµιτο ανταγωνισµό. 

(14) Η σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος πρέπει να ορίζεται ως η σύµβαση που 
συνάπτεται µε την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εµπόρου και του καταναλωτή, 
εκτός του εµπορικού καταστήµατος, παραδείγµατος χάρη, στο σπίτι ή στο χώρο 
εργασίας του καταναλωτή. Όταν συναλλάσσονται εκτός εµπορικών καταστηµάτων, οι 
καταναλωτές βρίσκονται υπό ψυχολογική πίεση ανεξάρτητα από το εάν έχουν ζητήσει 
την επίσκεψη του εµπόρου ή όχι. Περαιτέρω, για να προληφθούν καταστρατηγήσεις 
των κανόνων, όταν οι καταναλωτές προσεγγίζονται εκτός των εµπορικών 
καταστηµάτων, µια σύµβαση που αποτέλεσε αντικείµενο διαπραγµάτευσης, 
παραδείγµατος χάρη στο σπίτι του καταναλωτή, αλλά συνήφθη σε κατάστηµα, πρέπει 
να θεωρηθεί ως σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος. 

(15) Τα εµπορικά καταστήµατα πρέπει να περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις σε οποιαδήποτε 
µορφή (όπως καταστήµατα ή φορτηγά) οι οποίες χρησιµεύουν ως µόνιµος χώρος 
συναλλαγών για τον έµπορο. Πάγκοι σε λαϊκές και περίπτερα σε εκθέσεις πρέπει να 
θεωρούνται ως εµπορικά καταστήµατα, ακόµη και αν µπορεί να χρησιµοποιούνται 
από τον έµπορο προσωρινά. Άλλα καταστήµατα τα οποία ενοικιάζονται µόνο για 
βραχύ χρονικό διάστηµα και όπου ο έµπορος δεν έχει την έδρα του (όπως π.χ. 
ξενοδοχεία, εστιατόρια, συνεδριακά κέντρα, κινηµατογράφοι, ενοικιασµένα από 
εµπόρους που δεν έχουν την έδρα τους εκεί) δεν πρέπει να θεωρούνται εµπορικά 
καταστήµατα. Παροµοίως, όλοι οι δηµόσιοι χώροι, συµπεριλαµβανοµένων των 
δηµόσιων συγκοινωνιών ή εγκαταστάσεων, καθώς και οι ιδιωτικές κατοικίες ή οι 
χώροι εργασίας δεν πρέπει να θεωρούνται εµπορικά καταστήµατα. 

(16) Ο ορισµός του σταθερού εναποθέµατος πρέπει να περιλαµβάνει ιδίως έγγραφα σε 
χαρτί, σε κλειδιά USB, σε CD-ROM, σε DVD, σε κάρτες µνήµης και στο σκληρό 
δίσκο του υπολογιστή στον οποίο αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή ένα 
αρχείο pdf. 

(17) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν δικαίωµα να λαµβάνουν πληροφορίες πριν από τη 
σύναψη της σύµβασης. Ωστόσο, οι έµποροι δεν πρέπει να είναι υποχρεωµένοι να 
παρέχουν τις πληροφορίες, όταν αυτές είναι ήδη εµφανείς από το συγκεκριµένο 
πλαίσιο. Παραδείγµατος χάρη, σε µια συναλλαγή σε εµπορικό κατάστηµα, τα κύρια 
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χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, η ταυτότητα του εµπόρου και οι ρυθµίσεις για την 
παράδοση ενδέχεται να είναι εµφανείς από το συγκεκριµένο πλαίσιο. Σε περιπτώσεις 
συναλλαγών εξ αποστάσεως και συναλλαγών εκτός εµπορικού καταστήµατος, ο 
έµπορος πρέπει πάντα να παρέχει τις πληροφορίες σχετικά µε τις ρυθµίσεις για την 
πληρωµή, την παράδοση, τις επιδόσεις και την πολιτική διαχείρισης παραπόνων, 
καθώς αυτές ενδέχεται να µην είναι προφανείς από το συγκεκριµένο πλαίσιο. 

(18) Οι έµποροι πρέπει να υποχρεωθούν να ενηµερώνουν τους καταναλωτές εκ των 
προτέρων για τυχόν ρυθµίσεις που έχουν ως αποτέλεσµα να καταβάλλουν οι 
καταναλωτές ένα ποσό στον έµπορο, συµπεριλαµβανοµένων των ρυθµίσεων που 
προβλέπουν την παρακράτηση ενός ποσού στην πιστωτική ή χρεωστική κάρτα των 
καταναλωτών. 

(19) Στην περίπτωση δηµόσιων πλειστηριασµών, λόγω της φύσης και των παραδοσιακών 
χαρακτηριστικών της εν λόγω µεθόδου πώλησης, ο εκπλειστηριαστής µπορεί αντί να 
γνωστοποιήσει τη γεωγραφική διεύθυνση και την ταυτότητα του πωλητή για τον 
οποίο πωλεί τα εµπορεύµατα, να αντικαταστήσει αυτά µε τα δικά του στοιχεία 
επαφής. 

(20) Ο καταναλωτής πρέπει να γνωρίζει κατά πόσο συνάπτει σύµβαση µε τον έµπορο ή µε 
κάποιον µεσάζοντα που ενεργεί για λογαριασµό κάποιου άλλου καταναλωτή, καθώς 
στη δεύτερη περίπτωση ο καταναλωτής ενδέχεται να µην απολαύει της προστασίας 
βάσει της παρούσας οδηγίας. Συνεπώς, ο µεσάζων πρέπει να ενηµερώσει για το 
γεγονός αυτό και για τις συνέπειές του. Η έννοια του µεσάζοντα δεν πρέπει να 
περιλαµβάνει πλατφόρµες εµπορίας online οι οποίες δεν συνάπτουν τη σύµβαση εξ 
ονόµατος ή για λογαριασµό κάποιου άλλου µέρους. 

(21) Στην περίπτωση εξ αποστάσεως συµβάσεων, οι απαιτήσεις ενηµέρωσης πρέπει να 
αναπροσαρµόζονται ώστε να λαµβάνουν υπόψη τους τεχνικούς περιορισµούς 
ορισµένων µέσων, όπως τους περιορισµούς του αριθµού των χαρακτήρων σε 
ορισµένες οθόνες κινητών τηλεφώνων ή το χρονικό περιορισµό στα διαφηµιστικά 
µηνύµατα τηλεοπτικών πωλήσεων. Στην περίπτωση αυτή, ο έµπορος πρέπει να 
συµµορφώνεται µε ένα ελάχιστο σύνολο απαιτήσεων ενηµέρωσης και να παραπέµπει 
τον καταναλωτή σε κάποια άλλη πηγή πληροφόρησης, π.χ. παρέχοντας ένα δωρεάν 
τηλεφωνικό αριθµό ή έναν υπερκειµενικό σύνδεσµο σε κάποια ιστοσελίδα του 
εµπόρου, όπου η σχετική πληροφόρηση είναι απευθείας διαθέσιµη και εύκολα 
προσβάσιµη. 

(22) Καθώς στην περίπτωση των εξ αποστάσεως πωλήσεων ο καταναλωτής δεν είναι σε 
θέση να δει το προϊόν πριν από τη σύναψη της σύµβασης πρέπει να έχει δικαίωµα 
υπαναχώρησης, το οποίο να του επιτρέπει να διαπιστώνει τη φύση και τη λειτουργία 
των προϊόντων. 

(23) Τα τρέχοντα διαστήµατα των περιόδων υπαναχώρησης, που διαφέρουν τόσο µεταξύ 
των κρατών µελών όσο και µεταξύ των συµβάσεων εξ αποστάσεως και εκτός 
εµπορικών καταστηµάτων προκαλούν αβεβαιότητα δικαίου και δαπάνες 
συµµόρφωσης. Η ίδια περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να εφαρµόζεται σε όλες τις εξ 
αποστάσεως συµβάσεις και τις συµβάσεις εκτός εµπορικών καταστηµάτων. 

(24) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, κρίνεται σκόπιµο ότι ο κανονισµός (ΕΟΚ, 
Ευρατόµ) αριθ. 1182/71 του Συµβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1971, περί καθορισµού των 
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κανόνων που εφαρµόζονται στις προθεσµίες, ηµεροµηνίες και διορίες9 να 
εφαρµόζεται στον υπολογισµό των περιόδων που περιέχονται στην παρούσα οδηγία. 
Συνεπώς, όλες οι περίοδοι που περιέχονται στην παρούσα οδηγία πρέπει να νοείται ότι 
εκφράζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες. 

(25) Οι κανόνες σχετικά µε τις εξ αποστάσεως συµβάσεις εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη 
των διατάξεων σχετικά µε τη σύναψη ηλεκτρονικών συµβάσεων και την αποστολή 
ηλεκτρονικών παραγγελιών, όπως καθορίζεται από τα άρθρα 9 και 11 της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 8ης Ιουνίου 
2000, σχετικά µε ορισµένες πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, 
ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική αγορά (οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εµπόριο). 

(26) Όταν ο καταναλωτής παραγγέλνει περισσότερα από ένα προϊόντα από τον ίδιο 
έµπορο, πρέπει να δικαιούται να ασκήσει το δικαίωµα της υπαναχώρησης όσον αφορά 
το καθένα από τα προϊόντα αυτά. Εάν τα προϊόντα παραδίδονται ξεχωριστά, ο χρόνος 
υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά όταν ο καταναλωτής αποκτά την κατοχή κάθε 
µεµονωµένου αγαθού. Όταν ένα αγαθό παρέχεται σε διάφορες παρτίδες ή τεµάχια, η 
περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά όταν ο καταναλωτής ή ένα τρίτο µέρος που 
προσδιορίζεται από τον καταναλωτή αποκτά την κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή 
τεµαχίου. 

(27) Εάν ο έµπορος δεν έχει ενηµερώσει τον καταναλωτή σχετικά µε το δικαίωµα 
υπαναχώρησης πριν από τη σύναψη εξ αποστάσεως σύµβασης ή σύµβασης εκτός 
εµπορικού καταστήµατος, η περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να παραταθεί. Ωστόσο, 
για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του δικαίου διαχρονικά, πρέπει να θεσπιστεί τρίµηνη 
προθεσµία, υπό την προϋπόθεση ότι ο έµπορος έχει εκτελέσει πλήρως τις συµβατικές 
του υποχρεώσεις. Ο έµπορος πρέπει να θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει πλήρως τις 
υποχρεώσεις του όταν έχει παραδώσει τα προϊόντα ή έχει παράσχει πλήρως τις 
υπηρεσίες που παρήγγειλε ο καταναλωτής. 

(28) Οι διαφορές όσον αφορά τον τρόπο µε τον οποίο ασκείται το δικαίωµα υπαναχώρησης 
στα κράτη µέλη προκάλεσαν δαπάνες για τις επιχειρήσεις που πωλούν διασυνοριακά. 
Η θέσπιση ενός εναρµονισµένου τυποποιηµένου εντύπου υπαναχώρησης που πρέπει 
να χρησιµοποιείται από τον καταναλωτή αναµένεται να απλουστεύσει τη διαδικασία 
υπαναχώρησης και να επιφέρει ασφάλεια δικαίου. Για τους λόγους αυτούς, τα κράτη 
µέλη δεν πρέπει να προσθέτουν στο πανευρωπαϊκό τυποποιηµένο έντυπο καµία 
απαίτηση που να αφορά την παρουσίαση, παραδείγµατος χάρη, σχετικά µε το µέγεθος 
των στοιχείων. 

(29) Καθώς η πείρα δείχνει ότι πολλοί καταναλωτές και έµποροι προτιµούν να 
επικοινωνούν µέσω του δικτυακού τόπου του εµπόρου, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
ο έµπορος να παρέχει στον καταναλωτή την επιλογή συµπλήρωσης εντύπου 
υπαναχώρησης µε βάση τον παγκόσµιο ιστό. Στην περίπτωση αυτή, ο έµπορος πρέπει 
να έχει βεβαιώσει την παραλαβή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο χωρίς καθυστέρηση. 

                                                 
9 ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1. 
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(30) Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο έµπορος πρέπει να επιστρέψει όλα τα ποσά που έλαβε 
από τον καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που καλύπτουν τις δαπάνες που 
επιβαρύνουν τον έµπορο για την παράδοση των προϊόντων στον καταναλωτή. 

(31) Ορισµένοι καταναλωτές ασκούν το δικαίωµα υπαναχώρησης αφού έχουν 
χρησιµοποιήσει τα προϊόντα σε βαθµό µεγαλύτερο από αυτόν που απαιτείται για να 
βεβαιωθεί η φυσική λειτουργία του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής 
πρέπει να είναι υπεύθυνος για τυχόν µείωση της αξίας των προϊόντων. Προκειµένου 
να βεβαιωθεί η φύση και η λειτουργία του προϊόντος, ο καταναλωτής πρέπει να το 
χειρίζεται ή να το δοκιµάζει µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο θα του επιτρεπόταν να το 
πράξει σε κάποιο κατάστηµα. Παραδείγµατος χάρη, ο καταναλωτής πρέπει µόνο να 
δοκιµάσει κάποιο ρούχο και δεν πρέπει να του επιτραπεί να το φορέσει. Προκειµένου 
να διασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα του δικαιώµατος υπαναχώρησης σε 
συµβάσεις παροχής υπηρεσιών, ιδίως για µη επείγουσες εργασίες ανακαίνισης για τις 
οποίες οι καταναλωτές ενδέχεται να υπόκεινται σε πολύ πιεστικές µεθόδους πώλησης 
στην κατοικία τους ακολουθούµενες από την άµεση εκτέλεση της υπηρεσίας πριν από 
τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης, οι καταναλωτές δεν πρέπει να επιβαρύνονται µε 
καµία δαπάνη για µια τέτοια υπηρεσία. 

(32) Για να αποφευχθεί η περίπτωση ο έµπορος να επιστρέψει χρήµατα σε έναν 
καταναλωτή ο οποίος δεν έχει επιστρέψει τα προϊόντα, ο καταναλωτής πρέπει να 
απαιτείται να επιστρέψει τα προϊόντα το αργότερο δεκατέσσερις ηµέρες αφότου έχει 
ενηµερώσει τον έµπορο σχετικά µε την απόφασή του να υπαναχωρήσει.  

(33) Πρέπει να υπάρχουν ορισµένες εξαιρέσεις από το δικαίωµα υπαναχώρησης, όπως σε 
περιπτώσεις όπου το δικαίωµα υπαναχώρησης θα ήταν απρόσφορο δεδοµένης της 
φύσης του προϊόντος. Αυτό ισχύει, παραδείγµατος χάρη, για κρασί που παραδόθηκε 
πολύ χρόνο µετά τη σύναψη της σύµβασης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όταν η αξία 
εξαρτάται από διακυµάνσεις στην αγορά (vin en primeur).  

(34) Περαιτέρω, σε περίπτωση εξ αποστάσεως συµβάσεων για την παροχή υπηρεσιών, για 
τις οποίες η εκτέλεση αρχίζει κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης (π.χ. 
αρχεία δεδοµένων που τηλεφορτώνονται από την καταναλωτή κατά τη διάρκεια της εν 
λόγω περιόδου), θα ήταν άδικο να επιτραπεί στον καταναλωτή να υπαναχωρήσει 
αφότου η υπηρεσία έχει παρασχεθεί στον καταναλωτή πλήρως ή εν µέρει. Συνεπώς, ο 
καταναλωτής πρέπει να χάνει το δικαίωµα υπαναχώρησης, όταν αρχίζει η εκτέλεση µε 
την προηγούµενη ρητή συµφωνία του. 

(35) Η Επιτροπή διαπίστωσε ορισµένα βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
καταναλωτές στον τοµέα της βελτίωσης κατοικιών, όταν οι καταναλωτές βρίσκονται 
υπό υψηλή πίεση να παραγγείλουν ακριβές εργασίες ανακαίνισης. Το πεδίο 
εφαρµογής των κανόνων ενηµέρωσης και υπαναχώρησης πρέπει να αποσαφηνιστεί 
και να επεκταθεί για να καλύψει αυτό το είδος σύµβασης. Μόνο οι συµβάσεις που 
αφορούν την εκχώρηση δικαιωµάτων σε ακίνητη περιουσία πρέπει να αποκλείονται 
από το πεδίο εφαρµογής των κανόνων σχετικά µε τα δικαιώµατα ενηµέρωσης και 
υπαναχώρησης που εφαρµόζονται σε εξ αποστάσεως συµβάσεις και συµβάσεις εκτός 
εµπορικών καταστηµάτων. 

(36) Η εφαρµογή του δικαιώµατος υπαναχώρησης µπορεί να αντενδείκνυται για ορισµένες 
υπηρεσίες που συνδέονται µε τη στέγαση, τη µεταφορά και την αναψυχή. Η σύναψη 
των αντίστοιχων συµβάσεων συνεπάγεται την πραγµατοποίησης κρατήσεων τις 
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οποίες, εάν θεσπιζόταν δικαίωµα υπαναχώρησης, ο έµπορος ενδέχεται να 
δυσκολευόταν να εκπληρώσει. Συνεπώς, αυτές οι εξ αποστάσεως συµβάσεις δεν 
πρέπει να καλύπτονται από τις διατάξεις για την ενηµέρωση του καταναλωτή και το 
δικαίωµα υπαναχώρησης.  

(37) Με σκοπό την απλούστευση και την ασφάλεια δικαίου, το δικαίωµα υπαναχώρησης 
πρέπει να εφαρµόζεται σε όλα τα είδη συµβάσεων εκτός εµπορικών καταστηµάτων, 
εκτός από εκείνες που συνάπτονται στο πλαίσιο αυστηρά καθορισµένων συνθηκών οι 
οποίες µπορούν εύκολα να αποδειχθούν. Συνεπώς, δεν πρέπει να εφαρµόζεται 
δικαίωµα υπαναχώρησης για επείγουσες επιδιορθώσεις στην κατοικία του 
καταναλωτή για τις οποίες αυτό το δικαίωµα υπαναχώρησης θα ήταν ασύµβατο µε την 
επείγουσα κατάσταση καθώς και για συστήµατα παράδοσης στο σπίτι από σούπερ-
µάρκετ που επιτρέπουν στους καταναλωτές να επιλέξουν τρόφιµα, ποτά και άλλα 
προϊόντα που προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση σ’ ένα νοικοκυριό µέσω του 
δικτυακού τόπου του σουπερµάρκετ και να τα παραλαµβάνουν στο σπίτι τους. 
Πρόκειται για εµπορεύµατα, τα οποία δεν είναι ακριβά και αγοράζονται τακτικά από 
τους καταναλωτές για καθηµερινή κατανάλωση ή καθηµερινή χρήση στο νοικοκυριό 
τους και, συνεπώς, δεν πρέπει να αποτελούν αντικείµενο δικαιώµατος υπαναχώρησης. 
Οι κύριες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές και η κύρια πηγή διαφωνιών 
µε τους εµπόρους είναι σχετικά µε την παράδοση των προϊόντων, 
συµπεριλαµβανοµένων των προϊόντων που χάνονται ή υφίστανται βλάβη κατά τη 
διάρκεια της µεταφοράς, και την καθυστερηµένη και µερική παράδοση. Συνεπώς, 
κρίνεται κατάλληλο να αποσαφηνιστούν και να εναρµονιστούν οι εθνικοί κανόνες 
σχετικά µε την παράδοση και τη µετάθεση του κινδύνου. 

(38) Στο πλαίσιο των πωλήσεων σε καταναλωτές, η παράδοση των προϊόντων µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τρόπους. Μόνον ένας κανόνας από τον οποίο να 
µπορεί κανείς να παρεκκλίνει ελεύθερα θα επιτρέψει την αναγκαία ευελιξία για να 
ληφθούν υπόψη οι εν λόγω διαφορές. Ο καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται από 
κάθε κίνδυνο απώλειας ή βλάβης των προϊόντων που συµβαίνει κατά τη διάρκεια της 
µεταφοράς η οποία προετοιµάστηκε ή πραγµατοποιήθηκε από τον έµπορο. Ο κανόνας 
σχετικά µε τη µετάθεση του κινδύνου δεν πρέπει να εφαρµόζεται όταν ο καταναλωτής 
αργεί αδικαιολόγητα να λάβει στην κατοχή του τα προϊόντα (παραδείγµατος χάρη, 
όταν τα προϊόντα δεν παραλαµβάνονται από τον καταναλωτή από το ταχυδροµείο 
εντός της προθεσµίας που αυτό ορίζει). Στις περιπτώσεις αυτές, ο καταναλωτής πρέπει 
να φέρει τον κίνδυνο απώλειας ή καταστροφής µετά το χρόνο παράδοσης που 
συµφωνήθηκε µε τον έµπορο. 

(39) Ο έµπορος θα πρέπει να ευθύνεται έναντι του καταναλωτή, εάν τα εµπορεύµατα δεν 
είναι σύµφωνα µε τη σύµβαση. Τα εµπορεύµατα πρέπει να θεωρείται ότι είναι 
σύµφωνα µε τη σύµβαση, εάν ικανοποιούν ορισµένες προϋποθέσεις σχετικά κυρίως 
µε τις ιδιότητες των εµπορευµάτων. Η ποιότητα και οι επιδόσεις που οι καταναλωτές 
µπορούν εύλογα να αναµένουν θα εξαρτηθούν µεταξύ άλλων από το κατά πόσο τα 
εµπορεύµατα είναι καινούργια ή µεταχειρισµένα καθώς και από την αναµενόµενη 
διάρκεια ζωής των εµπορευµάτων. 

(40) Εάν το εµπόρευµα δεν είναι σύµφωνο µε τη σύµβαση, πρώτον, ο καταναλωτής πρέπει 
να έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από τον έµπορο να επιδιορθώσει τα εµπορεύµατα 
ή να τα αντικαταστήσει, κατ’επιλογή του εµπόρου, εκτός εάν ο έµπορος αποδείξει ότι 
αυτές οι επανορθώσεις είναι παράνοµες, αδύνατες ή απαιτούν από τον έµπορο 
δυσανάλογη καταβολή προσπάθειας. Η προσπάθεια του εµπόρου πρέπει να 
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καθοριστεί αντικειµενικά, εκτιµώντας τις δαπάνες που επιβαρύνουν τον έµπορο κατά 
την επανόρθωση της έλλειψης συµµόρφωσης, την αξία των προϊόντων και το βαθµό 
της έλλειψης συµµόρφωσης. Η έλλειψη ανταλλακτικών δεν πρέπει να αποτελεί 
έγκυρο λόγο για να δικαιολογηθεί η άρνηση του εµπόρου να επανορθώσει την 
έλλειψη συµµόρφωσης σε εύλογο χρονικό διάστηµα ή χωρίς δυσανάλογη προσπάθεια. 

(41) Ο καταναλωτής δεν πρέπει να επιβαρυνθεί καθόλου για την επανόρθωση της έλλειψης 
συµµόρφωσης, ιδίως µε το κόστος ταχυδροµικών, εργασίας και υλικών. Περαιτέρω, ο 
καταναλωτής δεν πρέπει να αποζηµιώσει τον έµπορο για τη χρήση ελαττωµατικών 
προϊόντων. 

(42) Όταν ο έµπορος είτε έχει αρνηθεί είτε δεν έχει αποκαταστήσει παραπάνω από µία 
φορά την έλλειψη συµµόρφωσης, ο καταναλωτής πρέπει να έχει δικαίωµα να επιλέξει 
ελεύθερα κάποια από τις διαθέσιµες επανορθώσεις. Η άρνηση του εµπόρου µπορεί να 
είναι είτε ρητή είτε έµµεση, υπό την έννοια, στη δεύτερη περίπτωση, ότι ο έµπορος 
δεν απαντά ή αγνοεί το αίτηµα του καταναλωτή για αποκατάσταση της έλλειψης 
συµµόρφωσης. 

(43) Η οδηγία 1999/44/ΕΚ επέτρεπε στα κράτη µέλη να ορίσουν περίοδο τουλάχιστον δύο 
µηνών κατά τη διάρκεια της οποίας ο καταναλωτής έπρεπε να ενηµερώσει τον έµπορο 
για τυχόν έλλειψη συµµόρφωσης. Οι αποκλίνοντες νόµοι µεταφοράς δηµιούργησαν 
φραγµούς στο εµπόριο. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να αρθεί αυτή η κανονιστική 
δυνατότητα και να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου µε την υποχρέωση των 
καταναλωτών να ενηµερώνουν τον έµπορο για την έλλειψη συµµόρφωσης εντός δύο 
µηνών από την ηµεροµηνία εντοπισµού του προβλήµατος. 

(44) Ορισµένοι έµποροι ή παραγωγοί προσφέρουν στους καταναλωτές εµπορικές 
εγγυήσεις. Για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανώνται, οι εµπορικές 
εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν ορισµένες πληροφορίες, συµπεριλαµβανοµένης 
της διάρκειάς τους, του εδαφικού πεδίου εφαρµογής τους και µιας δήλωσης ότι η 
εµπορική εγγύηση δεν θίγει τα νόµιµα δικαιώµατα του καταναλωτή. 

(45) Υπάρχει ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από καταχρηστικές συµβατικές 
ρήτρες οι οποίες δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης, όπως 
οι τυποποιηµένες συµβατικές ρήτρες. Οι κανόνες σχετικά µε τις καταχρηστικές ρήτρες 
δεν πρέπει να εφαρµόζονται σε ρήτρες τις οποίες ο καταναλωτής συµφώνησε ύστερα 
από διαπραγµάτευση. Η ύπαρξη της δυνατότητας να επιλέξει ο καταναλωτής µεταξύ 
διαφορετικών συµβατικών ρητρών οι οποίες έχουν καταρτιστεί από τον έµπορο ή από 
τρίτο µέρος για λογαριασµό του εµπόρου δεν πρέπει να θεωρείται διαπραγµάτευση.  

(46) Οι διατάξεις σχετικά µε τις καταχρηστικές συµβατικές ρήτρες δεν πρέπει να 
εφαρµόζονται σε συµβατικές ρήτρες οι οποίες άµεσα ή έµµεσα εκφράζουν 
υποχρεωτικές νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών οι οποίες 
συµµορφώνονται µε το κοινοτικό δίκαιο. Παροµοίως, ρήτρες οι οποίες εκφράζουν τις 
αρχές ή διατάξεις διεθνών συµβάσεων των οποίων συµβαλλόµενα µέρη είναι η 
Κοινότητα ή τα κράτη µέλη, ιδίως στον τοµέα των µεταφορών, δεν πρέπει να 
ελέγχονται σχετικά µε τον καταχρηστικό χαρακτήρα τους. 

(47) Οι καταναλωτικές συµβάσεις πρέπει να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα 
και να είναι ευανάγνωστες. Οι έµποροι πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τη 
γραµµατοσειρά ή το µέγεθος των γραµµάτων µε τα οποία συντάσσονται οι συµβατικές 
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ρήτρες. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τις ρήτρες πριν από 
τη σύναψη της σύµβασης. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να δοθεί στον καταναλωτή 
παρέχοντάς του τις ρήτρες κατόπιν αιτήµατος (για συµβάσεις σε εµπορικά 
καταστήµατα) ή καθιστώντας τις ρήτρες αυτές διαθέσιµες µε άλλο τρόπο (π.χ. στο 
δικτυακό τόπο του εµπόρου όσον αφορά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις) ή 
επισυνάπτοντας τις τυποποιηµένες ρήτρες στο έντυπο παραγγελίας (όσον αφορά τις 
συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος). Ο έµπορος πρέπει να ζητά τη ρητή 
συναίνεση του καταναλωτή για τυχόν πληρωµές επιπλέον της αµοιβής για την κύρια 
συµβατική υποχρέωση του εµπόρου. Η συναίνεση που λαµβάνεται µε τη 
χρησιµοποίηση συστηµάτων αποποίησης (opt-out), όπως π.χ. µε προσηµειωµένα 
τετραγωνίδια online πρέπει να απαγορεύεται. 

(48) Κατά την εκτίµηση της καλής πίστης, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
διαπραγµατευτική δύναµη εκατέρου των συµβαλλοµένων, στο αν ο καταναλωτής 
παρακινήθηκε κατά οποιοδήποτε τρόπο να αποδεχθεί τη ρήτρα και στο αν η παροχή 
των αγαθών ή των υπηρεσιών έγινε κατόπιν ειδικής παραγγελίας του καταναλωτή. Η 
απαίτηση καλής πίστης µπορεί να ικανοποιηθεί από τον έµπορο όταν αυτός 
συναλλάσσεται δίκαια και ισότιµα µε το άλλο µέρος του οποίου τα νόµιµα 
συµφέρονται πρέπει να λαµβάνει υπόψη. 

(49) Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, δεν πρέπει να αξιολογείται ούτε ο 
καταχρηστικός ή µη χαρακτήρας των ρητρών που περιγράφουν το κύριο αντικείµενο 
της σύµβασης ούτε ο λόγος ποιότητας/τιµής των προϊόντων ή υπηρεσιών που 
παρέχονται, εκτός εάν οι ρήτρες αυτές δεν πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας. Το 
κύριο αντικείµενο της σύµβασης και ο λόγος τιµής/ποιότητας πρέπει, ωστόσο, να 
λαµβάνονται υπόψη κατά την εκτίµηση του θεµιτού χαρακτήρα των λοιπών ρητρών. 
Παραδείγµατος χάρη, στις ασφαλιστικές συµβάσεις, οι ρήτρες που καθορίζουν ή 
οριοθετούν µε σαφήνεια τον ασφαλιζόµενο κίνδυνο και την ευθύνη του ασφαλιστή 
δεν υπάγονται σ’ αυτήν την εκτίµηση, διότι οι περιορισµοί αυτοί έχουν ληφθεί υπόψη 
στον υπολογισµό των ασφαλίστρων που καταβάλλει ο καταναλωτής. 

(50) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, η οδηγία πρέπει να περιέχει δύο καταλόγους καταχρηστικών 
όρων. Το παράρτηµα ΙΙ περιέχει έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να 
θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, καταχρηστικές. Το παράρτηµα ΙΙΙ περιέχει έναν 
κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές, εκτός εάν ο 
έµπορος αποδείξει το αντίθετο. Αυτοί οι ίδιοι κατάλογοι πρέπει να ισχύουν σε όλα τα 
κράτη µέλη. 

(51) Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπιστούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή10. 

(52) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τροποποιεί τα παραρτήµατα ΙΙ 
και ΙΙΙ σχετικά µε τις συµβατικές ρήτρες που πρέπει να θεωρούνται ή να τεκµαίρονται 
καταχρηστικές. ∆εδοµένου ότι τα µέτρα αυτά είναι γενικής εµβέλειας και έχουν ως 
αντικείµενο την τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, πρέπει 

                                                 
10 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.  
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να θεσπίζονται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ. 

(53) Η εξουσία της Επιτροπής να τροποποιεί τα παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ πρέπει να 
χρησιµοποιείται για να εξασφαλιστεί η συνεκτική εφαρµογή των κανόνων για τις 
καταχρηστικές ρήτρες µε τη συµπλήρωση των εν λόγω παραρτηµάτων µε συµβατικές 
ρήτρες, οι οποίες πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές σε κάθε περίπτωση ή οι οποίες 
πρέπει να κρίνονται καταχρηστικές, εκτός εάν ο έµπορος έχει αποδείξει το αντίθετο.  

(54) Τα κράτη µέλη µπορούν να χρησιµοποιούν κάθε έννοια του εθνικού δικαίου περί 
συµβάσεων, που ικανοποιεί τον απαιτούµενο στόχο, ότι δηλαδή οι καταχρηστικές 
συµβατικές ρήτρες δεν πρέπει να είναι δεσµευτικές για τον καταναλωτή. 

(55) Τα κράτη µέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εθνικά δικαστήρια ή οι διοικητικές 
αρχές τους έχουν στη διάθεσή τους επαρκή και αποτελεσµατικά µέσα για να 
αποτρέπουν τη συνέχιση της εφαρµογής καταχρηστικών ρητρών στις συµβάσεις που 
συνάπτονται µε τους καταναλωτές. 

(56) Σύµφωνα µε τη Συνθήκη, η οδηγία προβλέπει υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών. Τίποτε στην παρούσα οδηγία δεν εµποδίζει τους εµπόρους να 
προσφέρουν στους καταναλωτές συµβατικές ρυθµίσεις που να υπερβαίνουν την 
προστασία που χορηγείται από την παρούσα οδηγία. 

(57) Τα άτοµα ή οι οργανισµοί, που, στο πλαίσιο της εθνικής νοµοθεσίας, θεωρείται ότι 
έχουν έννοµο συµφέρον για την προστασία των συµβατικών δικαιωµάτων των 
καταναλωτών, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής είτε ενώπιον 
δικαστηρίου είτε ενώπιον διοικητικής αρχής αρµόδιας για να αποφασίσει ως προς την 
καταγγελία ή να κινήσει την ενδεδειγµένη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων. 

(58) Τα κράτη µέλη πρέπει να θεσπίσουν κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας και πρέπει να εξασφαλίζουν την επιβολή τους. Οι κυρώσεις αυτές 
πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. 

(59) Ο καταναλωτής δεν πρέπει να στερηθεί την προστασία που του παρέχει η παρούσα 
οδηγία. Όταν το δίκαιο που εφαρµόζεται στη σύµβαση είναι το δίκαιο τρίτης χώρας, 
πρέπει να εφαρµόζεται ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές ενοχές 
(Ρώµη Ι) για να καθοριστεί κατά πόσο ο καταναλωτής διατηρεί την προστασία που 
χορηγείται από την παρούσα οδηγία. 

(60) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τον καταλληλότερο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι 
όλοι οι καταναλωτές ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους στο σηµείο πώλησης. 

(61) Καθώς η παροχή µη παραγγελθέντων, η οποία συνίσταται στην µη παραγγελθείσα 
προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σε καταναλωτές, απαγορεύεται από 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 αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ, του 
Συµβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου («οδηγία για τις αθέµιτες εµπορικές 
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πρακτικές»)11 αλλά χωρίς να παρέχεται συµβατική επανόρθωση, είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί στην παρούσα οδηγία η συµβατική πρόβλεψη της απαλλαγής του 
καταναλωτή από κάθε είδους αντιπαροχή για αυτήν την παροχή µη παραγγελθέντων. 

(62) Η οδηγία 2002/58/ΕΚ ρυθµίζει ήδη τις αυτόκλητες επικοινωνίες και προβλέπει υψηλό 
επίπεδο προστασίας του καταναλωτή. Οι αντίστοιχες διατάξεις σχετικά µε το ίδιο 
ζήτηµα που περιέχονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 97/7/ΕΚ πρέπει να διαγραφούν. 

(63) Η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας κρίνεται σκόπιµη, εάν εντοπιστούν κάποιοι 
φραγµοί στην εσωτερική αγορά. Η επανεξέταση µπορεί να οδηγήσει στην υποβολή 
πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση της παρούσας οδηγίας, η οποία µπορεί να 
περιλαµβάνει τροποποιήσεις άλλων νοµοθετικών πράξεων για την προστασία των 
καταναλωτών που να αντικατοπτρίζουν τη δέσµευση της Επιτροπής στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την πολιτική καταναλωτών να επανεξετάσει το ισχύον κεκτηµένο 
ώστε να επιτευχθεί υψηλό, κοινό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. 

(64) Οι οδηγίες 85/577/ΕΟΚ, 93/13/ΕΟΚ και 97/7/ΕΚ και η οδηγία 1999/44/ΕΚ πρέπει να 
καταργηθούν. 

(65) Καθώς 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 εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει 
τα αναγκαία όρια για την εξάλειψη των εµποδίων της εσωτερικής αγοράς και την 
επίτευξη υψηλού, κοινού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. 

(66) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τις αρχές που 
αναγνωρίζονται, ιδίως, στο Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ: 

Κεφάλαιο I  

Αντικείµενο, ορισµοί και πεδίο εφαρµογής 

Άρθρο 1 
Αντικείµενο 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να συµβάλει στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών µε την 
προσέγγιση ορισµένων πτυχών των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών µελών για τις συµβάσεις µεταξύ καταναλωτών και εµπόρων. 

                                                 
11 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22 
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Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως: 

1) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο όσον αφορά τις συµβάσεις 
που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι είναι άσχετοι 
µε τις εµπορικές, επιχειρηµατικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του ή το 
επάγγελµά του· 

2) «έµπορος»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο όσον αφορά τις 
συµβάσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι 
σχετίζονται µε τις εµπορικές, επιχειρηµατικές, βιοτεχνικές δραστηριότητές του 
ή το επάγγελµά του και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ ονόµατος ή για 
λογαριασµό του εµπόρου· 

3) «σύµβαση πώλησης»: κάθε σύµβαση για την πώληση εµπορευµάτων από τον 
έµπορο στον καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων µεικτού 
σκοπού, που έχουν ως αντικείµενο τόσο την παροχή εµπορευµάτων όσο και 
υπηρεσιών· 

4) «εµπόρευµα»: κάθε υλικό κινητό αντικείµενο πλην: 

α) εµπορευµάτων που πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής εκτέλεσης ή µε 
άλλο τρόπο από δικαστική αρχή, 

β) νερού και φυσικού αερίου όταν δεν είναι συσκευασµένα προς πώληση σε 
περιορισµένο όγκο ή καθορισµένη ποσότητα, 

γ) ηλεκτρικής ενέργειας· 

5) «σύµβαση παροχής υπηρεσιών»: κάθε σύµβαση πλην σύµβασης πώλησης µε 
την οποία παρέχεται υπηρεσία από τον έµπορο στον καταναλωτή· 

6) «εξ αποστάσεως σύµβαση»: κάθε σύµβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για 
τη σύναψη της οποίας ο έµπορος προβαίνει σε αποκλειστική χρήση ενός ή 
περισσότερων µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως· 

7) «µέσo επικοινωνίας εξ αποστάσεως»: κάθε µέσο το οποίο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του 
προµηθευτή και του καταναλωτή, για τη σύναψη σύµβασης µεταξύ τους· 

8) «σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος»: 

α) κάθε σύµβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται εκτός 
εµπορικού καταστήµατος µε ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εµπόρου 
και του καταναλωτή ή κάθε σύµβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για 
την οποία έγινε προσφορά από τον καταναλωτή κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες ή 
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β) κάθε σύµβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται σε 
εµπορικό κατάστηµα, αλλά η διαπραγµάτευσή της έγινε εκτός εµπορικού 
καταστήµατος µε την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εµπόρου και του 
καταναλωτή· 

9) «εµπορικό κατάστηµα»: 

α) κάθε ακίνητος ή κινητός χώρος λιανικής πώλησης, 
συµπεριλαµβανοµένων των εποχιακών χώρων λιανικής πώλησης, όπου ο 
έµπορος πραγµατοποιεί τη δραστηριότητά του σε µόνιµη βάση ή 

β) πάγκοι σε λαϊκές και περίπτερα σε εκθέσεις όπου ο έµπορος 
πραγµατοποιεί τη δραστηριότητά του σε τακτική ή προσωρινή βάση· 

10) «σταθερό εναπόθεµα»: κάθε µέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή ή στον 
έµπορο να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν 
κατά τρόπο προσπελάσιµο για µελλοντική αναδροµή επί χρονικό διάστηµα 
επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο 
επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευµένων πληροφοριών· 

(11) «έντυπο παραγγελίας»: µέσο που καθορίζει τις συµβατικές ρήτρες και το οποίο 
πρέπει να υπογραφεί από τον καταναλωτή µε σκοπό τη σύναψη µιας σύµβασης 
εκτός εµπορικού καταστήµατος· 

(12) «προϊόν»: κάθε εµπόρευµα ή υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένης της ακίνητης 
περιουσίας, των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων· 

(13) «χρηµατοοικονοµική υπηρεσία»: κάθε υπηρεσία τραπεζικής, πιστωτικής, 
ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσης ή σχετική µε ατοµικές συντάξεις ή µε 
πληρωµές· 

(14) «επαγγελµατική ευσυνειδησία»: το µέτρο της ειδικής τεχνικής ικανότητας και 
µέριµνας που ευλόγως αναµένεται να επιδεικνύει ένας έµπορος προς τους 
καταναλωτές, κατ’ αναλογία προς την έντιµη πρακτική της αγοράς και/ή τη 
γενική αρχή της καλής πίστης στον τοµέα δραστηριότητας του εµπόρου· 

(15) «πλειστηριασµός»: µέθοδος πώλησης κατά την οποία εµπορεύµατα ή 
υπηρεσίες προσφέρονται από τον έµπορο µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
προσφορών η οποία µπορεί να περιλαµβάνει τη χρήση µέσων επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως και όπου ο πλειοδότης δεσµεύεται να αγοράσει τα εµπορεύµατα ή 
τις υπηρεσίες. Συναλλαγή που συνάπτεται µε βάση µια προσφορά σταθερής 
τιµής, παρά την επιλογή που δίνεται στον καταναλωτή να την συνάψει µέσω 
διαδικασίας υποβολής προσφορών δεν είναι πλειστηριασµός· 

(16) «δηµόσιος πλειστηριασµός»: µέθοδος πώλησης κατά την οποία τα 
εµπορεύµατα προσφέρονται από τον έµπορο σε καταναλωτές οι οποίοι 
συµµετέχουν ή έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν στον πλειστηριασµό οι 
ίδιοι, µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών που διεξάγεται από έναν 
εκπλειστηριαστή και όπου ο πλειοδότης δεσµεύεται να αγοράσει τα 
εµπορεύµατα· 
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(17) «παραγωγός»: ο κατασκευαστής των εµπορευµάτων, ο εισαγωγέας των 
εµπορευµάτων στο έδαφος της Κοινότητας ή κάθε πρόσωπο που 
παρουσιάζεται ως παραγωγός, θέτοντας επί του εµπορεύµατος το όνοµά του, 
το σήµα του ή άλλο διακριτικό σηµείο· 

(18) «εµπορική εγγύηση»: κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ µέρους του εµπόρου ή 
του παραγωγού (ο «εγγυητής») προς τον καταναλωτή για επιστροφή του 
καταβληθέντος τιµήµατος ή για αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα 
καθ’οιονδήποτε τρόπο των εµπορευµάτων σε περίπτωση που αυτά δεν 
ικανοποιούν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή 
στη σχετική διαφήµιση και που είναι διαθέσιµες κατά τη στιγµή ή πριν από τη 
σύναψη της σύµβασης· 

(19) «µεσάζων»: ένας έµπορος που συνάπτει τη σύµβαση εξ ονόµατος ή για 
λογαριασµό του καταναλωτή· 

(20) «δευτερεύουσα σύµβαση»: µια σύµβαση µε την οποία ο καταναλωτής αποκτά 
εµπορεύµατα ή υπηρεσίες που συνδέονται µε εξ αποστάσεως σύµβαση ή µε 
σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος και αυτά τα εµπορεύµατα ή οι 
υπηρεσίες παρέχονται από τον έµπορο ή από ένα τρίτο µέρος µε βάση µια 
ρύθµιση µεταξύ του εν λόγω τρίτου µέρους και του εµπόρου. 

Άρθρο 3 
Πεδίο εφαρµογής 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται, βάσει των όρων και στο βαθµό που ορίζεται στις 
διατάξεις της, σε συµβάσεις πώλησης και παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται 
µεταξύ του εµπόρου και του καταναλωτή. 

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µόνο σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες όσον 
αφορά ορισµένες συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος όπως προβλέπεται από 
τα άρθρα 8 έως 20, καταχρηστικές συµβατικές ρήτρες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 
30 έως 39, και γενικές διατάξεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 40 έως 46, σε 
συνδυασµό µε το άρθρο 4 σχετικά µε την πλήρη εναρµόνιση. 

3. Μόνο τα άρθρα 30 έως 39 σχετικά µε τα δικαιώµατα των καταναλωτών όσον αφορά 
καταχρηστικές συµβατικές ρήτρες, σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 σχετικά µε την 
πλήρη εναρµόνιση εφαρµόζονται σε συµβάσεις οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου12 και της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου13.  

4. Τα άρθρα 5, 7, 9 και 11 δεν θίγουν τις διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις 
ενηµέρωσης που περιέχονται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

                                                 
12 ΕΕ L 280 της 29.10.1994, σ. 83. 
13 ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59. 
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Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου14 και στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου15. 

Άρθρο 4 
Πλήρης εναρµόνιση  

Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις 
που παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, συµπεριλαµβανοµένων 
περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή. 

Κεφάλαιο II 

Πληροφορίες για τον καταναλωτή 

Άρθρο 5 
Γενικές απαιτήσεις ενηµέρωσης 

1. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύµβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, ο 
έµπορος παρέχει στον καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες, εάν δεν είναι ήδη 
εµφανείς από το συγκεκριµένο πλαίσιο: 

α) τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, στο βαθµό που ενδείκνυται σε σχέση 
µε το µέσο και το προϊόν· 

β) τη γεωγραφική διεύθυνση και την ταυτότητα του εµπόρου, όπως η εµπορική 
επωνυµία του, και, όπου ενδείκνυται, τη γεωγραφική διεύθυνση και την 
ταυτότητα του εµπόρου για λογαριασµό του οποίου ενεργεί· 

γ) την τιµή, συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως του 
προϊόντος, η τιµή δεν µπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, τον 
τρόπο µε τον οποίο υπολογίζεται η τιµή και, όπου ενδείκνυται, όλες τις 
πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδροµείου ή, όταν αυτές 
οι επιβαρύνσεις δεν µπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το 
γεγονός ότι µπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις· 

δ) τις ρυθµίσεις για την πληρωµή, την παράδοση, τις επιδόσεις και την 
αντιµετώπιση παραπόνων, εφόσον αποκλίνουν από τις απαιτήσεις 
επαγγελµατικής ευσυνειδησίας· 

ε) την ύπαρξη δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται· 

στ) την ύπαρξη και τους όρους εξυπηρέτησης µετά την πώληση και εµπορικών 
εγγυήσεων, όπου ενδείκνυται· 

                                                 
14 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36 
15 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1 
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ζ) τη διάρκεια της σύµβασης, όπου ενδείκνυται, ή, εάν η σύµβαση είναι αορίστου 
χρόνου, τους όρους για τη λήξη της σύµβασης· 

η) την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του καταναλωτή βάσει της 
σύµβασης, όπου ενδείκνυται· 

θ) την ύπαρξη και τους όρους καταθέσεων ή άλλων χρηµατοοικονοµικών 
εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον 
καταναλωτή κατόπιν αιτήµατος του εµπόρου. 

2. Στην περίπτωση δηµόσιου πλειστηριασµού, οι πληροφορίες στην παράγραφο 1 
στοιχείο β) ενδέχεται να αντικατασταθούν από τη γεωγραφική διεύθυνση και την 
ταυτότητα του εκπλειστηριαστή. 

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούν αναπόσπαστο 
τµήµα της σύµβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. 

Άρθρο 6 
Μη παροχή ενηµέρωσης 

1. Εάν ο έµπορος δεν έχει συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις ενηµέρωσης σχετικά µε 
πρόσθετες επιβαρύνσεις όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ), ο 
καταναλωτής δεν πληρώνει τις εν λόγω πρόσθετες επιβαρύνσεις. 

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 παράγραφος 2, 13 και 42, οι συνέπειες τυχόν 
παράβασης του άρθρου 5 καθορίζονται σύµφωνα µε το εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο. 
Τα κράτη µέλη προβλέπουν στην εθνική τους νοµοθεσία αποτελεσµατικά µέσα 
έννοµης προστασίας στο πλαίσιο του δικαίου των συµβάσεων για τυχόν παράβαση 
του άρθρου 5. 

Άρθρο 7  
Ειδικές απαιτήσεις ενηµέρωσης για µεσάζοντες 

3. Πριν από τη σύναψη της σύµβασης, ο µεσάζων γνωστοποιεί στον καταναλωτή ότι 
ενεργεί εξ ονόµατος ή για λογαριασµό κάποιου άλλου καταναλωτή και ότι η 
σύµβαση που συνάπτεται δεν θεωρείται ως σύµβαση µεταξύ του καταναλωτή και 
του εµπόρου, αλλά µάλλον ως σύµβαση µεταξύ δύο καταναλωτών και, για το λόγο 
αυτό, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας. 

1. Ο µεσάζων, ο οποίος δεν ικανοποιεί την υποχρέωση δυνάµει της παραγράφου 1, 
κρίνεται ότι έχει συνάψει τη σύµβαση για λογαριασµό του. 

4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε δηµόσιους πλειστηριασµούς. 
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Κεφάλαιο III 

Ενηµέρωση του καταναλωτή και δικαίωµα υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως 
συµβάσεις και συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος 

Άρθρο 8 
Πεδίο εφαρµογής 

Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται σε εξ αποστάσεως συµβάσεις και συµβάσεις εκτός 
εµπορικού καταστήµατος. 

Άρθρο 9 
Απαιτήσεις ενηµέρωσης για συµβάσεις εξ αποστάσεως και συµβάσεις εκτός εµπορικού 

καταστήµατος 

Όσον αφορά τις συµβάσεις εξ αποστάσεως ή τις συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος, ο 
έµπορος παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της 
σύµβασης: 

α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7 και, κατά παρέκκλιση 
από το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ), τις ρυθµίσεις για την πληρωµή, την 
παράδοση και τις επιδόσεις σε όλες τις περιπτώσεις· 

β) όταν εφαρµόζεται το δικαίωµα υπαναχώρησης, τους όρους και τις διαδικασίες 
για την άσκηση του δικαιώµατος αυτού σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι· 

γ) εάν διαφέρει από τη γεωγραφική του διεύθυνση, τη γεωγραφική διεύθυνση της 
εµπορικής έδρας του εµπόρου (και, όπου ενδείκνυται, τη διεύθυνση του 
εµπόρου για λογαριασµό του οποίου ενεργεί), όπου ο καταναλωτής µπορεί να 
απευθύνει τυχόν παράπονά του· 

δ) την ύπαρξη κωδίκων δεοντολογίας και τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να 
αποκτηθούν, όπου ενδείκνυται· 

ε) τη δυνατότητα να προσφύγει σε φιλική διευθέτηση της διαφοράς, όπου 
ενδείκνυται· 

στ) ότι η σύµβαση θα συναφθεί µε έµπορο και, συνεπώς, ότι ο καταναλωτής θα 
επωφεληθεί από την προστασία που παρέχεται από την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 10 
Τυπικές απαιτήσεις για συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος 

1. Όσον αφορά τις συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος, οι πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 παρέχονται στο έντυπο παραγγελίας σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα και είναι ευανάγνωστες. Το έντυπο παραγγελίας περιλαµβάνει το 
τυποποιηµένο έντυπο υπαναχώρησης που ορίζεται στο παράρτηµα I(B). 
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2. Μια σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος είναι έγκυρη, µόνον εάν ο 
καταναλωτής υπογράψει έντυπο παραγγελίας και, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
το έντυπο παραγγελίας δεν είναι σε χαρτί, λαµβάνει αντίτυπο του εντύπου 
παραγγελίας σε άλλο σταθερό εναπόθεµα. 

3. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν καµία τυπική απαίτηση πέραν εκείνων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. 

Άρθρο 11 
Τυπικές απαιτήσεις για συµβάσεις εξ αποστάσεως 

1. Όσον αφορά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις, οι πληροφορίες που προβλέπονται στο 
άρθρο 9 στοιχείο α) δίνονται ή καθίστανται διαθέσιµες στον καταναλωτή πριν από 
τη σύναψη της σύµβασης σε απλή και κατανοητή γλώσσα και κατά τρόπο που να 
είναι ευανάγνωστες καθώς και µε τρόπο κατάλληλο για το µέσο της επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως που χρησιµοποιείται. 

2. Εάν ο έµπορος προβεί σε τηλεφωνική κλήση προς τον καταναλωτή µε σκοπό τη 
σύναψη εξ αποστάσεως σύµβασης, πρέπει να δηλώσει την ταυτότητά του και την 
εµπορική φύση της επικοινωνίας στην αρχή της συνοµιλίας µε τον καταναλωτή. 

3. Εάν η σύµβαση συνάπτεται µε µέσο το οποίο παρέχει περιορισµένο χώρο ή χρόνο 
για την απεικόνιση των πληροφοριών, ο έµπορος παρέχει τουλάχιστον τις 
πληροφορίες σχετικά µε τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη συνολική 
τιµή όπως αναφέρεται στα άρθρα 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) σχετικά µε το εν 
λόγω συγκεκριµένο µέσο πριν από τη σύναψη αυτής της σύµβασης. Οι λοιπές 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7 παρέχονται από τον έµπορο στον 
καταναλωτή κατά κατάλληλο τρόπο σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 

4. Ο καταναλωτής λαµβάνει επιβεβαίωση του συνόλου των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 στοιχεία α) έως στ), σε σταθερό εναπόθεµα, σε εύλογο 
χρονικό διάστηµα µετά τη σύναψη κάθε εξ αποστάσεως σύµβασης και το αργότερο 
κατά τη στιγµή της παράδοσης των προϊόντων ή όταν έχει αρχίσει η εκτέλεση της 
υπηρεσίας, εκτός εάν οι πληροφορίες έχουν δοθεί στον καταναλωτή πριν από τη 
σύναψη οποιασδήποτε εξ αποστάσεως σύµβασης σε σταθερό εναπόθεµα. 

5. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν καµία τυπική απαίτηση πέραν εκείνων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4. 

Άρθρο 12 
∆ιάρκεια και αφετηρία της περιόδου υπαναχώρησης 

1. Ο καταναλωτής διαθέτει προθεσµία δεκατεσσάρων ηµερολογιακών ηµερών για να 
υπαναχωρήσει από την εξ αποστάσεως σύµβαση ή τη σύµβαση εκτός εµπορικού 
καταστήµατος χωρίς να αναφέρει τους λόγους. 

2. Στην περίπτωση σύµβασης εκτός εµπορικού καταστήµατος, η προθεσµία 
υπαναχώρησης αρχίζει από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής υπογράφει το 
έντυπο παραγγελίας ή, σε περιπτώσεις όπου το έγγραφο παραγγελίας δεν είναι σε 
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χαρτί, όταν ο καταναλωτής λαµβάνει το αντίγραφο του εντύπου παραγγελίας σε 
σταθερό εναπόθεµα. 

Στην περίπτωση εξ αποστάσεως σύµβασης για την πώληση εµπορευµάτων, η 
προθεσµία υπαναχώρησης αρχίζει από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή 
ένα τρίτο µέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από το µεταφορέα, 
και αποκτά την κατοχή καθενός από τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν. 

Στην περίπτωση εξ αποστάσεως σύµβασης για την παροχή υπηρεσιών, η προθεσµία 
υπαναχώρησης αρχίζει από την ηµέρα της σύναψης της σύµβασης. 

3. Η προθεσµία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ικανοποιείται, εάν η ανακοίνωση 
σχετικά µε την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης αποστέλλεται από τον 
καταναλωτή πριν από το τέλος της εν λόγω προθεσµίας. 

4. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν στα συµβαλλόµενα µέρη να εκτελέσουν τις 
υποχρεώσεις του βάσει της σύµβασης κατά τη διάρκεια της περιόδου 
υπαναχώρησης. 

Άρθρο 13 
Παράλειψη ενηµέρωσης σχετικά µε το δικαίωµα υπαναχώρησης 

Εάν ο έµπορος δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά µε το δικαίωµα 
υπαναχώρησης κατά παράβαση των άρθρων 9 στοιχείο β), 10 παράγραφος 1 και 11 
παράγραφος 4, η προθεσµία υπαναχώρησης λήγει τρεις µήνες αφότου ο έµπορος έχει πλήρως 
εκτελέσει τις λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις του. 

Άρθρο 14 
Άσκηση δικαιώµατος υπαναχώρησης 

1. Ο καταναλωτής ενηµερώνει τον έµπορο για την απόφασή του να υπαναχωρήσει σε 
σταθερό εναπόθεµα είτε σε δήλωση που απευθύνεται στον έµπορο συνταγµένη µε 
δικά του λόγια είτε χρησιµοποιώντας το τυποποιηµένο έντυπο υπαναχώρησης όπως 
ορίζεται στο παράρτηµα I(B).  

Τα κράτη µέλη δεν προβλέπουν τυχόν άλλες τυπικές απαιτήσεις που να είναι 
εφαρµοστέες στο εν λόγω τυποποιηµένο έντυπο υπαναχώρησης. 

2. Όσον αφορά συµβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται στο διαδίκτυο, ο έµπορος 
µπορεί, επιπλέον των δυνατοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, να 
παράσχει την επιλογή στον καταναλωτή να συµπληρώσει και να υποβάλει 
ηλεκτρονικά το τυποποιηµένο έντυπο υπαναχώρησης που βρίσκεται στο δικτυακό 
τόπο του εµπόρου. Στην περίπτωση αυτή, ο έµπορος κοινοποιεί στον καταναλωτή 
επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης µε ηλεκτρονικό µήνυµα 
αµελλητί. 
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Άρθρο 15 
Αποτελέσµατα της υπαναχώρησης 

Η άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης τερµατίζει τις υποχρεώσεις των συµβαλλόµενων 
µερών: 

α) να εκτελέσουν την εξ αποστάσεως σύµβαση ή τη σύµβαση εκτός εµπορικού 
καταστήµατος ή 

β) να συνάψουν σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος σε περιπτώσεις που 
υποβλήθηκε προσφορά από τον καταναλωτή. 

Άρθρο 16 
Υποχρεώσεις του εµπόρου σε περίπτωση υπαναχώρησης 

1. Ο έµπορος επιστρέφει κάθε πληρωµή που έλαβε από τον καταναλωτή εντός τριάντα 
ηµερών από την ηµέρα κατά την οποία λαµβάνει την ανακοίνωση της 
υπαναχώρησης. 

2. Όσον αφορά τις συµβάσεις πώλησης, ο έµπορος µπορεί να παρακρατήσει την 
επιστροφή µέχρι να λάβει ή να συλλέξει τα εµπορεύµατα ή ο καταναλωτής να 
παράσχει αποδείξεις ότι επέστρεψε τα εµπορεύµατα, ανάλογα µε το ποια 
ηµεροµηνία είναι προγενέστερη. 

Άρθρο 17 
Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης 

1. Όσον αφορά τις συµβάσεις πώλησης για τις οποίες η κατοχή των εµπορευµάτων έχει 
µεταβιβαστεί στον καταναλωτή ή, κατόπιν αιτήµατός του, σε τρίτο µέρος πριν από 
τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης ο καταναλωτής επιστρέφει τα εµπορεύµατα ή 
τα µεταβιβάζει στον έµπορο ή σε άτοµο εξουσιοδοτηµένο από τον έµπορο να τα 
παραλάβει εντός δεκατεσσάρων ηµερών από την ηµέρα κατά την οποία ανακοινώνει 
την υπαναχώρησή του στον έµπορο, εκτός και αν ο έµπορος έχει προσφερθεί να 
παραλάβει τα εµπορεύµατα ο ίδιος. 

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται µόνο µε το άµεσο κόστος επιστροφής των 
εµπορευµάτων, εκτός εάν ο έµπορος έχει συµφωνήσει να επιβαρυνθεί ο ίδιος µε το 
εν λόγω κόστος. 

2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν µείωση της αξίας των εµπορευµάτων ως 
αποτέλεσµα της διακίνησης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για την αναγνώριση 
της φύσης και της λειτουργίας των εµπορευµάτων. ∆εν ευθύνεται για τη µείωση της 
αξίας όταν ο έµπορος δεν έχει παράσχει κοινοποίηση του δικαιώµατος 
υπαναχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 9 στοιχείο β). Όσον αφορά τις συµβάσεις 
παροχής υπηρεσιών που υπόκεινται στο δικαίωµα υπαναχώρησης, ο καταναλωτής 
δεν επιβαρύνεται µε το κόστος για τις υπηρεσίες που εκτελέστηκαν, εν µέρει ή εν 
όλω, κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης. 
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Άρθρο 18 
Συνέπειες της άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης σε δευτερεύουσες συµβάσεις 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της οδηγίας 2008/48/ΕΚ, εάν ο καταναλωτής 
ασκήσει το δικαίωµά του υπαναχώρησης από εξ αποστάσεως σύµβαση ή σύµβαση 
εκτός εµπορικού καταστήµατος σύµφωνα µε τα άρθρα 12 έως 17, τυχόν 
δευτερεύουσες συµβάσεις λήγουν αυτοµάτως χωρίς κανένα κόστος για τον 
καταναλωτή. 

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

Άρθρο 19 
Εξαιρέσεις από το δικαίωµα υπαναχώρησης 

1. Αναφορικά µε τις εξ αποστάσεως συµβάσεις, το δικαίωµα υπαναχώρησης δεν 
εφαρµόζεται όσον αφορά τα ακόλουθα: 

α) παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση των οποίων έχει αρχίσει, µε την προηγούµενη 
ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, πριν από το τέλος της δεκατετραήµερης 
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 12· 

β) προµήθεια των εµπορευµάτων ή παροχή των υπηρεσιών η τιµή των οποίων 
εξαρτάται από διακυµάνσεις της χρηµαταγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να 
ελέγξει ο έµπορος· 

γ) προµήθεια εµπορευµάτων που κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 
του καταναλωτή ή σαφώς εξατοµικευµένων, ή τα οποία µπορούν να 
αλλοιωθούν ή λήγουν σύντοµα· 

δ) προµήθεια οίνου, η τιµή του οποίου έχει συµφωνηθεί κατά τη στιγµή της 
σύναψης της σύµβασης πώλησης, η παράδοση του οποίου µπορεί όµως να 
πραγµατοποιηθεί µόνο µετά το χρονικό όριο που αναφέρεται στο άρθρο 22 
παράγραφος 1 και η πραγµατική τιµή του οποίου εξαρτάται από διακυµάνσεις 
στην αγορά, τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο έµπορος· 

ε) προµήθεια οπτικοακουστικών εγγραφών, δίσκων και λογισµικού που έχουν 
αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή· 

στ) προµήθεια εφηµερίδων και παντός είδους περιοδικών· 

ζ) υπηρεσίες στοιχηµάτων και λαχείων· 

η) συµβάσεις που συνήφθησαν σε πλειστηριασµό. 

2. Αναφορικά µε τις συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος, το δικαίωµα 
υπαναχώρησης δεν εφαρµόζεται όσον αφορά τα ακόλουθα: 

α) συµβάσεις για την προµήθεια τροφίµων, ποτών ή άλλων εµπορευµάτων που 
προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση στο πλαίσιο του νοικοκυριού, 
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επιλεγµένα εκ των προτέρων από τον καταναλωτή µέσω επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως και τα οποία παραδίδονται στο σπίτι, την κατοικία ή το χώρο 
εργασίας του καταναλωτή από τον έµπορο που συνήθως πωλεί αυτά τα 
προϊόντα στο δικό του εµπορικό κατάστηµα· 

β) συµβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής, προκειµένου να ανταποκριθεί σε µια 
άµεση επείγουσα κατάσταση έχει ζητήσει την άµεση εκτέλεση της σύµβασης 
από τον έµπορο· εάν, στην περίπτωση αυτή, ο έµπορος παρέχει ή πωλεί 
πρόσθετες υπηρεσίες ή εµπορεύµατα διαφορετικά από εκείνα που είναι 
αυστηρώς αναγκαία για να ικανοποιηθεί η άµεση επείγουσα ανάγκη του 
καταναλωτή, το δικαίωµα υπαναχώρησης εφαρµόζεται σε αυτές τις πρόσθετες 
υπηρεσίες ή εµπορεύµατα· 

γ) συµβάσεις για τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά από τον έµπορο, 
µέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως, να επισκεφθεί την κατοικία του µε σκοπό 
την επιδιόρθωση ή την εκτέλεση έργων συντήρησης στην ιδιοκτησία του· εάν, 
στην περίπτωση αυτή, ο έµπορος παρέχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που 
ζητήθηκαν συγκεκριµένα από τον καταναλωτή ή εµπορεύµατα διαφορετικά 
από τα ανταλλακτικά που χρησιµοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης ή κατά την επιδιόρθωση, το δικαίωµα υπαναχώρησης 
εφαρµόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή εµπορεύµατα. 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορεί να συµφωνήσουν να µην εφαρµόσουν τις 
παραγράφους 1 και 2. 

Άρθρο 20 
Εξαιρούµενες συµβάσεις εξ αποστάσεως και συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος 

1. Τα άρθρα 8 έως 19 δεν εφαρµόζονται σε εξ αποστάσεως συµβάσεις ή συµβάσεις 
εκτός εµπορικού καταστήµατος. 

α) για την πώληση ακίνητης περιουσίας ή συνδεόµενες µε άλλα δικαιώµατα 
ακίνητης περιουσίας, πλην συµβάσεων ενοικίασης και εργασιών σχετικά µε 
την ακίνητη περιουσία· 

β) που συνάπτονται µέσω αυτόµατων διανεµητών ή εµπορικών καταστηµάτων 
αυτόµατης πώλησης· 

γ) που συνάπτονται µε φορείς τηλεπικοινωνιών λόγω χρησιµοποίησης των 
δηµόσιων τηλεφωνικών θαλάµων· 

δ) για την παροχή τροφίµων ή ποτών από έµπορο ο οποίος τα διανέµει συχνά και 
τακτικά στην περιοχή γύρω από το εµπορικό του κατάστηµα. 

2. Τα άρθρα 8 έως 19 δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος 
που συνδέονται µε: 

α) ασφάλειες· 
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β) χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες η τιµή των οποίων εξαρτάται από διακυµάνσεις 
της χρηµαταγοράς τις οποίες δεν είναι δυνατόν να ελέγξει ο έµπορος, οι οποίες 
µπορούν να συµβούν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της οδηγίας 2002/65/ΕΚ16 και  

γ) δάνεια που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2008/48/ΕΚ. 

3. Τα άρθρα 8 έως 19 δεν εφαρµόζονται σε εξ αποστάσεως συµβάσεις για την παροχή 
στέγασης, µεταφοράς, υπηρεσιών ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών 
αναψυχής όσον αφορά συµβάσεις που προβλέπουν συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή 
περίοδο εκτέλεσης. 

Κεφάλαιο IV 

Άλλα ειδικά δικαιώµατα του καταναλωτή ως προς τις συµβάσεις πώλησης 

Άρθρο 21 
Πεδίο εφαρµογής 

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται στις συµβάσεις πώλησης. Με την επιφύλαξη του 
άρθρου 24 παράγραφος 5, στο πλαίσιο του οποίου η σύµβαση είναι µεικτής φύσεως, 
έχοντας ως αντικείµενο τόσο εµπορεύµατα όσο και υπηρεσίες, το παρόν κεφάλαιο 
εφαρµόζεται µόνο στα εµπορεύµατα. 

2. Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται επίσης σε συµβάσεις για την παροχή 
εµπορευµάτων που θα κατασκευαστούν ή παραχθούν. 

3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται στα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται από 
τον έµπορο όταν έχει αποκαταστήσει την έλλειψη συµµόρφωσης των εµπορευµάτων 
µε επισκευή βάσει του άρθρου 26. 

4. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να µην εφαρµόσουν το κεφάλαιο αυτό 
στην πώληση µεταχειρισµένων εµπορευµάτων σε δηµόσιους πλειστηριασµούς. 

Άρθρο 22 
Παράδοση 

1. Εκτός εάν τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν αποφασίσει διαφορετικά, ο έµπορος 
παραδίδει τα εµπορεύµατα µε τη µεταβίβαση της κατοχής των εµπορευµάτων στον 
καταναλωτή ή σε τρίτο µέρος, διαφορετικό από το µεταφορέα, το οποίο 
υποδεικνύεται από τον καταναλωτή, εντός τριάντα ηµερών το αργότερο από την 
ηµέρα της σύναψης της σύµβασης. 

                                                 
16 ΕΕ L 271 της 09.10.2002, σ. 16 
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2. Όταν ο έµπορος δεν ικανοποιεί τις υποχρεώσεις του για την παράδοση, ο 
καταναλωτής δικαιούται την επιστροφή τυχόν ποσών που πληρώθηκαν εντός επτά 
ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

Άρθρο 23 
Μετάθεση του κινδύνου 

1. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των εµπορευµάτων µετατίθεται στον καταναλωτή, 
όταν αυτός ή κάποιο τρίτο µέρος, διαφορετικό από το µεταφορέα, το οποίο 
υποδεικνύεται από τον καταναλωτή, έχει αποκτήσει την κατοχή των εµπορευµάτων. 

2. Ο κίνδυνος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 µετατίθεται στον καταναλωτή κατά 
τη στιγµή της παράδοσης, όπως συµφωνήθηκε από τα συµβαλλόµενα µέρη, εάν ο 
καταναλωτής ή ένα τρίτο µέρος, διαφορετικό από το µεταφορέα, το οποίο 
υποδεικνύεται από τον καταναλωτή, δεν προέβη στις εύλογες ενέργειες για την 
απόκτηση της κατοχής των εµπορευµάτων. 

Άρθρο 24 
Συµµόρφωση µε τους όρους της σύµβασης 

1. Ο έµπορος παραδίδει τα εµπορεύµατα σύµφωνα µε τη σύµβαση πώλησης. 

2. Τα παραδιδόµενα προϊόντα θεωρείται ότι είναι σύµφωνα µε τη σύµβαση, εάν 
ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) συµµορφώνονται µε την περιγραφή που έχει γίνει από τον έµπορο και έχουν 
τις ιδιότητες των εµπορευµάτων που ο έµπορος είχε παρουσιάσει στον 
καταναλωτή ως δείγµα ή υπόδειγµα· 

β) είναι κατάλληλα για κάθε ειδική χρήση την οποία επιζητεί ο καταναλωτής και 
την οποία γνωστοποίησε στον έµπορο κατά τη στιγµή της σύναψης της 
σύµβασης και την οποία ο έµπορος αποδέχθηκε· 

γ) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιµοποιούνται κατά 
κανόνα εµπορεύµατα του ίδιου τύπου ή 

δ) έχουν τη συνήθη ποιότητα και επιδόσεις εµπορεύµατος του ίδιου τύπου τις 
οποίες µπορεί ευλόγως να αναµένει ο καταναλωτής, λαµβάνοντας υπόψη τη 
φύση των εµπορευµάτων και τις δηµόσιες δηλώσεις του εµπόρου, του 
παραγωγού ή του αντιπροσώπου του για τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά των 
εµπορευµάτων, ιδίως στο πλαίσιο της διαφήµισης ή της επισήµανσης. 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν υφίσταται έλλειψη συµµόρφωσης προς 
τους όρους της σύµβασης, εάν, κατά τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης, ο 
καταναλωτής γνώριζε ή δεν µπορούσε ευλόγως να αγνοεί την έλλειψη της 
συµµόρφωσης ή, εάν η έλλειψη συµµόρφωσης οφείλεται σε υλικά που προµηθεύει ο 
καταναλωτής. 



 

EL 37   EL 

4. Ο έµπορος δεν δεσµεύεται από δηµόσιες δηλώσεις, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 στοιχείο δ), εάν αποδείξει ότι υφίστατο µία από τις ακόλουθες 
καταστάσεις: 

α) δεν γνώριζε και δεν µπορούσε ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση· 

β) κατά τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης η σχετική δήλωση είχε διορθωθεί· 

γ) η απόφαση για την αγορά των προϊόντων δεν µπορούσε να επηρεαστεί από τη 
δήλωση. 

5. Η έλλειψη συµµόρφωσης που απορρέει από την κακή εγκατάσταση των 
εµπορευµάτων εξοµοιούται µε την έλλειψη συµµόρφωσης των εµπορευµάτων, όταν 
η εγκατάσταση αποτελεί µέρος της σύµβασης πώλησης και τα εµπορεύµατα 
εγκαταστάθηκαν από τον έµπορο ή µε ευθύνη του. Το ίδιο ισχύει εξίσου εάν τα 
εµπορεύµατα που προορίζονταν να εγκατασταθούν από τον καταναλωτή, 
εγκαθίστανται από τον καταναλωτή και η κακή εγκατάσταση οφείλεται σε 
παράλειψη των οδηγιών εγκατάστασης. 

Άρθρο 25 
Νόµιµα δικαιώµατα – Ευθύνη για την έλλειψη συµµόρφωσης 

Ο έµπορος ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη συµµόρφωσης που υπάρχει 
κατά τη στιγµή που ο κίνδυνος µεταβιβάζεται στον καταναλωτή. 

Άρθρο 26 
Μέσα έννοµης προστασίας για την έλλειψη συµµόρφωσης 

1. Όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 5, όταν τα προϊόντα δεν 
συµµορφώνονται µε τους όρους της σύµβασης, ο καταναλωτής έχει δικαίωµα: 

α) για αποκατάσταση της έλλειψης συµµόρφωσης µέσω επιδιόρθωσης ή 
αντικατάστασης, 

β) για µείωση της τιµής, 

γ) για ακύρωση της σύµβασης. 

2. Ο έµπορος αποκαθιστά την έλλειψη συµµόρφωσης είτε µε επιδιόρθωση είτε µε 
αντικατάσταση ανάλογα µε την επιλογή του. 

3. Όταν ο έµπορος έχει αποδείξει ότι η αποκατάσταση της έλλειψης συµµόρφωσης µε 
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση είναι παράνοµη, αδύνατη ή θα προξενούσε στον 
έµπορο δυσανάλογη προσπάθεια, ο καταναλωτής µπορεί να επιλέξει τη µείωση της 
τιµής ή την κατάργηση της σύµβασης. Η προσπάθεια του εµπόρου είναι 
δυσανάλογη, εάν τον επιβαρύνει µε δαπάνες, σε σύγκριση µε τη µείωση της τιµής ή 
την κατάργηση της σύµβασης, που είναι υπερβολικές, λαµβάνοντας υπόψη την αξία 
των προϊόντων εάν δεν υπήρχε έλλειψη συµµόρφωσης και τη σηµασία της έλλειψης 
συµµόρφωσης. 
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Ο καταναλωτής µπορεί να ακυρώσει τη σύµβαση, µόνον εάν η έλλειψη 
συµµόρφωσης δεν είναι ελάσσονος σηµασίας. 

4. Ο καταναλωτής µπορεί να προσφύγει σε οποιαδήποτε διαθέσιµη αποκατάσταση 
βάσει της παραγράφου 1, όταν υφίσταται µία από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

α) ο έµπορος έχει εµµέσως ή ρητώς αρνηθεί να αποκαταστήσει την έλλειψη 
συµµόρφωσης· 

β) ο έµπορος δεν προέβη στην αποκατάσταση της έλλειψης συµµόρφωσης εντός 
εύλογου χρονικού διαστήµατος· 

γ) ο έµπορος προσπάθησε να αποκαταστήσει την έλλειψη συµµόρφωσης, 
προκαλώντας σηµαντικό πρόβληµα στον καταναλωτή· 

δ) η ίδια βλάβη επανεµφανίστηκε περισσότερες από µία φορές εντός µικρής 
χρονικής περιόδου. 

5. Το σηµαντικό πρόβληµα για τον καταναλωτή και το εύλογο χρονικό διάστηµα που 
χρειάζεται ο έµπορος για την αποκατάσταση της έλλειψης συµµόρφωσης 
εκτιµώνται, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των εµπορευµάτων ή το σκοπό για τον 
οποίο ο καταναλωτής απέκτησε τα εµπορεύµατα όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 
παράγραφος 2 στοιχείο β). 

Άρθρο 27 
∆απάνες και βλάβες 

1. Ο καταναλωτής έχει δικαίωµα για δωρεάν αποκατάσταση της έλλειψης 
συµµόρφωσης. 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ο καταναλωτής µπορεί 
να ζητήσει αποζηµίωση για τυχόν απώλεια που δεν αποκαταστάθηκε σύµφωνα µε το 
άρθρο 26. 

Άρθρο 28 
Προθεσµίες και βάρος της απόδειξης 

1. Ο έµπορος ευθύνεται, δυνάµει του άρθρου 25, όταν η έλλειψη συµµόρφωσης 
εκδηλώνεται εντός δύο ετών από τη στιγµή που ο κίνδυνος µετατέθηκε στον 
καταναλωτή. 

2. Όταν ο έµπορος αποκαταστήσει την έλλειψη συµµόρφωσης µε αντικατάσταση, 
ευθύνεται, δυνάµει του άρθρου 25, όταν η έλλειψη συµµόρφωσης εκδηλωθεί εντός 
δύο ετών από το χρόνο κατά τον οποίο ο καταναλωτής ή ένα τρίτο µέρος που 
υποδεικνύεται από τον καταναλωτή απέκτησε την κατοχή των αντικατασταθέντων 
εµπορευµάτων. 
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3. Στην περίπτωση µεταχειρισµένων εµπορευµάτων, ο έµπορος και ο καταναλωτής 
µπορούν να συµφωνήσουν σε µικρότερη περίοδο ευθύνης, η οποία δεν µπορεί να 
είναι µικρότερη από ένα έτος. 

4. Για να επωφεληθεί από τα δικαιώµατά του δυνάµει του άρθρου 25, ο καταναλωτής 
ενηµερώνει τον έµπορο για την έλλειψη συµµόρφωσης εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία κατά την οποία εντόπισε την έλλειψη συµµόρφωσης. 

5. Μέχρις αποδείξεως του αντιθέτου, η έλλειψη συµµόρφωσης, η οποία εκδηλώνεται 
εντός έξι µηνών από τη µετάθεση του κινδύνου στον καταναλωτή, τεκµαίρεται ότι 
υφίσταται κατά την στιγµή εκείνη, εκτός εάν το τεκµήριο αυτό είναι ασυµβίβαστο µε 
τη φύση των εµπορευµάτων ή τη φύση της έλλειψης συµµόρφωσης. 

Άρθρο 29 
Εµπορικές εγγυήσεις 

1. Η εµπορική εγγύηση είναι δεσµευτική για τον εγγυητή υπό τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται στη δήλωση εγγύησης. Εάν δεν υπάρχει δήλωση εγγύησης, η εµπορική 
εγγύηση είναι δεσµευτική βάσει των όρων που καθορίζονται στη διαφήµιση σχετικά 
µε την εµπορική εγγύηση. 

2. Η δήλωση εγγύησης συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα και είναι 
ευανάγνωστη. Περιλαµβάνει τα εξής: 

α) νοµικά δικαιώµατα του καταναλωτή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26, και 
σαφή δήλωση ότι τα εν λόγω δικαιώµατα δεν θίγονται από την εµπορική 
εγγύηση, 

β) καθορισµό του περιεχοµένου της εµπορικής εγγύησης και των όρων για την 
υποβολή αξιώσεων, ιδίως της διάρκειας, του εδαφικού πεδίου εφαρµογής και 
του ονόµατος και της διεύθυνσης του εγγυητή, 

γ) µε την επιφύλαξη των άρθρων 32 και 35 και του παραρτήµατος III 
παράγραφος 1 στοιχείο ια), όπου ορίζεται, όταν ενδείκνυται, ότι η εµπορική 
εγγύηση δεν µπορεί να µεταφερθεί σε επακόλουθο αγοραστή. 

3. Εάν ο καταναλωτής το ζητήσει, ο έµπορος καθιστά διαθέσιµη τη δήλωση εγγύησης 
σε σταθερό εναπόθεµα. 

4. Η µη συµµόρφωση µε την παράγραφο 2 ή 3 δεν επηρεάζει την εγκυρότητα της 
εγγύησης. 
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Κεφάλαιο V 

∆ικαιώµατα του καταναλωτή σχετικά µε τις συµβατικές ρήτρες 

Άρθρο 30 
Πεδίο εφαρµογής 

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται στις συµβατικές ρήτρες που συντάσσονται εκ των 
προτέρων από τον έµπορο ή τρίτο µέρος, τις οποίες ο καταναλωτής αποδέχτηκε 
χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το περιεχόµενό τους, ιδίως όταν αυτές οι 
συµβατικές ρήτρες αποτελούν τµήµα προδιατυπωµένης τυποποιηµένης σύµβασης. 

2. Το γεγονός ότι ο καταναλωτής είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει το περιεχόµενο 
ορισµένων πτυχών µιας συµβατικής ρήτρας ή µιας συγκεκριµένης ρήτρας δεν 
αποκλείει την εφαρµογή του παρόντος κεφαλαίου σε άλλες συµβατικές ρήτρες οι 
οποίες αποτελούν τµήµα της σύµβασης. 

3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται σε συµβατικές ρήτρες που αντικατοπτρίζουν 
νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου οι οποίες 
συµµορφώνονται µε το κοινοτικό δίκαιο και τις διατάξεις ή τις αρχές διεθνών 
συµβάσεων στις οποίες η Κοινότητα ή τα κράτη µέλη αποτελούν συµβαλλόµενο 
µέρος. 

Άρθρο 31 
Απαιτήσεις διαφάνειας των συµβατικών ρητρών 

1. Οι συµβατικές ρήτρες διατυπώνονται σε απλή, κατανοητή γλώσσα και είναι 
ευανάγνωστες. 

2. Οι συµβατικές ρήτρες καθίστανται διαθέσιµες στον καταναλωτή κατά τρόπο που να 
του δίνει πραγµατική ευκαιρία να εξοικειωθεί µε αυτές πριν από τη σύναψη της 
σύµβασης, λαµβάνοντας δεόντως υπόψη το χρησιµοποιούµενο µέσο επικοινωνίας. 

3. Ο έµπορος επιδιώκει τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή για κάθε πληρωµή 
επιπλέον της αµοιβής που προβλέπεται για την κύρια συµβατική υποχρέωση του 
εµπόρου. Εάν ο έµπορος δεν έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, αλλά 
την έχει συναγάγει, χρησιµοποιώντας τις πάγιες επιλογές τις οποίες ο καταναλωτής 
απαιτείται να απορρίψει προκειµένου να αποφύγει την πρόσθετη πληρωµή, ο 
καταναλωτής δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωµής. 

4. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν τυχόν απαιτήσεις παρουσίασης όσον αφορά τον 
τρόπο µε τον οποίο εκφράζονται οι συµβατικοί όροι ή καθίστανται διαθέσιµοι στον 
καταναλωτή. 
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Άρθρο 32 
Γενικές αρχές 

1. Όταν µια ρήτρα σύµβασης που δεν περιλαµβάνεται στο παράρτηµα II ή III, τα κράτη 
µέλη εξασφαλίζουν ότι θεωρείται καταχρηστική, εάν, παρά την απαίτηση καλής 
πίστης, δηµιουργεί εις βάρος του καταναλωτή σηµαντική ανισορροπία ανάµεσα στα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των µερών που απορρέουν από τη σύµβαση. 

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 34 και 38, ο καταχρηστικός χαρακτήρας µιας 
συµβατικής ρήτρας κρίνεται, λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των προϊόντων που 
αφορά η σύµβαση και όλες οι κατά το χρόνο σύναψης της σύµβασης περιστάσεις 
που περιέβαλαν την εν λόγω σύναψη καθώς και όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της 
σύµβασης ή άλλης σύµβασης από την οποία αυτή εξαρτάται. Κατά την εκτίµηση του 
καταχρηστικού ή όχι χαρακτήρα µιας συµβατικής ρήτρας, η αρµόδια εθνική αρχή 
λαµβάνει επίσης υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο η σύµβαση συντάχθηκε και 
κοινοποιήθηκε στον καταναλωτή από τον έµπορο σύµφωνα µε το άρθρο 31. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρµόζονται στην εκτίµηση του κύριου αντικειµένου 
της σύµβασης ή στην επάρκεια της αµοιβής που προβλέπεται από την κύρια 
συµβατική υποχρέωση του εµπόρου, υπό την προϋπόθεση ότι ο έµπορος 
συµµορφώνεται πλήρως µε το άρθρο 31. 

Άρθρο 33 
Βάρος της απόδειξης 

Εάν ο έµπορος ισχυρίζεται ότι για µια συµβατική ρήτρα υπήρξε ατοµική διαπραγµάτευση, 
φέρει το βάρος της απόδειξης. 

Άρθρο 34 
Ρήτρες που θεωρούνται καταχρηστικές σε όλες τις περιπτώσεις 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι συµβατικές ρήτρες, όπως παρατίθενται στον κατάλογο 
του παραρτήµατος ΙΙ, θεωρούνται καταχρηστικές σε όλες τις περιπτώσεις. Ο εν λόγω 
κατάλογος συµβατικών ρητρών εφαρµόζεται σε όλα τα κράτη µέλη και µπορεί να 
τροποποιηθεί µόνο σε συµφωνία µε τα άρθρο 39 παράγραφος 2 και άρθρο 40. 

Άρθρο 35 
Ρήτρες που τεκµαίρονται καταχρηστικές 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι συµβατικές ρήτρες, όπως παρατίθενται στον κατάλογο 
στο σηµείο 1 του παραρτήµατος ΙΙΙ, τεκµαίρονται καταχρηστικές, εκτός εάν ο έµπορος έχει 
αποδείξει ότι αυτές οι συµβατικές ρήτρες είναι θεµιτές σύµφωνα µε το άρθρο 32. Ο εν λόγω 
κατάλογος συµβατικών ρητρών εφαρµόζεται σε όλα τα κράτη µέλη και µπορεί να 
τροποποιηθεί µόνο σύµφωνα µε τα άρθρα 39 παράγραφος 2 και 40. 
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Άρθρο 36 
Ερµηνεία των ρητρών 

1. Σε περίπτωση αµφιβολίας σχετικά µε την έννοια µιας ρήτρας, επικρατεί η 
ευνοϊκότερη για τον καταναλωτή ερµηνεία. 

2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται 
στο άρθρο 38 παράγραφος 2. 

Άρθρο 37 
Συνέπειες καταχρηστικών συµβατικών ρητρών 

Οι συµβατικές ρήτρες που είναι καταχρηστικές δεν είναι δεσµευτικές για τον καταναλωτή. Η 
σύµβαση εξακολουθεί να δεσµεύει τα συµβαλλόµενα µέρη, εάν µπορεί να παραµείνει σε ισχύ 
χωρίς τους καταχρηστικούς όρους. 

Άρθρο 38 
Επιβολή όσον αφορά καταχρηστικές συµβατικές ρήτρες 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, προς το συµφέρον των καταναλωτών και των 
ανταγωνιζόµενων επαγγελµατιών, υπάρχουν κατάλληλα και αποτελεσµατικά µέτρα 
προκειµένου να πάψει η χρησιµοποίηση των καταχρηστικών ρητρών στις συµβάσεις 
που συνάπτονται από εµπόρους µε καταναλωτές. 

2. Ειδικότερα, πρόσωπα ή οργανισµοί που έχουν νόµιµο συµφέρον βάσει του εθνικού 
δικαίου να προστατεύουν τους καταναλωτές µπορούν να προσφύγουν στα 
δικαστήρια ή τις διοικητικές αρχές για την έκδοση απόφασης όσον αφορά το κατά 
πόσον οι συµβατικές ρήτρες που συντάχθηκαν για γενική χρήση είναι καταχρηστικές 
ή όχι. 

3. Τα κράτη µέλη δίνουν τη δυνατότητα στα δικαστήρια ή στις διοικητικές αρχές να 
εφαρµόσουν κατάλληλα και αποτελεσµατικά µέσα για να αποτραπεί το ενδεχόµενο 
οι έµποροι να εξακολουθούν να χρησιµοποιούν ρήτρες οι οποίες αποδείχθηκαν 
καταχρηστικές. 

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι νοµικές ενέργειες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2 και 3 µπορεί να απευθύνονται είτε ξεχωριστά είτε από κοινού, 
ανάλογα µε το εθνικό διαδικαστικό δίκαιο, κατά ορισµένων εµπόρων από τον ίδιο 
οικονοµικό τοµέα ή τις ενώσεις τους που χρησιµοποιούν ή συνιστούν τη χρήση των 
ίδιων γενικών συµβατικών ρητρών ή παρόµοιων ρητρών. 

Άρθρο 39 
Επανεξέταση των ρητρών στα παραρτήµατα 2 και 3 

1. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ρήτρες οι οποίες αποδείχθηκαν 
καταχρηστικές από τις αρµόδιες εθνικές αρχές και οι οποίες κρίνεται ότι είναι 
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σηµαντικές για το σκοπό της τροποποίησης της παρούσας οδηγίας όπως προβλέπεται 
από την παράγραφο 2. 

2. Υπό το πρίσµα των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν δυνάµει της παραγράφου 1, η 
Επιτροπή τροποποιεί το παράρτηµα ΙΙ και το παράρτηµα ΙΙΙ. Τα µέτρα προσαρµογής 
µη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας αποφασίζονται σύµφωνα µε την 
κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 2. 

Κεφάλαιο VI 

Γενικές διατάξεις 

Άρθρο 40 
Η επιτροπή 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή για τις καταχρηστικές ρήτρες σε 
συµβάσεις που συνάπτονται µε καταναλωτές (εφεξής αποκαλούµενη ως «η 
επιτροπή»). 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται το άρθρο 5α 
παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 999/468/ΕΚ17, τηρουµένων των 
διατάξεων του άρθρου 8. 

Άρθρο 41 
Εφαρµογή 

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

2. Τα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν διατάξεις, οι οποίες 
επιτρέπουν σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους οργανισµούς, όπως 
καθορίζεται από την εθνική νοµοθεσία, να προσφεύγουν, σύµφωνα µε την εθνική 
τους νοµοθεσία, στα δικαστήρια ή στους αρµόδιους διοικητικούς οργανισµούς ώστε 
να επιτυγχάνουν την εφαρµογή των εθνικών διατάξεων για την υλοποίηση της 
παρούσας οδηγίας: 

α) δηµόσιοι οργανισµοί ή εκπρόσωποί τους· 

β) οργανώσεις καταναλωτών που έχουν έννοµο συµφέρον για την προστασία των 
καταναλωτών· 

γ) επαγγελµατικές οργανώσεις που έχουν έννοµο συµφέρον να ενεργήσουν. 

                                                 
17 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε µε την απόφαση 2006/512/ΕΚ (ΕΕ L 

200 της 22.7.2006, σ. 11). 
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Άρθρο 42 
Κυρώσεις 

1. Τα κράτη µέλη καθορίζουν τους κανόνες σχετικά µε τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
για παραβιάσεις των εθνικών διατάξεων που έχουν θεσπιστεί σε εκτέλεση της 
παρούσας οδηγίας και λαµβάνουν κάθε αναγκαίο µέτρο για να εξασφαλιστεί η 
εφαρµογή τους. Οι προβλεπόµενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. 

2. Τα κράτη µέλη κοινοποιούν τις διατάξεις αυτές στην Επιτροπή το αργότερο έως την 
ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 46· κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή 
κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών αµελλητί. 

Άρθρο 43 
Επιτακτικός χαρακτήρας της οδηγίας 

Εάν το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στη σύµβαση είναι το δίκαιο κάποιου κράτους µέλους, 
οι καταναλωτές δεν µπορούν να παραιτηθούν από τα δικαιώµατα που τους παραχωρούνται 
από την παρούσα οδηγία. 

Άρθρο 44 
Ενηµέρωση 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για την ενηµέρωση του καταναλωτή σχετικά 
µε τη µεταφορά της παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο και ενθαρρύνουν, όπου 
ενδείκνυται, τους εµπόρους και τους ιδιοκτήτες κωδίκων να ενηµερώνουν τους καταναλωτές 
για τους κώδικες συµπεριφοράς τους. 

Άρθρο 45 
Παροχή µη παραγγελθέντων 

Ο καταναλωτής απαλλάσσεται από κάθε είδους αντιπαροχή στην περίπτωση παροχής µη 
παραγγελθέντων ενός προϊόντος, όπως απαγορεύεται από το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το 
σηµείο 29 του παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΚ. Η έλλειψη απάντησης από τον 
καταναλωτή ύστερα από περίπτωση παροχής µη παραγγελθέντων δεν ισοδυναµεί µε 
συναίνεση. 

Άρθρο 46 
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο 

1. Τα κράτη µέλη θεσπίζουν και δηµοσιεύουν, έως τις [δεκαοκτώ µήνες µετά την 
έναρξη ισχύος του] το αργότερο, τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία. Κοινοποιούν 
αµέσως στην Επιτροπή το κείµενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και έναν πίνακα 
αντιστοιχίας µεταξύ των διατάξεων αυτών και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας. 
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Εφαρµόζουν τις διατάξεις αυτές από [δύο έτη µετά την έναρξη ισχύος της]. 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη 
δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται 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. 

Κεφάλαιο VII 
Τελικές διατάξεις 

Άρθρο 47 
Καταργήσεις  

Οι οδηγίες 85/577/ΕΟΚ, 93/13/ΕΟΚ και 97/7/ΕΚ και η οδηγία 1999/44/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκαν από τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτηµα IV, καταργούνται. 

Οι παραποµπές στις καταργηθείσες οδηγίες νοούνται ως παραποµπές στην παρούσα οδηγία 
και διαβάζονται σύµφωνα µε τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτηµα V. 

Άρθρο 48 
Επανεξέταση 

Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο το αργότερο έως τις [προσθήκη της ίδιας ηµεροµηνίας µε 
αυτήν που υπάρχει στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 46 παράγραφος 1 + πέντε έτη]. 

Αν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει περαιτέρω προτάσεις για την προσαρµογή της 
οδηγίας στις εξελίξεις στον εν λόγω τοµέα. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή µπορεί να ζητά 
πληροφορίες από τα κράτη µέλη. 

Άρθρο 49 
Έναρξη ισχύος 

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

Άρθρο 50 
Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη. 
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Βρυξέλλες, […] 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 
 

A. Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται µε το έντυπο υπαναχώρησης 

1. Το όνοµα, η γεωγραφική διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
του εµπόρου στον οποίο πρέπει να αποσταλεί το έντυπο υπαναχώρησης. 

2. Μια δήλωση ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει από τη σύµβαση 
και ότι το δικαίωµα αυτό µπορεί να ασκηθεί µε την αποστολή του εντύπου 
υπαναχώρησης παρακάτω σε σταθερό εναπόθεµα στον έµπορο που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1: 

α) για συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος, εντός περιόδου δεκατεσσάρων 
ηµερών ύστερα από την υπογραφή εκ µέρους του του εντύπου παραγγελίας· 

β) για συµβάσεις πώλησης εξ αποστάσεως, εντός περιόδου δεκατεσσάρων 
ηµερών ύστερα από την κατοχή των αγαθών από τον καταναλωτή ή τρίτο 
µέρος, πλην του µεταφορέα και το οποίο υποδεικνύεται από τον καταναλωτή· 

γ) για συµβάσεις παροχής υπηρεσίας εξ αποστάσεως: 

– εντός περιόδου δεκατεσσάρων ηµερών ύστερα από τη σύναψη της 
σύµβασης, όταν ο καταναλωτής δεν έχει δώσει την προηγούµενη ρητή 
συγκατάθεσή του για να αρχίσει η εκτέλεση της σύµβασης πριν από το 
τέλος αυτής της δεκατετραήµερης περιόδου· 

– εντός περιόδου που τελειώνει όταν αρχίζει η εκτέλεση της σύµβασης, 
όταν ο καταναλωτής έχει δώσει την προηγούµενη ρητή συγκατάθεσή του 
για να αρχίσει η εκτέλεση της σύµβασης πριν από το τέλος της 
δεκατετραήµερης περιόδου. 

3. Για όλες τις συµβάσεις πώλησης, δήλωση που να ενηµερώνει τον καταναλωτή 
σχετικά µε τις προθεσµίες και τις λεπτοµέρειες επιστροφής των προϊόντων στον 
έµπορο και των όρων για την επιστροφή των χρηµάτων σύµφωνα µε τα άρθρα 16 και 
17 παράγραφος 2. 

4. Για συµβάσεις εξ αποστάσεως που συνάπτονται στο διαδίκτυο δήλωση ότι ο 
καταναλωτής µπορεί να συµπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά το 
τυποποιηµένο έντυπο υπαναχώρησης στο δικτυακό τόπο του εµπόρου και ότι θα 
λάβει επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της υπαναχώρησης από τον έµπορο µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα αµελλητί. 

5. ∆ήλωση ότι ο καταναλωτής µπορεί να χρησιµοποιήσει το έντυπο υπαναχώρησης που 
ορίζεται στο Μέρος B. 

B. Υπόδειγµα εντύπου υπαναχώρησης 
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(συµπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο µόνον εάν επιθυµείτε να υπαναχωρήσετε από 
τη σύµβαση) 

– Προς: 

– Εγώ/Εµείς* γνωστοποιώ/γνωστοποιούµε µε την παρούσα ότι 
υπαναχωρώ/υπαναχωρούµε* από τη σύµβασή µου/µας* πώλησης των ακόλουθων 
εµπορευµάτων*/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας* 

– Που παραγγέλθηκε στις*/που παρελήφθη στις* 

– Όνοµα καταναλωτή(-ών) 

– ∆ιεύθυνση καταναλωτή(-ών) 

– Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (µόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιείται γραπτώς) 

– Ηµεροµηνία 

*∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, 
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ 

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, καταχρηστικές είναι οι συµβατικές ρήτρες, οι οποίες έχουν ως 
σκοπό ή ως συνέπεια τα ακόλουθα: 

α) απαλλάσσουν ή περιορίζουν την ευθύνη του εµπόρου για θάνατο ή προσωπικό 
τραυµατισµό που προκαλείται στον καταναλωτή µέσω ενέργειας ή παράλειψης 
του εν λόγω εµπόρου· 

β) περιορίζουν την υποχρέωση του εµπόρου να τηρεί δεσµεύσεις που ανέλαβαν οι 
πράκτορές του ή να συναρτά τις δεσµεύσεις τους από τη συµµόρφωση µε µια 
συγκεκριµένη προϋπόθεση η οποία εξαρτάται αποκλειστικά από τον έµπορο· 

γ) εξαιρούν ή περιορίζουν το δικαίωµα του καταναλωτή να αναλάβει νοµική 
δράση ή να ασκήσει οποιοδήποτε άλλο ένδικο µέσο, ιδίως απαιτώντας από τον 
καταναλωτή προσφυγή όσον αφορά διαφορές αποκλειστικά σε διαιτησία που 
δεν καλύπτεται από νοµικές διατάξεις· 

δ) περιορίζουν τα διαθέσιµα στοιχεία στον καταναλωτή ή του επιβάλλουν το 
βάρος της απόδειξης το οποίο, σύµφωνα µε το εφαρµοστέο δίκαιο, πρέπει να 
βαρύνει τον έµπορο· 

ε) παρέχουν στον έµπορο το δικαίωµα να καθορίζει εάν τα προϊόντα που 
παραδίδονται ή οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύµφωνα µε τους όρους της 
σύµβασης ή του παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωµα να ερµηνεύει 
οποιαδήποτε ρήτρα της σύµβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΤΕΚΜΑΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ 

1. Τεκµαίρεται ότι είναι καταχρηστικές οι συµβατικές ρήτρες, οι οποίες έχουν σκοπό ή 
ως συνέπεια τα ακόλουθα: 

α) αποκλείουν ή περιορίζουν τα νόµιµα δικαιώµατα του καταναλωτή έναντι του 
εµπόρου ή κάποιου άλλου µέρους στην περίπτωση ολικής ή µερικής µη 
εκτέλεσης ή ανεπαρκούς εκτέλεσης από τον έµπορο οποιασδήποτε από τις 
συµβατικές υποχρεώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων του 
καταναλωτή για αντιστάθµιση χρέους που οφείλεται στον έµπορο έναντι 
αξίωσης στην οποία ο καταναλωτής µπορεί να έχει έναντι αυτού· 

β) επιτρέπουν στον έµπορο να παρακρατήσει πληρωµή του καταναλωτή εάν ο 
τελευταίος δεν συνάψει ή εκτελέσει τη σύµβαση, χωρίς να δώσει στον 
καταναλωτή το δικαίωµα να λάβει αντιστάθµιση του ίδιου ποσού εάν ο 
έµπορος δεν συνάψει ή δεν εκτελέσει τη σύµβαση· 

γ) απαιτούν από κάθε καταναλωτή, που δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του, να 
πληρώσει ζηµιές που υπερβαίνουν σηµαντικά τη βλάβη που υπέστη ο έµπορος· 

δ) επιτρέπουν στον έµπορο να τερµατίσει τη σύµβαση κατά βούληση όταν το ίδιο 
δικαίωµα δεν χορηγείται στον καταναλωτή· 

ε) δίνουν τη δυνατότητα στον έµπορο να τερµατίσει µια σύµβαση αορίστου 
χρόνου χωρίς εύλογη ειδοποίηση, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει διαπράξει 
σοβαρή παράβαση της σύµβασης· 

στ) ανανεώνει αυτόµατα µια σύµβαση ορισµένου χρόνου όταν ο καταναλωτής δεν 
υποδεικνύει το αντίθετο και πρέπει να παράσχει µακρά ειδοποίηση για την 
περάτωση της σύµβασης στο τέλος κάθε περιόδου ανανέωσης· 

ζ) επιτρέπουν στον έµπορο να αυξήσει την τιµή που συµφωνήθηκε µε τον 
καταναλωτή όταν συνήφθη η σύµβαση χωρίς να δίνει στον καταναλωτή το 
δικαίωµα περάτωσης της σύµβασης· 

η) υποχρεώνουν τον καταναλωτή να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όταν ο 
έµπορος δεν εκπληρώνει όλες τις δικές του υποχρεώσεις· 

θ) δίνουν στον έµπορο τη δυνατότητα µεταβίβασης των υποχρεώσεών του 
δυνάµει της σύµβασης, χωρίς τη συµφωνία του καταναλωτή· 

ι) περιορίζουν το δικαίωµα του καταναλωτή να επαναπωλήσει τα προϊόντα 
περιορίζοντας τη µεταβιβασιµότητα κάθε εµπορικής εγγύησης που χορηγείται 
από τον έµπορο· 

ια) δίνουν τη δυνατότητα στον έµπορο να τροποποιήσει µονοµερώς τους όρους 
της σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας· 
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ιβ) τροποποιεί µονοµερώς ρήτρες της σύµβασης που γνωστοποιήθηκαν στον 
καταναλωτή σε σταθερό εναπόθεµα µέσω επιγραµµικών συµβατικών ρητρών 
που δεν συµφωνήθηκαν µε τον καταναλωτή. 

2. Η παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν εφαρµόζεται σε ρήτρες µε τις οποίες ένας πάροχος 
χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας διατηρεί το δικαίωµα να τερµατίσει µονοµερώς µία 
σύµβαση αορίστου χρόνου χωρίς προειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
προµηθευτής απαιτείται να ενηµερώσει το άλλο συµβαλλόµενο µέρος ή µέρη 
αµέσως. 

3. Το σηµείο 1 σηµείο ζ) δεν εφαρµόζεται σε 

α) συναλλαγές σε µεταβιβάσιµα χρεόγραφα, χρηµατοοικονοµικά µέσα και άλλα 
προϊόντα ή υπηρεσίες όπου η τιµή συνδέεται µε διακυµάνσεις ποσόστωσης ή 
δείκτη χρηµατιστηρίου αξιών ή του επιτοκίου χρηµατοοικονοµικής αγοράς 
που ο έµπορος δεν ελέγχει· 

β) συµβάσεις για την αγορά ή πώληση ξένου συναλλάγµατος, ταξιδιωτικών 
επιταγών ή διεθνών εντολών πληρωµής σε ξένο συνάλλαγµα· 

γ) ρήτρες αναπροσαρµογής της τιµής, όπου αυτό είναι νόµιµο, υπό την 
προϋπόθεση ότι η µέθοδος µε την οποία κυµαίνονται οι τιµές περιγράφεται 
ρητώς. 

4. Η παράγραφος 1 στοιχείο ια) δεν εφαρµόζεται σε 

α) ρήτρες βάσει των οποίων ο πάροχος χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών διατηρεί 
το δικαίωµα να τροποποιήσει το ποσοστό του επιτοκίου που καταβάλλεται από 
τον καταναλωτή ή οφείλεται σε αυτόν ή το ποσό άλλων επιβαρύνσεων για 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση, όταν υπάρχει έγκυρος 
λόγος, υπό την προϋπόθεση ότι ο πάροχος απαιτείται να ενηµερώσει το άλλο 
συµβαλλόµενο µέρος ή µέρη το ταχύτερο δυνατό και ότι οι τελευταίοι είναι 
ελεύθεροι να λύσουν τη σύµβαση αµέσως· 

β) συναλλαγές σε µεταβιβάσιµα χρεόγραφα, χρηµατοοικονοµικά µέσα και άλλα 
προϊόντα και υπηρεσίες όπου η τιµή συνδέεται µε διακυµάνσεις δείκτη ή 
ποσόστωσης χρηµατιστηρίου αξιών ή του επιτοκίου χρηµατοοικονοµικής 
αγοράς που ο έµπορος δεν ελέγχει· 

γ) συµβάσεις για την αγορά ή πώληση ξένου συναλλάγµατος, ταξιδιωτικών 
επιταγών ή διεθνών εντολών πληρωµής σε ξένο συνάλλαγµα· 

δ) ρήτρες βάσει των οποίων ο έµπορος διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει 
µονοµερώς τις συνθήκες σύµβασης αορίστου χρόνου υπό την προϋπόθεση ότι 
απαιτείται να ενηµερώσει τον καταναλωτή µε εύλογη προειδοποίηση και ότι ο 
καταναλωτής είναι ελεύθερος να τερµατίσει τη σύµβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
Καταργούµενες οδηγίες µε τον κατάλογο των διαδοχικών τους τροποποιήσεων 

(που αναφέρονται στο άρθρο 47) 

Οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 
20ής ∆εκεµβρίου 1985, για την προστασία 
των καταναλωτών κατά τη σύναψη 
συµβάσεων εκτός εµπορικού καταστήµατος 

ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 31. 

 

Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 5ης 
Απριλίου 1993, σχετικά µε τις καταχρηστικές 
ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε 
καταναλωτές 

ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29. 

 

Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης 
Νοεµβρίου 2007  

ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19. 

 

ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16 

 

ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 29  

 

ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1 

Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών 
κατά τη σύναψη συµβάσεων 
εκτός εµπορικού καταστήµατος. 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1993/13/ΕΚ σχετικά µε τις 
καταχρηστικές ρήτρες των 
συµβάσεων που συνάπτονται µε 
καταναλωτές 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 
1997 για την προστασία των 
καταναλωτών κατά των εξ 
αποστάσεως συµβάσεων. 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1999/44/ΕΚ σχετικά µε 
ορισµένες πτυχές της πώλησης 
και των εγγυήσεων 
καταναλωτικών αγαθών 

Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

Άρθρο 118      

 Άρθρο 1 παράγραφος 119    

 Άρθρο 1 παράγραφος 2 
(αντικαταστάθηκε) 

  Άρθρο 30 παράγραφος 3 

  Άρθρο 120   

   Άρθρο 1 παράγραφος 121  

   Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
(αντικαταστάθηκε) 

Άρθρο 2 σηµείο 1 

   Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο 
β)22  

Άρθρο 2 σηµείο 4 

    Άρθρο 21 παράγραφος 3 

   Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) Άρθρο 2 σηµείο 2 

                                                 
18 Αντικαταστάθηκε, ουσιαστικά, µε το άρθρο 3 και το άρθρο 8 που διαβάζονται σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 σηµείο 8. 
19 Αντικαταστάθηκε, ουσιαστικά, µε το άρθρο 1. 
20 Αντικαταστάθηκε ουσιαστικά µε το άρθρο 1. 
21 Αντικαταστάθηκε ουσιαστικά µε το άρθρο 1. 
22 Τροποποιήθηκε ουσιαστικά µε το άρθρο 21 παράγραφος 4. 
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Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών 
κατά τη σύναψη συµβάσεων 
εκτός εµπορικού καταστήµατος. 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1993/13/ΕΚ σχετικά µε τις 
καταχρηστικές ρήτρες των 
συµβάσεων που συνάπτονται µε 
καταναλωτές 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 
1997 για την προστασία των 
καταναλωτών κατά των εξ 
αποστάσεως συµβάσεων. 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1999/44/ΕΚ σχετικά µε 
ορισµένες πτυχές της πώλησης 
και των εγγυήσεων 
καταναλωτικών αγαθών 

Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

   Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) Άρθρο 2 σηµείο 18 

   Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) 
(αντικαταστάθηκε) 

Άρθρο 2 σηµείο 19 

   Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο 
στ) 

∆ιεγράφη 

   Άρθρο 1 παράγραφος 3 
(αντικαταστάθηκε) 

Άρθρο 21 παράγραφος 4 

   Άρθρο 1 παράγραφος 4 Άρθρο 21 παράγραφος 2 

Άρθρο 2 (αντικαταστάθηκε)    Άρθρο 2 σηµείο 1 

    Άρθρο 2 σηµείο 2 

 Άρθρο 2 στοιχείο α)    ∆ιεγράφη 

 Άρθρο 2 στοιχείο β) 
(αντικαταστάθηκε) 

  Άρθρο 2 σηµείο 1 

 Άρθρο 2 στοιχείο γ) 
(αντικαταστάθηκε) 

  Άρθρο 2 σηµείο 2 

  Άρθρο 2 παράγραφος 1 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 2 σηµείο 6 

  Άρθρο 2 παράγραφος 2 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 2 σηµείο 1 
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Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών 
κατά τη σύναψη συµβάσεων 
εκτός εµπορικού καταστήµατος. 

 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1993/13/ΕΚ σχετικά µε τις 
καταχρηστικές ρήτρες των 
συµβάσεων που συνάπτονται µε 
καταναλωτές 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 
1997 για την προστασία των 
καταναλωτών κατά των εξ 
αποστάσεως συµβάσεων. 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1999/44/ΕΚ σχετικά µε 
ορισµένες πτυχές της πώλησης 
και των εγγυήσεων 
καταναλωτικών αγαθών 

Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

  Άρθρο 2 παράγραφος 3 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 2 σηµείο 2 

  Άρθρο 2 παράγραφος 4 1η 
περίοδος (αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 2 σηµείο 7 

  Άρθρο 2 παράγραφος 4 2η 
περίοδος 

 ∆ιεγράφη 

  Άρθρο 2 παράγραφος 5  ∆ιεγράφη 

   Άρθρο 2 παράγραφος 1 Άρθρο 24 παράγραφος 1 

    Άρθρο 22 

   Άρθρο 2 παράγραφος 2 Άρθρο 24 παράγραφος 2 

   Άρθρο 2 παράγραφος 3 Άρθρο 24 παράγραφος 3 

   Άρθρο 2, παράγραφος 4 Άρθρο 24, παράγραφος 4 

   Άρθρο 2, παράγραφος 5 Άρθρο 24 παράγραφος 5 

Άρθρο 3, παράγραφος 1    ∆ιεγράφη 
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Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών 
κατά τη σύναψη συµβάσεων 
εκτός εµπορικού καταστήµατος. 

 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1993/13/ΕΚ σχετικά µε τις 
καταχρηστικές ρήτρες των 
συµβάσεων που συνάπτονται µε 
καταναλωτές 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 
1997 για την προστασία των 
καταναλωτών κατά των εξ 
αποστάσεως συµβάσεων. 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1999/44/ΕΚ σχετικά µε 
ορισµένες πτυχές της πώλησης 
και των εγγυήσεων 
καταναλωτικών αγαθών 

Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 σηµείο α) 
(αντικαταστάθηκε) 

   Άρθρο 20 παράγραφος 1, 
σηµείο α) 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 σηµείο β) 
(αντικαταστάθηκε) 

   Άρθρο 20 παράγραφος 1, 
σηµείο δ) 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 σηµείο γ) 
(αντικαταστάθηκε) 

   Άρθρο 12 παράγραφος 2 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 σηµείο δ)    Άρθρο 20 παράγραφος 2, 
σηµείο α) 

Άρθρο 3 παράγραφος 2 σηµείο ε)    Άρθρο 20 παράγραφος 2 
σηµείο β) 

Άρθρο 3 παράγραφος 323     

 Άρθρο 3 παράγραφος 1   Άρθρο 32 παράγραφος 124  

 Άρθρο 3 παράγραφος 2 1ο εδάφιο 
(αντικαταστάθηκε) 

  Άρθρο 30 παράγραφος 1 

                                                 
23 Αντικαταστάθηκε ουσιαστικά µε το άρθρο 3 και το άρθρο 8 που διαβάζονται σε συνδυασµό µε το άρθρο 2 σηµείο 8. 
24 Να διαβαστεί σε συνδυασµό µε το άρθρο 30 παράγραφος 1. 
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Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών 
κατά τη σύναψη συµβάσεων 
εκτός εµπορικού καταστήµατος. 

 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1993/13/ΕΚ σχετικά µε τις 
καταχρηστικές ρήτρες των 
συµβάσεων που συνάπτονται µε 
καταναλωτές 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 
1997 για την προστασία των 
καταναλωτών κατά των εξ 
αποστάσεως συµβάσεων. 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1999/44/ΕΚ σχετικά µε 
ορισµένες πτυχές της πώλησης 
και των εγγυήσεων 
καταναλωτικών αγαθών 

Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

 Άρθρο 3 παράγραφος 2 2ο εδάφιο   Άρθρο 30, παράγραφος 2 

 Άρθρο 3 παράγραφος 2 3ο εδάφιο   Άρθρο 33 

 Άρθρο 3 παράγραφος 3 
(αντικαταστάθηκε) 

  Άρθρο 34 

    Άρθρο 35 

  Άρθρο 3 παράγραφος 1 1η 
περίπτωση (αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 3 παράγραφος 2 

  Άρθρο 3 παράγραφος 1 2η 
περίπτωση 

 Άρθρο 20 παράγραφος 1 
σηµείο β) 

  Άρθρο 3 παράγραφος 1 3η 
περίπτωση (αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 20 παράγραφος 1 
σηµείο γ) 

  Άρθρο 3 παράγραφος 1 4η 
περίπτωση (αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 20 παράγραφος 1 
σηµείο α) 
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Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών 
κατά τη σύναψη συµβάσεων 
εκτός εµπορικού καταστήµατος. 

 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1993/13/ΕΚ σχετικά µε τις 
καταχρηστικές ρήτρες των 
συµβάσεων που συνάπτονται µε 
καταναλωτές 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 
1997 για την προστασία των 
καταναλωτών κατά των εξ 
αποστάσεως συµβάσεων. 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1999/44/ΕΚ σχετικά µε 
ορισµένες πτυχές της πώλησης 
και των εγγυήσεων 
καταναλωτικών αγαθών 

Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

  Άρθρο 325 παράγραφος 1 5η 
περίπτωση (αντικαταστάθηκε) 

  

  Άρθρο 3 παράγραφος 2 1η 
περίπτωση (αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 20 παράγραφος 1 
σηµείο δ) 

  Άρθρο 3 παράγραφος 2 2η 
περίπτωση (αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 20 παράγραφος 3 

   Άρθρο 3 παράγραφος 1 
(αντικαταστάθηκε) 

Άρθρο 25 

    Άρθρο 23 

   Άρθρο 3 παράγραφος 2 
(αντικαταστάθηκε) 

Άρθρο 26 παράγραφος 1 

Άρθρο 4 1η περίοδος 
(αντικαταστάθηκε) 

   Άρθρο 9 

Άρθρο 4 2η περίοδος 
(αντικαταστάθηκε) 

   Άρθρο 10 

 Άρθρο 4 παράγραφος 1 
(αντικαταστάθηκε) 

  Άρθρο 32 παράγραφος 2 

                                                 
25 Αντικαταστάθηκε εν µέρει, µε το άρθρο 19 παράγραφος 1 σηµείο η. 
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Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών 
κατά τη σύναψη συµβάσεων 
εκτός εµπορικού καταστήµατος. 

 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1993/13/ΕΚ σχετικά µε τις 
καταχρηστικές ρήτρες των 
συµβάσεων που συνάπτονται µε 
καταναλωτές 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 
1997 για την προστασία των 
καταναλωτών κατά των εξ 
αποστάσεως συµβάσεων. 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1999/44/ΕΚ σχετικά µε 
ορισµένες πτυχές της πώλησης 
και των εγγυήσεων 
καταναλωτικών αγαθών 

Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

 Άρθρο 4, παράγραφος 2 
(αντικαταστάθηκε) 

  Άρθρο 32 παράγραφος 3 

  Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο α) 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 
σηµείο β 

  Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο β) 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 
σηµείο α) 

  Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο γ) 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 5, παράγραφος 1, 
σηµείο γ 

  Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο δ) 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 5 παράγραφος 1 
σηµείο γ) 

  Άρθρο 4 παράγραφος 1 σηµείο ε) 
(αντικαταστάθηκε) 

 Άρθρο 9 παράγραφος 1 
σηµείο α) 

Άρθρο 5, παράγραφος 1 
(αντικαταστάθηκε) 

   Άρθρο 12 

    Άρθρο 14 

Άρθρο 5, παράγραφος 2 
(αντικαταστάθηκε) 

   Άρθρο 15 

    Άρθρο 16 
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Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
85/577/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
20ης ∆εκεµβρίου 1985, για την 
προστασία των καταναλωτών 
κατά τη σύναψη συµβάσεων 
εκτός εµπορικού καταστήµατος. 

 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1993/13/ΕΚ σχετικά µε τις 
καταχρηστικές ρήτρες των 
συµβάσεων που συνάπτονται µε 
καταναλωτές 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1997/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 20ης Μαΐου 
1997 για την προστασία των 
καταναλωτών κατά των εξ 
αποστάσεως συµβάσεων. 

Παλαιά αρίθµηση της οδηγίας 
1999/44/ΕΚ σχετικά µε 
ορισµένες πτυχές της πώλησης 
και των εγγυήσεων 
καταναλωτικών αγαθών 

Νέα αρίθµηση στην 
παρούσα οδηγία 

    Άρθρο 17 

 Άρθρο 5 1η περίοδος 
(αντικαταστάθηκε) 

  Άρθρο 31 

 Άρθρο 5 2η και 3η περίοδος   Άρθρο 36 

Άρθρο 6 (αντικαταστάθηκε)    Άρθρο 43 

 Άρθρο 6 παράγραφος 1   Άρθρο 37 

 Άρθρο 6 παράγραφος 2   ∆ιεγράφη 

Άρθρο 726     

 Άρθρο 7 παράγραφος 1   Άρθρο 38 παράγραφος 1 

 Άρθρο 7 παράγραφος 2 
(αντικαταστάθηκε) 

  Άρθρο 38 παράγραφος 2 

 

                                                 
26 Αντικαταστάθηκε ουσιαστικά µε το άρθρο 16 και το άρθρο 17. 
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Παλαιά αρίθµηση στο παράρτηµα του 
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 006/2004 σχετικά 
µε τη συνεργασία µεταξύ των εθνικών 
αρχών που είναι αρµόδιες για την επιβολή 
της νοµοθεσίας για την προστασία των 
καταναλωτών 

Να εκληφθεί ως παραποµπή στην 

 

Παράγραφοι 2, 6, 8 και 11 Παρούσα οδηγία 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: 

Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε 
τα δικαιώµατα των καταναλωτών 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ∆Β∆/ΠΒ∆ (∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΩΝ 
/ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΕΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

Πολιτική για τους καταναλωτές 

3. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

3.1. Γραµµές του προϋπολογισµού (υπηρεσιακές γραµµές και συναφείς γραµµές 
τεχνικής και διοικητικής βοήθειας (πρώην γραµµές B.A)) 
συµπεριλαµβανοµένων των ονοµασιών τους: 

XX0101: για την αµοιβή των µόνιµων υπαλλήλων 

XX010211: για την πληρωµή των δαπανών της επιτροπής 

3.2. ∆ιάρκεια της δράσης και της δηµοσιονοµικής επίπτωσης: 

Από το 2011 (δηλαδή έτος n = 2011), η διάρκεια δεν καθορίζεται 

Ο παρών προϋπολογισµός αποσκοπεί στην κάλυψη των δαπανών της µελλοντικής 
επιτροπής για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συµβάσεις που συνάπτονται µε τους 
καταναλωτές η οποία θα συσταθεί, όπως ανακοινώνεται στην οδηγία, µετά την 
έκδοση της εν λόγω οδηγίας από το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο: 

1 διοικητικός υπάλληλος ΠΑ που αποτιµάται σε 117.000 ευρώ (σύµφωνα µε τις 
ειδικές κατευθυντήριες γραµµές) για τη στήριξη της διαδικασίας επιτροπολογίας. 

∆απάνες της συνεδρίασης ολοµέλειας, µε ένα συµµετέχοντα από καθένα από τα 27 
κράτη µέλη. Προγραµµατίζεται η διεξαγωγή 3 συνεδριάσεων το χρόνο µε κόστος 
20.000 ευρώ η καθεµία. Οι πραγµατικές δαπάνες για τις συνεδριάσεις και η 
συχνότητα των εν λόγω συνεδριάσεων ενδέχεται να χρειαστούν αναθεώρηση, 
ανάλογα µε την τελική µορφή της οδηγίας µετά την έγκρισή της από το Συµβούλιο 
και το Κοινοβούλιο και τις αναγκαίες δοµές επιτροπολογίας. 

3.3. ∆ηµοσιονοµικά χαρακτηριστικά:  

Γραµµή 
προϋπολ
ογισµού 

Είδος δαπάνης Νέα Συνεισφορά 
ΕΖΕΣ 

Συνεισφορές 
υποψήφιων 
χωρών 

Τοµέας 
δηµοσιονοµι

κών 
προοπτικών 
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XX 0101 Υποχρ Μ∆Π27 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 5 

XX 
010211 ΜΥ∆ Μ∆Π28 ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 5 

4. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

4.1. ∆ηµοσιονοµικοί πόροι 

4.1.1. Ανακεφαλαιωτικό των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων (ΠΑΥ) και των πιστώσεων 
πληρωµών (ΠΠ) 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Είδος δαπάνης 

Τµήµα 
αριθ. 

  

Έτος n 

(2011) 

 

n + 1 

(2012) 

 

n + 2 

(2013) 

 

n + 3 

(2014) 

 

n + 4 

(2015) 

n + 5 
και 

επόµεν
α 

(2016 
και 

µεταγε
νέστερ
α) 

 

Σύνολο 

Επιχειρησιακές δαπάνες29         
Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων (ΠΑΥ) 8.1. a        

Πιστώσεις πληρωµών (ΠΠ)  b        

∆ιοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς30     
Τεχνική και διοικητική 
βοήθεια (Μ∆Π) 8.2.4. c        

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ        

Πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων 

 a+c        

Πιστώσεις πληρωµών  b+
c 

       

∆ιοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς31   
Ανθρώπινοι πόροι και 
συναφείς δαπάνες (Μ∆Π) 8.2.5. d 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.702 

                                                 
27 Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις, εφεξής Μ∆Π. 
28 Μη διαχωριζόµενες πιστώσεις, εφεξής Μ∆Π. 
29 ∆απάνες εκτός κεφαλαίου xx 01 του σχετικού τίτλου xx. 
30 ∆απάνες του άρθρου xx 01 04 του τίτλου xx. 
31 ∆απάνες κεφαλαίου xx 01 εκτός των δαπανών των άρθρων xx 01 04 ή xx 01 05. 
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∆ιοικητικές δαπάνες, εκτός 
ανθρώπινων πόρων και 
συναφών δαπανών, µη 
περιλαµβανόµενες στο ποσό 
αναφοράς (Μ∆Π) 

8.2.6. e 

0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.360 

Συνολικές ενδεικτικές δαπάνες της δράσης 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 a+c
+d+

e 

0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 1.062 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΠ, 
συµπεριλαµβανοµένων των 
δαπανών για ανθρώπινους 
πόρους 

 b+c
+d+

e 

0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 1.062 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη συγχρηµατοδότηση: άνευ αντικειµένου 

Εάν η πρόταση προβλέπει συγχρηµατοδότηση από τα κράτη µέλη ή από άλλους 
οργανισµούς (διευκρινίστε ποιούς), ο κατωτέρω πίνακας πρέπει να περιλαµβάνει 
εκτίµηση του επιπέδου της συγχρηµατοδότησης (µπορούν να προστεθούν γραµµές 
εάν προβλέπεται ότι περισσότεροι οργανισµοί θα συµµετάσχουν στη 
συγχρηµατοδότηση): 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Συγχρηµατοδοτών 
οργανισµός  

 

Έτος 
n 

 

n + 1 

 

n + 2 

 

n + 3 

 

n + 4 

n + 5 
και 
επόµε
να 

 

Σύνολο 

…………………… f        

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΥ, 
συµπεριλαµβανοµένης της 
συγχρηµατοδότησης 

a+c
+d+
e+f 

       

4.1.2. Συµβατότητα µε το δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό 

 Η πρόταση είναι συµβατή µε τον ισχύοντα δηµοσιονοµικό προγραµµατισµό. 

 Η πρόταση απαιτεί τον επαναπρογραµµατισµό του σχετικού τοµέα των 
δηµοσιονοµικών προοπτικών. 

 Η πρόταση ενδέχεται να απαιτήσει την εφαρµογή των διατάξεων της 
διοργανικής συµφωνίας32 (π.χ. σχετικά µε το µέσο ευελιξίας ή µε την 
αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών προοπτικών). 

4.1.3. ∆ηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

 Η πρόταση δεν έχει δηµοσιονοµική επίπτωση στα έσοδα 

                                                 
32 Βλέπε σηµεία 19 και 24 της διοργανικής συµφωνίας. 
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 Η πρόταση έχει δηµοσιονοµική επίπτωση – η επίπτωση στα έσοδα είναι η 
ακόλουθη: 

εκατ. ευρώ (µε ένα δεκαδικό ψηφίο) 

  Κατάσταση µετά τη δράση 

Γραµµή 
προϋπολογισµού 

Έσοδα 

Πριν 
από τη 
δράση 

[Έτος n-
1] 

[Έτος 
n] 

[n+1] [n+2] [n+3] [n+4] [n+5]33

a) Έσοδα σε απόλυτες τιµές         

β) Αλλαγή στα έσοδα  ∆       

4.2. Ανθρώπινοι πόροι (FTE = ΙΠΑ) (συµπεριλαµβανοµένων των µόνιµων 
υπαλλήλων και του έκτακτου και εξωτερικού προσωπικού) – βλέπε 
λεπτοµέρειες στο σηµείο 8.2.1. 

Ετήσιες ανάγκες 

 

Έτος n 

(2011) 

 

n + 1 

(2012) 

 

n + 2 

(2013) 

 

n + 3 

(2014) 

 

n + 4 

(2015) 

 

n + 5 
και 

επόµεν
α 

(2016 
και 

µεταγε
νέστερ
α) 

Σύνολο ανθρώπινου 
δυναµικού 

1 1 1 1 1 1 

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ 

5.1. Ανάγκη υλοποίησης βραχυπρόθεσµα ή µακροπρόθεσµα 

Άνευ αντικειµένου. 

5.2. Προστιθέµενη αξία της κοινοτικής συµµετοχής και συνέπεια της πρότασης µε 
άλλα δηµοσιονοµικά µέσα και πιθανή συνέργεια 

Άνευ αντικειµένου. 

5.3. Στόχοι, αναµενόµενα αποτελέσµατα και συναφείς δείκτες της πρότασης στο 
πλαίσιο της ∆Β∆ (διαχείριση βάσει δραστηριοτήτων) 

Άνευ αντικειµένου. 

                                                 
33 Πρέπει να προστεθούν πρόσθετες στήλες εάν κριθεί αναγκαίο, π.χ. εάν η διάρκεια της δράσης 

υπερβαίνει τα 6 έτη. 
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5.4. Μέθοδος υλοποίησης (ενδεικτική) 

 Συγκεντρωτική διαχείριση 

 άµεσα από την Επιτροπή 

 έµµεσα µε ανάθεση σε: 

 εκτελεστικούς οργανισµούς 

 οργανισµούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες σύµφωνα µε 
το άρθρο 185 του δηµοσιονοµικού κανονισµού 

 εθνικούς δηµόσιους οργανισµούς/οργανισµούς µε αποστολή 
δηµόσιας υπηρεσίας 

 Επιµερισµένη ή αποκεντρωµένη διαχείριση 

 µε τα κράτη µέλη 

 µε τρίτες χώρες 

 Από κοινού διαχείριση µε διεθνείς οργανισµούς (διευκρινίστε) 

Παρατηρήσεις: 

6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

6.1. Σύστηµα παρακολούθησης 

Θα εξασφαλιστεί η τακτική υποβολή εκθέσεων των συνεδριάσεων της επιτροπής και 
η διανοµή των εκθέσεων αυτών στα κράτη µέλη και στις υπηρεσίες της Επιτροπής. 

6.2. Αξιολόγηση 

6.2.1. Εκ των προτέρων 

Άνευ αντικειµένου. 

6.2.2. Μέτρα που λήφθηκαν ύστερα από ενδιάµεση/εκ των υστέρων αξιολόγηση (διδάγµατα 
από ανάλογες εµπειρίες στο παρελθόν) 

Άνευ αντικειµένου. 

6.2.3. Όροι και συχνότητα µελλοντικής αξιολόγησης 

Μετά την παρέλευση 5 ετών θα διεξαχθεί αξιολόγηση της λειτουργίας της 
Επιτροπής. 
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7. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

Άνευ αντικειµένου. 
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8. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΡΩΝ 

8.1. Στόχοι της πρότασης από πλευράς δηµοσιονοµικού κόστους 

Πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων σε εκατοµµύρια ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Έτος n 

(2011) 

Έτος n+1 

(2012) 

Έτος n+2 

(2013) 

Έτος n+3 

(2014) 

Έτος n+4 

(2015) 

Έτος n+5 και 
επόµενα 

(2016 και 
µεταγενέστερα) 

ΣΥΝΟΛΟ (Ονοµασίες 
στόχων, δράσεων 
και υλοποιήσεων) 

Είδος 
υλοποίησης 

Μέσ
ο 

κόστ
ος 

Αριθµός 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθµός 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθµός 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθµός 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθµός 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθµός 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

Αριθµός 
υλοποιή
σεων 

Συνολ
ικό 
κόστο
ς 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚ
ΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
Αριθ. 134……… 

                

∆ράση 1: 
Επιτροπή για τις 
καταχρηστικές 
ρήτρες σε 
καταναλωτικές 
συµβάσεις  

                

- - Υλοποίηση Αρ.συνεδριάσ 
ti

 3 0.060 3 0.060 3 0.060 3 0.060 3 0.060 3 0.060 18 0.360 

- Υλοποίηση 2                 

∆ράση 
2………………. 

                

- Υλοποίηση 1                 

                                                 
34 Όπως περιγράφεται στο τµήµα 5.3. 
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Υποσύνολο 
Στόχος 1 

                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚ
ΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
Αριθ. 2 1……… 

                

∆ράση 
1………………. 

                

- Υλοποίηση 1                 

Υποσύνολο 
Στόχος 2 

                

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚ
ΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 
Αριθ. 1 

                

Υποσύνολο 
Στόχος n 

                

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
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8.2. ∆ιοικητικές δαπάνες 

8.2.1. Αριθµός και είδος ανθρώπινων πόρων 

Κατηγορίες 
θέσεων 

απασχόλησης 

 Προσωπικό που θα διατεθεί για τη διαχείριση της δράσης από διαθέσιµους 
και/ή συµπληρωµατικούς ανθρώπινους πόρους (αριθµός θέσεων/ΙΠΑ) 

  Έτος n 

(2011) 

Έτος n+1 

(2012) 

Έτος n+2 

(2013) 

Έτος n+3 

(2014) 

Έτος n+4 

(2015) 

Έτος n+5 

(2016) 

A*/AD 1 1 1 1 1 1 Μόνιµοι 
υπάλληλοι ή 
έκτακτοι 

υπάλληλοι35 
(XX 01 01) 

B*, 
C*/AST 

      

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται36 από 
το άρθρο XX 01 02 

      

Λοιπό προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται37 από 
το άρθρο XX 01 04/05 

      

ΣΥΝΟΛΟ       

8.2.2. Περιγραφή καθηκόντων που απορρέουν από τη δράση 

Λειτουργία της νέας επιτροπής επιτροπολογίας («επιτροπή για τις καταχρηστικές 
ρήτρες σε συµβάσεις που συνάπτονται µε καταναλωτές») που συγκροτείται 
σύµφωνα µε το άρθρο 39 της παρούσας οδηγίας που θα ασχοληθεί µε την εφαρµογή 
της οδηγίας. 

∆απάνες της συνεδρίασης ολοµέλειας, µε ένα συµµετέχοντα από καθένα από τα 27 
κράτη µέλη. Προγραµµατίζεται η διεξαγωγή 3 συνεδριάσεων το χρόνο µε κόστος 
20.000 ευρώ η καθεµία. Οι πραγµατικές δαπάνες για τις συνεδριάσεις και η 
συχνότητα των συνεδριάσεων ενδέχεται να χρειαστούν αναθεώρηση, ανάλογα µε 
την τελική µορφή της οδηγίας, µετά την έγκρισή της από το Συµβούλιο και το 
Κοινοβούλιο. 

Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και διοικητικοί πόροι καλύπτονται εντός των ορίων των 
κονδυλίων που µπορούν να διατεθούν στη διαχειρίστρια Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας κατανοµής, λαµβανοµένων υπόψη των δηµοσιονοµικών περιορισµών. 

8.2.3. Πηγή ανθρώπινων πόρων (καταστατική) 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση του προγράµµατος και πρέπει να 
αντικατασταθούν ή να παραταθούν. 

                                                 
35 Το κόστος των οποίων ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς 
36 Το κόστος των οποίων ∆ΕΝ καλύπτεται από το ποσό αναφοράς. 
37 Το κόστος των οποίων περιλαµβάνεται στο ποσό αναφοράς. 



 

EL 71   EL 

 Θέσεις που έχουν διατεθεί εκ των προτέρων στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ΕΣΠ/ΠΣΠ (ετήσιας στρατηγικής πολιτικής/προ σχεδίου προϋπολογισµού) για 
το έτος n. 

 Θέσεις που θα ζητηθούν στο πλαίσιο της επόµενης διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ 

 Θέσεις προς αναδιάταξη µε χρησιµοποίηση υφιστάµενων πόρων στη σχετική 
υπηρεσία (εσωτερική αναδιάταξη). 

 Θέσεις που απαιτούνται για το έτος n, αλλά δεν προβλέπονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ΕΣΠ/ΠΣΠ του σχετικού οικονοµικού έτους 

8.2.4. Άλλες διοικητικές δαπάνες περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς (αριθµός XX 01 04/05 – 
∆απάνες διοικητικής διαχείρισης) 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Γραµµή προϋπολογισµού 

(αριθµός και ονοµασία) Έτος 
n 

Έτος 
n+1 

Έτος 
n+2 

Έτος 
n+3 

Έτος 
n+4 

Έτος 
n+5  

Και 
επόµε
να 

ΣΥΝΟ
ΛΟ 

1 Τεχνική και διοικητική βοήθεια 
(συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών 
δαπανών προσωπικού) 

 
     

 

Εκτελεστικοί οργανισµοί38        

Λοιπή τεχνική και διοικητική βοήθεια        

 - Εσωτερική (intra muros)         

 - Εξωτερική (extra muros)        

Σύνολο τεχνικής και βοηθητικής 
βοήθειας        

8.2.5. ∆ηµοσιονοµικές δαπάνες για ανθρώπινους πόρους και συναφείς δαπάνες που δεν 
περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

εκατ. ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία) 

Κατηγορία ανθρώπινων 
πόρων 

Έτος n 
(2011) 

Έτος n+1
(2012) 

Έτος n+2
(2013) 

Έτος n+3 
(2014) 

Έτος n+4 
(2015) 

Έτος n+5
και 

επόµενα
(2016 και 
µεταγενέ
στερα) 

                                                 
38 Να γίνει παραποµπή στο νοµοθετικό δηµοσιονοµικό δελτίο που αφορά ειδικά τον/τους εν λόγω 

εκτελεστικό/ούς οργανισµό/ούς. 
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Μόνιµοι και έκτακτοι 
υπάλληλοι (XX 01 01) 

0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 0.117 

Προσωπικό που 
χρηµατοδοτείται από το άρθρο 
XX 01 02 (επικουρικοί 
υπάλληλοι, END (=ΑΕΕ), 
συµβασιούχοι υπάλληλοι, 
κ.τ.λ.) 

(να αναφερθεί η γραµµή του 
προϋπολογισµού) 

      

Συνολικές δαπάνες για 
ανθρώπινους πόρους και 
συναφείς δαπάνες (ΜΗ 
περιλαµβανόµενους στο 
ποσό αναφοράς) 

      

 

Υπολογισµός– Μόνιµοι και έκτακτοι υπάλληλοι 

 

Ποσοστό των 117.000 ευρώ/ ανά προσωπικό που χρησιµοποιείται για ποσοτική έκφραση των 
δαπανών, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές BUDG 

 

Υπολογισµός– Προσωπικό που χρηµατοδοτείται από το άρθρο XX 01 02 

 

[…] 

8.2.6. Λοιπές διοικητικές δαπάνες που δεν περιλαµβάνονται στο ποσό αναφοράς 

Εκατοµµύρια ευρώ (3 δεκαδικά ψηφία)

 Έτος n
(2011) 

Έτος 
n+1 

(2012) 

Έτος 
n+2 

(2013) 

Έτος 
n+3 

(2014) 

Έτος 
n+4 

(2015) 

Έτος n+5 
και επόµενα 

(2016 και 
µεταγενέστε

ρα) 

ΣΥΝΟΛΟ 

XX 01 02 11 01 – Αποστολές        

XX 01 02 11 02 – Συνεδριάσεις 
& διασκέψεις 

       

XX 01 02 11 03 – Επιτροπές  0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.360 

XX 01 02 11 04 – Μελέτες και 
παροχή συµβουλών 

       

XX 01 02 11 05 – Συστήµατα        
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πληροφορικής 

2 Σύνολο λοιπών δαπανών 
διαχείρισης (XX 01 02 
11) 

0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.360 

3 Άλλες δαπάνες 
διοικητικής φύσης 
πλην δαπανών για 
ανθρώπινους πόρους 
και συναφείς δαπάνες 
(µη περιλαµβανόµενες στο 
ποσό αναφοράς) 

       

Σύνολο διοικητικών 
δαπανών, πλην των 
ανθρώπινων πόρων και 
συναφών δαπανών (ΜΗ 
περιλαµβανόµενες στο 
ποσό αναφοράς) 

0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.360 

 

Υπολογισµός – Λοιπές διοικητικές δαπάνες µη περιλαµβανόµενες στο ποσό αναφοράς 

[…] 

Οι αναγκαίοι ανθρώπινοι και διοικητικοί πόροι καλύπτονται εντός των ορίων των κονδυλίων 
που µπορούν να διατεθούν στη διαχειρίστρια Γ∆ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας 
κατανοµής, λαµβανοµένων υπόψη των δηµοσιονοµικών περιορισµών. 




