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Τροπολογία 213
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114,

Or.fr

Τροπολογία 214
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αποφασίζοντας σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης,

– αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη 
νομοθετική διαδικασία,

Or.fr

Τροπολογία 215
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 από την παρούσα μία 
οδηγία. Η παρούσα οδηγία πρέπει 

(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 από την παρούσα μία 
οδηγία.
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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.

Or.fr

Τροπολογία 216
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(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 από την παρούσα μία 
οδηγία. Η παρούσα οδηγία πρέπει 
αντίστοιχα να καθορίσει πρότυπους 
κανόνες για τις κοινές πτυχές 
επιτρέποντας παράλληλα στα κράτη μέλη 
να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν 
αυστηρότερους εθνικούς κανόνες που να 
προβλέπουν υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών.

Or.en

Τροπολογία 217
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(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 από την παρούσα μία 
οδηγία. Η παρούσα οδηγία πρέπει 
αντίστοιχα να καθορίσει πρότυπους 
κανόνες για τις κοινές πτυχές 
επιτρέποντας παράλληλα στα κράτη μέλη 
να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν 
αυστηρότερους εθνικούς κανόνες που να 
προβλέπουν υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών.

Or.en

Τροπολογία 218
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(3) Το άρθρο 169, παράγραφος 1 και 
παράγραφος 2, στοιχείο α), της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ορίζουν ότι η Ένωση πρέπει να 
συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή με μέτρα που 
θεσπίζει σύμφωνα με το άρθρο 114.

Or.fr
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Τροπολογία 219
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις υπηρεσίες που καλύπτονται από την 
πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων των ασθενών στη 
διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη 
(COM (2008) 414 τελικό).

Or.de

Αιτιολόγηση

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher geschäftsmassig 
gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind überwiegend freiberufliche 
Leistungen, die sich durch persönliches Engagement, Einfühlungsvermögen, humanitäre 
Hingabe, Therapiefreiheit und Expertenwissen auszeichnen. Der Richtlinienvorschlag des 
Europäischen Parlaments and des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere 
Situation ab. Nach diesem Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und 
effiziente grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung geschaffen werden. Die Rechte de 
Versicherten werden in dieser Richtlinie umfassend geschützt, Informationspflichten und 
Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit keiner weiteren Regelung von 
Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Τροπολογία 220
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 
2 της Συνθήκης, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζονται η 

(4) Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει 
ένα χώρο χωρίς εσωτερικά σύνορα μέσα 
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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.

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.

Or.fr

Τροπολογία 221
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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.

Or.en
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Τροπολογία 222
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Προκειμένου να διασφαλισθούν
υψηλά επίπεδα προστασίας των
καταναλωτών, αυξάνοντας έτσι την
εμπιστοσύνη και τη δραστηριότητα των
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, η
παρούσα οδηγία προβλέπει ελάχιστη 
εναρμόνιση, εκτός των διατάξεων για τις 
οποίες αναφέρεται ότι εναρμονίζονται 
πλήρως.

Or.en

Αιτιολόγηση

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one single set of 
standards throughout the EU as many rules of national general contract law would have to be 
changed and consumer law cannot be artificially separated from general contract law. Full 
harmonisation will not automatically increase consumer confidence if it results in the 
abrogation of previously existing higher levels of consumer protection currently provided for 
by some Member States. Therefore, a mixed approach is necessary where derogations from 
the principle of minimum harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

Τροπολογία 223
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

διαγράφεται
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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.

Or.en

Τροπολογία 224
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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. 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. Για το λόγο αυτό, η 
πλήρης εναρμόνιση ορισμένων διατάξεων 
σχετικά με την ενημέρωση των 
καταναλωτών και το δικαίωμα 
υπαναχώρησης σε εξ αποστάσεως 
συμβάσεις και εκτός εμπορικών 
καταστημάτων θα συμβάλλει σε ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
και στην καλύτερη λειτουργία της 
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επιχειρήσεων και καταναλωτών. εσωτερικής αγοράς των συναλλαγών 
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Or.fr

Τροπολογία 225
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 226
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

διαγράφεται

Or.fr
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Τροπολογία 227
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or.de

Τροπολογία 228
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 229
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(7) Ορισμένες ανισότητες στις νομοθεσίες 
των κρατών μελών σχετικά με συμβάσεις 
που συνάπτονται με τους καταναλωτές, 
και ειδικότερα στις συμβάσεις εξ 
αποστάσεως ή εκτός εμπορικών 
καταστημάτων, 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 απρόσφορος 
κατακερματισμός υπονομεύει επίσης την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
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ιδιαίτερα οξύ υπό το πρίσμα των νέων 
εξελίξεων της αγοράς.

εσωτερική αγορά.

Or.fr

Τροπολογία 230
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 και 
των εξελίξεων στην επιγραμμική αγορά, 
όπως το κατέβασμα (downloading) και η 
μετάδοση μέσω Ιστού (webstreaming).

Or.en

Τροπολογία 231
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Η πλήρης εναρμόνιση ορισμένων διαγράφεται
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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.

Or.en

Τροπολογία 232
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

διαγράφεται
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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.

Or.en

Τροπολογία 233
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(8) Εκτός αν άλλως ορίζεται και 
σύμφωνα με το άρθρο 169 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τα μέτρα που θεσπίζονται με 
την παρούσα οδηγία δεν εμποδίζουν τα 
κράτη μέλη να διατηρούν ή να εισάγουν 
αυστηρότερα μέτρα που προβλέπουν 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή. Ωστόσο η πλήρης 
εναρμόνιση ορισμένων ρυθμιστικών 
πτυχών δικαιολογείται στις συμβάσεις εξ 
αποστάσεως ή εκτός εμπορικών 
καταστημάτων για να διασφαλίσει ένα 
συνεκτικό πλαίσιο προστασίας του 
καταναλωτή σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και για να αυξηθεί σημαντικά η 
ασφάλεια δικαίου τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις
στις διασυνοριακές συναλλαγές. Εκτός 
αυτών των εναρμονισμένων τομέων, τόσο 
οι καταναλωτές όσο και οι επιχειρήσεις, θα 
μπορούν να βασίζονται σε ένα ενιαίο 
ρυθμιστικό πλαίσιο σαφέστερο και 
βασισμένο σε πλήρως καθορισμένες 
νομικές έννοιες που θα διέπουν ορισμένες 
πτυχές των συμβάσεων εξ αποστάσεως 
και εκτός εμπορικών καταστημάτων 
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μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
σε ολόκληρη την Ένωση.

Or.fr

Τροπολογία 234
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(8) Εκτός εάν διευκρινίζεται άλλως, και
σύμφωνα με το άρθρο 159 της Συνθήκης
ΕΕ, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας
δεν εμποδίζουν τα κράτη μέλη από το να 
εισαγάγουν ή να διατηρήσουν περαιτέρω 
ρυθμίσεις, οι οποίες βελτιώνουν την 
προστασία των καταναλωτών. Εντούτοις, 
η πλήρης εναρμόνιση ορισμένων βασικών
ρυθμιστικών πτυχών δικαιολογείται, 
προκειμένου να διασφαλισθεί ένα ενιαίο 
ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία 
των καταναλωτών και προκειμένου να 
αυξηθεί σημαντικά η ασφάλεια δικαίου
τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις
επιχειρήσεις με διασυνοριακή
δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση, 
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. Περαιτέρω, οι καταναλωτές 
θα απολαύσουν υψηλό κοινό επίπεδο 
προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση.
Επιπλέον, με τη θέσπιση ενιαίων κανόνων
σε επίπεδο Ένωσης, θα εξαλειφθούν οι 
φραγμοί που προκύπτουν από τον
δυσανάλογο κατακερματισμό των κανόνων 
και θα ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά 
στον εν λόγω τομέα.
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Τροπολογία 235
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Ωστόσο, οι ρυθμιστικές
πτυχές αφορούν μόνο τις συμβάσεις που 
συνάπτονται μεταξύ εμπόρων και 
καταναλωτών. Συνεπώς, εξαιρούνται από 
την παρούσα οδηγία, μεταξύ άλλων, οι 
συμβάσεις εργασίας, οι συμβάσεις που 
αφορούν κληρονομικά δικαιώματα, οι 
συμβάσεις οικογενειακού δικαίου, οι 
συμβάσεις που αφορούν τη σύσταση και 
το καταστατικό εταιρειών ή οι συμφωνίες 
σύμπραξης.

Or.en
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Τροπολογία 236
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Ο νέος ορισμός του καταναλωτή θα
πρέπει να περιλαμβάνει καταστάσεις στις
οποίες ένας καταναλωτής αγοράζει ένα
προϊόν ή συνάπτει σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών εν μέρει για προσωπικούς και 
εν μέρει για επαγγελματικούς λόγους
(μεικτοί λόγοι).
Πολλά κράτη μέλη έχουν επιλέξει να
εφαρμόσουν τους κανόνες προστασίας 
των καταναλωτών σε άλλα πρόσωπα ή 
οντότητες, όπως ΜΚΟ, νεοσύστατες 
επιχειρήσεις ή μικρές επιχειρήσεις, που 
είναι στην ίδια θέση με εκείνην των 
καταναλωτών σε ό,τι αφορά την έλlειψη 
διαπραγματευτικής ικανότητας και 
ειδικών γνώσεων. Κατά συνέπεια, είναι
απαραίτητο να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν τους 
προστατευτικούς κανόνες και σε άλλα 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δεν είναι 
καταναλωτές.
Ολοένα και περισσότερα εμπορεύματα
αγοράζονται ή τηλεφορτώνονται σε άυλη 
ψηφιακή μορφή. Συνεπώς, είναι αναγκαίο 
να συμπεριληφθούν τα άυλα εμπορεύματα 
στον ορισμό των "εμπορευμάτων". Τούτο
θα διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές έχουν
την ίδια προστασία, είτε αγοράζουν 
επιγραμμικά (online) είτε όχι (offline).
Ο ορισμός των εμπορευμάτων θα πρέπει
να συμπεριλάβει το νερό, το φυσικό αέριο 
και τον ηλεκτρισμό. Η συμπερίληψη των
τομέων αυτών στο πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας είναι αναγκαία σε ένα πλαίσιο 
διάλυσης των παραδοσιακών δημόσιων 
μονοπωλίων και συμμετοχής φορέων του 
ιδιωτικού τομέα στις βιομηχανίες αυτές.
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Τροπολογία 237
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Ο νέος ορισμός του καταναλωτή θα
πρέπει να περιλαμβάνει καταστάσεις στις
οποίες ένας καταναλωτής αγοράζει ένα
προϊόν ή συνάπτει σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών εν μέρει για προσωπικούς και 
εν μέρει για επαγγελματικούς λόγους
(μεικτοί λόγοι).
Πολλά κράτη μέλη έχουν επιλέξει να
εφαρμόσουν τους κανόνες προστασίας 
των καταναλωτών σε άλλα πρόσωπα ή 
οντότητες, όπως ΜΚΟ, νεοσύστατες 
επιχειρήσεις ή μικρές επιχειρήσεις, που 
είναι στην ίδια θέση με εκείνην των 
καταναλωτών σε ό,τι αφορά την έλlειψη 
διαπραγματευτικής ικανότητας και 
ειδικών γνώσεων. Κατά συνέπεια, είναι
απαραίτητο να επιτραπεί στα κράτη μέλη 
να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν τους 
προστατευτικούς κανόνες και σε άλλα 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δεν είναι 
καταναλωτές.

Or.en

Τροπολογία 238
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8β) Στις μέρες μας, ολοένα και
περισσότερα εμπορεύματα αγοράζονται ή 
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τηλεφορτώνονται σε άυλη ψηφιακή 
μορφή. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να 
συμπεριληφθούν τα άυλα εμπορεύματα 
στον ορισμό των "εμπορευμάτων". Τούτο
θα διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές έχουν
την ίδια προστασία, είτε αγοράζουν 
επιγραμμικά (online) είτε όχι (offline).

Or.en

Τροπολογία 239
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8γ) Ο ορισμός των εμπορευμάτων θα
πρέπει να συμπεριλάβει το νερό, το 
φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό. Η
συμπερίληψη των τομέων αυτών στο
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας είναι 
αναγκαία σε ένα πλαίσιο διάλυσης των 
παραδοσιακών δημόσιων μονοπωλίων 
και διείσδυσης του ιδιωτικού τομέα στις 
βιομηχανίες αυτές.

Or.en

Τροπολογία 240
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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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.

σύναψη συμβάσεων εξ αποστάσεως και 
εκτός εμπορικών καταστημάτων, και 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους 
καθώς και σχετικά με το δικαίωμα 
υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως 
συμβάσεις και συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος· ορισμένα συγκεκριμένα 
δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά 
τις συμβάσεις πώλησης και ορισμένες 
διατάξεις σχετικά με τις καταχρηστικές 
συμβατικές ρήτρες στις συμβάσεις που 
συνάπτονται με τους καταναλωτές πρέπει, 
επίσης να εναρμονιστούν.

Or.fr

Τροπολογία 241
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Η παροχή πληροφοριών πριν από τη 
σύναψη συμβολαίου στα εμπορικά 
καταστήματα δεν περιλαμβάνεται στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. 
Τα κράτη μέλη συνεχίζουν να έχουν τη 
δυνατότητα να διατηρούν ή να εισάγουν 
εθνικούς κανόνες σχετικά με την 
ενημέρωση των καταναλωτών στους 
τόπους πώλησης κυρίως σχετικά με:
- τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 
αγαθού ή της υπηρεσίας·
- την τιμή των αγαθών και των 
υπηρεσιών·
- τις ειδικές συνθήκες πώλησης ή 
παροχής υπηρεσιών·
- τους ενδεχόμενους περιορισμούς της 
ευθύνης του επαγγελματία.

Or.fr
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσαφηνίζει τα αναφερόμενα στα κεφάλαια II και III σχετικά με την 
ενημέρωση των καταναλωτών και το δικαίωμα υπαναχώρησης όσον αφορά τις συμβάσεις που 
συνάπτονται εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικών καταστημάτων.

Τροπολογία 242
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 243
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(11) Εφόσον η υφιστάμενη κοινοτική 
νομοθεσία σχετικά με τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους 
καταναλωτές περιέχει αρκετούς κανόνες 
σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών, οι καταναλωτές στον 
τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών πρέπει να μπορούν να 
επωφελούνται από την παρούσα οδηγία
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πληρωθούν τα κανονιστικά κενά. εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να 
πληρωθούν τα κανονιστικά κενά.

Or.en

Τροπολογία 244
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, η οδηγία αυτή εφαρμόζεται στις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μόνον 
εφόσον αυτές διέπονται από 
καταχρηστικές ρήτρες. 

Or.de

Τροπολογία 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(11) Η υφιστάμενη νομοθεσία της 
Ένωσης σε πολλούς τομείς ή ειδικές 
συμβάσεις, όπως σχετικά με τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή τα 
οργανωμένα ταξίδια, περιέχει αρκετούς 
κανόνες σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, η 
παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στην ισχύουσα 
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νομοθεσία της Ένωσης σε αυτούς τους 
τομείς.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δεν είναι ο μόνος που καλύπτεται από κοινοτική 
νομοθεσία με πτυχές που αφορούν την προστασία των καταναλωτών. Η οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών πρέπει, ως εκ τούτου, να εφαρμοστεί σε αυτούς τους 
συγκεκριμένους τομείς υπό την επιφύλαξη των κανόνων που έχουν καθοριστεί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.

Τροπολογία 246
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(11) Η υφιστάμενη ενωσιακή 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 σε 
σχέση με καταχρηστικές ρήτρες που 
υπάρχουν σε αυτές τις καταναλωτικές 
συμβάσεις, και επιτρέπουν την εφαρμογή 
αυστηρότερων εθνικών κανόνων στον εν 
λόγω τομέα.

Or.en

Τροπολογία 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την
εφαρμογή των διατάξεων των κρατών
μελών που αφορούν την απόκτηση
ακίνητης περιουσίας και εγγυήσεις
συνδεόμενες με την ακίνητη περιουσία ή
τη δημιουργία ή μεταφορά εμπράγματων
δικαιωμάτων επί ακινήτων. Τούτο
περιλαμβάνει τις συμφωνίες που
συνδέονται με τέτοιες νομικές πράξεις, 
όπως είναι οι πωλήσεις ακίνητης 
περιουσίας που βρίσκεται ακόμη υπό 
ανάπτυξη και η πώληση με δόσεις.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας αποκλείει την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας από το πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του εθνικού δικαίου περί ιδιοκτησίας 
των κρατών μελών (άρθρο 20, παράγραφος 1, στοιχείο α). Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινισθεί
ότι ο αποκλεισμός αυτός από το πεδίο εφαρμογής ισχύει και για συμβάσεις που συνδέονται
άρρηκτα με την πώληση ακίνητης ιδοκτησίας, δεδομένου ότι οι μεικτών λόγων συμβάσεις, κατά 
κανόνα, θα καλύπτονται από την οδηγία.

Τροπολογία 248
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
στοχεύσει στη σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού 
Χάρτη Δικαιωμάτων του Καταναλωτή 
στον τομέα των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών. Ο χάρτης αυτός πρέπει να
ενοποιεί και να απλοποιεί όλες τις 
υπάρχουσες διατάξεις. Θα πρέπει να
διασαφηνίζει τα δικαιώματα των
καταναλωτών, όπως η πρόσβαση στην 
ενημέρωση, η διοίκηση και διαχείριση 
του ιδικού χρηματοπιστωτικού μητρώου, 
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η παροχή κατάλληλων συμβουλών και η 
εκπαίδευση στο θέμα της προστασίας 
των καταναλωτών. Επιπροσθέτως, θα
προωθείται η χρηματοπιστωτική
συμμετοχή, θα ενσωματώνονται οι 
καλύτερες πρακτικές από τα κράτη μέλη, 
θα διευκολύνονται οι συλλογικές 
προσφυγές και θα ενθαρρύνεται η 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων. 
Επιπλέον, μία ετήσια έκθεση θα αξιολογεί
τις προόδους που συντελούνται στην 
υλοποίηση των μέτρων που ορίζονται 
στον Χάρτη.

Or.en

Τροπολογία 249
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11γ) Σε περίπτωση αλληλεπικάλυψης 
μεταξύ της παρούσας οδηγίας και της
οδηγίας 2006/123/ΕΚ ή της οδηγίας
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
προτεραιότητα έχει η παρούσα οδηγία.

Or.en

Τροπολογία 250
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11δ) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται
μόνον εφόσον δεν υπάρχουν ειδικές
διατάξεις με τον ίδιο στόχο, χαρακτήρα ή
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αποτέλεσμα σε άλλη υφιστάμενη ή
μελλοντική νομοθεσία της Ένωσης, όπως 
στους τομείς των μεταφορών ή του 
ενεργειακού εφοδιασμού. Οι αντίστοιχες 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν θα 
πρέπει επομένως να εφαρμόζονται στους 
τομείς που καλύπτονται από τέτοιες 
ειδικές διατάξεις.

Or.en

Τροπολογία 251
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 ε (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11ε) Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να
εγκρίνουν ή να διατηρούν εθνικές 
διατάξεις που εντάσσονται στο πλαίσιο 
άλλης νομοθεσίας της Ένωσης περί 
ελάχιστης εναρμόνισης.

Or.en

Τροπολογία 252
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 στ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11στ) Ως "καταναλωτής" νοείται 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· 
Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν
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ή να επεκτείνουν την εφαρμογή των 
κανόνων της παρούσας οδηγίας στα 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δεν είναι 
"καταναλωτές" υπό την έννοια της 
προηγούμενης πρότασης, π.χ. ΜΚΟ, 
νεοσύστατες επιχειρήσεις, κ.λπ.

Or.en

Τροπολογία 253
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 ζ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11ζ) Ως "εμπόρευμα" νοείται κάθε υλικό
ή άυλο αντικείμενο, περιλαμβανομένου
του νερού, του φυσικού αερίου και του
ηλεκτρισμού, με εξαίρεση αυτά τα οποία 
πωλούνται από δικαστική αρχή κατόπιν 
κατάσχεσης ή με άλλο μέσον.

Or.en

Τροπολογία 254
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 η (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11η) Ως "έμπορος" νοείται κάθε φυσικό
ή νομικό πρόσωπο και κάθε πρόσωπο
που ενεργεί στο όνομα ή για λογαριασμό
του εμπόρου, ανεξαρτήτως αν αυτό είναι 
ιδιωτικό ή δημόσιο, το οποίο, σε 
συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα
οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι 
συνδέονται με τις εμπορικές, 
επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή 
δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του, 
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ανεξαρτήτως εάν το πρόσωπο αυτό 
προτίθεται να αποκομίσει κέρδος κατά 
την εξέλιξη αυτής της δραστηριότητας.

Or.en

Τροπολογία 255
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 θ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11θ) Ψηφιακά προϊόντα που διανέμονται 
στον καταναλωτή σε ψηφιακή μορφή, με 
δυνατότητα χρήσης σε μόνιμη βάση ή με 
τρόπο παρόμοιο προς την υλική κατοχή 
του προϊόντος από τον καταναλωτή και 
δυνατότητα αποθήκευσης στον 
υπολογιστή του, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα για 
τους σκοπούς της εφαρμογής των 
διατάξεων σχετικά με τις συμβάσεις 
πώλησης. Η μορφή στην οποία 
παρουσιάζεται ή πωλείται το εμπόρευμα 
δεν θα πρέπει να έχει σημασία σε σχέση 
με την προστασία των καταναλωτών, οι 
δε καταναλωτές θα πρέπει να έχουν την 
ίδια προστασία τόσο στις επιγραμμικές 
(online) όσο και στις μη επιγραμμικές
(offline) αγορές τους.

Or.en

Τροπολογία 256
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 ι (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11ι) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
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διατάξεις των κρατών μελών σχετικά με 
την αγορά και την απόκτηση ακινήτων 
όπως και σχετικά με τη διατύπωση ή τη 
μεταβίβαση των δικαιωμάτων ακίνητης 
περιουσίας. Εδώ περιλαμβάνονται και 
συμφωνίες που συνδέονται ιδίως με 
νομικές πράξεις όπως οι συμβάσεις 
αγοράς έτοιμων κατοικιών ή οι 
συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Or.de

Τροπολογία 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 ια (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11ια) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την
εφαρμογή των διατάξεων των κρατών
μελών που αφορούν την απόκτηση
ακίνητης περιουσίας και εγγυήσεις
συνδεόμενες με την ακίνητη περιουσία ή
τη δημιουργία ή μεταφορά δικαιωμάτων
επί ακινήτων. Τούτο περιλαμβάνει τις
συμφωνίες που συνδέονται με τέτοιες
νομικές πράξεις, όπως είναι οι πωλήσεις
ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται 
ακόμη υπό ανάπτυξη και η πώληση με 
δόσεις.

Or.en

Τροπολογία 258
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 ιβ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11ιβ) Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την
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εφαρμογή των διατάξεων των κρατών
μελών που αφορούν την απόκτηση
ακίνητης περιουσίας και εγγυήσεις
συνδεόμενες με την ακίνητη περιουσία ή
τη δημιουργία ή μεταφορά εμπράγματων
δικαιωμάτων επί ακινήτων. Τούτο
περιλαμβάνει τις συμφωνίες που
συνδέονται με τέτοιες νομικές πράξεις, 
όπως είναι οι πωλήσεις ακίνητης 
περιουσίας που βρίσκεται ακόμη υπό 
ανάπτυξη και η πώληση με δόσεις.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση οδηγίας αποκλείει την πώληση ακίνητης ιδιοκτησίας από το πεδίο εφαρμογής της
οδηγίας, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του εθνικού δικαίου περί ιδιοκτησίας 
των κρατών μελών (άρθρο 20, παράγραφος 1, στοιχείο α). Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινισθεί
ότι ο αποκλεισμός αυτός από το πεδίο εφαρμογής ισχύει και για συμβάσεις που συνδέονται
άρρηκτα με την πώληση ακίνητης ιδοκτησίας, δεδομένου ότι οι μεικτών λόγων συμβάσεις, κατά 
κανόνα, θα καλύπτονται από την οδηγία.

Τροπολογία 259
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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, 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 

(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 χωρίς 
την ταυτόχρονη φυσική παρουσία των 
μερών, και αποκλειστικά και μόνο με τη 
χρήση ενός ή περισσότερων μέσων 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως (όπως π.χ. 
παραγγελία με ταχυδρομείο, διαδίκτυο, 
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 
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απαιτεί την παρουσία οργανωμένου 
συστήματος πώλησης εξ αποστάσεως που 
διαχειρίζεται ο έμπορος έως τη σύναψη της 
σύμβασης.

σε σύγκριση με τον τρέχοντα ορισμό, που 
απαιτεί την παρουσία οργανωμένου 
συστήματος πώλησης εξ αποστάσεως που 
διαχειρίζεται ο έμπορος έως τη σύναψη της 
σύμβασης.

Or.fr

Τροπολογία 260
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι ευρωπαϊκές αγορές 
περιλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο 
επιγραμμικό ψηφιακό περιεχόμενο και 
ένας αυξανόμενος αριθμός νέων 
προϊόντων είναι συνδυασμοί υλικού 
προϊόντος, ψηφιακού περιεχομένου και 
υπηρεσιών· θα πρέπει, λοιπόν, να γίνει 
σαφές ότι τα αγαθά που καλύπτονται από 
την παρούσα οδηγία περιλαμβάνουν και 
ψηφιακά προϊόντα, όπως η τηλεφόρτωση 
και το λογισμικό υλικό, όταν ο 
καταναλωτής έχει τη δυνατότητα χρήσης 
σε μόνιμη βάση ή με τρόπο παρόμοιο 
προς την υλική κατοχή του προϊόντος.

Or.fr

Τροπολογία 261
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α) Οι δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών τυχηρών παιγνίων, 
συμπεριλαμβανομένων των λαχειοφόρων 
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αγορών και των στοιχημάτων, θα πρέπει 
να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής 
της παρούσας οδηγίας δεδομένης της 
πολύ ειδικής φύσης των δραστηριοτήτων 
αυτών, λόγω της οποίας τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να είναι σε θέση να θεσπίζουν 
διαφορετικά ή αυστηρότερα μέτρα 
προστασίας των καταναλωτών.

Or.de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη 
έχουν το δικαίωμα στον τομέα των τυχηρών παιγνίων να ορίζουν το επίπεδο προστασίας των 
πολιτών τους και να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (ψήφισμα της 9ης Μαρτίου 2009) και το Συμβούλιο (τρέχουσα συζήτηση στην 
ομάδα εργασίας για την προστασία των καταναλωτών) πάντα συμμερίζονταν τη θέση αυτή. 

Τροπολογία 262
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι δραστηριότητες που αφορούν
τυχερά παίγνια, συμπεριλαμβανομένων
των λαχνών και των στοιχημάτων, θα
πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας λόγω
του πολύ ειδικού χαρακτήρα αυτών των
δραστηριοτήτων, ο οποίος συνεπάγεται
την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, άλλων 
και αυστηρότερων μέτρων προστασίας 
των καταναλωτών, που δεν στοχεύουν 
στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς.

Or.en
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Τροπολογία 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι δραστηριότητες που αφορούν
τυχερά παίγνια, συμπεριλαμβανομένων
των λαχνών και των στοιχημάτων, θα
πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας λόγω
του πολύ ειδικού χαρακτήρα αυτών των
δραστηριοτήτων, ο οποίος συνεπάγεται
την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, άλλων 
και αυστηρότερων μέτρων προστασίας 
των καταναλωτών.

Or.en

Αιτιολόγηση

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Τροπολογία 264
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Οι δραστηριότητες που αφορούν
τυχερά παίγνια, συμπεριλαμβανομένων
των λαχνών και των στοιχημάτων, θα
πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας λόγω
του πολύ ειδικού χαρακτήρα αυτών των
δραστηριοτήτων, ο οποίος συνεπάγεται
την εφαρμογή, από τα κράτη μέλη, άλλων 
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και αυστηρότερων μέτρων προστασίας 
των καταναλωτών, που δεν στοχεύουν 
στην υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν ειδικούς εθνικούς κανόνες σχετικά με την προστασία των
καταναλωτών από τους κινδύνους που απορρέουν από τα τυχερά παίγνια. Η προσθήκη των
δραστηριοτήτων αυτών στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα εμπόδιζε τα κράτη μέλη από το να
διατηρήσουν ή να εγκρίνουν μια σειρά από διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών, τις 
οποίες κρίνουν κατάλληλες στον συγκεκριμένο τομέα.

Τροπολογία 265
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(13) Οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις 
οποίες οργανώθηκε κάποιο εξ 
αποστάσεως σύστημα δεν πρέπει να 
αφορούν τον ορισμό μιας εξ αποστάσεως 
σύμβασης. Το γεγονός ότι ο έμπορος 
χρησιμοποιεί ένα οργανωμένο σύστημα το 
οποίο διαχειρίζεται κάποιο τρίτο μέρος, 
όπως μια πλατφόρμα online, δεν πρέπει να 
στερεί από τους καταναλωτές την 
προστασία τους.
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από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Or.de

Αιτιολόγηση

Όχι μόνο θα πρέπει να συνάπτεται η σύμβαση, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία των 
ενδιαφερόμενων μερών και αποκλειστικά μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας, αλλά θα πρέπει 
επίσης, να μην έχει προηγηθεί η παροχή εξατομικευμένων συμβουλών πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης. Η ίδια η σύναψη συμβάσεων πραγματοποιείται, ιδίως από τις ΜΜΕ του τομέα της 
βιοτεχνίας, πολύ συχνά χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία των ενδιαφερόμενων μερών 
και μέσω επικοινωνίας εξ αποστάσεως.

Τροπολογία 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Αιτιολόγηση(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Οι συμβάσεις που
συνάπτονται εκτός του εμπορικού
καταστήματος του εμπόρου
χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι ο
καταναλωτής δεν είναι προετοιμασμένος 
για τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας 
και βρίσκεται υπό ψυχολογική πίεση 
ανεξάρτητα από το εάν έχει 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.

Εντούτοις, συμβάσεις οι οποίες, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των κρατών μελών, 
συνάπτονται από δημόσιους λειτουργούς, 
δεν συνιστούν κατάσταση στην οποία ο 
καταναλωτής βρίσκεται υπό ιδιαίτερη 
ψυχολογική πίεση. Συνεπώς, οι συμβάσεις
αυτές δεν θεωρούνται ούτε συμβάσεις
εκτός εμπορικού καταστήματος ούτε εξ 
αποστάσεως συμβάσεις, υπό την έννοια 
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της παρούσας οδηγίας.

Or.en

Αιτιολόγηση

The concept of the conclusion of an "off-premises contract" and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the participation of a public 
official in the conclusion procedure, already ensure that the objectives envisaged by the 
directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and guaranteeing 
that he/she is provided with detailed information, are fully fulfilled. Such participation of a 
public official bound by the law to be impartial and to provide detailed information for the 
parties comprehensively guarantees that the consumer will only conclude a contract after due 
reflection and in full awareness of its legal scope. Consequently, it is not appropriate to 
include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on the national 
systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also corresponds 
to the EC acquis.

Τροπολογία 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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, 

(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 προσωρινά σε μια ιδιαίτερη 
κατάσταση που διαφέρει από την 
κατάσταση σε ένα κατάστημα, λόγου 
χάρη από ψυχολογική άποψη και όσον 
αφορά δυνατότητες σύγκρισης 
εμπορευμάτων ή τιμών, ανεξάρτητα από 
το εάν έχουν ζητήσει την επίσκεψη του 
εμπόρου ή όχι. Περαιτέρω, για να 
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παραδείγματος χάρη στο σπίτι του 
καταναλωτή, αλλά συνήφθη σε 
κατάστημα, πρέπει να θεωρηθεί ως 
σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος.

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.
Οι συμβάσεις στις οποίες η πληρωμή που 
πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον 
καταναλωτή δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ, 
δεν καλύπτονται, ωστόσο, από τον 
παραπάνω ορισμό, με αποτέλεσμα π.χ. οι 
πλανόδιοι πωλητές, των οποίων τα αγαθά 
παραδίδονται αμέσως, να μην 
επιβαρύνονται υπερβολικά με 
υποχρεώσεις όσον αφορά την ενημέρωση. 
Το δικαίωμα για υπαναχώρηση είναι 
επίσης περιττό σε τέτοιες περιπτώσεις, 
δεδομένου ότι οι επιπτώσεις αυτών των 
συναλλαγών είναι εύκολα κατανοητές.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 3.

Τροπολογία 269
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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. Μια αυτόκλητη επίσκεψη 
κατ’οίκον ή στο χώρο εργασίας μπορεί να 
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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.

αιφνιδιάσει τον καταναλωτή και μπορεί 
να του ασκήσει ιδιαίτερη ψυχολογική 
πίεση να προβεί σε κάποια αγορά. Σε 
κάποια τέτοια περίπτωση, εξάλλου, ο 
καταναλωτής δεν έχει τη δυνατότητα να 
συγκρίνει το προϊόν όσον αφορά την τιμή 
και την ποιότητα με άλλα προϊόντα. Όλοι 
αυτοί οι παράγοντες δεν υφίστανται στην 
περίπτωση σύμβασης που συνήφθη σε 
κατάστημα, ή όταν ο καταναλωτής είναι 
εκείνος που έχει ζητήσει τη σύμβαση. 
Κατά συνέπεια, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ούτε και οι ειδικοί κανόνες 
προστασίας σε αυτές τις περιπτώσεις 
(π.χ. όταν ο καταναλωτής έχει ζητήσει 
από τον έμπορο κατ’οίκον επίσκεψη).
Περαιτέρω, για να προληφθούν 
καταστρατηγήσεις των κανόνων, κάθε 
σύμβαση που προκύπτει μετά από 
προσέγγιση των καταναλωτών εκτός των 
εμπορικών καταστημάτων (π.χ. στο 
δρόμο), αλλά συνάπτεται σε κατάστημα, ή 
κάθε σύμβαση που συνάπτεται στο 
πλαίσιο κάποιας διαφημιστικής 
εκστρατείας πρέπει να θεωρείται ως 
σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος.

Or.de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια εξαίρεση από τη βασική αρχή του δικαίου των συμβάσεων, σύμφωνα με την 
οποία οι συμβάσεις πρέπει να τηρούνται, με την παροχή του δικαιώματος για υπαναχώρηση, και 
η οποία μπορεί να είναι πειστική μόνο εάν υπάρχει ειδική αιτιολόγηση, όπως π.χ. η περίπτωση 
που οι καταναλωτές έχουν βρεθεί προ εκπλήξεως μετά από αυτόκλητη κατ’οίκον επίσκεψη. Οι 
καταναλωτές δεν έχουν αιφνιδιαστεί εάν είναι οι ίδιοι εκείνοι που ζήτησαν από τους εμπόρους 
να τους επισκεφθούν.

Τροπολογία 270
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, δηλαδή σε ένα 
πλαίσιο που δεν προορίζεται για 
πωλήσεις, οι καταναλωτές ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν μια απροσδόκητη 
κατάσταση στην περίπτωση εμπορικής 
προσέγγισης, ανεξάρτητα από το εάν την
έχουν ζητήσει ή όχι. Περαιτέρω, για να 
προληφθούν καταστρατηγήσεις των
ρυθμίσεων, 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.

Or.it

Τροπολογία 271
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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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.

εμπορικών καταστημάτων, σε ένα πλαίσιο 
που δεν προορίζεται για πωλήσεις, οι 
καταναλωτές ενδέχεται να
αντιμετωπίσουν μια απροσδόκητη 
κατάσταση στην περίπτωση εμπορικής 
προσέγγισης, ανεξάρτητα από το εάν την
έχουν ζητήσει ή όχι. Περαιτέρω, για να 
προληφθούν καταστρατηγήσεις των
ρυθμίσεων, 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.

Or.it

Τροπολογία 272
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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. Οι συμβάσεις που 
συνάπτονται εκτός των εμπορικών 
εγκαταστάσεων του επαγγελματία, 
χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι οι 
καταναλωτές δεν είναι προετοιμασμένοι 
για τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 
της σύμβασης και βρίσκονται προσωρινά 
σε μια ιδιαίτερη, από ψυχολογική άποψη, 
κατάσταση όσον αφορά τη σύγκριση 
εμπορευμάτων και τιμών, ανεξάρτητα από 
το εάν έχουν ζητήσει την επίσκεψη του 
εμπόρου ή όχι. Περαιτέρω, για να 
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σε κατάστημα, πρέπει να θεωρηθεί ως 
σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος.

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.

Or.fr

Τροπολογία 273
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, σε 
περίπτωση απρόσκλητης επίσκεψης από 
τον έμπορο, που αποτέλεσε αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης, παραδείγματος χάρη 
στο σπίτι του καταναλωτή, αλλά συνήφθη 
σε κατάστημα, πρέπει να θεωρηθεί ως 
σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος.

Or.en
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Τροπολογία 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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.

Οι συμβάσεις οι οποίες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των κρατών μελών, 
επικυρώνονται από δημόσιο λειτουργό 
δεν αντιπροσωπεύουν κατάσταση όπου ο 
καταναλωτής βρίσκεται σε ασυνήθη 
ψυχολογική πίεση. Ως εκ τούτου, δυνάμει 
της παρούσας οδηγίας, αυτές οι 
συμβάσεις δεν θεωρούνται ούτε 
συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος ούτε συμβάσεις εξ 
αποστάσεως.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή ενός δημόσιου λειτουργού που υποχρεούται από το νόμο να είναι αμερόληπτος και 
να ενημερώσει για τις νομικές λεπτομέρειες τα συμβαλλόμενα μέρη εξασφαλίζει στον 
καταναλωτή υψηλό βαθμό προστασίας και του επιτρέπει να πάρει την απόφασή του συνειδητά 
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και χωρίς ψυχολογική πίεση. Δεν δικαιολογείται λοιπόν να συμπεριληφθεί αυτός ο τύπος 
σύναψης σύμβασης στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Τροπολογία 275
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Οι συμβάσεις που 
συνάπτονται εκτός του εμπορικού 
καταστήματος του εμπόρου, 
χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι ο 
καταναλωτής δεν είναι έτοιμος για 
διαπραγματεύσεις και από το ότι 
βρίσκεται υπό ψυχολογική πίεση 
ανεξάρτητα από το εάν έχει 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.
Αντίθετα, δεν υφίσταται τέτοια δύσκολη 
ψυχολογική κατάσταση όταν οι 
συμβάσεις επικυρώνονται από δημόσιο 
φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των 
κρατών μελών. Οι συμβάσεις αυτές δεν 
μπορούν, ως εκ τούτου, να θεωρηθούν 
ούτε ως συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος ούτε ως εξ αποστάσεως 
συμβάσεις για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, ύστερα από απρόσκλητη
επίσκεψη του εμπόρου. 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. 
Οι συμβάσεις που, σύμφωνα με τις
διατάξεις των κρατών μελών, 
επικυρώνονται από δημόσιο λειτουργό 
δεν θεωρούνται ούτε συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος ούτε εξ 
αποστάσεως συμβάσεις, υπό την έννοια 
της παρούσας οδηγίας.

Or.en

Τροπολογία 277
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
δημιουργία δυσανάλογων εμποδίων για 
τις επιχειρηματικές συναλλαγές, οι 
συμβάσεις που συνήθως συνάπτονται 
εκτός εμπορικού καταστήματος ή οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η φύση της 
επιχείρησης δεν της επιτρέπει να 
λειτουργεί σε μόνιμες εγκαταστάσεις, θα 
πρέπει να απαλλάσσονται, εφόσον η 
συναλλαγή πραγματοποιείται αμέσως και 
από τις δύο πλευρές και εφόσον το 
αντίτιμο δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ, όπως 
για παράδειγμα στην περίπτωση 
πλανόδιας πώλησης τροφίμων και ποτών 
σε αθλητικές και ψυχαγωγικές 
εκδηλώσεις, συμβάσεων με πωλητές 
πανηγυριών που λαμβάνουν πληρωμή επί 
τόπου, και με πλανόδιους πωλητές 
λουλουδιών ή στην περίπτωση 
περιηγήσεων σε αξιοθέατα με διάφορα 
μέσα μεταφοράς.

Or.de

Αιτιολόγηση

Με την αναφορά στις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και όχι στις επισκέψεις κατ’ 
οίκον ή στο χώρο εργασίας, όπως συμβαίνει στην οδηγία για τις κατ’ οίκον πωλήσεις που ισχύει 
σήμερα, διευρύνεται σημαντικά το πεδίο εφαρμογής και καλύπτονται οι καθημερινές 
συναλλαγές με μικροεπιχειρήσεις, που είναι ένας τομέας όπου μέχρι σήμερα δεν έχουν 
δημιουργηθεί προβλήματα. Σύμφωνα με το «Small Business Act» είναι απαραίτητη μια ευέλικτη 
παρέκκλιση.

Τροπολογία 278
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Τα εμπορικά καταστήματα πρέπει να 
περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις σε 

(15) Τα εμπορικά καταστήματα πρέπει να 
περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις σε 



PE450.954v01-00 50/265 AM\836026EL.doc

EL

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.

οποιαδήποτε μορφή (όπως καταστήματα,
φορτηγά ή ταξί) οι οποίες χρησιμεύουν ως 
μόνιμος χώρος συναλλαγών για τον 
έμπορο. Συμπεριλαμβάνονται και οι 
δημόσιες μεταφορές. 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.

Or.en

Τροπολογία 279
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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, 

(15) Τα εμπορικά καταστήματα πρέπει να 
περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις σε 
οποιαδήποτε μορφή (όπως καταστήματα ή 
φορτηγά) οι οποίες χρησιμεύουν ως 
μόνιμος χώρος δραστηριότητας 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, 
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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.

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.

Or.de

Τροπολογία 280
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(15) Ως "εμπορικό κατάστημα" νοείται 
κάθε κινητός ή ακίνητος χώρος λιανικής 
πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των 
εποχιακών χώρων λιανικής πώλησης, 
όπου ο έμπορος πραγματοποιεί τη 
δραστηριότητά του σε μόνιμη βάση. 
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.



PE450.954v01-00 52/265 AM\836026EL.doc

EL

Or.en

Τροπολογία 281
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(15) Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν 
να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις σε 
οποιαδήποτε μορφή (όπως καταστήματα, 
ταξί ή φορτηγά) οι οποίες χρησιμεύουν ως 
μόνιμος χώρος συναλλαγών για τον 
έμπορο. Πάγκοι σε λαϊκές 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.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Το ταξί περιλαμβάνεται στον ορισμό του κινητού εμπορικού καταστήματος και μπορεί να 
συμπεριληφθεί στα παραδείγματα. Σε ό,τι αφορά τα περίπτερα σε εκθέσεις, διασφαλίζεται η 
συνοχή με την κατατεθείσα τροπολογία σχετικά με τον ορισμό του εμπορικού καταστήματος.
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Τροπολογία 282
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. 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.

Or.en

Τροπολογία 283
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Ψηφιακά προϊόντα που διανέμονται 
στον καταναλωτή σε ψηφιακή μορφή, με 
δυνατότητα χρήσης σε μόνιμη βάση, θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
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εμπορεύματα για τους σκοπούς της 
εφαρμογής των διατάξεων σχετικά με τις 
συμβάσεις πώλησης.

Or.en

Τροπολογία 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(16) Ο ορισμός του σταθερού 
εναποθέματος πρέπει να περιλαμβάνει όλες 
τις γραπτές δηλώσεις, 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. Κάθε διαβίβαση δια της 
ηλεκτρονικής οδού που επιτρέπει τη 
μόνιμη αποθήκευση σε σταθερό 
εναπόθεμα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί 
«εγγράφως».

Or.de

Αιτιολόγηση

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει αν θεωρείται ως κατάλληλο για την σταθερή 
αναπαραγωγή γραπτών δηλώσεων (γραπτή μορφή). Αυτό θα πρέπει να διασαφηνιστεί στον 
ορισμό προκειμένου να διασφαλιστεί η προσαρμογή της οδηγίας στα σύγχρονα τεχνολογικά 
δεδομένα και σε όσα συνηθίζονται στην πράξη. Διαφορετικά, οι πληροφορίες μπορούν να 
μεταδοθούν μεταξύ άλλων μόνο μέσω CD-ROM, DVD ή κλειδιά USB και παρόμοια μέσα. Κάτι 
τέτοιο θα αντίκειτο στην καθημερινή πρακτική, όπου η αποστολή πληροφοριών 
πραγματοποιείται όχι μόνο μέσω του χαρτιού αλλά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
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Τροπολογία 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, Pablo
Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(16) Μεταξύ των σταθερών 
εναποθεμάτων πρέπει ιδίως να 
περιλαμβάνονται χαρτί, κλειδιά USB, CD-
ROM, DVD, κάρτες μνήμης και σκληροί 
δίσκοι υπολογιστών στους οποίους 
αποθηκεύονται το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή ασφαλή αρχεία σε 
αμετάβλητη μορφή. Οι ιστότοποι του 
Διαδικτύου δεν θα πρέπει να αποτελούν 
σταθερά εναποθέματα.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 4.

Τροπολογία 286
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(16) Μεταξύ των σταθερών 
εναποθεμάτων πρέπει ιδίως να 
περιλαμβάνονται χαρτί, κλειδιά USB, CD-
ROM, DVD, κάρτες μνήμης και σκληροί 
δίσκοι υπολογιστών στους οποίους 
αποθηκεύονται το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή ασφαλή αρχεία σε 
αμετάβλητη μορφή. Οι ιστότοποι δεν θα 
πρέπει να αποτελούν σταθερά 
εναποθέματα. Κάθε διαβίβαση δια της 
ηλεκτρονικής οδού που επιτρέπει τη 
μόνιμη αποθήκευση σε σταθερό 
εναπόθεμα θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί 
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«εγγράφως».

Or.de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του επιρρήματος «εγγράφως» λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι στην πράξη οι 
πληροφορίες αποστέλλονται όχι μόνο σε χαρτί αλλά και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η 
προσέγγιση αυτή συμμορφώνεται με εκείνη των συμφωνιών σχετικά με τη δικαιοδοσία που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού του αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις.

Τροπολογία 287
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(16) Ο ορισμός του σταθερού 
εναποθέματος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
ιδίως έγγραφα σε χαρτί, σε κλειδιά USB, 
σε CD-ROM, σε DVD, κάρτες μνήμης και
σκληρούς δίσκους υπολογιστών στα 
οποία αποθηκεύονται αρχεία ή 
ηλεκτρονικά ταχυδρομεία με τρόπο που 
δεν επιτρέπει αλλοίωση. Οι ιστοθέσεις 
του διαδικτύου δεν πρέπει να θεωρούνται 
σταθερά εναποθέματα, εκτός εάν 
πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια. 

Or.it

Τροπολογία 288
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο ορισμός του σταθερού 
εναποθέματος πρέπει να περιλαμβάνει

(16) Ο ορισμός του σταθερού 
εναποθέματος θα πρέπει να περιλαμβάνει 
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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.

έγγραφα σε ειδικό χαρτί, σε κλειδιά USB, 
σε CD-ROM, σε DVD, κάρτες μνήμης και
σκληρούς δίσκους υπολογιστών στα 
οποία αποθηκεύονται αρχεία ή 
ηλεκτρονικά ταχυδρομεία με τρόπο που 
δεν επιτρέπει αλλοίωση. Τα ηλεκτρονικά 
ταχυδρομεία και οι ιστοθέσεις του 
διαδικτύου, καθώς επίσης και μηνύματα 
SMS ή MMS, μπορεί να θεωρούνται 
σταθερά εναποθέματα, όταν το 
περιεχόμενο της επικοινωνίας μεταξύ 
καταναλωτή και εμπόρου μπορεί να 
αποθηκευθεί από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or.it

Αιτιολόγηση

L’emendamento chiarifica il concetto second oil quale "La posta elettronica e i siti web di 
Internet in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli". Cio’ porterebbe alla 
conclusione che tutte le informazioni dei commercianti debbano essere fornite via posta.
Questo non risponderebbe a criteri di efficienza, soprattutto in vista dell’obbligo a fornire 
informazioni prima della conclusione del contratto. Si tratta di un problema anche per il 
consumatore, che si troverebbe costretto a informare il commerciante tramite un supporto 
durevole, qualora non desideri ricevere il bene. Il consumatore, per questioni di velocita’, 
preferira’ infatti usare una e-mail in buona parte dei casi.

Τροπολογία 289
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(16) Ο ορισμός του σταθερού 
εναποθέματος πρέπει να περιλαμβάνει 
ιδίως έγγραφα σε χαρτί, και σε διάφορα 
είδη μαζικής μνήμης (π.χ. σε κλειδιά 
USB, σε CD-ROM, σε κάρτες μνήμης και 
στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή) όπου 
αποθηκεύονται, σε αμετάβλητη μορφή, το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τα δεδομένα.

Or.fr
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Τροπολογία 290
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(16) Στα σταθερά εναποθέματα πρέπει να 
περιλαμβάνονται το χαρτί, τα κλειδιά 
USB, τα CD-ROM, τα DVD, οι κάρτες 
μνήμης και οι σκληροί δίσκοι των 
υπολογιστών στους οποίους 
αποθηκεύονται ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 
ιστοσελίδες του Διαδικτύου ή αρχεία.

Or.en

Τροπολογία 291
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 αποθηκεύονται, για 
μελλοντική αναφορά, το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή αρχεία σε μη 
τροποποιήσιμη μορφή.

Or.en

Τροπολογία 292
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 αποθηκεύονται, για 
μελλοντική αναφορά, το ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο ή αρχεία σε μη 
τροποποιήσιμη μορφή. Οι διαδικτυακοί
τόποι, ως τέτοιοι, δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται σταθερά εναποθέματα, εκτός 
αν οι τόποι αυτοί πληρούν τα κριτήρια 
που καθορίζονται ανωτέρω.

Or.en

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλισθεί ότι η οδηγία είναι στραμμένη προς το μέλλον όσον αφορά τις τεχνολογικές
εξελίξεις, θα πρέπει να γίνει αναφορά στην καταλληλότητα των σταθερών εναποθεμάτων για μη 
τροποποιήσιμη μελλοντική αναφορά, που επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση των πληροφοριών 
προς το συμφέρον των καταναλωτών και των εμπόρων.

Τροπολογία 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 αρχεία αποθηκευμένα σε 
μη τροποποιήσιμη μορφή. Οι
διαδικτυακοί τόποι, ως τέτοιοι, δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται σταθερά 
εναποθέματα, εκτός αν οι τόποι αυτοί 
πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται 
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ανωτέρω.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του σταθερού εναποθέματος πρέπει να είναι στραμμένος προς το μέλλον όσον αφορά
τις τεχνολογικές εξελίξεις και να που επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση των πληροφοριών προς 
το συμφέρον των καταναλωτών και των εμπόρων. Πλήρες επίπεδο εναρμόνισης

Τροπολογία 294
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Για να 
τηρηθεί η πολιτική για την "καλύτερη
νομοθεσία" και να υπάρξει κατάλληλη
λύση ως προς το βάρος της αποδείξεως 
σε περιπτώσεις συγκρούσεων, το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει 
επίσης να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
του ορισμού αυτού.

Or.en

Τροπολογία 295
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο ορισμός του σταθερού 
εναποθέματος πρέπει να περιλαμβάνει 

(16) Ο ορισμός του σταθερού 
εναποθέματος πρέπει να περιλαμβάνει 
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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.

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 ηλεκτρονικό αρχείο. Το
ζήτημα του ποια θα πρέπει να είναι η
διάρκεια της αποθήκευσης ενός
μηνύματος εξαρτάται από τη φύση του 
οικείου εμπορεύματος ή υπηρεσίας. Όταν
ένας έμπορος ή καταναλωτής έχει την
υποχρέωση να παράσχει ενημέρωση σε
σταθερό εναπόθεμα, η υποχρέωση αυτή 
τηρείται όταν η ενημέρωση παρέχεται με 
την αποστολή του κατάλληλου 
ηλεκτρονικού μηνύματος.

Or.en

Τροπολογία 296
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Τα κράτη μέλη μπορούν να
διατηρήσουν ή να επεκτείνουν την
εφαρμογή των κανόνων της παρούσας
οδηγίας σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα 
που δεν είναι "καταναλωτές" υπό την 
έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 1, 
όπως για παράδειγμα οι ΜΚΟ, οι 
νεοσύστατες επιχειρήσεις ή οι ΜΜΕ.

Or.en

Τροπολογία 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 
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.

(17) Ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει 
συνολικές πληροφορίες πριν δεσμευθεί 
από κάποια σύμβαση εξ αποστάσεως ή 
κάποια σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος ή κάποια αντίστοιχη 
συμβατική προσφορά.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 5.

Τροπολογία 298
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(17) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν 
δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης, ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν 
μια έγκυρη και συμβατική δήλωση.
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είναι ήδη εμφανείς από το συγκεκριμένο 
πλαίσιο. Παραδείγματος χάρη, σε μια 
συναλλαγή σε εμπορικό κατάστημα, τα 
κύρια 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.

Or.en

Τροπολογία 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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, 

(17) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν 
δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες σε 
κατάλληλο χρόνο πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης.
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καθώς αυτές ενδέχεται να μην είναι
προφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο.

Or.en

Τροπολογία 300
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(17) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν 
δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης.

Or.fr

Τροπολογία 301
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(17) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν 
δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες πριν 
από τη σύναψη της σύμβασης σε γλώσσα 
κατανοητή για τον καταναλωτή. Ωστόσο, 
οι έμποροι δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένοι να παρέχουν τις 
πληροφορίες, όταν αυτές είναι ήδη 
εμφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο, 
οφείλουν ωστόσο να εφιστούν την 
προσοχή του καταναλωτή σε αυτές και να 
απαντούν σε οποιεσδήποτε απορίες ή να 
παρέχουν διευκρινίσεις. Παραδείγματος 
χάρη, σε μια συναλλαγή σε εμπορικό 
κατάστημα, τα κύρια 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.

Or.el

Τροπολογία 302
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εποπτεύουν με ιδιαίτερη προσοχή, 
κάνοντας χρήση των υφιστάμενων μέσων 
και της συνεργασίας με τους αρμόδιους 
φορείς, τις εθνικές αρχές, τους 
ρυθμιστικούς οργανισμούς και τις 
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οργανώσεις των καταναλωτών, 
προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
εμπορικών πράξεων από εταιρείες που 
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να 
συγκαλύψουν μακροχρόνιες συμβάσεις με 
τη φαινομενική προσφορά περιεχομένων 
που φορτώνονται χωρίς χρέωση από το 
δικτυακό τόπο τους μετά την 
καταχώριση του χρήστη, δεδομένου ότι οι 
πρακτικές αυτές βλάπτουν σοβαρά την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or.it

Τροπολογία 303
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται

Or.fr

Τροπολογία 304
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 και εξ ολοκλήρου
προσβάσιμη.

Or.it

Τροπολογία 305
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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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.

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, εύκολα προσβάσιμη, σαφής και 
σε γλώσσα κατανοητή για τον 
καταναλωτή.

Or.el

Τροπολογία 306
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

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

Or.it

Αιτιολόγηση

Η αρχή της καλής πίστης μπορεί να εφαρμόζεται σε λίγες περιπτώσεις (για παράδειγμα στις 
συμβάσεις ασφάλισης). Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, για την εφαρμογή της εν λόγω αρχής 
δεν απαιτείται να γίνεται μνεία στο παρόν κείμενο.

Τροπολογία 307
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, την 
ποιότητα και τη λειτουργία των 
προϊόντων.

Or.fr

Τροπολογία 308
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, ούτως ώστε να 
μπορεί έως τη λήξη της προθεσμίας 
υπαναχώρησης να διαπιστώνει τη φύση 
και να εξετάζει τη λειτουργία των 
προϊόντων.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 7.

Τροπολογία 309
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(22) Καθώς στην περίπτωση των εξ 
αποστάσεως πωλήσεων και των πράξεων 
εκτός εμπορικού καταστήματος, 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.

Or.en

Τροπολογία 310
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Η προθεσμία υπαναχώρησης θα 
πρέπει να συνδέεται με τη συμμόρφωση 
του εμπόρου προς τις υποχρεώσεις 
πληροφόρησής του, διαφορετικά η 
σύμβαση θα είχε ισχύ ακόμα και στις 
περιπτώσεις στις οποίες οι καταναλωτές 
δεν έχουν επαρκή ενημέρωση για τα 
δικαιώματά τους· τούτο ωστόσο δεν 
ενθαρρύνει τους εμπόρους να 
ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους 
για πληροφόρηση. Το σύστημα θα πρέπει 
επίσης να επιτρέπει στους καταναλωτές 
να ελέγχουν τα εμπορεύματα κατά τη 
διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Or.en

Τροπολογία 311
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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.

Καταρχήν, η περίοδος υπαναχώρησης θα 
πρέπει να ολοκληρώνεται σε 14 ημέρες 
από τη σύναψη της σύμβασης. Ωστόσο, 
στην περίπτωση συμβάσεων πώλησης 
εμπορευμάτων εξ αποστάσεως, η 
περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να 
ολοκληρώνεται 14 ημέρες από τη στιγμή 
που ο καταναλωτής θα αποκτήσει την 
κατοχή των εμπορευμάτων.

Or.it

Τροπολογία 312
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(23) Οι σημερινές διαφορές ως προς τη 
διάρκεια των περιόδων υπαναχώρησης 
που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών 
τόσο για τις συμβάσεις εξ αποστάσεως 
όσο και για τις συμβάσεις που 
συνάπτονται εκτός εμπορικού 
καταστήματος προκαλούν νομική 
αβεβαιότητα και περιττές πρόσθετες 
δαπάνες. Θα έπρεπε να εφαρμόζεται η 
ίδια περίοδος υπαναχώρησης τόσο για τις 
εξ αποστάσεως συμβάσεις όσο και για τις 
συμβάσεις που συνάπτονται εκτός 
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εμπορικού καταστήματος. Καταρχήν, η 
περίοδος υπαναχώρησης θα πρέπει να 
ολοκληρώνεται σε 14 ημέρες από τη 
σύναψη της σύμβασης. Στην περίπτωση 
συμβάσεων πώλησης εμπορευμάτων εξ 
αποστάσεως, η περίοδος υπαναχώρησης 
πρέπει να ολοκληρώνεται 14 ημέρες από 
τη στιγμή που ο καταναλωτής θα 
αποκτήσει την κατοχή των
εμπορευμάτων.

Or.it

Τροπολογία 313
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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).

(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), και πάντως 
ο καταναλωτής δε δεσμεύεται από την 
σύμβαση αν δεν έχει λάβει όλες τις 
πληροφορίες που περιγράφονται στο 
άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας.

Or.el
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Τροπολογία 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(26) Όταν η προμήθεια των προϊόντων 
γίνεται με περισσότερες από μία 
παραδόσεις η προθεσμία υπαναχώρησης 
πρέπει να αρχίζει από την ημέρα κατά την 
οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος 
που προσδιορίζεται από τον καταναλωτή 
διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά 
την κατοχή της πρώτης παράδοσης.

Or.de

Τροπολογία 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 προθεσμία ενός έτους.
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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.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 9.

Τροπολογία 316
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 εξάμηνη προθεσμία.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη έναρξη της προθεσμίας θα αύξανε την περίοδο αβεβαιότητας για υπερβολικά 
μεγάλο χρονικό διάστημα και θα οδηγούσε σε υπερβολικά μακρές περιόδους χρήσης από τον 
καταναλωτή στην περίπτωση τόσο των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, όσο και των 
συμβάσεων πώλησης. Ειδικά στην περίπτωση των υπηρεσιών αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
πολύπλοκες ανάστροφες εκκαθαρίσεις.



AM\836026EL.doc 75/265 PE450.954v01-00

EL

Τροπολογία 317
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(27) Εάν ο έμπορος δεν έχει ενημερώσει 
τον καταναλωτή σχετικά με το δικαίωμα 
υπαναχώρησης ή την απουσία 
δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη 
σύναψη εξ αποστάσεως σύμβασης ή 
σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος, 
η περίοδος υπαναχώρησης πρέπει να 
παραταθεί κατά 12 μήνες.

Or.fr

Τροπολογία 318
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 σε ένα 
έτος.
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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.

Or.en

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη προβλέπουν σήμερα μακρύτερη ή και απεριόριστη περίοδο χρόνου σε τέτοιες 
περιπτώσεις. Συνεπώς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρήσουν ή να 
επεκτείνουν την ελάχιστη περίοδο του ενός έτους

Τροπολογία 319
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 στο 
ένα έτος. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει
να έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν ή 
να επεκτείνουν την ελάχιστη περίοδο του 
ενός έτους.

Or.en
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Τροπολογία 320
Iliana Ivanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 στη 
δική του επίσημη γλώσσα της ΕΕ,
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.

Or.en

Τροπολογία 321
Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
τυποποιημένου εντύπου υπαναχώρησης 
της Ένωσης που πρέπει να 
χρησιμοποιείται από τον καταναλωτή,
αναμένεται να απλουστεύσει τη διαδικασία 
υπαναχώρησης και να επιφέρει ασφάλεια 



PE450.954v01-00 78/265 AM\836026EL.doc

EL

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.

δικαίου. Για τους λόγους αυτούς, τα κράτη 
μέλη δεν πρέπει να προσθέτουν στο 
τυποποιημένο έντυπο της Ένωσης καμία 
απαίτηση που να αφορά την παρουσίαση, 
παραδείγματος χάρη, σχετικά με το 
μέγεθος των στοιχείων.

Or.fr

Τροπολογία 322
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 θα 
απλοποιούσε τη διαδικασία υπαναχώρησης 
και θα επέφερε ασφάλεια δικαίου.

Or.en

Τροπολογία 323
Iliana Ivanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, και πάντως όχι 
αργότερα από μία εργάσιμη ημέρα από 
την υποβολή του εντύπου υπαναχώρησης.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η έκφραση "χωρίς καθυστέρηση" θα μπορούσε να ερμηνευθεί διαφορετικά σε κάθε κράτος 
μέλος.

Τροπολογία 324
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(30) Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο 
έμπορος πρέπει να επιστρέψει όλα τα ποσά
των πληρωμών τις οποίες ευλόγως 
πραγματοποίησε ο καταναλωτής.

Or.it
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Τροπολογία 325
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(31) Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να
χειριστεί ή να δοκιμάσει το προϊόν, ώστε 
να βεβαιώσει τη φύση και τη λειτουργία 
του. 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. 
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.

Or.en

Τροπολογία 326
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(31) Προκειμένου να βεβαιωθεί η φυσική
λειτουργία ενός προϊόντος, ο καταναλωτής 
πρέπει να μπορεί να επιθεωρεί και να 
δοκιμάζει τα προϊόντα κατά τη διάρκεια 
της περιόδου υπαναχώρησης. Ο
καταναλωτής δεν πρέπει να είναι
υπεύθυνος για ζημία επί του προϊόντος, 
υπό τον όρο ότι έδειξε λογική φροντίδα 
για να αποφύγει τέτοια ζημία. Σε
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, ο
καταναλωτής πρέπει επίσης να μπορεί να 
ασκεί το δικαίωμα υπαναχώρησης. 
Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα του δικαιώματος 
υπαναχώρησης, 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.

Or.en

Τροπολογία 327
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες 
εξαιρέσεις από το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, όπως σε περιπτώσεις όπου 

(33) Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες 
εξαιρέσεις από το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, όπως σε περιπτώσεις όπου 
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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).

το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ήταν 
απρόσφορο δεδομένης της φύσης του 
προϊόντος και η άσκηση του δικαιώματος 
υπαναχώρησης θα συνιστούσε αθέμιτο 
μειονέκτημα για τον επιχειρηματία. Αυτό 
ισχύει ιδίως για είδη διατροφής και άλλα 
ευαίσθητα ή αλλοιώσιμα από άποψη 
υγιεινής προϊόντα, για κρασί που 
παραδόθηκε πολύ χρόνο μετά τη σύναψη 
της σύμβασης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 
όταν η αξία εξαρτάται από διακυμάνσεις 
στην αγορά (vin en primeur). Από το 
δικαίωμα υπαναχώρησης θα πρέπει να 
εξαιρούνται και ορισμένα άλλα αγαθά 
των οποίοων οι υπηρεσίες και η τιμή 
εξαρτώνται από διακυμάνσεις της 
αγοράς, όπως είναι π.χ. οι πρώτες ύλες.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 13.

Τροπολογία 328
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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).

(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 και η άσκηση του δικαιώματος 
υπαναχώρησης θα συνιστούσε αθέμιτο 
μειονέκτημα για τον έμπορο ή τον 
κατασκευαστή. Αυτό ισχύει, ιδίως για 
είδη διατροφής και άλλα ευαίσθητα από 
άποψη υγιεινής προϊόντα, παραδείγματος 
χάρη ηλεκτρικές συσκευές για τη 
φροντίδα του σώματος ή ηλεκτρικές 
συσκευές που έρχονται σε επαφή με 
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τρόφιμα.

Or.de

Τροπολογία 329
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(34) Περαιτέρω, σε περίπτωση εξ 
αποστάσεως συμβάσεων ή εκτός 
εμπορικού καταστήματος 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 χάνει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, όταν αρχίζει η εκτέλεση 
με την προηγούμενη ρητή συμφωνία του, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία 
αυτή έγινε συνειδητά, δηλαδή ότι ο 
καταναλωτής έχει ενημερωθεί για τις 
συνέπειες της απόφασής του σχετικά με 
την απώλεια του δικαιώματος 
υπαναχώρησης.

Or.fr

Τροπολογία 330
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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.

Or.en

Τροπολογία 331
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Αντιθέτως, λόγω των
δυνατοτήτων ψυχολογικής πίεσης σε
περιπτώσεις συμβάσεων παροχής
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υπηρεσιών εκτός εμπορικού
καταστήματος (μεταξύ άλλων, και όταν 
τα προϊόντα παρέχονται ως μέρος της 
συναλλαγής), ο καταναλωτής θα πρέπει 
να διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησής 
του στις περιπτώσεις που η εκτέλεση 
αρχίζει κατά την περίοδο υπαναχώρησης 
με ρητό αίτημα του καταναλωτή σε 
σταθερό εναπόθεμα. Ωστόσο, θα ήταν
άδικο να επιτρέπεται στον καταναλωτή
να υπαναχωρεί χωρίς να υποχρεώνεται να
πληρώνει ένα λογικό ποσόν στον έμπορο, 
το οποίο να αποτυπώνει τις υπηρεσίες
που παρασχέθηκαν και τα αγαθά που 
δόθηκαν ως μέρος της συναλλαγής πριν 
από την υπαναχώρηση, υπό τον όρο ότι ο 
έμπορος ενημέρωσε τον καταναλωτή για 
την υποχρέωσή του να πληρώσει, σε 
σταθερό εναπόθεμα, πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης.

Or.en

Τροπολογία 332
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35a) Δεν θα ήταν αναλογική η εφαρμογή
των διατάξεων του Κεφαλαίου 3 σε 
συμβάσεις εκτός καταστήματος πολύ 
μικρής αξίας.

Or.en

Τροπολογία 333
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 334
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(36) Η εφαρμογή του δικαιώματος 
υπαναχώρησης μπορεί να αντενδείκνυται 
για ορισμένες υπηρεσίες που συνδέονται 
με τη στέγαση, τη μεταφορά και την 
αναψυχή. Εαν η εκτέλεση αρχίζει κατά τη 
διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης 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 σε σταθερό εναπόθεμα.

Or.el
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Τροπολογία 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Όταν ο έμπορος παραλείπει να 
υλοποιήσει την παράδοση, ο 
καταναλωτής πρέπει να τον καλέσει μέσω 
ενός σταθερού εναποθέματος να προβεί 
στην παράδοση εντός προθεσμίας επτά 
τουλάχιστον ημερών και να του 
ανακοινώσει την πρόθεσή του να 
υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εάν δεν 
λάβει χώρα η παράδοση. Σε περίπτωση 
που η προθεσμία αυτή παρέλθει χωρίς να 
έχουν ληφθεί μέτρα ο καταναλωτής 
δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη 
σύμβαση. Ο καταναλωτής με την 
επιφύλαξη των δικαιωμάτων του για 
αποζημίωση, πρέπει σε περίπτωση που 
έχει πραγματοποιήσει την πληρωμή να 
έχει αξίωση επιστροφής των 
καταβληθέντων ποσών εντός επτά 
ημερών από την υπαναχώρηση. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εκδίδουν ή να διατηρούν σε ισχύ 
νομοθετικές διατάξεις εσωτερικού 
δικαίου σχετικά με άλλα μέσα έννομης 
προστασίας σε περίπτωση μη παράδοσης 
εντός της προθεσμίας που έθεσε ο 
καταναλωτής προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ένα υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 17.
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Τροπολογία 336
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Όταν ο έμπορος παραλείπει να 
υλοποιήσει την παράδοση, ο 
καταναλωτής πρέπει να τον καλέσει μέσω 
ενός σταθερού εναποθέματος να προβεί 
στην παράδοση εντός κατάλληλης 
προθεσμίας και να του ανακοινώσει την 
πρόθεσή του να υπαναχωρήσει από τη 
σύμβαση εάν δεν πραγματοποιηθεί η 
παράδοση. Ο καταναλωτής πρέπει σε 
περίπτωση που έχει πραγματοποιήσει την 
πληρωμή να έχει αξίωση επιστροφής του 
καταβληθέντος ποσού εντός επτά ημερών 
από την υπαναχώρηση. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εκδίδουν ή να διατηρούν σε ισχύ 
νομοθετικές διατάξεις εσωτερικού 
δικαίου σχετικά με άλλα μέσα έννομης 
προστασίας σε περίπτωση μη παράδοσης 
εντός της προθεσμίας που έθεσε ο 
καταναλωτής προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ένα υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή.

Or.de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο είναι δυνατή η αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση μη παράδοσης 
εντός της προθεσμίας. Αυτή η πτυχή θα πρέπει να διευκρινιστεί, προκειμένου να υπάρξει 
ξεκάθαρος διαχωρισμός, όχι στην «εναρμονισμένη» παράγραφο 2 του άρθρου 22, αλλά στη νέα 
παράγραφο 2α του άρθρου 22.

Τροπολογία 337
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(38) Η παράδοση των προϊόντων μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με διάφορους 
τρόπους, είτε άμεσα, είτε εκ των υστέρων. 
Σε αυτή την περίπτωση ο έμπορος πρέπει 
να αναφέρει την προθεσμία εντός της 
οποίας δεσμεύεται να παραδώσει το 
προϊόν. 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.

Or.fr

Τροπολογία 338
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Όσον αφορά την παράδοση, πρέπει 
να προβλέπεται ότι εάν ο έμπορος υπερβεί 
την προβλεπόμενη ημερομηνία 
παράδοσης περισσότερο από 7 ημέρες, ο 
καταναλωτής να δικαιούται να 
καταγγείλει τη σύμβαση και να απαιτήσει 
την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού 
κατ' εφαρμογή της σύμβασης. Σε αυτή 
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την περίπτωση, η σύμβαση θα λύεται 
κατά την παραλαβή από τον έμπορο της 
επιστολής με την οποία ο καταναλωτής 
τον πληροφορεί για την απόφασή του, 
εφόσον παράδοση του προϊόντος δεν έχει 
εν τω μεταξύ πραγματοποιηθεί. Ο 
έμπορος θα υποχρεούται να επιστρέψει, 
το συντομότερο δυνατόν, και το αργότερο 
εντός επτά ημερών από την παραλαβή 
της επιστολής με την οποία λύεται η 
σύμβαση, το ποσό που έχει καταβληθεί 
σύμφωνα με τη σύμβαση.

Or.fr

Τροπολογία 339
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38β) Μια ενιαία, κοινή αντίληψη 
συμμόρφωσης προς τη σύμβαση που θα 
προβλέπει υψηλό επίπεδο προστασίας 
στους καταναλωτές, θα προσφέρει στις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μία 
μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου.

Or.fr

Τροπολογία 340
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Σε πολλές συναλλαγές, οι
καταναλωτές δεν διαθέτουν αρκετές
επιλογές μέσων πληρωμής ή
επιβαρύνονται εάν αρνηθούν να
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χρησιμοποιήσουν συγκεκριμένα μέσα. Η
κατάσταση αυτή θα πρέπει να
αποτυπωθεί σε μια διάταξη που να
διασφαλίζει ότι ο έμπορος θα προσφέρει
στον καταναλωτή διαφορετικά μέσα
πληρωμής και, στην περίπτωση των εξ 
αποστάσεως συμβάσεων, σε αυτά θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά 
και μη ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Για
παράδειγμα, ένα μη ηλεκτρονικό σύστημα
πληρωμής θα ήταν η δυνατότητα να
εκτυπωθεί μια εντολή πληρωμής από το 
διαδικτυακό τόπο του εμπόρου, 
πληρωτέα σε ρευστό σε κάποια τράπεζα ή 
σε οιοδήποτε άλλο σημείο επαφής του 
εμπόρου.

Or.en

Τροπολογία 341
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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 

(40) Εάν το εμπόρευμα δεν είναι σύμφωνο 
με τη σύμβαση, πρώτον, ο καταναλωτής 
πρέπει να μπορεί να επιλέγει ελεύθερα τον 
τρόπο προσφυγής (επιδιόρθωση, 
αντικατάσταση, μείωση της τιμής ή λύση 
της σύμβασης). Ο καταναλωτής μπορεί, 
εντούτοις, να ακυρώσει τη σύμβαση, 
μόνον εάν η έλλειψη συμμόρφωσης δεν 
είναι ελάσσονος σημασίας. Εξάλλου, ο 
καταναλωτής δεν μπορεί να απαιτήσει 
την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση 
στην περίπτωση που ο έμπορος αποδείξει 
ότι αυτές οι επανορθώσεις είναι 
παράνομες, αδύνατες ή απαιτούν από τον 
έμπορο δυσανάλογη καταβολή 
προσπάθειας. Η έλλειψη ανταλλακτικών 
δεν πρέπει να αποτελεί έγκυρο λόγο για να 
δικαιολογηθεί η άρνηση του εμπόρου να 
επανορθώσει την έλλειψη συμμόρφωσης 
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επανορθώσει την έλλειψη συμμόρφωσης 
σε εύλογο χρονικό διάστημα ή χωρίς 
δυσανάλογη προσπάθεια.

σε εύλογο χρονικό διάστημα ή χωρίς 
δυσανάλογη προσπάθεια.

Or.fr

Τροπολογία 342
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(40) Εάν το εμπόρευμα δεν είναι σύμφωνο 
με τη σύμβαση, ο καταναλωτής πρέπει να 
έχει το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ της 
επιδιόρθωσης του εμπορεύματος, της 
αντικατάστασής του, της μείωσης της 
τιμής ή της λύσης της σύμβασης. Στην 
περίπτωση κατά την οποία ο 
καταναλωτής ζητήσει από τον έμπορο 
την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση 
του εμπορεύματος, αυτός θα πρέπει να το 
πράξει το συντομότερο δυνατόν, εκτός 
εάν αποδείξει ότι αυτές οι επανορθώσεις 
είναι παράνομες, αδύνατες ή απαιτούν από 
τον έμπορο δυσανάλογη καταβολή 
προσπάθειας. Η προσπάθεια του εμπόρου 
πρέπει να 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.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η επιλογή του τρόπου επανόρθωσης πρέπει να εναπόκειται στον καταναλωτή και όχι στον 
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έμπορο.

Τροπολογία 343
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(40) O καταναλωτής, κατ' αρχάς, μπορεί
να απαιτήσει από τον πωλητή να 
επιδιορθώσει τα εμπορεύματα ή να τα 
αντικαταστήσει, εκτός εάν οι 
επανορθώσεις είναι αδύνατες ή 
δυσανάλογες· Η δυσαναλογία της 
επανόρθωσης θα πρέπει να καθοριστεί 
αντικειμενικά. Μια επανόρθωση μπορεί 
να είναι δυσανάλογη, εάν, σε σύγκριση με 
εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης, έχει 
υπερβολικά υψηλό κόστος. Η σύγκριση 
αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης 
εξετάζοντας το σχετικό κόστος της 
επανόρθωσης και της λύσης της 
σύμβασης. Προκειμένου να κριθεί αν το 
κόστος είναι υπερβολικά υψηλό, το 
κόστος του ενός τρόπου επανόρθωσης θα 
πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερο από 
το κόστος του εναλλακτικού τρόπου 
επανόρθωσης.

Or.de

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να διατηρηθεί η υπάρχουσα ιεραρχία των επανορθώσεων. Θα πρέπει επίσης να είναι 
δυνατό να εξετάζεται μέσω της σύγκρισης του κόστους επιδιόρθωσης και του κόστους λήξης της 
σύμβασης εάν η επανόρθωση είναι δυσανάλογη.
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Τροπολογία 344
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(40) Εάν το εμπόρευμα δεν είναι σύμφωνο 
με τη σύμβαση, ο καταναλωτής πρέπει να 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα 
στις διάφορες επανορθώσεις που του 
παρέχει η παρούσα οδηγία. Ο
καταναλωτής θα πρέπει να έχει το
δικαίωμα να απαιτήσει από τον έμπορο να 
επιδιορθώσει τα εμπορεύματα ή να τα 
αντικαταστήσει, να μειώσει την τιμή ή να 
ακυρώσει τη σύμβαση.

Or.en

Τροπολογία 345
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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, 

(40) Εάν το εμπόρευμα δεν είναι σύμφωνο 
με τη σύμβαση, πρώτον, ο καταναλωτής 
θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
επιλέξει μεταξύ της επιδιόρθωσης ή 
αντικατάστασης του προϊόντος, της 
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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 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.

μείωσης της τιμής ή της ακύρωσης της 
σύμβασης, 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 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.

Or.el

Αιτιολόγηση

Σε κάθε περίπτωση ο καταναλωτής θα πρέπει να επιλέγει το μέσο για την αναπλήρωση της 
έλλειψης συμμόρφωσης του προϊόντος

Τροπολογία 346
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 καθοριστεί 
αντικειμενικά, εκτιμώντας τις δαπάνες που 
επιβαρύνουν τον έμπορο κατά την 

(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, 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 καθοριστεί αντικειμενικά, 
εκτιμώντας τις δαπάνες που επιβαρύνουν 
τον έμπορο κατά την επανόρθωση της 
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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.

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.

Or.el

Τροπολογία 347
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(40) Εάν το εμπόρευμα δεν είναι σύμφωνο
με τη σύμβαση, ο καταναλωτής μπορέι, 
κατ' επιλογήν του, να ζητήσει την
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση των
εμπορευμάτων, εκτός εάν ο έμπορος 
αποδείξει ότι αυτές οι επανορθώσεις είναι 
παράνομες, αδύνατες ή απαιτούν από τον 
έμπορο δυσανάλογη καταβολή 
προσπάθειας. Επιπλέον, ο καταναλωτής
μπορεί, κανονικά για περίοδο 30 ημερών
από την παράδοση των εμπορευμάτων, 
να λύσει τη σύμβαση και να λάβει την 
επιστροφή του τιμήματος στο ακέραιο. Η 
προσπάθεια του εμπόρου πρέπει να 
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. 
Μια 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.
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Τροπολογία 348
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(40) Εάν το εμπόρευμα δεν είναι σύμφωνο 
με τη σύμβαση, ο καταναλωτής πρέπει να 
έχει πάντοτε τη δυνατότητα να επιλέξει 
μεταξύ των διαφόρων επανορθώσεων 
που παρέχει η παρούσα οδηγία. Ο
καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να
απαιτήσει από τον έμπορο να επιδιορθώσει 
τα εμπορεύματα ή να τα αντικαταστήσει, 
να μειώσει την τιμή ή να λύσει τη 
σύμβαση.

Or.en

Τροπολογία 349
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Ο καταναλωτής δεν πρέπει να 
επιβαρυνθεί καθόλου για την επανόρθωση 

(41) Ο καταναλωτής δεν πρέπει να 
επιβαρυνθεί καθόλου για την επανόρθωση 
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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.

της έλλειψης συμμόρφωσης, ιδίως με το 
κόστος ταχυδρομικών, εργασίας και 
υλικών, ούτε για την αποκατάσταση της 
έλλειψης συμμόρφωσης, εφόσον αυτή η 
αποκατάσταση πραγματοποιείται από 
ειδικά καταρτισμένο έμπορο, άλλον από 
τον τελικό πωλητή ή την ορισμένη επί 
τούτω οργάνωση υπηρεσιών. Περαιτέρω, 
ο καταναλωτής δεν πρέπει να αποζημιώσει 
τον έμπορο για τη χρήση ελαττωματικών 
προϊόντων.

Or.cs

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία έχει σκοπό να αποτρέψει αντιδικίες που μπορεί να προέλθουν από 
κατάργηση εγγυήσεως λόγω ανεπιτήδειας παρέμβασης του καταναλωτή στο εμπόρευμα.

Τροπολογία 350
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(41) Ο καταναλωτής δεν πρέπει να 
επιβαρυνθεί καθόλου για την επανόρθωση 
της έλλειψης συμμόρφωσης του 
εμπορεύματος, ιδίως με το κόστος 
ταχυδρομικών, εργασίας και υλικών. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να προβλέψουν ότι, 
οποιαδήποτε επιστροφή προς τον 
καταναλωτή μπορεί να μειωθεί, 
λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση των 
αγαθών εκ μέρους του καταναλωτή από 
τη στιγμή της παράδοσης·

Or.de

Αιτιολόγηση

Θα ήταν άδικο να αποκλειστούν οι αξιώσεις λόγω αδικαιολόγητου πλουτισμού, ανάλογα με τον 
βαθμό στον οποίο έχει χρησιμοποιηθεί ένα προϊόν, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει 
σε κατάχρηση. Κάτι τέτοιο θα οδηγούσε επίσης στην εισαγωγή του στοιχείου της καταστολής το 
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οποίο δεν έχει καμία θέση στο αστικό δίκαιο γενικά και ιδίως στη νομοθεσία σχετικά με τις 
εγγυήσεις.

Τροπολογία 351
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται

Or.fr

(Βλ. την τροπολογία του κ. Hoang Ngoc στην αιτιολογική σκέψη 40.)

Αιτιολόγηση

Η επιλογή του τρόπου επανόρθωσης πρέπει να εναπόκειται στον καταναλωτή σε όλες τις 
περιπτώσεις, και όχι μόνο στην περίπτωση άρνησης ή παράλειψης εκ μέρους του εμπόρου.

Τροπολογία 352
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

διαγράφεται
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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.

Or.el

Τροπολογία 353
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(42) Όταν ο έμπορος είτε έχει αρνηθεί είτε 
δεν έχει αποκαταστήσει 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. Είναι έμμεση όταν ο 
έμπορος δεν απαντά ή αγνοεί το αίτημα 
του καταναλωτή για αποκατάσταση της 
έλλειψης συμμόρφωσης. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να προσδιορίζουν τα νομικά μέσα 
που βρίσκονται στη διάθεση του 
καταναλωτή μετά την άρνηση του 
εμπόρου ή μετά την αποτυχία του να 
αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης.

Or.it

Τροπολογία 354
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(42) Όταν η διόρθωση της έλλειψης 
συμμόρφωσης που επελέγη είναι η 
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση του 
εμπορεύματος, πρέπει να διευκρινιστούν 
οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 
καταναλωτής θα μπορεί, εν τούτοις, να 
απαιτήσει τη λύση της σύμβασης ή τη 
μείωση της τιμής.

Or.fr

Τροπολογία 355
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(42) Ο καταναλωτής πρέπει να έχει 
δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα κάποια από 
τις διαθέσιμες επανορθώσεις όταν δεν έχει 
αξίωση για επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση. Τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να εκδώσουν ή να 
διατηρήσουν σε ισχύ νομοθετικές 
διατάξεις εσωτερικού δικαίου σχετικά με 
την ελεύθερη επιλογή των δυνατοτήτων 
επανόρθωσης σε περίπτωση έλλειψης 
συμμόρφωσης προς τους όρους της 
σύμβασης, προκειμένου να εξασφαλίσουν 
ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών. Οι σχετικές διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας οφείλουν εντούτοις 
να συνάδουν με την Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
συγκεκριμένα, να μην αντιβαίνουν στο 
σκοπό της οδηγίας, δηλαδή τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 
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εσωτερικής αγοράς και την αποτροπή 
οποιωνδήποτε στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην Ένωση. Με αυτήν 
την επιδίωξη κατά νου, οι διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας πρέπει να 
ανταποκρίνονται στο σκοπό τους και να 
είναι αναλογικές.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 22.

Τροπολογία 356
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(42) Όταν ο έμπορος είτε έχει αρνηθεί είτε 
δεν έχει αποκαταστήσει τουλάχιστον δύο 
φορές 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.

Or.de

Τροπολογία 357
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(42) Όταν διάφορες συνθήκες το
απαιτούν, ο καταναλωτής πρέπει να 
μπορεί να επιλέγει ελεύθερα οιαδήποτε 
από τις διαθέσιμες επανορθώσεις. Τούτο
ισχύει, ειδικότερα, όταν ο έμπορος είτε
έχει αρνηθεί είτε δεν έχει αποκαταστήσει ή 
δεν θα αποκαταστήσει την έλλειψη 
συμμόρφωσης ή όταν ο έμπορος, κατά 
την αποκατάσταση του ελαττώματος, 
έχει προκαλέσει ή θα προκαλέσει 
σημαντικό πρόβλημα. 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. Το ερώτημα εάν ένας
έμπορος θα προκαλέσει σημαντικό
πρόβλημα κατά την αποκατάσταση ενός
ελλατώματος ή εάν είναι πιθανό να μη
μπορεί να αποκαταστήσει ένα ελάττωμα, 
κρίνεται με βάση αντικειμενικούς 
παράγοντες, όπως η παροχής μιας 
ενδεούς εξυπηρέτησης του καταναλωτή 
μετά την πώληση.

Or.en

Τροπολογία 358
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42α) Πρέπει να προβλεφθούν οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο έμπορος 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για 
έλλειψη συμμόρφωσης που υπήρχε τη 
στιγμή της μεταφοράς του κινδύνου στον 
καταναλωτή, ακόμη και εάν η έλλειψη 
συμμόρφωσης παρουσιασθεί εκ των 
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υστέρων.

Or.fr

Τροπολογία 359
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42β) Σε περίπτωση έλλειψης 
συμμόρφωσης προς τους όρους της 
σύμβασης, ο καταναλωτής πρέπει να έχει 
στη διάθεσή του προθεσμία δύο ετών για 
την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων 
του. Πρέπει να τεκμαίρεται υπέρ του 
κατά τρόπο μαχητό ότι οι ελλείψεις 
συμμόρφωσης που εμφανίζονται εντός έξι 
μηνών μετά τη μετάθεση του κινδύνου 
υφίσταντο ήδη κατά τον χρόνο της 
μετάθεσης του κινδύνου. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εκδώσουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ 
νομοθετικές διατάξεις εσωτερικού 
δικαίου σχετικά με τις προθεσμίες για την 
άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων, τη 
διάρκεια της αντιστροφής του βάρους 
της αποδείξεως ή ειδικούς κανόνες για 
σημαντικές ελλείψεις συμμόρφωσης που 
εμφανίζονται μετά τη λήξη της 
προθεσμίας για την άσκηση των νομίμων 
δικαιωμάτων προκειμένου να 
διασφαλίζεται ένα υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών. Οι 
σχετικές διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας οφείλουν εντούτοις να 
συνάδουν με την Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, 
συγκεκριμένα, να μην αντιβαίνουν στο 
σκοπό της οδηγίας, δηλαδή την 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς και την αποτροπή 
οποιωνδήποτε στρεβλώσεων του 
ανταγωνισμού στην Ένωση. Με αυτήν 
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την επιδίωξη κατά νου, οι διατάξεις της 
εθνικής νομοθεσίας πρέπει να 
ανταποκρίνονται στο σκοπό τους και να 
είναι αναλογικές.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 24.

Τροπολογία 360
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42β) Πρέπει να προβλεφθεί ότι τα κράτη 
μέλη που το επιθυμούν, θα έχουν τη 
δυνατότητα να διατηρήσουν στην εθνική 
τους νομοθεσία τις ισχύουσες, κατά τη 
στιγμή της έγκρισης της παρούσας 
οδηγίας, διατάξεις που προβλέπουν ότι ο 
έμπορος θεωρείται υπεύθυνος από τη 
στιγμή της ανακάλυψης της έλλειψης 
συμμόρφωσης από τον καταναλωτή.

Or.fr

Τροπολογία 361
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

διαγράφεται
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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.

Or.en

Τροπολογία 362
Matteo Salvini

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43a) Από τη νομοθεσία και τη νομολογία 
σε αυτόν τον τομέα προκύπτει, στα 
διάφορα κράτη μέλη, μια αυξανόμενη 
απαίτηση για την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών· 
Υπό το πρίσμα της τάσης αυτής, καθώς 
και της εμπειρίας από την εφαρμογή της 
προηγούμενης οδηγίας 1999/44/ΕΚ, 
μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο να 
προβλεφθεί η άμεση ευθύνη του 
παραγωγού όσον αφορά τα ελαττώματα 
για τα οποία ευθύνεται.

Or.it

Τροπολογία 363
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43a) Είναι απαραίτητο να θεσπισθεί η
άμεση ευθύνη του παραγωγού για
ελαττωματικά προϊόντα. Η επίτευξη του
στόχου για προώθηση και τόνωση της
εμπιστοσύνης του καταναλωτή στις
διασυνοριακές αγορές θα υποβοηθείτο
σημαντικά από τη θέσπιση της άμεσης 
ευθύνης του παραγωγού για 
ελαττωματικά προϊόντα.

Or.en

Τροπολογία 364
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 στο πλαίσιο της ισχύουσας 
εθνικής νομοθεσίας, καθώς και αυτά που 
ορίζονται από την παρούσα οδηγία.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Τα νομικά δικαιώματα του καταναλωτή απορρέουν τόσο από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία
όσο και βάσει της παρούσας οδηγίας.
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Τροπολογία 365
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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. Οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει να παρέχονται σε γλώσσα 
κατανοητή για τον καταναλωτή.

Or.el

Τροπολογία 366
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(45) Υπάρχει ανάγκη προστασίας των 
καταναλωτών από καταχρηστικές 
συμβατικές ρήτρες.
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λογαριασμό του εμπόρου δεν πρέπει να 
θεωρείται διαπραγμάτευση.

Η προστασία από καταχρηστικές ρήτρες
θα πρέπει να επεκταθεί και στις ρήτρες
που αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής
διαπραγμάτευσης, καθώς ο καταναλωτής
συχνά δεν έχει τη διαπραγματευτική 
ικανότητα και την απαιτούμενη γνώση 
ώστε να είναι σε θέση να επηρεάσει το 
περιεχόμενο των συμβατικών ρητρών στη 
διάρκεια ατομικής διαπραγμάτευσης.

Or.en

Τροπολογία 367
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 368
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(47) Οι καταναλωτικές συμβάσεις πρέπει 
να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα σε μία και μόνο γραμματοσειρά 
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 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.

Or.cs

Αιτιολόγηση

Προτείνω να εισαχθεί η υποχρέωση να παρουσιάζονται οι συμβατικοί όροι με μία και μόνο 
γραμματοσειρά, καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα στη σημερινή πρακτική σε ορισμένα κράτη 
μέλη της ΕΕ είναι ότι οι ουσιωδέστερες πληροφορίες της σύμβασης αναγράφονται με πολύ 
μικρούς χαρακτήρες, πράγμα που περιορίζει το δικαίωμα των ηλικιωμένων ιδίως στη δέουσα 
ενημέρωση.
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Τροπολογία 369
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(47) Οι καταναλωτικές συμβάσεις πρέπει 
να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα και να επιβεβαιώνονται εγγράφως 
σε σταθερό μέσο. 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 ή 
καθιστώντας τις ρήτρες αυτές διαθέσιμες 
με άλλο τρόπο και στο σημείο στο οποίο ο 
καταναλωτής δύναται λογικά να τις βρει 
(π.χ. σε εμφανές σημείο 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 προηγουμένως 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.

Or.fr
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Τροπολογία 370
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(47) Οι καταναλωτικές συμβάσεις πρέπει 
να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα και να είναι ευανάγνωστες. Οι
συμβατικές ρήτρες πρέπει να 
συντάσσονται με το ίδιο μέγεθος 
γραμμάτων. 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.

Or.en

Τροπολογία 371
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(47) Οι καταναλωτικές συμβάσεις πρέπει 
να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα, να είναι ευανάγνωστες και να 
είναι εύκολα και μόνιμα προσβάσιμες στη 
γλώσσα στην οποία έχει συναφθεί η 
σύμβαση. 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 
εκεί όπου ο καταναλωτής εύλογα 
αναμένει να τις βρει (π.χ. σε ευκρινή θέση
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 
την πρότερη και 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.

Or.en

Τροπολογία 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι καταναλωτικές συμβάσεις πρέπει 
να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα και να είναι ευανάγνωστες. Οι 

(47) Οι καταναλωτικές συμβάσεις πρέπει 
να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα και να είναι ευανάγνωστες. Ο 
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έμποροι πρέπει να είναι ελεύθεροι να 
επιλέξουν τη γραμματοσειρά ή το μέγεθος 
των γραμμάτων με τα οποία 
συντάσσονται οι συμβατικές 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.

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.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Θεωρείται άτοπο να επαφίεται στον έμπορο η γραμματοσειρά ή το μέγεθος των γραμμάτων, 
ακόμη και υποθέτοντας ότι αυτή η επιλογή γίνεται με βάση αρχές που αφορούν το ευανάγνωστο, 
την κατανόηση και τη σαφήνεια. Μελέτες κατέδειξαν ότι οι μικρότερες από το 8 μεγέθους 
γραμματοσειρές καθιστούν τις συμβάσεις δυσανάγνωστες.

Τροπολογία 373
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47) Οι καταναλωτικές συμβάσεις πρέπει 
να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 

(47) Οι καταναλωτικές συμβάσεις πρέπει 
να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 
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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 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.

γλώσσα, να είναι ευανάγνωστες και 
πάντως να είναι διαθέσιμες τουλάχιστον 
στην γλώσσα του καταναλωτή. Οι 
έμποροι πρέπει να είναι ελεύθεροι να 
επιλέξουν τη γραμματοσειρά ή το μέγεθος 
των γραμμάτων με τα οποία συντάσσονται 
οι συμβατικές ρήτρες υπό τον όρο ότι 
τηρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και 
συμμορφώνονται με τυχούσες απαιτήσεις 
των κρατών μελών. Οι συμβατικές 
ρήτρες επιπλέον πρέπει να διατίθενται σε 
εμφανές σημείο της σύμβασης και να 
είναι διαθέσιμες στην γλώσσα στην οποία 
έχει συναφθεί η σύμβαση. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να διατηρούν ή να εισάγουν στο 
δίκαιό τους επιπλέον απαιτήσεις 
καλύτερης παρουσίασης των ρητρών. 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.

Or.el
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Τροπολογία 374
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 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.

(47) Οι καταναλωτικές συμβάσεις πρέπει 
να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα, να είναι ευανάγνωστες και να 
είναι εύκολα και μόνιμα προσβάσιμες στη 
γλώσσα στην οποία έχει συναφθεί η 
σύμβαση. 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 
εκεί όπου ο καταναλωτής εύλογα 
αναμένει να τις βρει (π.χ. σε ευκρινή θέση
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 
την πρότερη και 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.

Or.en

Τροπολογία 375
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(47α) Οι κανόνες δεν πρέπει να 
καλύπτουν τυπικές εθνικές προϋποθέσεις 
όσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων ή 
άλλες τυπικές προϋποθέσεις σχετικά με 
τη γλώσσα της σύμβασης, για 
παράδειγμα, ή διατάξεις σχετικά με το 
περιεχόμενο ή τη διατύπωση των ρητρών 
των συμβάσεων για συγκεκριμένους 
τομείς.

Or.de

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να διατηρούν ή να καθορίζουν τις τυπικές 
προϋποθέσεις του γενικού δικαίου των συμβάσεων – όσον αφορά τη σύναψη των συμβάσεων 
π.χ. – οι οποίες δεν θεωρούνται ως διατάξεις που αφορούν την εικόνα της σύμβασης.

Τροπολογία 376
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49α) Συμπεραίνεται ότι οι ρήτρες που 
προβλέπουν αύξηση των τιμών έχουν 
καταχρηστικό χαρακτήρα καθώς σε μια 
τέτοια περίπτωση ο καταναλωτής δεν 
έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από 
τη σύμβαση και καθώς η τελική τιμή 
είναι πολύ υψηλή σε σχέση με τη 
συμφωνηθείσα τιμή. Αυτό δεν θα πρέπει 
ωστόσο να εμποδίζει τους ταξιδιωτικούς 
πράκτορες να μεταβάλλουν τις τιμές που 
έχουν συμφωνηθεί στη σύμβαση, υπό τις 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 4 παράγραφοι 4, 5 και 6 της 
οδηγίας 90/314/ΕΚ του Συμβουλίου.

Or.de
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Τροπολογία 377
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(50) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
δικαίου και να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, η οδηγία πρέπει να 
περιέχει δύο μη εξαντλητικούς 
καταλόγους καταχρηστικών όρων: το 
παράρτημα ΙΙ περιέχει έναν κατάλογο 
ρητρών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται, σε 
κάθε περίπτωση, καταχρηστικές και 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. Δεδομένου ότι οι κατάλογοι 
αυτοί δεν είναι εξαντλητικοί, μπορούν να 
συμπληρωθούν από τα κράτη μέλη, τα 
οποία έχουν το δικαίωμα να διατηρούν ή 
να εγκρίνουν διατάξεις που θα 
προστατεύουν περισσότερο τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, ούτως 
ώστε να θεωρούνται οι περισσότερες 
ρήτρες των συμβάσεων ως 
καταχρηστικές ή ως ρήτρες ο 
καταχρηστικός χαρακτήρας των οποίων 
τεκμαίρεται.

Or.fr

Τροπολογία 378
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(50) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
δικαίου και να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, η οδηγία πρέπει να 
περιέχει δύο μη εξαντλητικούς
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 τεκμαίρονται 
ως καταχρηστικές, εκτός εάν ο έμπορος 
αποδείξει το αντίθετο.

Or.en

Τροπολογία 379
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(50) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
δικαίου και να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, η οδηγία πρέπει να 
περιέχει δύο μη εξαντλητικούς
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 τεκμαίρονται 
ως καταχρηστικές, εκτός εάν ο έμπορος 
αποδείξει το αντίθετο.

Or.en
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Τροπολογία 380
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(50α) Η απαίτηση από τους καταναλωτές 
να αγοράσουν πρόσθετα εμπορεύματα ή 
υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στην 
τιμή της κύριας σύμβασης πρέπει να 
θεωρείται καταχρηστική. Επιπρόσθετες 
χρεώσεις, όπως πρόστιμα για παραβίαση 
συμβατικών ρητρών, θα πρέπει να 
θεωρούνται καταχρηστικές αν είναι 
σαφώς δυσανάλογες προς το κόστος που 
επιβάρυνε τον έμπορο.

Or.en

Τροπολογία 381
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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. Δεδομένου ότι τα μέτρα 
αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 382
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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. Δεδομένου ότι τα μέτρα 
αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

διαγράφεται

Or.el

Τροπολογία 383
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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. Δεδομένου ότι τα μέτρα 
αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων της παρούσας 
οδηγίας, πρέπει να θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που προβλέπεται στο άρθρο 5α της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ.

διαγράφεται
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Τροπολογία 384
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 385
Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

διαγράφεται
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αποδείξει το αντίθετο.

Or.fr

Τροπολογία 386
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

διαγράφεται

Or.el

Τροπολογία 387
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

διαγράφεται
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οποίες πρέπει να κρίνονται 
καταχρηστικές, εκτός εάν ο έμπορος έχει 
αποδείξει το αντίθετο.

Or.en

Τροπολογία 388
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 την εφαρμογή
καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις 
που συνάπτονται με τους καταναλωτές.

Or.el

Τροπολογία 389
Iliana Ivanova

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(55a) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους αρχές
έχουν το αναγκαίο επίπεδο συνεργασίας
με το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων
Καταναλωτών, ώστε να αντιδρούν στις 
διασυνοριακές υποθέσεις, ιδίως σε ό,τι 
αφορά εκκρεμούντα αιτήματα στα 
Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτών.

Or.en
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Τροπολογία 390
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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, 
μεταξύ άλλων μέσων, τη δυνατότητα 
άσκησης συλλογικής προσφυγής 
επανόρθωσης είτε ενώπιον δικαστηρίου 
είτε ενώπιον διοικητικής αρχής αρμόδιας 
για να αποφασίσει ως προς την καταγγελία 
ή να κινήσει την ενδεδειγμένη διαδικασία 
ενώπιον των δικαστηρίων.

Or.en

Τροπολογία 391
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 57 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(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 κίνησης διαδικασιών 
συλλογικής προστασίας και 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.
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Τροπολογία 392
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 59 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(59a) Ζητείται από την Επιτροπή να
υποβάλει προτάσεις περί συλλογικών 
επανορθώσεων υπέρ των καταναλωτών.

Or.en

Τροπολογία 393
Werner Langen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 60 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.de

Αιτιολόγηση

Καθώς, κατά πάσα πιθανότητα, είναι οι επιχειρηματίες εκείνοι που θα καταστούν υπεύθυνοι για 
την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να συμμετάσχουν 
στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα πιο κατάλληλα και εφικτά μέσα για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού - και όχι μόνο εκείνοι αλλά και τα κράτη μέλη που είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά της 
οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. 
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Τροπολογία 394
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 60 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(60) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει 
τον καταλληλότερο τρόπο για να 
εξασφαλίσει ότι όλοι οι καταναλωτές 
ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους στο 
σημείο πώλησης ή όπου αλλού και όπως 
είναι δυνατόν.

Or.el

Τροπολογία 395
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 63 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(63) Η επανεξέταση της παρούσας οδηγίας 
κρίνεται σκόπιμη, εάν εντοπιστούν 
προβλήματα όσον αφορά την προστασία 
των καταναλωτών και 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.

Or.el
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Τροπολογία 396
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 65 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(65) Καθώς οι στόχοι της παρούσας 
οδηγίας δεν μπορούν να επιτευχθούν 
επαρκώς μόνο από τα κράτη μέλη και 
μπορούν, συνεπώς, σε κάποιες 
περιπτώσεις 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.

Or.el

Τροπολογία 397
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or.fr
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Τροπολογία 398
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η
επίτευξη υψηλότερου επιπέδου
προστασίας των καταναλωτών, με την
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. 
Ταυτόχρονα, η αντικατάσταση τεσσάρων
υφιστάμενων οδηγιών από την παρούσα 
ενιαία οδηγία θα βοηθήσει στη 
διασάφηση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Επιπλέον, θα πρέπει να
υπάρξει προσέγγιση ορισμένων πτυχών
των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
για τις συμβάσεις μεταξύ καταναλωτών 
και εμπόρων.

Or.en

Τροπολογία 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

(δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)
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Αιτιολόγηση

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία 400
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Πρώτος και κύριος σκοπός της οδηγίας είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 1α
Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να διατηρούν 
ή να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο 
διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές 
που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, 
συμπεριλαμβανομένων περισσότερο ή 
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λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την 
εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί θα πρέπει να εναρμονισθούν κατά το δυνατόν πληρέστερα ώστε να εξασφαλισθεί 
στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη νομική ασφάλεια.

Τροπολογία 402
Kerstin Westphal

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) 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·

(1) κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο όσον 
αφορά τις νομικές πράξεις, ενεργεί για 
σκοπούς οι οποίοι είναι άσχετοι με τις 
εμπορικές, επιχειρηματικές
δραστηριότητές του, την 
αυτοαπασχόληση ή το επάγγελμά του·

Or.de

Αιτιολόγηση

Η έννοια της νομικής πράξης είναι ευρύτερη από εκείνη της σύμβασης, δεδομένου ότι δεν 
συμπεριλαμβάνει μόνον τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, αλλά και τη μονομερή νομική δράση.

Τροπολογία 403
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

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

κατά βάσιν άσχετοι με τις εμπορικές, 
επιχειρηματικές, βιοτεχνικές 
δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του·

β) Τα κράτη μέλη μπορούν να
διατηρήσουν ή να επεκτείνουν την 
εφαρμογή των κανόνων της παρούσας 
οδηγίας στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα 
που δεν είναι "καταναλωτές" υπό την 
έννοια του στοιχείου α).

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει, όπως συμβάνει ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη,
καταστάσεις στις οποίες ένας καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν ή συνάπτει σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών εν μέρει για προσωπικούς και εν μέρει για επαγγελματικούς λόγους (μεικτοί λόγοι), 
καθώς και πρόσωπα ή οντότητες που είναι στην ίδια θέση με εκείνην των καταναλωτών σε ό,τι 
αφορά την έλlειψη διαπραγματευτικής ικανότητας και ειδικών γνώσεων.

Τροπολογία 404
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(1) "καταναλωτής": κάθε φυσικό πρόσωπο, 
το οποίο όσον αφορά τις συμβάσεις που 
καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί 
κυρίως για σκοπούς οι οποίοι δεν 
συνδέονται με τις εμπορικές, 
επιχειρηματικές, βιοτεχνικές 
δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του·

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να 
διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας ώστε να καλύπτει τα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δεν 
είναι καταναλωτές υπό την έννοια της 
παρούσας οδηγίας.

Or.fr
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του καταναλωτή πρέπει να περιλαμβάνει τις καταστάσεις κατά τις οποίες ένας 
καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν ή συνάπτει σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας εν μέρει για 
προσωπική και εν μέρει για επαγγελματική χρήση. Εξάλλου, πολλά κράτη μέλη έχουν επιλέξει 
να εφαρμόσουν διατάξεις προστασίας των καταναλωτών σε άλλους φορείς (ΜΚΟ, μικρές 
επιχειρήσεις, κ.λπ.) και πρέπει να τους επιτραπεί να συνεχίσουν να το πράττουν.

Τροπολογία 405
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν
ή να επεκτείνουν την εφαρμογή των 
κανόνων της παρούσας οδηγίας στα 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δεν είναι 
"καταναλωτές" υπό την έννοια της 
προηγούμενης παραγράφου.

Or.en

Τροπολογία 406
Συλβάνα Ράπτη, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

1) "καταναλωτής": κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο για το οποίο προορίζονται τα 
προϊόντα ή οι υπηρεσίες που 
προσφέρονται στην αγορά ή το οποίο 
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εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές 
δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του·

κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή 
υπηρεσιών εφόσον αποτελεί τον τελικό 
αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και 
κάθε αποδέκτης του διαφημιστικού 
μηνύματος.·
Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να διατηρούν 
ή να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο 
διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές 
που καθορίζονται στο παρόν άρθρο, 
συμπεριλαμβανομένων περισσότερο ή 
λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την 
εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή.

Or.el

Τροπολογία 407
Morten Løkkegaard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν
ή να επεκτείνουν την εφαρμογή των 
κανόνων της παρούσας οδηγίας στα 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δεν είναι 
"καταναλωτές" υπό την έννοια της 
προηγούμενης παραγράφου.

Or.en
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Τροπολογία 408
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

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

Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν
ή να επεκτείνουν την εφαρμογή των 
κανόνων της παρούσας οδηγίας στα 
νομικά ή φυσικά πρόσωπα που δεν είναι 
"καταναλωτές" υπό την έννοια της 
προηγούμενης παραγράφου.

Or.en

Αιτιολόγηση

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a 
consumer buys a good or a service partly for personal and partly for professional purposes 
(mixed purpose). Therefore the Commission’s proposed text would have the result that a 
person who buys, for instance, a computer for mixed purposes (he works with it but also plays 
games or watches films on it) will not be considered a consumer and thus will not receive the 
protection provided by consumer legislation. The extension of consumer protection rules to 
such kind of “mixed purpose” contracts is however a reality in a number of member states 
(DE, DK, FI, SE, Norway). The Draft Common Frame of Reference (DCFR)1 does indeed 
broaden the protection to such “mixed purpose” transaction. In addition, many Member 
States currently extend consumer protection rules to other persons or entities that are in a 
similar position as consumers in terms of lack of bargaining power and expertise (NGOs, 
start up business etc). It is important to ensure that MS can maintain this under the proposed 
directive.

Τροπολογία 409
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

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

Or.en

Τροπολογία 410
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(1) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό 
πρόσωπο, το οποίο όσον αφορά τις 
συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία, δεν ενεργεί μέσα στο πλαίσιο των 
εμπορικών, επιχειρηματικών, 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων του ή του 
επαγγέλματός του·

Or.de

Αιτιολόγηση

Η ιδιότητα του καταναλωτή δεν θα πρέπει να εκπίπτει όταν κάποιο πρόσωπο συνάπτει κάποια 
σύμβαση που σχετίζεται με κάποιο τρόπο με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή 
επαγγελματική δραστηριότητά του, όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση αγοράς ενδυμάτων 
για την εργασία ή της αγοράς, με ιδιωτική δαπάνη, μιας καφετιέρας για το γραφείο: για αυτόν 
τον λόγο είναι ανάγκη να αντικατασταθεί η διατύπωση «για σκοπούς», με τη διατύπωση «μέσα 
στο πλαίσιο της άσκησης» στους ορισμούς τόσο του καταναλωτή όσο και του εμπόρου.
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Τροπολογία 411
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) "ευάλωτος καταναλωτής": ο
καταναλωτής που είναι ιδιαίτερα
ευάλωτος σε μια εμπορική πρακτική ή
ένα υποκείμενο προϊόν, μεταξύ άλλων
λόγω της ψυχικής ή σωματικής του
αναπηρίας, της ηλικίας ή της ευπιστίας 
του, με τρόπο τον οποίο μπορεί εύλογα να 
διαβλέψει ο έμπορος.

Or.en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ειδικές ανάγκες των ευάλωτων καταναλωτών.

Τροπολογία 412
Kerstin Westphal

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(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 δραστηριότητές του, την 
αυτοαπασχόληση ή το επάγγελμά του και 
κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ 
ονόματος ή για λογαριασμό του εμπόρου·

Or.de

(βλ. άρθρο 2, παράγραφος 1)
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Αιτιολόγηση

Καθώς πολλοί βιοτέχνες είναι αυτοαπασχολούμενοι, η διάκριση ανάμεσα στην 
αυτοαπασχόληση και την εξαρτημένη απασχόληση προσδίδει μεγαλύτερη σαφήνεια από ό, τι η 
αναφορά στη «βιοτεχνία», διότι έτσι μπορούν να καλυφθούν και άλλα ελεύθερα επαγγέλματα 
χωρίς να σχετίζονται απαραίτητα με τη βιοτεχνία.

Τροπολογία 413
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(2) "έμπορος": κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο και κάθε πρόσωπο που ενεργεί
στο όνομα ή για λογαριασμό του εμπόρου, 
ανεξαρτήτως αν αυτό είναι ιδιωτικό ή 
δημόσιο, 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 επάγγελμα του 
προσώπου αυτού, ανεξαρτήτως εάν το 
πρόσωπο αυτό προτίθεται να αποκομίσει 
κέρδος κατά την εξέλιξη αυτής της 
δραστηριότητας·

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός ενός εμπόρου πρέπει να καλύπτει και τα δημόσια όργανα.

Τροπολογία 414
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) "έμπορος": κάθε φυσικό ή νομικό (2) "έμπορος": κάθε φυσικό ή νομικό 
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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·

πρόσωπο, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, 
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·

Or.fr

Τροπολογία 415
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(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·, 
ανεξαρτήτως εάν είναι ιδιωτικό ή 
δημόσιο.

Or.en

Τροπολογία 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) «έμπορος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, το οποίο όσον αφορά τις 
συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα 

(2) «έμπορος»: κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, το οποίο όσον αφορά τις 
συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα 
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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·

οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι 
σχετίζονται με τις εμπορικές, 
επιχειρηματικές, βιοτεχνικές 
δραστηριότητές του ή το επάγγελμά του 
ακόμη και όταν τα παραπάνω 
κατατάσσονται στον δημόσιο τομέα.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 35.

Τροπολογία 417
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(2) "έμπορος": κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, και οποιοσδήποτε ενεργεί εξ 
ονόματος ή για λογαριασμό του εμπόρου, 
ανεξαρτήτως ιδιωτικού ή δημοσίου 
καθεστώτος, το οποίο όσον αφορά τις 
συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα 
οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι 
σχετίζονται με τις εμπορικές, 
επιχειρηματικές, βιοτεχνικές 
δραστηριότητες ή το επάγγελμα του 
συγκεκριμένου προσώπου, ανεξάρτητα 
από το αν το εν λόγω πρόσωπο 
προτίθεται να αποκτήσει κέρδη κατά την 
επιτέλεση αυτής της δραστηριότητάς του·

Or.en

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με την ισχύουσα οδηγία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και 
την ισχύουσα οδηγία σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 
φαίνεται ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει δημόσιους φορείς εντός του ορισμού του "εμπόρου". 
Αντιθέτως, το DCFR (σχέδιο κοινού πλαισίου αναφοράς) διευκρινίζει ότι και οι δημόσιοι 
φορείς μπορούν να θεωρηθούν ως επιχειρήσεις και ότι η πρόθεση για την απόκτηση κέρδους 
δεν είναι σχετική.
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Τροπολογία 418
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(2) «έμπορος»: κάθε φυσικό πρόσωπο, το 
οποίο όσον αφορά τις συμβάσεις που 
καλύπτει η παρούσα οδηγία, δεν ενεργεί 
μέσα στο πλαίσιο της άσκησης των 
εμπορικών, επιχειρηματικών, 
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων του ή του 
επαγγέλματός του·

Or.de

Αιτιολόγηση

Η ιδιότητα του καταναλωτή δεν θα πρέπει να εκπίπτει όταν κάποιο πρόσωπο συνάπτει κάποια 
σύμβαση που σχετίζεται με κάποιο τρόπο με την εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή 
επαγγελματική δραστηριότητά του, όπως, για παράδειγμα, στην περίπτωση αγοράς ενδυμάτων 
για την εργασία ή της αγοράς, με ιδιωτική δαπάνη, μιας καφετιέρας για το γραφείο: για αυτόν 
τον λόγο είναι ανάγκη να αντικατασταθεί η διατύπωση «για σκοπούς», με τη διατύπωση «μέσα 
στο πλαίσιο της άσκησης» στους ορισμούς τόσο του καταναλωτή όσο και του εμπόρου.

Τροπολογία 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Lara
Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) «εμπόρευμα»: κάθε υλικό κινητό 
αντικείμενο πλην των αντικειμένων τα 
οποία πωλούνται στα πλαίσια μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλων 
δικαστικών μέτρων. Το νερό και το 
φυσικό αέριο πρέπει επίσης να 
θεωρούνται ως «εμπορεύματα» κατά την 
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έννοια της παρούσας οδηγίας, εφόσον 
διατίθενται προς πώληση σε 
περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη 
ποσότητα·

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 36. Βλ. τροπολογία στο 
άρθρο 2, παράγραφος 4.

Τροπολογία 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) «υπηρεσία»: κάθε εργασία ή άλλη 
υπηρεσία οποιουδήποτε είδους η οποία 
παρέχεται από τον έμπορο στον 
καταναλωτή έναντι πληρωμής·

Or.de

Τροπολογία 421
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(3) "σύμβαση πώλησης": κάθε σύμβαση με 
αντικείμενο τη μεταφορά ιδιοκτησίας 
ενός αγαθού, είτε άμεσα κατά τη σύναψη 
σύμβασης είτε εκ των υστέρων, βάσει της 
οποίας ο έμπορος δεσμεύεται να 
παραδώσει ένα αγαθό στον καταναλωτή, 
ο οποίος αναλαμβάνει να πληρώσει το 
αντίτιμο·
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Or.fr

Τροπολογία 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Sandra Kalniete, Lara
Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(3) «σύμβαση πώλησης»: κάθε σύμβαση 
με την οποία ο έμπορος εκχωρεί στον 
καταναλωτή την κυριότητα ενός 
προϊόντος σύμφωνα με την ισχύουσα 
εθνική νομοθεσία, ή αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να εκχωρήσει αυτή την 
κυριότητα, και με την οποία ο 
καταναλωτής δεσμεύεται να καταβάλει 
το αντίτιμο. Ως συμβάσεις πώλησης 
νοούνται στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας και οι συμβάσεις σχετικά με την 
παράδοση εμπορευμάτων που πρόκειται 
να κατασκευαστούν ή να παραχθούν·

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 38. Για την δεύτερη 
περίοδο του άρθρου 2, παράγραφος 3, βλ. τροπολογία του άρθρου 21, παράγραφος 2· το 
κείμενο κατά τ’ άλλα έχει ελαφρά τροποποιηθεί.

Τροπολογία 423
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) "σύμβαση πώλησης": κάθε σύμβαση 
για την πώληση εμπορευμάτων από τον 
έμπορο στον καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 

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

συμβάσεων μεικτού σκοπού, που έχουν ως 
αντικείμενο τόσο την παροχή 
εμπορευμάτων όσο και υπηρεσιών·

Or.en

Αιτιολόγηση

Οπωσδήποτε τα ένδικα μέσα για την παροχή υπηρεσιών είναι διαφορετικά από εκείνα για την 
πώληση εμπορευμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μία περιεκτική και σε αρχές 
στηριζόμενη οδηγία πλαίσιο θα πρέπει να καλύψει όλες τις μορφές των "συμβάσεων πώλησης", 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών.

Τροπολογία 424
Kerstin Westphal

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) «εμπόρευμα»: κάθε υλικό κινητό 
αντικείμενο σε κάθε κατάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
πωλούνται κατά αριθμητική ποσότητα, 
όγκο ή βάρος και των ψηφιακών 
προϊόντων.

Or.de

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη τα ψηφιακά προϊόντα είναι δυνατή τόσο η ευκολότερη εφαρμογή της εν 
λόγω οδηγίας στον τομέα του λογισμικού όσο και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της 
νομοθεσίας επί των πωλήσεων.

Τροπολογία 425
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) "εμπόρευμα": κάθε υλικό κινητό (4) "εμπόρευμα" κάθε υλικό ή άυλο 
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αντικείμενο πλην: αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένου του 
ύδατος, του αερίου και της ηλεκτρικής 
ενέργειας, πλην των εμπορευμάτων που 
πωλούνται στο πλαίσιο μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλων 
δικαστικών μέτρων.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των "εμπορευμάτων" θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει άυλα αντικείμενα, όπως 
προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου (software, μουσική, κ.λπ.). Επιπλέον, το αέριο, η ηλεκτρική 
ενέργεια και το νερό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται διότι ο αποκλεισμός τους δεν μπορεί να 
διατηρηθεί σε ένα πλαίσιο όπου τα παραδοσιακά δημόσια μονοπώλια διαλύονται και ιδιωτικές 
οντότητες εισέρχονται στις αγοράς.

Τροπολογία 426
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) "εμπόρευμα": κάθε υλικό κινητό 
αντικείμενο πλην:

(4) "εμπόρευμα": κάθε υλικό κινητό 
αντικείμενο, είτε είναι

- άυλο, όταν ο καταναλωτής λαμβάνει τη 
δυνατότητα μόνιμης χρήσης ή με τρόπο 
παρόμοιο προς την υλική κατοχή ενός 
προϊόντος·
- ή υλικό, πλην:

Or.fr

Τροπολογία 427
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) "εμπόρευμα": κάθε υλικό κινητό (4) "εμπόρευμα": κάθε υλικό ή άυλο 
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αντικείμενο πλην: κινητό αντικείμενο πλην:

Or.en

Τροπολογία 428
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) "εμπόρευμα": κάθε υλικό κινητό
αντικείμενο πλην:

(4) "εμπόρευμα" κάθε υλικό ή άυλο 
αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένου του 
ύδατος, του αερίου και της ηλεκτρικής 
ενέργειας, πλην των εμπορευμάτων που 
πωλούνται στο πλαίσιο μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλων 
δικαστικών μέτρων.

Or.en

Τροπολογία 429
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) "εμπόρευμα": κάθε υλικό κινητό 
αντικείμενο πλην:

(4) "εμπόρευμα": κάθε υλικό ή άυλο 
κινητό αντικείμενο πλην:

Or.en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των εμπορευμάτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και άυλα αντικείμενα, έτσι ώστε 
οι διατάξεις σχετικά με εγγυήσεις για την έλλειψη συμβατότητας να μπορούν να εφαρμόζονται 
και στην περίπτωση των προϊόντων ψηφιακού περιεχομένου. Η τηλεφόρτωση των 
περισσότερων ψηφιακών εμπορευμάτων για να χρησιμοποιούνται σε μόνιμη βάση αποτελεί μια 
εφάπαξ συναλλαγή έναντι πληρωμής, σύμφωνα με την οποία ο καταναλωτής λαμβάνει ψηφιακά 
αρχεία για μόνιμη χρήση. Το σχήμα με το οποίο παρουσιάζεται ή αγοράζεται ένα προϊόν δεν θα 
πρέπει να αποτελεί θέμα σε ό,τι αφορά την προστασία του καταναλωτή: οι καταναλωτές θα 
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πρέπει να προστατεύονται εξίσου online και off-line.

Τροπολογία 430
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) "εμπόρευμα": κάθε υλικό κινητό
αντικείμενο πλην:

(4) "εμπόρευμα" κάθε υλικό ή άυλο 
αντικείμενο, συμπεριλαμβανομένου του 
ύδατος, του αερίου και της ηλεκτρικής 
ενέργειας, πλην των εμπορευμάτων που 
πωλούνται στο πλαίσιο μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλων 
δικαστικών μέτρων.

Or.en

Τροπολογία 431
Kerstin Westphal

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 432
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 433
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 434
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 435
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 436
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Το νερό και το αέριο θα πρέπει να συμπεριληφθούν επειδή ο αποκλεισμός τους δεν μπορεί να 
διατηρηθεί σε ένα πλαίσιο όπου τα παραδοσιακά δημόσια μονοπώλια διαλύονται και ιδιωτικές 
οντότητες εισέρχονται στις αγορές.

Τροπολογία 437
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 438
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 439
Kerstin Westphal

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ηλεκτρικής ενέργειας· διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 440
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ηλεκτρικής ενέργειας· διαγράφεται

Or.en

Αιτιολόγηση

Η ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να συμπεριληφθεί επειδή ο αποκλεισμός της δεν μπορεί να 
διατηρηθεί σε ένα πλαίσιο όπου τα παραδοσιακά δημόσια μονοπώλια διαλύονται και ιδιωτικές 



AM\836026EL.doc 151/265 PE450.954v01-00

EL

οντότητες εισέρχονται στις αγορές.

Τροπολογία 441
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ηλεκτρικής ενέργειας· διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 442
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ηλεκτρικής ενέργειας· διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 443
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) ηλεκτρικής ενέργειας· διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 40.

Τροπολογία 445
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) "σύμβαση παροχής υπηρεσιών": κάθε 
σύμβαση με αντικείμενο την παροχή μιας 
υπηρεσίας από έναν έμπορο σε έναν 
καταναλωτή·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η εξ ορισμού αναφορά στη σύμβαση πώλησης είναι υπερβολικά γενική. Απλούστευση και 
διασάφηση στη σύνταξη.

Τροπολογία 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «μικτή σύμβαση»: κάθε σύμβαση η 
οποία περιλαμβάνει στοιχεία τόσο 
σχετικά με την παροχή υπηρεσιών όσο 
και σχετικά με την παράδοση αγαθών·

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 41.

Τροπολογία 447
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) «συμβάσεις εφοδιασμού»: συμβάσεις 
πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για τον 
εφοδιασμό με φυσικό αέριο ή νερό, 
εφόσον δεν διατίθενται προς πώληση σε 
περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη 
ποσότητα, και για τον εφοδιασμό με 
ηλεκτρική ενέργεια·

Or.de

Αιτιολόγηση

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.
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Τροπολογία 448
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

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

Or.en

Αιτιολόγηση

Για λόγους αποσαφήνισης θα πρέπει να αναφερθεί ότι και η έναρξη της διαδικασίας για τη 
σύναψη της σύμβασης θεωρείται ως εξ αποστάσεως σύμβαση (π.χ. αν κάποιος παραγγέλλει ένα 
προϊόν τηλεφωνικώς αλλά πηγαίνει και το παίρνει στο κατάστημα).

Τροπολογία 449
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(6) "εξ αποστάσεως σύμβαση": κάθε 
σύμβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών 
που συνάπτεται μεταξύ ενός εμπόρου και 
ενός καταναλωτή, χωρίς την ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία των δύο μερών, τα 
οποία για τη σύναψη της σύμβασης 
χρησιμοποιούν αποκλειστικά ένα ή 
περισσότερο μέσα επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως·

Or.fr
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Τροπολογία 450
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(6) «εξ αποστάσεως σύμβαση»: κάθε 
σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ εμπόρου 
και καταναλωτή για την παράδοση 
εμπορεύματος ή την παροχή υπηρεσίας 
στο πλαίσιο οργανωμένου συστήματος εξ 
αποστάσεως πωλήσεων ή παροχής 
υπηρεσιών, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική 
παρουσία του εμπόρου και του 
καταναλωτή πριν από ή κατά τη σύναψη 
της σύμβασης αλλά με την αποκλειστική 
χρήση ενός ή περισσότερων μέσων 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως·

Or.de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να καθιστά σαφές ότι η έλλειψη ταυτόχρονης φυσικής παρουσίας και η 
αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως δεν ισχύει μόνο 
κατά τη σύναψη ίδιας της σύμβασης· ούτε και πριν από τη σύναψη της σύμβασης θα είχε σταθεί 
δυνατό να υπάρξει προσωπική επαφή και προσωπική συνεννόηση. Είναι σύνηθες φαινόμενο η 
πραγματική σύναψη της σύμβασης να πραγματοποιείται χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία 
των μερών, καθώς και με τη χρήση μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως.

Τροπολογία 451
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(6) "εξ αποστάσεως σύμβαση": κάθε 
σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ εμπόρου 
και καταναλωτή για την παράδοση 
εμπορεύματος ή την παροχή υπηρεσίας 
στο πλαίσιο οργανωμένου συστήματος
πωλήσεων εξ αποστάσεων, ή παροχής 
υπηρεσιών, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική 
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παρουσία του εμπόρου και του 
καταναλωτού κατά τη σύναψη της 
σύμβασης αλλά με την αποκλειστική 
χρήση ενός ή περισσότερων μέσων 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως·

Or.en

Τροπολογία 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «μέσο 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·

(7) «μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως»: 
κάθε μέσο το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη 
και ταυτόχρονη παρουσία του προμηθευτή 
και του καταναλωτή, στο πλαίσιο της 
σύναψης σύμβασης μεταξύ τους·

Or.de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να καταστεί πιο ακριβής, έτσι ώστε το μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως να 
χρησιμοποιείται σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης, και να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι, 
κατά κανόνα, στις εξ αποστάσεως πωλήσεις, η αποδοχή της σύμβασης πραγματοποιείται κατά 
την παράδοση.

Τροπολογία 453
Olga Sehnalová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8) "σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος":

8) "σύμβαση εκτός μόνιμου εμπορικού 
καταστήματος":

(Η τροπολογία αυτή εφαρμόζεται σε 
ολόκληρο το κείμενο.)
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Αιτιολόγηση

Προτείνω να προστεθεί η λέξη "μόνιμο" στη φράση "εμπορικό κατάστημα" σε ολόκληρο το 
κείμενο της οδηγίας. Έτσι θα μπορούσε να ξεπεραστεί η τρέχουσα πρακτική να δηλώνεται στην 
αρμόδια αρχή εγγραφής τόπος εγκατάστασης μόνο για μία ή για λίγες μέρες κατά τις οποίες 
πραγματοποιείται κάποια επίδειξη (π.χ. σε αίθουσα εστίασης, σε κρουαζιερόπλοιο ή 
ενδεχομένως όταν γίνεται η επίδειξη εμπορευμάτων σε διαδρόμους εμπορικών κέντρων).

Τροπολογία 454
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος»:

(8) «σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος»: κάθε σύμβαση που 
συνάπτεται μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή για την παράδοση 
εμπορεύματος ή την παροχή υπηρεσίας,
α) η οποία συνάπτεται εκτός εμπορικού 
καταστήματος με ταυτόχρονη φυσική 
παρουσία του καταναλωτή και του 
εμπόρου ή για την οποία ο καταναλωτής 
έχει κάτω από τις ίδιες συνθήκες προβεί 
σε κάποια προσφορά, εκτός και εάν ο 
ίδιος ο καταναλωτής είναι εκείνος που 
δρομολόγησε την επαγγελματική σχέση με 
σκοπό τη σύναψη του συμβολαίου, ή
β) η οποία συνάπτεται με ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία του καταναλωτή και 
του εμπόρου στο εμπορικό κατάστημα, ή 
για την οποία ο καταναλωτής υπέβαλε 
προσφορά στο εμπορικό κατάστημα αφού 
προσεγγίστηκε στο δρόμο προσωπικά και 
ατομικά και πείστηκε να εισέλθει στο 
εμπορικό κατάστημα, ή
γ) η οποία συνάπτεται με ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία του καταναλωτή και 
του εμπόρου στο εμπορικό κατάστημα 
κατά τη διάρκεια εκδρομής που συνιστά 
πρωτοβουλία εμπόρου ή τρίτου μέρους 
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που εργάζεται μαζί του με σκοπό την 
προώθηση και πώληση προϊόντων, ή για 
την οποία ο καταναλωτής προέβη σε 
προσφορά κάτω από τις ίδιες συνθήκες·

Or.de

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια εξαίρεση από τη βασική αρχή του δικαίου των συμβάσεων, σύμφωνα με την 
οποία οι συμβάσεις πρέπει να τηρούνται, με την παροχή του δικαιώματος για υπαναχώρηση, και 
η οποία μπορεί να είναι πειστική μόνο εάν υπάρχει ειδική αιτιολόγηση, όπως π.χ. η περίπτωση 
που οι καταναλωτές έχουν βρεθεί προ εκπλήξεως μετά από αυτόκλητη κατ’οίκον επίσκεψη ή 
στον δρόμο. Οι καταναλωτές δεν έχουν αιφνιδιαστεί εάν είναι οι ίδιοι εκείνοι που ζήτησαν από 
τους εμπόρους να τους επισκεφθούν ή εάν είναι οι ίδιοι εκείνοι που έλαβαν την πρωτοβουλία 
για τη συναλλαγή.

Τροπολογία 455
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος»:

(8) «σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος»: κάθε σύμβαση που 
συνάπτεται μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή για την παράδοση 
εμπορεύματος ή την παροχή υπηρεσίας,

Or.de

Τροπολογία 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) "σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος":

(8) "σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος": κάθε σύμβαση που 
συνάπτεται μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή για την παράδοση 
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εμπορεύματος ή την παροχή υπηρεσίας·

Or.en

Τροπολογία 457
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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

(α) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών που συνάπτεται εκτός 
εμπορικού καταστήματος με ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία του εμπόρου και του 
καταναλωτή, ακόμη και αν έχει προηγηθεί 
προσφορά από τον καταναλωτή ή

Or.fr

Αιτιολόγηση

Απλούστευση και διασάφηση στη σύνταξη.

Τροπολογία 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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

(α) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών που συνάπτεται εκτός 
εμπορικού καταστήματος με ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία του εμπόρου και του 
καταναλωτή, ακόμη και αν έχει προηγηθεί 
προσφορά από τον καταναλωτή ή
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Or.fr

Αιτιολόγηση

Απλούστευση της πρότασης της Επιτροπής.

Τροπολογία 459
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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

(α) 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

Or.de

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας αυτής είναι να αντικαταστήσει την προηγούμενη διατύπωση του 
άρθρου 2 σημείο 8 στοιχείο α. Κατά τα άλλα εξακολουθεί να ισχύει η τροπολογία αριθ. 44.

Τροπολογία 460
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών κατά τη διάρκεια μιας 
εκδρομής που οργανώνεται από τον 
έμπορο εκτός εμπορικού καταστήματος, ή 
κατά τη διάρκεια επίσκεψης του εμπόρου 
στο σπίτι του καταναλωτή ή στο σπίτι 
ενός άλλου καταναλωτή ή στον τόπο 
εργασίας του καταναλωτή, όταν η 
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επίσκεψη δεν πραγματοποιείται κατόπιν 
εκφρασμένου αιτήματος του 
καταναλωτή·

Or.en

Αιτιολόγηση

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from 
business premises is not appropriate. The special situation consumers face when negotiating 
with a salesman door-to-door or within their own home cannot be applied to every business 
contact in the public arena and/or away from business premises. This extension of the scope 
and the associated information and formal requirements would especially burden the street 
sale of individual magazines and newspapers. Against this background the current definition 
of ‘off-premises contracts’ in the Doorstep Selling Directive should be maintained.

Τροπολογία 461
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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

(α) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών που συνάπτεται ανάμεσα στον 
έμπορο και τον καταναλωτή, την οποία ο 
καταναλωτής πείστηκε να συνάψει μέσω 
διαπραγματεύσεων με τον ίδιο και 
παρουσία του ίδιου, οι οποίες ξεκίνησαν ή 
πραγματοποιήθηκαν από τον έμπορο 
εκτός εμπορικού καταστήματος ή σε 
κάποια ψυχαγωγική εκδήλωση·

Or.de

Αιτιολόγηση

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat.
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.
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Τροπολογία 462
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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

(α) που συνάπτεται εκτός εμπορικού 
καταστήματος με ταυτόχρονη φυσική 
παρουσία του εμπόρου και του 
καταναλωτή σε κάποια από τις παρακάτω 
καταστάσεις ή για την οποία έγινε 
προσφορά από τον καταναλωτή κάτω από 
τις ίδιες συνθήκες:

Or.de

Τροπολογία 463
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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

(α) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών που συνάπτεται εκτός 
εμπορικού καταστήματος με ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία του εμπόρου και του 
καταναλωτή στο χώρο εργασίας του 
καταναλωτή ή στην κατοικία του ίδιου ή 
κάποιου άλλου καταναλωτή, εκτός και αν 
η επίσκεψη δεν πραγματοποιείται 
κατόπιν ρητού αιτήματος του 
καταναλωτή. Εξαιρούνται οι συμβάσεις 
που σύμφωνα με τις διατάξεις των 
κρατών μελών επικυρώνονται από 
δημόσιο φορέα ο οποίος δεσμεύεται από 
το νόμο για ανεξαρτησία και αμεροληψία 
και πρέπει να διασφαλίζει, παρέχοντας 
πλήρεις νομικές εξηγήσεις, ότι ο 
καταναλωτής συνάπτει τη σύμβαση μετά 
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από ώριμη σκέψη και με γνώση των 
συνεπειών του νόμου·

Or.de

Τροπολογία 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) η οποία συνάπτεται εκτός εμπορικού 
καταστήματος με ταυτόχρονη φυσική 
παρουσία του εμπόρου και του 
καταναλωτή ή, εκτός αν ο ίδιος ο 
καταναλωτής έχει συνάψει την 
επιχειρηματική σύμβαση με τον έμπορο ή 
τον πράκτορά του με σκοπό τη σύναψη 
της σύμβασης, ή

Or.en

Τροπολογία 465
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών που συνάπτεται

- κατά τη διάρκεια ταξιδίου που
οργανώνεται από τον έμπορο εκτός του
εμπορικού καταστήματος, ή
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- κατά τη διάρκεια επίσκεψης του 
εμπόρου στο σπίτι του καταναλωτή ή σε 
αυτός ενός άλλου καταναλωτή ή στον 
τόπο εργασίας του καταναλωτή, όταν η 
επίσκεψη δεν πραγματοποιείται κατόπιν 
εκφρασμένου αιτήματος του 
καταναλωτή.

Or.en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός (άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 8, επιμέρους στοιχεία α, β, γ και δ) θα 
απέκλειε ανακαινίσεις και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, όταν ο καταναλωτής έχει προσκαλέσει 
τον έμπορο σπίτι του να εκτιμήσει και να σχεδιάσει ανακαίνιση και η σύμβαση έχει συναφθεί 
εκεί, ως "σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος". Θα ήταν παράλογο να εφαρμοστούν στην 
προκειμένη περίπτωση δικαιώματα υπαναχώρησης κ.λπ. που κατά τα άλλα εφαρμόζονται σε 
συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

Τροπολογία 466
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α – υποσημείο i (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) στον χώρο εργασίας του καταναλωτή ή 
στην ιδιωτική του κατοικία, εκτός και 
εάν ο καταναλωτής έχει ζητήσει κατόπιν 
ιδίας πρωτοβουλίας την επίσκεψη του 
εμπόρου,

Or.de

Τροπολογία 467
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α – υποσημείο ii (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) σε κάποια ψυχαγωγική δραστηριότητα 
που πραγματοποιεί ο έμπορος ή κάποιο 
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τρίτο μέρος με σκοπό μεταξύ άλλων και 
το συμφέρον του εμπόρου ή

Or.de

Τροπολογία 468
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α – υποσημείο iii (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) σε μέσα μεταφοράς ή σε κάποιον 
χώρο με δημόσια πρόσβαση

Or.de

Τροπολογία 469
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο α – υποσημείο i (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) «Καθημερινές συναλλαγές»
Ο συμβάσεις πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών στις οποίες κατά κανόνα η 
σύμβαση εφαρμόζεται πλήρως αμέσως 
μετά από τη σύναψή της.

Or.de

Τροπολογία 470
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

διαγράφεται

Or.de

Αιτιολόγηση

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat.
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Τροπολογία 471
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(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 με εξαίρεση 
τις συμβάσεις η γνησιότητα των οποίων 
πιστοποιείται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των κρατών μελών, από δημόσιο 
λειτουργό που υποχρεούται εκ του νόμου 
να είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος 
και να διασφαλίζει, βάσει λεπτομερών 
πληροφοριών νομικής φύσεως, ότι ο 
καταναλωτής συνάπτει τη σύμβαση 
κατόπιν ωρίμου σκέψεως και έχοντας
πλήρη επίγνωση της νομικής της 
εμβέλειας (δημόσιο έγγραφο).

Or.en

Αιτιολόγηση

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the specific context in which they 
are concluded, given the participation of a public official, guarantee to reach the objectives 
envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and 
guaranteeing that he/she is provided with detailed information. Consequently, it is not 
appropriate to include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach 
on the national systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment 
also corresponds to the EC acquis.

Τροπολογία 473
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής β) που συνάπτεται σε εμπορικό 
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υπηρεσιών που συνάπτεται σε εμπορικό 
κατάστημα, αλλά η διαπραγμάτευσή της 
έγινε εκτός εμπορικού καταστήματος με 
την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του 
εμπόρου και του καταναλωτή·

κατάστημα, την οποία ωστόσο ο 
καταναλωτής παροτρύνθηκε να συνάψει 
μετά από διαπραγματεύσεις υπό τις 
συνθήκες που ορίζονται στο στοιχείο α.

Or.de

Τροπολογία 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(β) η οποία συνάπτεται σε εμπορικό 
κατάστημα, αλλά τα βασικά της στοιχεία 
καθορίστηκαν εκτός εμπορικού 
καταστήματος με την ταυτόχρονη φυσική 
παρουσία του εμπόρου και του 
καταναλωτή·

Αυτό αποκλείει συμβάσεις η γνησιότητα 
των οποίων πιστοποιείται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των κρατών μελών, από 
δημόσιο λειτουργό.

Or.en

Τροπολογία 475
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(β) κάθε σύμβαση προσφοράς 
εμπορευμάτων ή υπηρεσιών εκτός από 
εκείνες που αφορούν περιπτώσεις στις 
οποίες ο καταναλωτής ζήτησε την 
επίσκεψη του εμπόρου·
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Or.en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός (άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 8, επιμέρους στοιχεία α, β, γ και δ) θα 
απέκλειε ανακαινίσεις και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, όταν ο καταναλωτής έχει προσκαλέσει 
τον έμπορο σπίτι του να εκτιμήσει και να σχεδιάσει ανακαίνιση και η σύμβαση έχει συναφθεί 
εκεί, ως "σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος". Θα ήταν παράλογο να εφαρμοστούν στην 
προκειμένη περίπτωση δικαιώματα υπαναχώρησης κ.λπ. που κατά τα άλλα εφαρμόζονται σε 
συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

Τροπολογία 476
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο 
καταναλωτής υπέβαλε προσφορά υπό 
συνθήκες ανάλογες με τις συνθήκες της 
υποπαραγράφου α ή της υποπαραγράφου 
β, έστω και αν η υποβολή της προσφοράς 
δεν δέσμευε τον καταναλωτή μέχρι την 
αποδοχή της από τον έμπορο.

Or.en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός (άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 8, επιμέρους στοιχεία α, β, γ και δ) θα 
απέκλειε ανακαινίσεις και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, όταν ο καταναλωτής έχει προσκαλέσει 
τον έμπορο σπίτι του να εκτιμήσει και να σχεδιάσει ανακαίνιση και η σύμβαση έχει συναφθεί 
εκεί, ως "σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος". Θα ήταν παράλογο να εφαρμοστούν στην 
προκειμένη περίπτωση δικαιώματα υπαναχώρησης κ.λπ. που κατά τα άλλα εφαρμόζονται σε 
συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

Τροπολογία 477
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) οιαδήποτε προσφορά την οποία 
υπέβαλε ο καταναλωτής βάσει 
συμβάσεως υπό συνθήκες ανάλογες με τις 
συνθήκες της υποπαραγράφου α ή της 
υποπαραγράφου β σε περίπτωση που ο 
καταναλωτής δεσμεύεται από την 
προσφορά του.

Or.en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο ορισμός (άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 8, επιμέρους στοιχεία α, β, γ και δ) θα 
απέκλειε ανακαινίσεις και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες, όταν ο καταναλωτής έχει προσκαλέσει 
τον έμπορο σπίτι του να εκτιμήσει και να σχεδιάσει ανακαίνιση και η σύμβαση έχει συναφθεί 
εκεί, ως "σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος". Θα ήταν παράλογο να εφαρμοστούν στην 
προκειμένη περίπτωση δικαιώματα υπαναχώρησης κ.λπ. που κατά τα άλλα εφαρμόζονται σε 
συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος.

Τροπολογία 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών που συνάπτεται με 
οποιοδήποτε μέσο μετά τη σύναψη 
σύμβασης πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών στο πλαίσιο των (α) ή (β) 
ανωτέρω, μεταξύ του ιδίου εμπόρου και 
καταναλωτή και με αντικείμενο τα ίδια 
προϊόντα.

Or.en
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Τροπολογία 479
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών που συνάπτεται κατά τη 
διάρκεια του ταξιδίου του εμπόρου με 
σκοπό την προώθηση και την πώληση 
εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που 
αποκτήθηκαν από τον καταναλωτή.

Or.en

Τροπολογία 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) Οι συμβάσεις οι οποίες, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των κρατών μελών, 
επικυρώνονται από δημόσιο λειτουργό, 
εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην αιτιολογική σκέψη 14.

Τροπολογία 481
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) εξαιρούνται οι συμβάσεις 
καθημερινών συναλλαγών αξίας 
κατώτερης των 60 ευρώ οι οποίες 
εφαρμόζονται από τον έμπορο αμέσως 
μετά από τη σύναψή τους.

Or.de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση των καθημερινών συναλλαγών χαμηλής αξίας οι υποχρεώσεις παροχής 
ενημέρωσης θα δημιουργούσαν σημαντικό φόρτο για τις επιχειρήσεις, χωρίς να είναι 
πραγματικά αναγκαία για την προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία 482
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) "εμπορικό κατάστημα": (9) "εμπορικό κατάστημα": κάθε ακίνητος 
ή κινητός χώρος λιανικής πώλησης, 
συμπεριλαμβανομένων των εποχιακών 
χώρων λιανικής πώλησης, όπου ο 
έμπορος πραγματοποιεί τη 
δραστηριότητά του σε μόνιμη βάση 

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος θα πρέπει να εφαρμόζονται και σε 
λαϊκές αγορές και εκθέσεις, κυρίως για το λόγο ότι οι καταναλωτές βρίσκονται συχνά κάτω από 
ψυχολογική πίεση και πείθονται από τον έμπορο, ο οποίος προσφέρει ειδικές συνθήκες 
"επιτόπου".
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Τροπολογία 483
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 484
Kerstin Westphal

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 485
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται



PE450.954v01-00 174/265 AM\836026EL.doc

EL

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος θα πρέπει να εφαρμόζονται και σε 
λαϊκές αγορές και εκθέσεις, κυρίως για το λόγο ότι οι καταναλωτές βρίσκονται συχνά κάτω από 
ψυχολογική πίεση και πείθονται από τον έμπορο, ο οποίος προσφέρει ειδικές συνθήκες 
"επιτόπου".

Τροπολογία 486
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 487
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en
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Τροπολογία 488
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 489
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.fr

Τροπολογία 490
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(11) «εγγράφως»: ανακοίνωση των 
γνωστοποιήσεων ή των πληροφοριών σε 
χαρτί. Κάθε διαβίβαση δια της 
ηλεκτρονικής οδού που επιτρέπει τη 
μόνιμη αποθήκευση σε σταθερό 
εναπόθεμα προσβάσιμο στον παραλήπτη 
θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί 
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«εγγράφως».
(Όλες οι τρέχουσες διατάξεις της οδηγίας 
σχετικά με τα σταθερά εναποθέματα πρέπει 
να αλλάξουν έτσι ώστε αναφέρουν τον όρο 
«εγγράφως».

Or.de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του επιρρήματος «εγγράφως» λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι στην πράξη οι 
πληροφορίες αποστέλλονται όχι μόνο σε χαρτί αλλά και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η 
προσέγγιση αυτή συμμορφώνεται με εκείνη των συμφωνιών σχετικά με τη δικαιοδοσία που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 του κανονισμού του αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου 
για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις.

Τροπολογία 491
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(12) "προϊόν": κάθε εμπόρευμα ή 
υπηρεσία·

Or.en

Τροπολογία 492
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) "δημόσιος πλειστηριασμός": μέθοδος 
πώλησης κατά την οποία τα εμπορεύματα 
προσφέρονται από τον έμπορο σε 
καταναλωτές οι οποίοι συμμετέχουν ή 

(16) "δημόσιος πλειστηριασμός": μέθοδος 
πώλησης κατά την οποία τρίτο πρόσωπο, 
που δρα ως εντολοδόχος του εμπόρου, 
προτείνει ένα αγαθό ή μία υπηρεσία μέσω 



AM\836026EL.doc 177/265 PE450.954v01-00

EL

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·

μιας ανταγωνιστικής διαφανούς 
διαδικασίας προσφορών, στην οποία 
συμμετέχουν ή έχουν τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν οι καταναλωτές. Ο 
εντολοδόχος παρεμβαίνει στη σύναψη της 
σύμβασης πώλησης ή της παροχής 
υπηρεσιών κατακυρώνοντας τα αγαθά ή 
τις υπηρεσίες στον πλειοδότη κατά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας·

Or.fr

Τροπολογία 493
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 16 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(16) μέθοδος πώλησης κατά την οποία τα 
εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες 
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· "παραγωγός":

Or.en

Τροπολογία 494
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) "εμπορική εγγύηση": κάθε ανάληψη 
υποχρέωσης εκ μέρους του εμπόρου ή του 
παραγωγού (ο "εγγυητής") προς τον 

(18) "εμπορική εγγύηση": κάθε ανάληψη 
υποχρέωσης εκ μέρους του εμπόρου ή του 
παραγωγού (ο "εγγυητής") προς τον 
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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·

καταναλωτή, επιπλέον των νομικών του 
υποχρεώσεων σχετικά με την εγγύηση 
συμμόρφωσης, για επιστροφή του 
καταβληθέντος τιμήματος ή για 
αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καθ' 
οιονδήποτε τρόπο των εμπορευμάτων σε 
περίπτωση που αυτά δεν ικανοποιούν τις 
προδιαγραφές ή οποιοδήποτε άλλη 
απαίτηση πέραν της συμμόρφωσης που 
αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή 
στη σχετική διαφήμιση και που είναι 
διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της Επιτροπής δεν είναι αποδεκτός όπως έχει, διότι συγχέει την εμπορική εγγύηση με 
την εγγύηση συμμόρφωσης, μολονότι η εμπορική εγγύηση είναι μία σύμβαση βάσει της οποίας ο 
έμπορος υποχρεούται έναντι του καταναλωτή, πέραν των νομικών υποχρεώσεών του σχετικά με 
την εγγύηση συμμόρφωσης. Η εμπορική εγγύηση μπορεί, λοιπόν, να καλύπτει και άλλα θέματα 
σχετικά με τη συναλλαγή, όπως την παράδοση, την απαλλαγή από τα έξοδα για τον υπολογισμό 
της δαπάνης που συνδέεται με την αγορά του αγαθού κ.λπ.

Τροπολογία 495
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(20) "δευτερεύουσα σύμβαση": μια 
σύμβαση με την οποία ο καταναλωτής 
αποκτά εμπορεύματα ή υπηρεσίες που 
συνδέονται με εξ αποστάσεως σύμβαση 
που συνάπτεται ως κύρια σύμβαση, ή 
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.

Or.fr
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός είναι σύμφωνος με πολλές διατάξεις του εθνικού δικαίου. Η έννοια της 
δευτερεύουσας σύμβασης χρησιμοποιείται, εξάλλου, στην οδηγία για τη χρονομεριστική 
μίσθωση.

Τροπολογία 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

(20) "δευτερεύουσα σύμβαση": μια 
σύμβαση με την οποία ο καταναλωτής 
αποκτά εμπορεύματα ή υπηρεσίες που 
συνδέονται με μία σύμβαση πώλησης ή 
παροχής υπηρεσιών που συνάπτεται ως 
κύρια σύμβαση, 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.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός είναι σύμφωνος με πολλές διατάξεις του εθνικού δικαίου. Η έννοια της 
δευτερεύουσας σύμβασης χρησιμοποιείται, εξάλλου, στην οδηγία για τη χρονομεριστική 
μίσθωση.

Τροπολογία 497
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) «δευτερεύουσα σύμβαση»: μια 
σύμβαση με την οποία ο καταναλωτής 
αποκτά εμπορεύματα ή υπηρεσίες που 
συνδέονται με εξ αποστάσεως σύμβαση ή 

(20) «δευτερεύουσα σύμβαση»: μια 
σύμβαση με την οποία ο καταναλωτής 
αποκτά από τον έμπορο εμπορεύματα ή 
υπηρεσίες που συνδέονται με εξ 
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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.

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.

Or.de

Τροπολογία 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) «προϊόν κατασκευασμένο σύμφωνα 
με προδιαγραφές του καταναλωτή ή 
εξατομικευμένο προϊόν»: κάθε μη 
προκατασκευασμένο προϊόν πριν από την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του οποίου 
ο καταναλωτής προβαίνει σε ατομική 
επιλογή όσον αφορά το χρώμα, το 
μέγεθος, το υλικό ή την τελική 
επεξεργασία, το οποίο, δεδομένου ότι έχει 
κατασκευαστεί σύμφωνα με τις επιθυμίες 
του καταναλωτή όσον αφορά αυτές τις 
πτυχές είτε δεν είναι εμπορεύσιμο είτε 
είναι εμπορεύσιμο μόνο κατόπιν 
παράλογης έκπτωσης, και σχετικά με το 
οποίο ο έμπορος έχει διευκρινίσει στον 
καταναλωτή ότι πρόκειται για 
εξατομικευμένο προϊόν·

Or.de

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο τα αγαθά που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
καταναλωτή να ορίζονται ως ειδική κατηγορία. Διαφορετικά, ενδέχεται να υπάρξει ένα κενό 
στη νομοθεσία όσον αφορά την καθόλου ασυνήθιστη πρακτική της παραγωγής 
εξατομικευμένων προϊόντων σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών.
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Τροπολογία 499
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η υποχρέωση στην παρούσα οδηγία για 
την παροχή πληροφοριών σε σταθερό 
εναπόθεμα εκπληρώνεται όταν ο 
καταναλωτής ή ο έμπορος εφοδιάζει τον 
αντισυμβαλλόμενο με ηλεκτρονική 
διεύθυνση, παρέχοντας τις πληροφορίες 
με ηλεκτρονικό μήνυμα στην εν λόγω 
διεύθυνση.

Or.en

Τροπολογία 500
Anja Weisgerber

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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.
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας που 
εφαρμόζονται στις συμβάσεις παροχής 
υπηρεσιών εφαρμόζονται και στις 
συμβάσεις εφοδιασμού, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 παράγραφος 5α ανεξάρτητα 
από το εάν εκείνες έχουν ταξινομηθεί ως 
συμβάσεις πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών.

Or.de

Αιτιολόγηση

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
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Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Τροπολογία 501
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο δημόσιων πλειστηριασμών.

Or.fr

Τροπολογία 502
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε συμβάσεις που συνάπτονται ενώπιον 
συμβολαιογράφων ή αντίστοιχων 
επαγγελμάτων.

Or.fr

Τροπολογία 503
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις υπηρεσίες υγείας ή τις 
φαρμακευτικές υπηρεσίες.

Or.fr

Τροπολογία 504
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 505
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο 
σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όσον 
αφορά ορισμένες συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος όπως 
προβλέπεται από τα άρθρα 8 έως 20, 

διαγράφεται
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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.

Or.en

Τροπολογία 506
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη των διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στη νομοθεσία της 
Ένωσης σχετικά με τους ειδικές 
συμβάσεις ή τομείς.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολογική σκέψη 11.

Τροπολογία 507
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όσον 

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όσον 
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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.

αφορά ορισμένες 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

Or.it

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κατά το 
μέτρο που αφορά τα κεφάλαια I και V. Λόγω των διαφόρων οδηγιών που ισχύουν ήδη (όπως η 
οδηγία σχετικά με την καταναλωτική πίστη, η οδηγία για την εξ αποστάσεως εμπορία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, η οδηγία 
για τις υπηρεσίες πληρωμών, η οδηγία περί ενημερωτικών δελτίων κ.λπ.), η προσθήκη ενός 
ακόμη νομοθετήματος θα περιπλέξει περισσότερο τα πράγματα και θα εμποδίσει τη δημιουργία 
νομικής βεβαιότητας.

Τροπολογία 508
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όσον 
αφορά γενικές διατάξεις, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 40 έως 46, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 4 σχετικά με την 
πλήρη εναρμόνιση.

Or.de
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Τροπολογία 509
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όσον 
αφορά ορισμένες 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.

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες λιανικής είναι σύνθετα προϊόντα και τα κράτη μέλη πρέπει 
ως εκ τούτου να μπορούν να εφαρμόζουν σε αυτό τον τομέα ειδικά προσαρμοσμένες απαιτήσεις 
ενημέρωσης και δικαιώματα υπαναχώρησης.

Τροπολογία 510
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όσον 
αφορά καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες, 
όπως προβλέπεται στα άρθρα 30 έως 39, 
και γενικές διατάξεις, όπως προβλέπεται 
στα άρθρα 40 έως 46, σε συνδυασμό με 
τους οικείους ορισμούς άρθρο 2. Τα 
κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν ή 
να εισαγάγουν στην εθνική τους 
νομοθεσία διατάξεις σχετικές με τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες οι οποίες 
είναι αυστηρότερες από τις διατάξεις των 
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άρθρων 30 έως 39.

Or.en

Τροπολογία 511
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό 
την επιφύλαξη των διατάξεων που 
περιλαμβάνονται στα κείμενα της 
Ένωσης που αφορούν ειδικές συμβάσεις 
ή τομείς.

Or.fr

Τροπολογία 512
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε συμβάσεις που συντάσσονται εκτός 
εμπορικού καταστήματος με τη 
συμμετοχή δημοσίου φορέα ο οποίος 
δεσμεύεται από το νόμο για ανεξαρτησία 
και αμεροληψία και πρέπει να 
διασφαλίζει, παρέχοντας πλήρεις 
πληροφορίες, ότι ο καταναλωτής 
συνάπτει τη σύμβαση μετά από ώριμη 
σκέψη και με γνώση των συνεπειών του 
νόμου·

Or.de
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Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή ενός δημοσίου φορέα που ήδη έχει εκ του νόμου υποχρέωση να είναι ανεξάρτητος
και αμερόληπτος και να παρέχει ολοκληρωμένη νομική ενημέρωση στα ενδιαφερόμενα μέρη 
εξασφαλίζει ότι ο καταναλωτής συνάπτει τη σύμβαση, μόνον κατόπιν προσεκτικής εξέτασης και 
εν γνώσει του νομικού πεδίου εφαρμογής της. Επομένως, δεν θα ήταν σκόπιμο να 
συμπεριληφθούν οι εν λόγω συμβάσεις καθώς κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν παρέμβαση στα 
δικαστικά συστήματα των κρατών μελών.

Τροπολογία 513
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 
τυχηρών παιγνίων στα οποία ο παίκτης 
στοιχηματίζει νομισματική αξία, 
συμπεριλαμβανομένων των λαχειοφόρων 
αγορών, των τυχηρών παιγνίων σε καζίνα 
και των συναλλαγών που αφορούν 
στοιχήματα.

Or.xm

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη 
έχουν το δικαίωμα στον τομέα των τυχηρών παιγνίων να ορίζουν το επίπεδο προστασίας των 
πολιτών τους και να θεσπίζουν ειδικούς κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο (ψήφισμα της 9ης Μαρτίου 2009) και το Συμβούλιο (τρέχουσα συζήτηση στην 
ομάδα εργασίας για την προστασία των καταναλωτών) πάντα συμμερίζονταν τη θέση αυτή. Η 
μέγιστη εναρμόνιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ακόμη και εάν αφορά μόνο τις 
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τυχηρών παιγνίων θα στερούσε από τα κράτη μέλη το 
δικαίωμα τους να λαμβάνουν τις αποφάσεις όσον αφορά αυτόν τον τομέα.

Τροπολογία 514
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται 
σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και 
συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος
α) που αφορούν δικαιώματα επί 
ακινήτων, εξαιρουμένων συμβάσεων για 
τη μίσθωσή τους ή για έργα που 
σχετίζονται με τα ακίνητα·
β) για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
γ) για μεταφορικές υπηρεσίες.

Or.de

Αιτιολόγηση

Το υπάρχον κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών μεταφοράς περιλαμβάνει αρκετούς κανόνες σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών. Η εξαίρεση των υπηρεσιών μεταφοράς λαμβάνει επίσης υπόψη τα προβλήματα 
που θα προέκυπταν από τον ευρύ ορισμό των συμβάσεων «εκτός εμπορικού καταστήματος» 
ιδίως στον εν λόγω τομέα.

Τροπολογία 515
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται 
σε συμβάσεις που συνάπτονται εκτός 
εμπορικού καταστήματος, εφόσον η 
συναλλαγή πραγματοποιείται αμέσως και 
από τις δύο πλευρές και εφόσον το 
αντίτιμο δεν υπερβαίνει τα 50 ευρώ, εάν 
αυτές συνάπτονται συνήθως από τις 
επιχειρήσεις εκτός του εμπορικού τους 
καταστήματος ή εάν η φύση της 
επιχείρησης δεν της επιτρέπει να 
λειτουργεί σε μόνιμες εγκαταστάσεις. 

Or.de
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Αιτιολόγηση

Στους κανόνες θα υπόκειντο ακόμη και η αγορά μιας ανθοδέσμης από κάποιον πλανόδιο 
ανθοπώλη ή η αγορά εισιτηρίων για την περιήγηση στα αξιοθέατα μιας πόλης. Για αυτόν τον 
λόγο υπάρχει ανάγκη για μια πρακτική εξαίρεση. Αν ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει 
αμέσως θα συνειδητοποιεί αμέσως το οικονομικό κόστος και κατά συνέπεια θα ενεργεί με την 
απαιτούμενη προσοχή. Το όριο όσον αφορά το ποσό αποτρέπει την κατάχρηση της εξαίρεσης.

Τροπολογία 516
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει το 
γενικό δίκαιο των συμβάσεων των 
κρατών μελών, στο βαθμό που δεν 
υπάρχει εναρμόνισή της εντός του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας.

Or.en

Τροπολογία 517
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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/ΕΟΚ13 του 
Συμβουλίου.

διαγράφεται

12 ΕΕ L 280 της 17.7.1999, σ. 23. 83.



AM\836026EL.doc 191/265 PE450.954v01-00

EL

13 ΕΕ L 158 της 17.7.1999, σ. 23. 59.

Or.en

Τροπολογία 518
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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/ΕΟΚ13 του 
Συμβουλίου.

διαγράφεται

12 ΕΕ L 280 της 17.7.1999, σ. 23. 83.
13 ΕΕ L 158 της 17.7.1999, σ. 23. 59.

Or.en

Τροπολογία 519
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στο μέτρο που δεν προβλέπεται 
σχετική εναρμόνιση, οι κανόνες της 
παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται με την 
επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων στον 
τομέα του γενικού δικαίου των 
συμβάσεων.
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Or.fr

Τροπολογία 520
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 και 
στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15.

διαγράφεται

14 ΕΕ L 376 της 17.7.1999, σ. 23. 36.
15 ΕΕ L 178 της 17.7.1999, σ. 23. 1.

Or.en

Τροπολογία 521
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 και 
στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15.

διαγράφεται

14 ΕΕ L 376 της 17.7.1999, σ. 23. 36.
15 ΕΕ L 178 της 17.7.1999, σ. 23. 1.

Or.en
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Τροπολογία 522
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό 
την επιφύλαξη των διατάξεων των 
σχετικών με τις απαιτήσεις ενημέρωσης 
που περιέχονται στην οδηγία 2006/123/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και στην οδηγία 2000/31/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or.fr

Τροπολογία 523
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

4. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις που καλύπτονται από την 
οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Or.en

Τροπολογία 524
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
δραστηριότητες που συνδέονται με το 
στοίχημα, στις οποίες χρησιμοποιούνται 
μίζες με οικονομική αξία στα τυχερά 
παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των 
λαχείων, των καζίνων και των 
συναλλαγών που αφορούν στοιχήματα.

Or.en

Τροπολογία 525
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις 
νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών 
σχετικά με τη νομική φύση, την πώληση, 
την απόκτηση ή τη μεταβίβαση της 
κυριότητας ακινήτου ούτε σε εκείνες 
σχετικά με τη διατύπωση ή τη 
μεταβίβαση των δικαιωμάτων 
κυριότητας ακινήτου.

Or.de

Τροπολογία 526
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 5 έως 29 δε ισχύουν για 
συμβάσεις που σύμφωνα με τις διατάξεις 
των κρατών μελών επικυρώνονται από 
δημόσιο φορέα ο οποίος δεσμεύεται από 
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το νόμο για ανεξαρτησία και αμεροληψία 
και πρέπει να διασφαλίζει, παρέχοντας 
πλήρεις νομικές εξηγήσεις, ότι ο 
καταναλωτής συνάπτει τη σύμβαση μετά 
από ώριμη σκέψη και με γνώση των 
συνεπειών του νόμου·

Or.de

Τροπολογία 527
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν 
ότι η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο 
στις συμβάσεις για τις οποίες ο 
καταναλωτής οφείλει να καταβάλει ποσό 
που υπερβαίνει ένα καθορισμένο ύψος. Το 
ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 
ευρώ.

Or.de

Τροπολογία 528
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 δ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα άρθρα 12 έως 19 δεν εφαρμόζονται σε 
εξ αποστάσεως συμβάσεις ούτε σε 
συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος για την παροχή στέγασης, 
μεταφοράς, υπηρεσιών ενοικίασης 
αυτοκινήτων, εστίασης ή υπηρεσιών 
αναψυχής όσον αφορά συμβάσεις που 
προβλέπουν συγκεκριμένη ημερομηνία ή 
περίοδο εκτέλεσης.
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Or.de

Τροπολογία 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
εφαρμογή των διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με το σχηματισμό, την 
απόκτηση ή τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 
ή εγγυήσεων ακίνητης ιδιοκτησίας.

Or.en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνηση ότι η οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή της νομοθεσίας των κρατών μελών σε ό,τι 
αφορά στη μεταβίβαση δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας ή το σχηματισμό ή τη μεταφορά 
δικαιώματα ακίνητης περιουσίας.

Τροπολογία 530
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις 
νομοθετικές διατάξεις των κρατών μελών 
σχετικά με την πώληση, την απόκτηση ή 
τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου 
ούτε και εκείνες που αφορούν τη 
διατύπωση ή τη μεταβίβαση των 
δικαιωμάτων κυριότητας ακινήτου.

Or.de

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η οδηγία δεν θίγει τους κανόνες του εμπράγματου δικαίου των κρατών μελών 
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όσον αφορά τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας και τη διατύπωση ή τη μεταβίβαση των 
δικαιωμάτων κυριότητας ακίνητης περιουσίας.

Τροπολογία 531
Emma McClarkin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι η παρούσα οδηγία 
εφαρμόζεται μόνο στις συμβάσεις για τις 
οποίες ο καταναλωτής οφείλει να 
καταβάλει ποσό που υπερβαίνει ένα 
καθορισμένο ύψος.

Or.en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής δεν περιλαμβάνει μία de-minimis ρήτρα παρόλο που μία τέτοια 
ρήτρα – εντελώς δικαιολογημένα – συμπεριλήφθηκε στην οδηγία 85/577/ΕΟΚ για τις κατ' οίκον 
πωλήσεις (άρθρο 3, παράγραφος 1). Αυτό σημαίνει ότι οι εκτενείς πληροφορίες και οι τυπικές 
απαιτήσεις που εκτίθενται στο κείμενο θα εφαρμόζονται για όλες τις συμβάσεις, καθιστώντας 
πολύ δυσκολότερη, αν όχι τελείως αδύνατη, την πώληση εφημερίδων και περιοδικών στο 
δρόμο. Κατά συνέπεια, μία de-minimis ρήτρα δεν είναι μόνο αναγκαία για την ελεύθερη και 
ανεμπόδιστη πώληση εφημερίδων στο δρόμο αλλά μία τέτοια ρήτρα λειτουργεί και προς το 
συμφέρον του καταναλωτή.

Τροπολογία 532
Damien Abad, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
στις κοινωνικές υπηρεσίες που 
σχετίζονται με την κοινωνική στέγαση, 
την παιδική μέριμνα και τη στήριξη των 
οικογενειών και των ατόμων που έχουν 
μονίμως ή προσωρινώς ανάγκη, οι οποίες 
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παρέχονται από το κράτος, από παρόχους 
για λογαριασμό του κράτους ή από 
φιλανθρωπικές οργανώσεις 
αναγνωρισμένες από το κράτος·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Οι κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας εξετάζονται χωριστά στο νομικό πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απαραίτητες για τη διατήρηση των αρχών της κοινωνικής συνοχής 
και αλληλεγγύης και δεν θα πρέπει να θίγονται από αυτή την οδηγία στο μέτρο που αποτελούν 
διαφορετικές υπηρεσίες. Η τροπολογία ενσωματώνει επίσης την εξαίρεση του άρθρου 2.2ι) της 
οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε 
δραστηριότητες που συνδέονται με το 
στοίχημα, στις οποίες χρησιμοποιούνται 
μίζες με οικονομική αξία στα τυχερά 
παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των 
λαχείων, των καζίνων και των 
συναλλαγών που αφορούν στοιχήματα.

Or.en

Αιτιολόγηση

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.
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Τροπολογία 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
εφαρμογή των διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με το σχηματισμό, την 
απόκτηση ή τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 
ή εγγυήσεων ακίνητης ιδιοκτησίας.

Or.en

Τροπολογία 535
Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται 
σε δραστηριότητες που συνδέονται με το 
στοίχημα, στις οποίες χρησιμοποιούνται 
μίζες με οικονομική αξία στα τυχερά 
παιχνίδια, συμπεριλαμβανομένων των 
λαχείων, των καζίνων και των 
συναλλαγών που αφορούν στοιχήματα.

Or.en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν ειδικούς εθνικούς κανόνες για την προστασία των καταναλωτών από τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν στα διάφορα στοιχήματα. Η συμπερίληψη δραστηριοτήτων που 
συνδέονται με το στοίχημα στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας θα αποτρέψει τα κράτη μέλη από 
το να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν ορισμένες σχετικές διατάξεις που θεωρούν κατάλληλες για 
την προστασία των καταναλωτών.
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Τροπολογία 536
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Με επιφύλαξη της παραγράφου 4, 
εκάστη των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας εφαρμόζεται μόνο στο βαθμό που 
δεν υπάρχουν ειδικές διατάξεις με τον 
ίδιο αντικειμενικό στόχο σε άλλη 
ενωσιακή νομοθεσία.

Or.en

Τροπολογία 537
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4β. Τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την 
ενωσιακή νομοθεσία, μπορούν να 
διατηρούν ή να εισάγουν κατάλληλες και 
αναλογικές πρόσθετες πληροφορίες ή 
απαιτήσεις παρουσίασης που 
υιοθετούνται ως απαύγασμα μίας έρευνας 
ή μελέτης ενός τομέα της οικονομίας η 
οποία καταδεικνύει ζημία του 
καταναλωτή ή αποτυχία του 
ανταγωνισμού στον συγκεκριμένο τομέα.

Or.en

Τροπολογία 538
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει την 
εφαρμογή των διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με το σχηματισμό, την 
απόκτηση ή τη μεταβίβαση δικαιωμάτων 
ή εγγυήσεων ακίνητης ιδιοκτησίας.

Or.en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνηση ότι η οδηγία δεν θίγει την εφαρμογή της νομοθεσίας των κρατών μελών σε ό,τι 
αφορά στη μεταβίβαση δικαιωμάτων ακίνητης περιουσίας ή το σχηματισμό ή τη μεταφορά 
δικαιώματα ακίνητης περιουσίας.

Τροπολογία 539
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλήρης εναρμόνιση Μερική εναρμόνιση

Or.fr

Τροπολογία 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλήρης εναρμόνιση Ελάχιστη εναρμόνιση

Or.en
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Τροπολογία 541
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλήρης εναρμόνιση Δείκτης εναρμόνισης

Or.el

Τροπολογία 542
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or.en

Τροπολογία 543
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 και παράγραφος 1 α (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να διατηρούν 
ή να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο 
διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, 

1. Αν δεν προβλέπεται στην παράγραφο 2, 
τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή 
να διατηρούν σε ισχύ αυστηρότερες 
διατάξεις στον τομέα που καλύπτει η 
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συμπεριλαμβανομένων περισσότερο ή 
λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την 
εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή.

παρούσα οδηγία, για να διασφαλίζουν 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών.

1α. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
διατηρούν ή να εισάγουν στο εθνικό τους 
δίκαιο διατάξεις που παρεκκλίνουν από 
αυτές που καθορίζονται στα άρθρα 12 έως 
17, συμπεριλαμβανομένων περισσότερο ή 
λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την 
εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή.

Or.en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να υιοθετηθεί μία μικτή προσέγγιση, εκεί όπου η πλήρης εναρμόνιση μπορεί να 
εφαρμοστεί μόνο για ειδικά σημεία για τα οποία είναι εφικτή και έχει νόημα. Προκειμένου να 
αποφεύγονται προβλήματα οριοθέτησης και απροσδόκητων επιπτώσεων στην εθνική 
νομοθεσία, ένας γενικός κανόνας που θα βασίζεται στην ελάχιστη εναρμόνιση είναι απολύτως 
αναγκαίος.

Τροπολογία 544
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 και παράγραφος 1 α (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

1. Αν δεν προβλέπεται στην παράγραφο 2, 
τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν ή 
να διατηρούν σε ισχύ αυστηρότερες 
διατάξεις στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία, για να διασφαλίζουν 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι εν λόγω διατάξεις 
είναι συμβατές με τις Συνθήκες.
1α. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
διατηρούν ή να εισάγουν στο εθνικό τους 
δίκαιο διατάξεις που παρεκκλίνουν από 
αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 2, στο 
άρθρο 3, στο άρθρο 5, στο άρθρο 12, 
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παράγραφοι 1 έως 3, στα άρθρα 13 έως 
18, στα άρθρα 22 και 23, στο άρθρο 24, 
παράγραφοι 1 και 2, και στο άρθρο 31 
παράγραφοι 1 έως 3 της παρούσας 
οδηγίας, συμπεριλαμβανομένων 
περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών 
διατάξεων για την εξασφάλιση 
διαφορετικού επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application 
d'harmonisation maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les 
chapitres/articles suivants: - articles 2 et 3 du chapitre I; - les chapitres II et III de la 
proposition de la Commission "fusionnés" (c'est-à-dire recentrés sur l'information des 
consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus à distance 
et hors établissement) à l'exception des articles 6 (défaut d'information), 10 et 11 (obligations 
formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), pour lesquels les Etats membres 
pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes que 
celles fixées dans la directive, afin d'assurer un niveau plus élevé de protection du 
consommateur. En outre, le paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit être adapté pour 
permettre aux Etats membres de garder une flexibilité pour le "hors établissement" 
(possibilité de fixer, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle 
l'exécution du contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 et 2 du 
chapitre IV; - article 31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V.

Τροπολογία 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 και παράγραφος 1 α (νέες)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή 
να εισάγουν στην εθνική τους νομοθεσία
διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, στο 
βαθμό που αυτές διασφαλίζουν ένα 
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λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την 
εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου
προστασίας του καταναλωτή.

υψηλότερο βαθμό προστασίας του 
καταναλωτή.

1α. Τα δικαιώματα που απορρέουν από 
την παρούσα οδηγία ασκούνται με 
επιφύλαξη των διατάξεων μιας άλλης 
κοινοτικής πράξης που διέπει την 
προστασία των καταναλωτών.

Or.en

Αιτιολόγηση

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full 
harmonization prevents Member States from maintaining or adopting more stringent rules. 
With a minimum harmonization level in consumer contract law it can be guaranteed that 
consumers benefit from the protection granted to them by consumer protection rules laid 
down in the consumer legislation in force in their Member States and that Member States 
cannot introduce new consumer rights which are to the detriment of the consumers. 
Moreover, this Directive shall not be contrary to the existing consumer protection provisions 
in European laws.

Τροπολογία 546
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Τα κράτη μέλη, για την εξασφάλιση 
υψηλότερου επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή, μπορούν να διατηρούν ή να 
εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις 
που παρεκκλίνουν από αυτές που 
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.

Or.el

Αιτιολόγηση

Η πλήρης εναρμόνιση στερεί από τους καταναλωτές ευνοϊκότερων διατάξεων που ισχύουν στα 
διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.
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Τροπολογία 547
Malcolm Harbour

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, εκτός αν 
προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα 
οδηγία.

Or.en

Τροπολογία 548
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα 
οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν εν ισχύ 
αυστηρότερες διατάξεις, σύμφωνες προς 
τη Συνθήκη, στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία, για να διασφαλίζεται 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή.

Or.en
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Τροπολογία 549
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν τα κράτη μέλη διατηρούν ή 
θεσπίζουν αυστηρότερες διατάξεις για να 
διασφαλίσουν υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή στον τομέα 
που εναρμονίζεται από την παρούσα 
οδηγία, οι διατάξεις αυτές πρέπει να 
συμφωνούν με τη Συνθήκη και να 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτή την 
πληροφορία σε ιστοχώρο ή με άλλον 
εύκολα προσπελάσιμο τρόπο.

Or.en

Τροπολογία 550
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η άσκηση των παραχωρουμένων από την 
παρούσα οδηγία δικαιωμάτων δεν θίγει 
την άσκηση άλλων δικαιωμάτων που 
μπορεί να επικαλεσθεί ο καταναλωτής 
δυνάμει εθνικών κανόνων περί 
συμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης.

Or.en

Τροπολογία 551
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε εξ 
αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος.
Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε εξ 
αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος,
α) που αφορούν την πώληση, την αγορά, 
τη μεταβίβαση ή το νομικό βάρος 
ακίνητης περιουσίας ή τα δικαιώματα σε 
ακίνητη περιουσία·
β) που αφορούν την κατασκευή ή 
σημαντική μετατροπή ενός κτιρίου ή την
ενοικίαση ενός κτιρίου ή διαμερίσματος.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η προετοιμασία των συμβάσεων σχετικά με την κατασκευή ή σημαντική μετατροπή ενός κτιρίου 
είναι γίνεται, κατά κανόνα, προσεκτικά από τα δύο μέρη της σύμβασης, με αποτέλεσμα να μην 
χρειάζονται διατάξεις που να αφορούν το δικαίωμα υπαναχώρησης. Κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων είναι δυνατό ο καταναλωτής να ενημερωθεί σχετικά με τα πάντα· Οι 
απαιτήσεις πληροφόρησης του παρόντος κεφαλαίου δεν είναι σκόπιμες για τις συμβάσεις αυτού 
του είδους. Τα κράτη μέλη διαθέτουν ήδη ολοκληρωμένους και πολύ διαφορετικούς κανόνες 
σχετικά με συμβάσεις μίσθωσης.

Τροπολογία 552
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται 
σε εξ αποστάσεως συμβάσεις και 
συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος σχετικά με τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Or.de
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Αιτιολόγηση

Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και ρυθμίζεται ήδη 
πλήρως από άλλες οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη και 
της οδηγία για την εξ αποστάσεως παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Οι υποχρεώσεις 
ενημέρωσης όπως και το δικαίωμα των καταναλωτών της υπαναχώρησης όσον αφορά τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες θα πρέπει να καθορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας.

Τροπολογία 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a
Στοχοθετημένη πλήρης εναρμόνιση

Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο 
παρόν κεφάλαιο, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στο 
εθνικό τους δίκαιο διατάξεις που 
παρεκκλίνουν από αυτές που 
καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Or.de

Τροπολογία 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4β
Πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε εξ 
αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος.
2. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται 
για εξ αποστάσεως συμβάσεις και 
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συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος,
α) που αφορούν δικαιώματα επί 
ακινήτων, εξαιρουμένων συμβάσεων για 
τη μίσθωσή τους ή για έργα που 
σχετίζονται με τα ακίνητα·
β) οι οποίες καλύπτονται από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου και από την 
οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις που συνάπτονται εκτός 
εμπορικού καταστήματος και πιο 
συγκεκριμένα σε:
α) συμβάσεις πίστωσης όπως ορίζονται 
στο άρθρο 3 στοιχείο γ της οδηγίας 
2008/48/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
β) ασφαλιστικές συμβάσεις του κλάδου 
ασφάλισης ζημιών όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 και στο 
Παράρτημα Ι Μέρος Α της οδηγίας 
2009/138/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
γ) ασφαλιστικές συμβάσεις του κλάδου 
ασφάλισης ζωής όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 3 και στο 
Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2009/138/EΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου,
δ) συμβάσεις για τις οποίες ο 
καταναλωτής οφείλει να καταβάλει ποσό 
που δεν υπερβαίνει τα 20 ευρώ.
4. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται 
για εξ αποστάσεως συμβάσεις,
α) που συνάπτονται μέσω αυτόματων 
διανεμητών ή εμπορικών καταστημάτων 
αυτόματης πώλησης·
β) που συνάπτονται με φορείς 
τηλεπικοινωνιών μέσω δημόσιων 
τηλεφωνικών θαλάμων για τη χρήση 
τους, στο βαθμό που αφορούν ή 
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συνάπτονται για τη σύνδεση του 
καταναλωτή σε τηλεφωνική γραμμή, στο 
διαδίκτυο ή σε γραμμή τηλεομοιοτυπίας·
γ) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της Οδηγίας 2002/65/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.
5. Τα άρθρα 12 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.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 65 έως και 68.

Τροπολογία 555
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a
Νέα εναρμόνιση

Λαμβανομένων υπόψη των άρθρων 5 έως 
-7 και αν δεν ορίζεται άλλως στην 
παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορεί 
να θεσπίζουν ή να διατηρούν εν ισχύ 
αυστηρότερες διατάξεις, συμβατές με τη 
Συνθήκη στον τομέα που καλύπτει η 
παρούσα οδηγία, για να διασφαλίζουν 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή.
Τα κράτη μέλη μπορούν να μη διατηρούν 
ή να θεσπίζουν στην εθνική τους 
νομοθεσία διατάξεις που αποκλίνουν από 
τις διατάξεις που ορίζονται στο παρόν 



PE450.954v01-00 212/265 AM\836026EL.doc

EL

Κεφάλαιο, εκτός από όσα προβλέπονται 
δυνάμει των άρθρων 9, 10 παράγραφος 
11, 13 παράγραφος 1α, 19 και 20.

Or.en

Τροπολογία 556
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες για τον καταναλωτή Πληροφορίες για τον καταναλωτή και 
δικαίωμα υπαναχώρησης για τις εξ 
αποστάσεως συμβάσεις και τις συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος

Or.fr

Αιτιολόγηση

Επανάληψη των περιλαμβανομένων στα κεφάλαια II και III της πρότασης της Επιτροπής 
στοιχείων σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών και το δικαίωμα υπαναχώρησης όσον 
αφορά τις συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικών καταστημάτων. 
Αναφορά, εξ ορισμού, στη γενική αρχή της μέγιστης εναρμόνισης των διατάξεων του 
κεφαλαίου, και στο ενδεχόμενο ενσωμάτωσης σε όλα τα σχετικά άρθρα, μιας ελάχιστης ρήτρας.

Τροπολογία 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες για τον καταναλωτή Πληροφορίες για τον καταναλωτή και 
δικαίωμα υπαναχώρησης για τις εξ 
αποστάσεως συμβάσεις και τις συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος

Or.fr
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Αιτιολόγηση

Τα κεφάλαια II και III πρέπει να ενωθούν ώστε να δημιουργήσουν μια κοινή βάση για τις 
διατάξεις αυτής της οδηγίας που βρίσκεται στο επίκεντρο του διασυνοριακού εμπορίου στο 
πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, όπως επισημαίνει ο εισηγητής.

Τροπολογία 558
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες για τον καταναλωτή Πληροφορίες για τον καταναλωτή και 
δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ 
αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος

Or.de

Τροπολογία 559
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 2 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες για τον καταναλωτή Στοχοθετημένη πλήρης εναρμόνιση

Or.de

Τροπολογία 560
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο - 5 (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5

Εκτός όσων προβλέπονται διαφορετικά 
στο παρόν κεφάλαιο σχετικά με την 
ενημέρωση των καταναλωτών και το 
δικαίωμα υπαναχώρησης στις συμβάσεις 
που συνάπτονται εξ αποστάσεως ή εκτός 
εμπορικού καταστήματος, τα κράτη μέλη 
δεν μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν 
στο εθνικό τους δίκαιο διατάξεις που 
παρεκκλίνουν από αυτές που 
καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

Or.fr

Αιτιολόγηση

Επανάληψη των περιλαμβανομένων στα κεφάλαια II και III της πρότασης της Επιτροπής 
στοιχείων σχετικά με την ενημέρωση των καταναλωτών και το δικαίωμα υπαναχώρησης όσον 
αφορά τις συμβάσεις που συνάπτονται εξ αποστάσεως και εκτός εμπορικών καταστημάτων. 
Αναφορά, εξ ορισμού, στη γενική αρχή της μέγιστης εναρμόνισης των διατάξεων του 
κεφαλαίου, και στο ενδεχόμενο ενσωμάτωσης σε όλα τα σχετικά άρθρα, μιας ελάχιστης ρήτρας.

Τροπολογία 561
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο - 5 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο - 5

Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο 
παρόν κεφάλαιο, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στο 
εθνικό τους δίκαιο διατάξεις που 
παρεκκλίνουν από αυτές που 
καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν 
διαφορετικό επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή.
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Τροπολογία 562
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης Απαιτήσεις ενημέρωσης

Or.en

Τροπολογία 563
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε 
σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, 
ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή 
πληροφορίες για τα εμπορεύματα ή τις 
υπηρεσίες που ο καταναλωτής μπορεί 
λογικά να αναμένει, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ειδικές συνθήκες της σύμβασης και 
τις σχετικές αγγελίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων 
στοιχείων:

Or.en

Τροπολογία 564
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. Σε εύθετο χρόνο και εν πάση 
περιπτώσει πριν τη σύναψη της σύμβασης 
εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος, ο έμπορος υποχρεούται να 
ανακοινώσει στον καταναλωτή, με σαφή, 
ακριβή και κατανοητό τρόπο, τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο καταναλωτής πρέπει να διαθέτει ορισμένες πληροφορίες πριν 
προβεί στη σύναψη σύμβασης πρέπει να δηλωθεί ρητά και με σαφήνεια.

Τροπολογία 565
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. Σε χρόνο εύθετο ώστε να μπορέσει ο 
καταναλωτής να λάβει πλήρη γνώση και, 
εν πάση περιπτώσει, πριν τη σύναψη 
οποιασδήποτε σύμβασης πώλησης ή 
παροχής υπηρεσιών, ο έμπορος παρέχει 
στον καταναλωτή με τρόπο σαφή και 
κατανοητό, τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or.fr

Τροπολογία 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

περιπτώσει πριν τη σύναψη της σύμβασης 
εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος, ο έμπορος υποχρεούται να 
ανακοινώσει στον καταναλωτή, με σαφή 
ακριβή και κατανοητό τρόπο, τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η αρχή σύμφωνα με την οποία ο καταναλωτής πρέπει να διαθέτει ορισμένες πληροφορίες πριν 
να προβεί στη σύναψη σύμβασης πρέπει να δηλωθεί ρητά και με σαφήνεια.

Τροπολογία 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. Εν ευθέτω χρόνω, πριν ο καταναλωτής 
να δεσμευθεί από κάποια σύμβαση εξ 
αποστάσεως ή κάποια σύμβαση εκτός 
εμπορικού καταστήματος ή κάποια 
αντίστοιχη συμβατική προσφορά, ο 
έμπορος ή ενδεχομένως το άτομο εξ 
ονόματος ή για λογαριασμό του οποίου 
ενεργεί, παρέχει στον καταναλωτή τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 70.

Τροπολογία 568
Tiziano Motti

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο - α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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:

- a) ότι πρόκειται για σύμβαση πώλησης 
ή παροχής υπηρεσιών, για την οποία η 
βούληση των μερών πρέπει να 
σχηματίζεται σε σχέση με αυτή τη νομική 
διευθέτηση.

Or.it

Τροπολογία 569
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε 
σύμβασης πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, 
ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή
πληροφορίες για τα εμπορεύματα ή τις 
υπηρεσίες που ο καταναλωτής μπορεί 
λογικά να αναμένει, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ειδικές συνθήκες της σύμβασης και 
τις σχετικές αγγελίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων 
στοιχείων:

Or.en

Τροπολογία 570
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. Εν ευθέτω χρόνω, πριν ο καταναλωτής 
δεσμευθεί συμφωνώντας σχετικά με τη 
σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως ή 
σύμβασης εκτός εμπορικού 
καταστήματος, ο έμπορος ή ενδεχομένως 
το άτομο εξ ονόματος ή για λογαριασμό 
του οποίου ενεργεί, παρέχει στον 
καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες, 
εάν δεν είναι ήδη εμφανείς από το 
συγκεκριμένο πλαίσιο:

Or.de

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται προτού δεσμευθούν εκφράζοντας τη συγκατάθεσή 
τους. Ενδέχεται, ωστόσο, να μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην προσφορά 
εκ μέρους του καταναλωτή και την αποδοχή από τον έμπορο και, συνεπώς, μέχρι τη σύναψη της 
σύμβασης.

Τροπολογία 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

1. Εγκαίρως πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε σύμβασης πώλησης ή 
παροχής υπηρεσιών, ο έμπορος παρέχει 
στον καταναλωτή τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Or.en

Τροπολογία 572
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(α) την ονομασία ή την περιγραφή του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας· 

Or.de

Τροπολογία 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αα) στην περίπτωση ψηφιακών 
προϊόντων, τεχνικά μέτρα προστασίας, 
όπου ενδείκνυται, και η 
διαλειτουργικότητα με κοινώς 
χρησιμοποιούμενο υλισμικό και 
λογισμικό, καθώς και οιαδήποτε γνωστή 
έλλειψη διαλειτουργικότητας·

Or.en

Τροπολογία 574
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(β) τη γεωγραφική διεύθυνση της 
εμπορικής έδρας και την ταυτότητα του 
εμπόρου, όπως η εμπορική επωνυμία του, 
και τη γεωγραφική διεύθυνση της 
εμπορικής έδρας και την ταυτότητα του 
εμπόρου για λογαριασμό του οποίου 
ενεργεί·

Or.en
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Αιτιολόγηση

Η διεύθυνση πρέπει να αναφέρει την τρέχουσα εμπορική έδρα.

Τροπολογία 575
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

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

Or.en

Τροπολογία 576
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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

Or.fr
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Τροπολογία 577
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(β) την επαγγελματική διεύθυνση και την 
ταυτότητα του εμπόρου.

Or.de

Τροπολογία 578
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(β) τη γεωγραφική διεύθυνση της 
εμπορικής έδρας και την ταυτότητα του 
εμπόρου, όπως η εμπορική επωνυμία του, 
και τη γεωγραφική διεύθυνση και την 
ταυτότητα του εμπόρου για λογαριασμό 
του οποίου ενεργεί·

Or.en

Τροπολογία 579
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τα στοιχεία επικοινωνίας 
περιλαμβανομένου του αριθμού 
τηλεφώνου και κάθε άλλου μέσου εξ 
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αποστάσεως επικοινωνίας που δίνει τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή να έλθει σε 
επαφή και να επικοινωνήσει με την 
επιχείρηση ταχέως και απ' ευθείας·

Or.en

Τροπολογία 580
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τα στοιχεία επικοινωνίας, 
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού 
τηλεφώνου ή άλλου στοιχείου εξ 
αποστάσεως επικοινωνίας 
(τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, κ.λπ.) με τα οποία ο 
καταναλωτής μπορεί να έρθει σε επαφή 
με τον έμπορο και να επικοινωνήσει μαζί 
του·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Δεν αρκεί να αναφερθούν μόνο ο αριθμός τηλεφώνου ή η ηλεκτρονική διεύθυνση του εμπόρου. 
Συχνά παρατηρούνται αργοπορίες στη λήψη απάντησης ή δεν επιτυγχάνεται επικοινωνία. Είναι 
λοιπόν σημαντικό να διευκρινιστεί ότι θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να επιτρέπουν στον 
καταναλωτή να έρθει σε άμεση επαφή με τον έμπορο σύντομα και αποτελεσματικά.

Τροπολογία 581
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τουλάχιστον άλλο ένα στοιχείο 
επικοινωνίας του εμπόρου που θα 
επιτρέπει στον καταναλωτή να έρθει 
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σύντομα και αποτελεσματικά σε επαφή 
μαζί του (αριθμός τηλεφώνου, αριθμός 
φαξ ή ηλεκτρονική διεύθυνση)·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει ο έμπορος να παρέχει τουλάχιστον άλλο ένα στοιχείο επικοινωνίας που θα επιτρέψει 
στον καταναλωτή να έρθει σε επαφή μαζί του σύντομα (η ταχυδρομική διεύθυνση δεν επαρκεί) 
και αποτελεσματικά (οι αριθμοί τηλεφώνων που παρέχονται στους καταναλωτές συχνά δεν 
λειτουργούν).

Τροπολογία 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) την επαγγελματική διεύθυνση του 
εμπόρου καθώς και τον αριθμό του 
τηλεφώνου και της τηλεομοιοτυπίας του 
ή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του 
ταχυδρομείου, εφόσον διατίθενται, 
προκειμένου να μπορεί ο καταναλωτής να 
έρχεται τάχιστα σε επαφή με τον έμπορο 
και να επικοινωνεί αποτελεσματικά μαζί 
του·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Οι αριθμοί τηλεφώνων που αναφέρονται στις ιστοθέσεις ορισμένων εμπόρων δεν λειτουργούν 
πάντα, γι' αυτό θα πρέπει η πρόταση οδηγίας να διευκρινίζει την ανάγκη αποτελεσματικής 
επικοινωνίας του καταναλωτή με τον έμπορο. Ο καταναλωτής θα πρέπει να μπορεί να έρθει σε 
επαφή με τον έμπορο με τον οποίο έχει συνάψει τη σύμβαση, κυρίως στην περίπτωση που 
υπάρχει ένα πρόβλημα στην παράδοση του προϊόντος ή στο πλαίσιο της εκτέλεσης της 
σύμβασης.
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Τροπολογία 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) την επαγγελματική διεύθυνση του 
εμπόρου καθώς και τον αριθμό του 
τηλεφώνου και της τηλεομοιοτυπίας του 
ή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του 
ταχυδρομείου, εφόσον διατίθενται, 
προκειμένου να μπορεί ο καταναλωτής να 
έρχεται τάχιστα σε επαφή με τον έμπορο 
και να επικοινωνεί αποτελεσματικά μαζί 
του·

Or.en

Αιτιολόγηση

Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις δεν χρησιμοποιούν πλέον την τηλεομοιοτυπία εφόσον, 
τελικά, αυτό το μέσο επικοινωνίας θα ξεπεραστεί σύντομα. Πλήρες επίπεδο εναρμόνισης.

Τροπολογία 584
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(γ) την τελική 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· σε περίπτωση 
που η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου, η 
τελική τιμή σημαίνει το συνολικό μηνιαίο 
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κόστος·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η τιμή που αναφέρεται στις πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης πρέπει να είναι 
εκείνη ακριβώς που θα καταβάλει ο καταναλωτής.

Τροπολογία 585
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(γ) την τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένων 
των φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως του 
αγαθού ή της υπηρεσίας, 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·

Or.fr

Τροπολογία 586
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(γ) την τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένων 
των φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως του 
προϊόντος, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να 
καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο με 
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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·

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· το συνολικό 
μηνιαίο κόστος θα πρέπει να αναφέρεται 
σε περιπτώσεις συμβάσεων αορίστου 
χρόνου·

Or.en

Τροπολογία 587
Κωνσταντίνος Πουπάκης, Συλβάνα Ράπτη

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

γ) την τιμή, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως του αγαθού 
ή της υπηρεσίας, 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 και 
οποιοδήποτε άλλο κόστος ή, όταν αυτές οι 
επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να 
υπολογιστούν εκ των προτέρων, το 
γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες 
πρόσθετες επιβαρύνσεις·

Or.el

Τροπολογία 588
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(γ) η τιμή, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως του 
προϊόντος, η τιμή δεν μπορεί ευλόγως να 
καθοριστεί εκ των προτέρων, ο τρόπος με 
τον οποίο υπολογίζεται η τιμή, και, όπου 
ενδείκνυται, όλες οι πρόσθετες 
επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή 
ταχυδρομείου ή, όταν αυτές οι 
επιβαρύνσεις ευλόγως δεν μπορούν να 
υπολογιστούν εκ των προτέρων, το 
γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες 
πρόσθετες επιβαρύνσεις· Σε περίπτωση 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών που 
περιέχει συνδρομή, η τιμή σημαίνει το 
συνολικό μηναίο κόστος της συνδρομής·
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.

Or.en

Τροπολογία 589
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(γ) την τελική 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 
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υπολογιστούν εκ των προτέρων, το 
γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες 
πρόσθετες επιβαρύνσεις·

υπολογιστούν εκ των προτέρων, το 
γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες 
πρόσθετες επιβαρύνσεις· όπου 
ενδείκνυται, το ποσοστό της οφειλόμενης 
τιμής στα τέλη που επιβάλλονται σε 
πωλήσεις συσκευών ιδιωτικής εγγραφής 
ή κενών μέσων. Σε περίπτωση που η 
σύμβαση είναι αορίστου χρόνου, η τελική 
τιμή σημαίνει το συνολικό μηνιαίο 
κόστος·

Or.en

Τροπολογία 590
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

γ) την τελική τιμή, συμπεριλαμβανομένων 
των φόρων και όλων των πρόσθετων 
επιβαρύνσεων 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·

Or.el

Αιτιολόγηση

Είναι κρίσιμης σημασίας ο καταναλωτής να γνωρίζει την τελική τιμή που θα καταβάλει 
συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων
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Τροπολογία 591
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

(γ) την τιμή, συμπεριλαμβανομένων των 
φόρων, εκτός και αν, λόγω της φύσεως 
του προϊόντος ή των διακυμάνσεων της 
αγοράς π.χ. φυσικών υλών, η τιμή δεν 
μπορεί ευλόγως να καθοριστεί εκ των 
προτέρων 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·

Or.de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να αναμένεται από τον επιχειρηματία να αποκαλύψει πώς υπολογίζει τις 
τιμές του. Πρέπει να ληφθούν υπόψη καταστάσεις στις οποίες η τιμή δεν μπορεί να υπολογισθεί 
με ακρίβεια εκ των προτέρων, λόγω διακυμάνσεων της αγοράς που ο έμπορος δεν μπορεί να 
επηρεάσει.

Τροπολογία 592
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

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

υπολογιστούν εκ των προτέρων, το 
γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες 
πρόσθετες επιβαρύνσεις· Σε περίπτωση 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών που 
περιλαμβάνει συνδρομή, η τιμή αποτελεί 
το συνολικό μηνιαίο κόστος της 
συνδρομής·

Or.en

Τροπολογία 593
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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·

(γ) την τελική 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· Σε περίπτωση 
που η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου, η 
τελική τιμή σημαίνει το συνολικό μηνιαίο 
κόστος·

Or.en

Τροπολογία 594
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) τα στοιχεία επικοινωνίας 
περιλαμβανομένου του αριθμού 
τηλεφώνου και κάθε άλλου μέσου εξ 
αποστάσεως επικοινωνίας που δίνει τη 
δυνατότητα στον καταναλωτή να έλθει σε 
επαφή και να επικοινωνήσει με την 
επιχείρηση ταχέως και απ' ευθείας·

Or.en

Τροπολογία 595
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 596
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την 
παράδοση και τις επιδόσεις·

Or.en
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Τροπολογία 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or.de

Αιτιολόγηση

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nicht 
zugemutet werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden informieren zu müssen.
Zum einen verfügen mittelständische Unternehmen mangels Ressourcen oft nicht über 
derartige Verfahren. Zum anderen würde die Verpflichtung zu einer negativen Auskunft über 
das Nichtbestehen eines Beschwerdeverfahrens faktisch einen Druck erzeugt, ein solches 
einrichten zu müssen. Es ist im ureigensten Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, 
unmittelbar auf deren Wünsche und Beschwerden in angemessener Form und zur 
Zufriedenheit des Kunden zu reagieren. Sollte ein unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren 
bestehen, so wird der Gewerbetreibende von sich aus seine Kunden entsprechend 
informieren. Eine gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser Hinsicht überflüssig und 
kontraproduktiv.

Τροπολογία 598
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την 
παράδοση και τις επιδόσεις·
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Or.en

Τροπολογία 599
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την 
παράδοση, τις επιδόσεις, την αντιμετώπιση 
παραπόνων, και τη γεωγραφική διεύθυνση 
στην οποία ο καταναλωτής μπορεί να 
απευθύνει τα παράπονά του·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Εξάλειψη της έννοιας της επαγγελματικής ευσυνειδησίας η οποία είναι υπερβολικά ασαφής και 
ανοικτή σε διάφορες ερμηνείες. Προσθήκη μιας διεύθυνσης στην οποία μπορεί κάποιος να 
απευθύνει τα παράπονά του.

Τροπολογία 600
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) Σε περίπτωση που πρέπει να 
συναφθούν συμφωνίες που αποκλίνουν 
από τις νομοθετικές διατάξεις, τις 
ρυθμίσεις για την πληρωμή, την παράδοση, 
τις επιδόσεις.

Or.de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι υπεύθυνες οι επιχειρήσεις για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με γενικές 
κανονιστικές διατάξεις. Από τον έμπορο απαιτείται απλώς να ενημερώνει σε περίπτωση που 
επιθυμεί κατά τις επιχειρηματικές συναλλαγές να προβλέπεται συμφωνημένη απόκλιση από 
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κανονιστικές διατάξεις. Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών σχετικά με την πολιτική 
διαχείρισης παραπόνων θα αποβεί εις βάρος των ΜΜΕ, οι οποίες συχνά δεν διαθέτουν επίσημο 
σύστημα παραπόνων.

Τροπολογία 601
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την 
παράδοση, τις επιδόσεις και την 
αντιμετώπιση παραπόνων·

Or.fr

Τροπολογία 602
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(δ) τις ρυθμίσεις για την πληρωμή, την 
παράδοση και τις επιδόσεις 

Or.de

Αιτιολόγηση

Η αναφορά της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων ισοδυναμεί στην πράξη με την αναφορά 
κενών γενικών όρων που δεν θα αποτελούσαν πραγματική προστιθέμενη αξία για τους 
καταναλωτές.
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Τροπολογία 603
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) την πολιτική χειρισμού καταγγελιών 
και 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·

Or.en

Τροπολογία 604
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Τροπολογία 605
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) την προθεσμία εντός της οποίας ο 
έμπορος υποχρεούται να παραδώσει το 
αγαθό ή να εκτελέσει την παροχή της 
υπηρεσίας·
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Or.fr

Τροπολογία 606
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) τη διαδικασία του χειρισμού 
καταγγελιών, καθώς και τη γεωγραφική 
διεύθυνση του εμπόρου ή του εμπόρου εξ 
ονόματος του οποίου ή για λογαριασμό 
του οποίου ενεργεί και τη γεωγραφική 
διεύθυνση στην οποία ο καταναλωτής 
πρέπει να απευθύνει την καταγγελία του·

Or.en

Τροπολογία 607
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δβ) τη δυνατότητα να προσφύγει σε 
κατάλληλους μηχανισμούς έννομης 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της
συλλογικής προσφυγής σε ένδικα μέσα 
και εναλλακτικών συστημάτων 
διευθέτησης της διαφοράς·

Or.en

Τροπολογία 608
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την ύπαρξη δικαιώματος 
υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται·

(ε) την ύπαρξη ή την απουσία δικαιώματος 
υπαναχώρησης και τους όρους και τις 
διαδικασίες για την άσκηση αυτού του 
δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων των 
ενδεχόμενων δαπανών από την 
επιστροφή των εμπορευμάτων, σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι·

Or.en

Τροπολογία 609
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την ύπαρξη δικαιώματος 
υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται·

(ε) την ύπαρξη ή την απουσία δικαιώματος 
υπαναχώρησης και, όπου ενδείκνυται, τις 
προϋποθέσεις και τους τρόπους άσκησης 
αυτού του δικαιώματος σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι, συμπεριλαμβανομένης της 
προθεσμίας υπαναχώρησης και του 
ονόματος και της διεύθυνσης του 
εμπόρου στον οποίο θα πρέπει να 
κοινοποιηθεί η υπαναχώρηση·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει ο καταναλωτής να έχει τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, τους τρόπους άσκησής του, αλλά επίσης και την απουσία αυτού του 
δικαιώματος για ορισμένους τύπους αγαθών ή υπηρεσιών.

Τροπολογία 610
Liem Hoang Ngoc

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την ύπαρξη δικαιώματος 
υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται·

(ε) την ύπαρξη ή την απουσία δικαιώματος 
υπαναχώρησης, καθώς και, όπου 
ενδείκνυται, τις προϋποθέσεις άσκησης 
του δικαιώματος αυτού·

Or.fr

Τροπολογία 611
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την ύπαρξη δικαιώματος 
υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται·

(ε) την ύπαρξη ή την απουσία δικαιώματος 
υπαναχώρησης, καθώς και τους όρους και 
τη διαδικασία για την άσκηση αυτού του 
δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων των 
ενδεχόμενων δαπανών από την 
επιστροφή των εμπορευμάτων, όπου 
ενδείκνυται·

Or.en

Τροπολογία 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την ύπαρξη δικαιώματος
υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται·

(ε) εφόσον υπάρχει δικαίωμα
υπαναχώρησης, η προθεσμία και η 
διαδικασία για την άσκηση αυτού του 
δικαιώματος· ο έμπορος μπορεί προς τον 
σκοπό αυτό να χρησιμοποιεί το υπόδειγμα 
οδηγιών υπαναχώρησης και το υπόδειγμα 
εντύπου υπαναχώρησης σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, Μέρη Α και Β ή άλλη σαφή 
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δήλωση· εάν ο έμπορος ενημερώνει τον 
καταναλωτή, χρησιμοποιώντας το 
υπόδειγμα οδηγιών υπαναχώρησης του 
Παραρτήματος Ι Μέρος Α, θεωρείται ότι 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης·

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 75.

Τροπολογία 613
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την ύπαρξη δικαιώματος 
υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται·

(ε) την ύπαρξη ή την απουσία δικαιώματος 
υπαναχώρησης και τους όρους και τις 
διαδικασίες για την άσκηση αυτού του 
δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων των 
ενδεχόμενων δαπανών από την 
επιστροφή των εμπορευμάτων, σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι·

Or.en

Τροπολογία 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την ύπαρξη δικαιώματος 
υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται·

(ε) την ύπαρξη δικαιώματος 
υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται, τους 
όρους, την περίοδο και τη διαδικασία 
άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, με 
πληροφορίες ότι ο καταναλωτής θα 
δεσμευθεί να καταβάλλει το λογικό 
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κόστος των εμπόρων σύμφωνα με το 
άρθρο 17, παράγραφος 2, αν αποφασίσει 
να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα 
υπαναχώρησης αφού έχει υποβάλει 
σχετικό αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 10, 
παράγραφος 2, (α) ή το άρθρο 11, 
παράγραφος 4, (α)·

Or.en

Τροπολογία 615
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την ύπαρξη δικαιώματος 
υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται·

(ε) εφόσον υπάρχει δικαίωμα
υπαναχώρησης, η προθεσμία και η 
διαδικασία για την άσκηση αυτού του 
δικαιώματος· ο έμπορος μπορεί προς τον 
σκοπό αυτό να χρησιμοποιεί το υπόδειγμα 
οδηγιών υπαναχώρησης και το υπόδειγμα 
εντύπου υπαναχώρησης σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, Μέρη Α και Β ή άλλη σαφή 
δήλωση· εάν ο έμπορος ενημερώνει τον 
καταναλωτή, χρησιμοποιώντας το 
υπόδειγμα οδηγιών υπαναχώρησης του 
Παραρτήματος Ι Μέρος Α, θεωρείται ότι 
εκπληρώνει τις υποχρεώσεις ενημέρωσης.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η χρήση ενός υποδείγματος οδηγιών μειώνει σημαντικά την επιβάρυνση ιδίως για τις ΜΜΕ και 
αποτρέπει την εμφάνιση διαφορών σχετικά με τις απαιτήσεις που αφορούν το έντυπο οδηγιών 
υπαναχώρησης. Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, είναι σημαντικό οι επιχειρηματίες να 
μπορούν να είναι βέβαιοι ότι χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα παρέχουν την κατάλληλη 
πληροφόρηση.
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Τροπολογία 616
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την ύπαρξη δικαιώματος 
υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται·

(ε) την ύπαρξη ή την απουσία δικαιώματος 
υπαναχώρησης και τους όρους και τις 
διαδικασίες για την άσκηση αυτού του 
δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένων των 
ενδεχόμενων δαπανών από την 
επιστροφή των εμπορευμάτων, σύμφωνα 
με το παράρτημα Ι·

Or.en

Αιτιολόγηση

Πιστεύω ότι δεν είναι αρκετό για τους καταναλωτές να γνωρίζουν απλώς ότι έχουν δικαίωμα 
υπαναχώρησης. Αντιθέτως, ο καταναλωτής θα πρέπει να πληροφορηθεί τι αυτό σημαίνει στην 
πράξη, και, ειδικότερα, πως να ασκήσει αποτελεσματικά αυτό το δικάιωμα. Πολλοί 
καταναλωτές λαμβάνουν τις πρώτες συμβουλές για τα δικαιώματά τους από τον έμπορο και, 
επομένως, είναι σημαντικό να υποχρεούνται οι έμποροι να παρέχουν πλήρη ενημέρωση στο 
σημείο της πώλησης. Αν αυτή η περαιτέρω λεπτομέρεια δεν εξασφαλίζεται, ελλοχεύει ο 
κίνδυνος ότι οι καταναλωτές δεν θα γνωρίζουν για το πως και/ή για το πότε χρειάζεται να 
ασκήσουν το δικαίωμά τους για υπαναχώρηση. Ως εκ τούτου, αυτό το κρίσιμο δικαίωμα μπορεί 
να εξασθενίσει.

Τροπολογία 617
Catherine Soullie

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την ύπαρξη δικαιώματος 
υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται·

(ε) την ύπαρξη ή την έλλειψη δικαιώματος 
υπαναχώρησης,

Or.en
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Τροπολογία 618
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) διευκρίνιση όσον αφορά το ποιον θα 
βαρύνει το κόστος της επιστροφής των 
εμπορευμάτων μετά την υπαναχώρηση, 
όπου ενδείκνυται·

Or.en

Τροπολογία 619
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) πληροφορίες σχετικά με τις 
χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την 
ανάκτηση προκαταβολών σε περίπτωση 
υπαναχώρησης ή ακύρωσης·

Or.en

Τροπολογία 620
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) στην περίπτωση που δεν υπάρχει το 
δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιτίας ρητής 
αίτησης εκτέλεσης της υπηρεσίας εντός 
της προθεσμίας υπαναχώρησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 19, η 
πληροφόρηση σύμφωνα με την οποία ο 
καταναλωτής δεν μπορεί να επωφεληθεί 
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του δικαιώματος υπαναχώρησης ως 
αποτέλεσμα αυτής της αίτησης·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Για να είναι η επιλογή του καταναλωτή συνειδητή, είναι απαραίτητο να γνωρίζει πριν κάνει 
αυτή την επιλογή του τις συνέπειες ενδεχόμενης ρητής αίτησης εκτέλεσης της υπηρεσίας κατά 
την περίοδο υπαναχώρησης, π.χ. της αδυναμίας της εκ των υστέρων άσκησης του δικαιώματος 
υπαναχώρησης.

Τροπολογία 621
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) την προθεσμία παράδοσης εντός της 
οποίας ο έμπορος υποχρεούται να 
παραδώσει το αγαθό ή να εκτελέσει την 
παροχή υπηρεσίας·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός μιας προθεσμίας παράδοσης που δεσμεύει τον έμπορο αποτελεί σημαντική 
πληροφορία για τη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή.

Τροπολογία 622
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) πληροφορίες σχετικά με τις 
χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την 
ανάκτηση προκαταβολών σε περίπτωση 
υπαναχώρησης ή ακύρωσης της 
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σύμβασης·

Or.en

Τροπολογία 623
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) διευκρίνιση όσον αφορά το ποιον θα 
βαρύνει το κόστος της επιστροφής των 
εμπορευμάτων μετά την υπαναχώρηση, 
όπου ενδείκνυται·

Or.en

Τροπολογία 624
Damien Abad

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) όπου, σύμφωνα με το άρθρο 19 δεν 
υπάρχει το δικαίωμα υπαναχώρησης, την 
πληροφορία σύμφωνα με την οποία ο 
καταναλωτής δεν δικαιούται 
δικαιώματος υπαναχώρησης·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει ο καταναλωτής να έχει την πληροφόρηση σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης και 
τους τρόπους εκτέλεσής της, αλλά, επίσης, και την απουσία του δικαιώματος αυτού για 
ορισμένους τύπους αγαθών και υπηρεσιών.
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Τροπολογία 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) την προθεσμία παράδοσης εντός της 
οποίας ο έμπορος υποχρεούται να 
παραδώσει το αγαθό ή να εκτελέσει την 
παροχή υπηρεσίας·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός μιας προθεσμίας παράδοσης που δεσμεύει τον έμπορο αποτελεί σημαντική 
πληροφορία για τη σωστή ενημέρωση του καταναλωτή. Επιτρέπει επίσης την προσαρμογή της 
συναλλαγής στη φύση του αγαθού ή της προτεινόμενης υπηρεσίας.

Τροπολογία 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) την αδυναμία του καταναλωτή να 
κάνει χρήση του δικαιώματος 
υπαναχώρησης όταν ζητά ρητά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια 
της προθεσμίας υπαναχώρησης·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η διευκρίνηση της αδυναμίας χρήσης του δικαιώματος υπαναχώρησης εάν ο καταναλωτής 
ζητήσει ρητά την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας κατά την περίοδο υπαναχώρησης αποτελεί 
επίσης σημαντική πληροφορία για τον καταναλωτή.
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Τροπολογία 627
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) διευκρίνιση όσον αφορά το ποιον θα 
βαρύνει το κόστος της επιστροφής των 
εμπορευμάτων μετά την υπαναχώρηση, 
όπου ενδείκνυται·

Or.en

Τροπολογία 628
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) πληροφορίες σχετικά με τις 
χρηματοοικονομικές εγγυήσεις για την 
ανάκτηση προκαταβολών σε περίπτωση 
υπαναχώρησης ή ακύρωσης·

Or.en

Τροπολογία 629
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en
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Τροπολογία 630
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 631
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(στ) επιπλέον της υπενθύμισης για την 
ύπαρξη μίας νομικής εγγύησης 
συμμόρφωσης για τα αγαθά, την ύπαρξη 
εξυπηρέτησης μετά την πώληση και 
εμπορικών εγγυήσεων, όπου ενδείκνυται·

Or.fr

Τροπολογία 632
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(στ) επιπλέον της υπενθύμισης για την 
ύπαρξη μίας νομικής εγγύησης 
συμμόρφωσης για τα αγαθά, την ύπαρξη 
εξυπηρέτησης μετά την πώληση και 
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εμπορικών εγγυήσεων, όπου ενδείκνυται·

Or.fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντική η υπενθύμιση της ύπαρξης νομικής εγγύησης συμμόρφωσης για τα αγαθά.

Τροπολογία 633
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Τροπολογία 634
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) όπου ενδείκνυται, την ύπαρξη και 
τους όρους της εξυπηρέτησης των 
καταναλωτών μετά την αγορά, καθώς και 
τις εμπορικές εγγυήσεις·

Or.en

Τροπολογία 635
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ β (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Τροπολογία 636
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου, τους όρους για τη λήξη 
της σύμβασης·

(ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου ή ανανεώνεται 
αυτομάτως, τους όρους για τη λήξη της 
σύμβασης·

Or.en

Τροπολογία 637
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου, τους όρους για τη λήξη 
της σύμβασης·

(ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου ή ανανεώνεται 
αυτομάτως, τους όρους για τη λήξη της 
σύμβασης·

Or.en



AM\836026EL.doc 251/265 PE450.954v01-00

EL

Τροπολογία 638
Othmar Karas

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου, τους όρους για τη λήξη 
της σύμβασης·

(ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου, τους όρους για τη λήξη 
της σύμβασης, σε περίπτωση που πρέπει 
να συναφθούν συμφωνίες που αποκλίνουν 
από τις νομοθετικές διατάξεις.

Or.de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι υπεύθυνες οι επιχειρήσεις για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με γενικές 
κανονιστικές διατάξεις, ιδίως όσον αφορά τις διασυνοριακές συμβάσεις στο πλαίσιο του 
κανονισμού «Ρώμη Ι», σύμφωνα με τον οποίο ισχύει το δίκαιο της κατοικίας/συνήθους 
διαμονής του καταναλωτή. Από τον έμπορο απαιτείται απλώς να ενημερώνει σε περίπτωση που 
επιθυμεί κατά τις επιχειρηματικές συναλλαγές να προβλέπεται συμφωνημένη απόκλιση από 
κανονιστικές διατάξεις.

Τροπολογία 639
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου, τους όρους για τη λήξη 
της σύμβασης·

(ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου ή ανανεώνεται 
αυτομάτως, τους όρους για τη λήξη της 
σύμβασης·

Or.en
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Τροπολογία 640
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου, τους όρους για τη λήξη 
της σύμβασης·

(ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου ή αυτόματης παράτασής 
της, τους όρους για τη λήξη της σύμβασης·

Or.fr

Τροπολογία 641
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου, τους όρους για τη λήξη 
της σύμβασης·

(ζ) τη διάρκεια της σύμβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύμβαση είναι 
αορίστου χρόνου, τους όρους και τον 
τρόπο για τη λήξη της σύμβασης·

Or.en

Τροπολογία 642
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.de
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Τροπολογία 643
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 644
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or.en

Τροπολογία 645
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θβ) εάν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος 
είναι καταναλωτής σε περίπτωση που η 
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σύμβαση συνάπτεται με μεσάζοντα·

Or.en

Τροπολογία 646
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θγ) τη χρονική περίοδο κατά την οποία η 
προσφορά θα παραμείνει διαθέσιμη·

Or.en

Τροπολογία 647
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ δ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θδ) την εφαρμογή μέτρων τεχνικής 
προστασίας για ψηφιακά προϊόντα, 
εφόσον απαιτείται·

Or.en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκείς και σαφείς πληροφορίες σχετικά με 
περιορισμούς για τη χρήση των αγορασθέντων ψηφιακών προϊόντων.

Τροπολογία 648
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ ε (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θε) τη διαλειτουργικότητα ψηφιακών 
προϊόντων με μηχανικό εξοπλισμό και 
λογισμικό σύμφωνα με τις γνώσεις του 
εμπόρου ή με εκείνο που λογικά 
αναμένεται ότι θα μπορούσε να γνωρίζει, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν απουσίας 
διαλειτουργικότητας·

Or.en

Αιτιολόγηση

Η διαλειτουργικότητα αποτελεί σημαντικό μέσο για να συμβάλει στην ευημερία του καταναλωτή 
στο ψηφιακό περιβάλλον. Κατά την αγορά ψηφιακών προϊόντων, το ενδιαφέρον του 
καταναλωτή στηρίζεται στην ικανότητα να ανταλλάξει δεδομένα από ένα λογισμικό ή μηχανικό 
εξοπλισμό σε έναν άλλον, καθώς και στην ικανότητα να χρησιμοποιεί τα ψηφιακά προϊόντα στη 
συσκευή της επιλογής του.

Τροπολογία 649
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) όπου ενδείκνυται, την εφαρμογή 
μέτρων τεχνικής προστασίας για τα 
ψηφιακά προϊόντα, καθώς και τη 
διαλειτουργικότητα των ψηφιακών 
προϊόντων με τον εξοπλισμό 
πληροφορικής και το λογισμικό, ανάλογα 
με τις γνώσεις του επαγγελματία ή τις 
γνώσεις που λογικά θα έπρεπε να έχει 
(συμπεριλαμβανομένης της μη 
διαλειτουργικότητας)·

Or.fr
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Τροπολογία 650
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) τη διαλειτουργικότητα ψηφιακών 
προϊόντων με μηχανικό εξοπλισμό ή 
λογισμικό, στο βαθμό που ο έμπορος έχει 
γνώση αυτού του γεγονότος, καθώς και 
οποιοδήποτε είδος ασυμβατότητας·

Or.en

Τροπολογία 651
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θβ) ότι η σύμβαση έχει συναφθεί από 
έμπορο και ότι, κατά συνέπεια, ο 
καταναλωτής επωφελείται από την 
προστασία της παρούσας οδηγίας·

Or.en

Τροπολογία 652
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ γ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θγ) την εφαρμογή μέτρων τεχνικής 
προστασίας για ψηφιακά προϊόντα, 
εφόσον απαιτείται·

Or.en
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Τροπολογία 653
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ δ (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θδ) το χρονοδιάγραμμα, κατά τη 
διάρκεια του οποίου η προσφορά 
παραμένει διαθέσιμη·

Or.en

Τροπολογία 654
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ ε (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θε) τη διευκρίνιση αν το άλλο 
συμβαλλόμενο μέρος είναι καταναλωτής, 
σε περίπτωση που η σύμβαση έχει 
συναφθεί από ενδιάμεσο·

Or.en

Τροπολογία 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) κατά περίπτωση, τη δυνατότητα 
προσφυγής σε εξωδικαστική διαδικασία 
παραπόνων και επανόρθωσης, στην 
οποία να υπόκειται η επιχείρηση, καθώς 
και τις προϋποθέσεις για την πρόσβαση 
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σε αυτήν·

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 77.

Τροπολογία 656
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) την εφαρμογή μέτρων τεχνικής 
προστασίας για ψηφιακά προϊόντα, 
εφόσον απαιτείται·

Or.en

Τροπολογία 657
Zuzana Roithová

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θβ) τη διαλειτουργικότητα ψηφιακών 
προϊόντων με μηχανικό εξοπλισμό και 
λογισμικό σύμφωνα με τις γνώσεις του 
εμπόρου ή με εκείνο που λογικά 
αναμένεται ότι θα μπορούσε να γνωρίζει, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν απουσίας 
διαλειτουργικότητας·

Or.en



AM\836026EL.doc 259/265 PE450.954v01-00

EL

Τροπολογία 658
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) την εφαρμογή μέτρων τεχνικής 
προστασίας για ψηφιακά προϊόντα, 
εφόσον απαιτείται·

Or.en

Αιτιολόγηση

Αναφέρεται ειδικά σε ψηφιακά προϊόντα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκείς 
και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τυχόν περιορισμούς για τη χρήση των αγορασθέντων 
ψηφιακών προϊόντων, που ενδεχομένως περιγράφονται από τη σύμβαση και/ή εφαρμόζονται 
από ένα τεχνολογικό σύστημα, και επηρεάζουν τη δυνατότητα χρήσης του προϊόντος αντίθετα με 
τις προσδοκίες του καταναλωτή.

Τροπολογία 659
Eija-Riitta Korhola

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ β (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θβ) τη συμβατότητα ψηφιακών 
προϊόντων με μηχανικό εξοπλισμό και 
λογισμικό σύμφωνα με τις γνώσεις του 
εμπόρου ή με εκείνο που λογικά 
αναμένεται ότι θα μπορούσε να γνωρίζει, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν απουσίας 
συμβατότητας·

Or.en

Αιτιολόγηση

Αναφέρεται ειδικά σε ψηφιακά προϊόντα. Οι διατάξεις σχετικά με απαιτήσεις ενημέρωσης δεν 
ανταποκρίνονται επί του παρόντος στις ιδιότητες των ψηφιακών προϊόντων. Όταν αγοράζει 
ψηφιακά προϊόντα, το ενδιαφέρον του καταναλωτή περιστρέφεται γύρω από πληροφορίες 
σχετικά με την ικανότητα χρησιμοποίησης των ψηφιακών προϊόντων στη συσκευή ή στον 
εξοπλισμό της επιλογής του, καθώς και γύρω από πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα να 
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ανταλλάσσει δεδομένα από το ένα λογισμικό ή μηχανικό εξοπλισμό στον άλλο.

Τροπολογία 660
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο έμπορος διασφαλίζει ότι οι 
πληροφορίες για τη γεωγραφική του 
διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου, 
καθώς και για την τιμή, των φόρων 
συμπεριλαμβανομένων, και για την 
ύπαρξη δικαιώματος υπαναχώρησης, 
παρέχονται με τρόπο που είναι εύκολα 
προσπελάσιμος για τον καταναλωτή.

Or.en

Τροπολογία 661
Morten Løkkegaard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Την εφαρμογή μέτρων τεχνικής 
προστασίας για ψηφιακά προϊόντα, 
εφόσον απαιτείται·

Or.en

Τροπολογία 662
Morten Løkkegaard

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τη διαλειτουργικότητα ψηφιακών 
προϊόντων με μηχανικό εξοπλισμό και 
λογισμικό σύμφωνα με τις γνώσεις του 
εμπόρου ή με εκείνο που λογικά 
αναμένεται ότι θα μπορούσε να γνωρίζει, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν απουσίας 
διαλειτουργικότητας.

Or.en

Τροπολογία 663
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.fr

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται μέσω δημοσίων 
πλειστηριασμών, σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 3, παράγραφος 1α.

Τροπολογία 664
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δεν προβλέπουν 
περαιτέρω επίσημες απαιτήσεις για το 
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υπόδειγμα οδηγιών υπαναχώρησης που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι, μέρη 
Α και Α α.

Or.fr

Τροπολογία 665
Evelyne Gebhardt

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παράγραφος 1 δεν είναι 
εφαρμόσιμη σε συμβάσεις πώλησης 
εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών, 
όταν οι εν λόγω συμβάσεις αφορούν 
πράξεις της καθημερινής ζωής και ο 
έμπορος οφείλει να παράσχει την 
υπηρεσία του πάραυτα, δηλαδή όταν 
συνάπτεται η σύμβαση.

Or.en

Τροπολογία 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη δεν προβλέπουν 
περαιτέρω απαιτήσεις σχετικά με το 
περιεχόμενο όσον αφορά το υπόδειγμα 
οδηγιών υπαναχώρησης, σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, Μέρος Α.

Or.de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικαθιστά την προηγούμενη τροπολογία αριθ. 79.
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Τροπολογία 667
Kurt Lechner

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or.de

Τροπολογία 668
Toine Manders

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 είναι αναπόσπαστο τμήμα 
της σύμβασης πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών και εμφανίζονται σε 
τυποποιημένη μορφή που θα είναι 
διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη.

Or.en

Τροπολογία 669
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο έμπορος φέρει το βάρος της 
απόδειξης ότι υπέβαλε τις πληροφορίες 
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που απαιτεί το παρόν άρθρο.

Or.en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η αντιστροφή του βάρους απόδειξης.

Τροπολογία 670
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο 
διατυπώνονται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα, και είναι αναγνώσιμες.

Or.en

Αιτιολόγηση

Στο παρόν άρθρο θα πρέπει να υπάρχει απαίτηση διαφάνειας.

Τροπολογία 671
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Σε περίπτωση που ο έμπορος 
προβαίνει στη σύναψη συμβάσεων 
πώλησης ή παροχής υπηρεσιών με μία 
σαφώς προσδιοριζόμενη ομάδα 
καταναλωτών που είναι ιδιαιτέρως
ευάλωτη ως προς την εμπορική πρακτική 
ή το συγκεκριμένο προϊόν, οι παρεχόμενες 
πληροφορίες σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο διατυπώνονται σε γλώσσα απλή 
και κατανοητή για το μέσο μέλος της εν 
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λόγω ομάδας.

Or.en

Αιτιολόγηση

Ως προς τις απαιτήσεις ενημέρωσης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές ανάγκες των 
ευάλωτων καταναλωτών.

Τροπολογία 672
Emilie Turunen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει 
απαιτήσεις ενημέρωσης που επιβάλλονται 
σε εμπόρους επί τη βάσει ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας.

Or.en

Τροπολογία 673
Jürgen Creutzmann

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 δ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν, στο εθνικό 
τους δίκαιο, άλλες διατάξεις από εκείνες 
που προβλέπονται στο άρθρο 5 της 
παρούσας οδηγίας, ούτε και στις 
περιπτώσεις που αυτές θα οδηγούσαν σε 
υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών.

Or.de


