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Τροπολογία 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
–

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει αρμοδιότητα για εκτενή εναρμόνιση του δικαίου των 
πωλήσεων. Ακόμη και στην περίπτωση της καλύτερης δυνατής εφαρμογής του, κάτι τέτοιο θα 
καταργούσε την εθνική νομοθεσία και θα περιέστελλε την αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το 
υφιστάμενο δίκαιο προσφέρει ήδη επαρκή προστασία στους καταναλωτές, συνεπώς δεν 
χρειάζεται ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, το εθνικό δίκαιο παρέχει σε μεγάλο 
βαθμό ασφάλεια δικαίου. Αντίθετα, δεν εξασφαλίζεται ενιαία ερμηνεία του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία 340
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του 
κοινοτικού κεκτημένου για την 
προστασία των καταναλωτών, 
διαδικασία η οποία ξεκίνησε το 2004 με 
το Πράσινο Βιβλίο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η προσφάτως εκδοθείσα 
οδηγία 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών καλύπτει τους πλέον 
σημαντικούς τομείς του δικαίου των 
συμβάσεων που συνδέονται με τις εξ 
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αποστάσεως και κατ’ οίκον πωλήσεις. Η 
εν λόγω οδηγία θα τεθεί σε εφαρμογή στα 
μέσα του 2014 και θα παρέχει ένα ενιαίο 
νομικό πλαίσιο για τις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών, και 
ιδίως για το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 341
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η προσέγγιση του δικαίου των 
συμβάσεων των καταναλωτών μέσω της 
νομικής εναρμόνισης, με την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας για όλους 
τους παράγοντες της αγοράς, είναι ο 
πλέον κατάλληλος τρόπος για την 
ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στις διασυνοριακές 
συναλλαγές, καθώς και για τη 
διευκόλυνση του εμπορίου σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Or. en

Τροπολογία 342
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3γ) Το κοινοτικό κεκτημένο για την 
προστασία των καταναλωτών πρέπει να 
επικαιροποιηθεί ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που 
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θέτουν οι κοινωνικές και οικονομικές 
εξελίξεις που συνεπάγεται η ψηφιακή 
οικονομία. Οι καταναλωτές χρειάζονται 
ένα ισχυρό πλαίσιο δικαιωμάτων ώστε να 
μπορούν να πραγματοποιούν τις αγορές 
τους με ασφάλεια και υπό δίκαιες 
συνθήκες εντός της ενιαίας αγοράς. Στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2011/83/ΕΕ για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών 
πραγματοποιήθηκε επανεξέταση των 
κανόνων για την προστασία των 
καταναλωτών, ιδίως σε σχέση με 
συγκεκριμένες μεθόδους πώλησης, όπως 
είναι οι εξ αποστάσεως και κατ’ οίκον 
πωλήσεις. Οι νομικές εγγυήσεις είναι 
εξαιρετικά σημαντικές τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις 
και χρήζουν περαιτέρω εναρμόνισης και 
εκσυγχρονισμού, γεγονός το οποίο 
εξασφαλίζεται μέσω της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να ξεπερασθούν αυτοί οι σχετικοί 
με το δίκαιο των συμβάσεων φραγμοί, τα 
μέρη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συμφωνούν ότι οι συμβάσεις τους θα 
διέπονται από ένα ενιαίο ομοιόμορφο 
σύνολο κανόνων σχετικά με το δίκαιο των 
συμβάσεων, με την ίδια έννοια και 
ερμηνεία σε όλα τα κράτη μέλη, δηλαδή 
από ένα κοινό δίκαιο των πωλήσεων. Το 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα 
αντιπροσωπεύει μια συμπληρωματική 
επιλογή που θα αυξάνει τις δυνατότητες 
επιλογής των μερών και θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση που τα 

(8) Για να ξεπερασθούν αυτοί οι σχετικοί 
με το δίκαιο των συμβάσεων φραγμοί, τα 
μέρη θα πρέπει να έχουν στον τομέα των 
συμβάσεων εξ αποστάσεως τη 
δυνατότητα να συμφωνούν ότι οι 
συμβάσεις τους θα διέπονται από ένα 
ενιαίο ομοιόμορφο σύνολο κανόνων 
σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων, με 
την ίδια έννοια και ερμηνεία σε όλα τα 
κράτη μέλη, δηλαδή από ένα κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων. Το 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα 
αντιπροσωπεύει μια συμπληρωματική 
επιλογή που θα αυξάνει τις δυνατότητες 
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μέρη από κοινού θεωρούν την επιλογή 
αυτή επωφελή για να διευκολυνθεί 
πραγματικά το διασυνοριακό εμπόριο και 
να περιορισθεί το κόστος των συναλλαγών 
και διάφορα είδη ευκαιριακού κόστους 
καθώς και άλλα σχετικά με το δίκαιο των 
συμβάσεων εμπόδια στις διασυνοριακές 
συναλλαγές. Θα πρέπει να αποτελεί τη 
βάση συμβατικής σχέσης μόνον εφόσον τα 
μέρη αποφασίσουν από κοινού την 
εφαρμογή του.

επιλογής των μερών στον τομέα των 
συμβάσεων εξ αποστάσεως και θα μπορεί 
να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση που 
τα μέρη από κοινού θεωρούν την επιλογή 
αυτή επωφελή για να διευκολυνθεί 
πραγματικά το διασυνοριακό εμπόριο και 
να περιορισθεί το κόστος των συναλλαγών 
και διάφορα είδη ευκαιριακού κόστους 
καθώς και άλλα σχετικά με το δίκαιο των 
συμβάσεων εμπόδια στις διασυνοριακές 
συναλλαγές. Θα πρέπει να αποτελεί τη 
βάση συμβατικής σχέσης μόνον εφόσον τα 
μέρη αποφασίσουν από κοινού την 
εφαρμογή του.

Or. de

Τροπολογία 344
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων. 
Εναρμονίζει το δίκαιο των συμβάσεων 
των κρατών μελών χωρίς όμως να 
απαιτεί τροποποιήσεις του ήδη ισχύοντος 
εθνικού δικαίου των συμβάσεων, αλλά με 
την καθιέρωση στο εθνικό δίκαιο κάθε 
κράτους μέλους ενός δεύτερου 
καθεστώτος δικαίου των συμβάσεων για 
τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του. Αυτό το δεύτερο 
καθεστώς θα πρέπει να είναι 
πανομοιότυπο σε ολόκληρη την Ένωση 
και να ισχύει παράλληλα με τους 
προϋπάρχοντες κανόνες του εθνικού 
δικαίου των συμβάσεων. Το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε μια 
διασυνοριακή σύμβαση, σε προαιρετική 
βάση και μετά από ρητή συμφωνία των 

διαγράφεται
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μερών.

Or. en

Τροπολογία 345
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων. 
Εναρμονίζει το δίκαιο των συμβάσεων των 
κρατών μελών χωρίς όμως να απαιτεί 
τροποποιήσεις του ήδη ισχύοντος εθνικού 
δικαίου των συμβάσεων, αλλά με την 
καθιέρωση στο εθνικό δίκαιο κάθε 
κράτους μέλους ενός δεύτερου καθεστώτος 
δικαίου των συμβάσεων για τις συμβάσεις 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. 
Αυτό το δεύτερο καθεστώς θα πρέπει να 
είναι πανομοιότυπο σε ολόκληρη την 
Ένωση και να ισχύει παράλληλα με τους 
προϋπάρχοντες κανόνες του εθνικού 
δικαίου των συμβάσεων. Το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε μια 
διασυνοριακή σύμβαση, σε προαιρετική 
βάση και μετά από ρητή συμφωνία των 
μερών.

(9) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων. 
Εναρμονίζει το δίκαιο των συμβάσεων των 
κρατών μελών χωρίς όμως να απαιτεί 
τροποποιήσεις του ήδη ισχύοντος εθνικού 
δικαίου των συμβάσεων, αλλά με την 
καθιέρωση στο εθνικό δίκαιο κάθε 
κράτους μέλους ενός δεύτερου καθεστώτος 
δικαίου των συμβάσεων για τις συμβάσεις 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. 
Αυτό το δεύτερο καθεστώς θα πρέπει να 
είναι πανομοιότυπο σε ολόκληρη την 
Ένωση και να ισχύει παράλληλα με τους 
προϋπάρχοντες κανόνες του εθνικού 
δικαίου των συμβάσεων. Το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε μια 
διασυνοριακή σύμβαση, σε προαιρετική 
βάση και μετά από ρητή συμφωνία των 
μερών. Επίσης, οι καταναλωτές θα πρέπει 
να έχουν, σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα 
να αρνηθούν τη χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων.

Or. fi

Τροπολογία 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων. 
Εναρμονίζει το δίκαιο των συμβάσεων των 
κρατών μελών χωρίς όμως να απαιτεί
τροποποιήσεις του ήδη ισχύοντος εθνικού 
δικαίου των συμβάσεων, αλλά με την 
καθιέρωση στο εθνικό δίκαιο κάθε 
κράτους μέλους ενός δεύτερου καθεστώτος 
δικαίου των συμβάσεων για τις συμβάσεις 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. 
Αυτό το δεύτερο καθεστώς θα πρέπει να 
είναι πανομοιότυπο σε ολόκληρη την 
Ένωση και να ισχύει παράλληλα με τους 
προϋπάρχοντες κανόνες του εθνικού 
δικαίου των συμβάσεων. Το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε μια 
διασυνοριακή σύμβαση, σε προαιρετική 
βάση και μετά από ρητή συμφωνία των 
μερών.

(9) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων για 
συμβάσεις εξ αποστάσεως και ιδίως 
συμβάσεις που συνάπτονται επιγραμμικά 
(online). Εναρμονίζει το δίκαιο των 
συμβάσεων των κρατών μελών χωρίς όμως
να απαιτεί τροποποιήσεις του ήδη 
ισχύοντος εθνικού δικαίου των 
συμβάσεων, αλλά με την καθιέρωση στο 
εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους ενός 
δεύτερου καθεστώτος δικαίου των 
συμβάσεων για τις συμβάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Αυτό 
το δεύτερο καθεστώς θα πρέπει να είναι 
πανομοιότυπο σε ολόκληρη την Ένωση και 
να ισχύει παράλληλα με τους 
προϋπάρχοντες κανόνες του εθνικού 
δικαίου των συμβάσεων. Το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε μια 
διασυνοριακή σύμβαση, σε προαιρετική 
βάση και μετά από ρητή συμφωνία των 
μερών.

Or. de

Τροπολογία 347
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) Όσον αφορά την αγορά 
μεταχειρισμένων αγαθών, το άρθρο 7 
παράγραφος 1 της οδηγίας 1999/44 
σχετικά με τις πωλήσεις αγαθών σε 
καταναλωτές ορίζει ότι τα κράτη μέλη 
δύνανται να επιτρέψουν στους εμπόρους 
να μειώσουν την περίοδο εγγύησης σε ένα 
έτος. Δεδομένης της αυξανόμενης 
σημασίας της αγοράς μεταχειρισμένων 
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αγαθών για τους ευρωπαίους 
καταναλωτές στην παρούσα περίοδο 
κρίσης και δεδομένης της ανάγκης 
προώθησης της περισσότερο βιώσιμης 
κατανάλωσης, δεν δικαιολογείται πλέον η 
μείωση της περιόδου νομικής εγγύησης 
στο ένα έτος. Αντιθέτως, η περίοδος 
εγγύησης για τα μεταχειρισμένα αγαθά θα 
πρέπει να αξιολογείται με βάση τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία σχετικά με τη συμμόρφωση των 
αγαθών ή του ψηφιακού περιεχομένου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 1999/44 σχετικά με τις πωλήσεις αγαθών σε 
καταναλωτές ορίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν στους εμπόρους να μειώσουν 
την περίοδο εγγύησης σε ένα έτος. Κάτι τέτοιο δεν είναι ούτε αναγκαίο, όπως προκύπτει από το 
γεγονός ότι αρκετά κράτη μέλη δεν έχουν κάνει χρήση της εν λόγω επιλογής, ούτε επιθυμητό ως 
προς τον στόχο της βιώσιμης κατανάλωσης. Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί 
η εν λόγω ρυθμιστική επιλογή στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία 348
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) Οι κανόνες για τις νομικές εγγυήσεις 
πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στην προώθηση κατάλληλων 
προϊόντων, ενώ έχουν σημασία και για τη 
στρατηγική της ΕΕ όσον αφορά την 
ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων. Για 
την προώθηση της βιώσιμης 
κατανάλωσης και της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών σε προϊόντα που έχουν 
αναπτυχθεί με βάση τα πρότυπα που 
ορίζονται στη νομοθεσία για τον 
οικολογικό σχεδιασμό, είναι σημαντικό να 
εξασφαλισθεί ότι τα δικαιώματα 
εγγύησης του καταναλωτή καλύπτουν 
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ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του 
προϊόντος οικολογικού σχεδιασμού. Το εν 
λόγω χρονικό διάστημα θα πρέπει να 
καθορίζεται με βάση τα μέτρα της 
οδηγίας 2009/158/ΕΚ που έχουν 
εφαρμοστεί και σύμφωνα με τα οποία 
απαιτείται αξιολόγηση της διάρκειας 
ζωής ενός προϊόντος.

Or. en

Τροπολογία 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
για διασυνοριακές συμβάσεις, επειδή 
ακριβώς μέσα στο πλαίσιο αυτό οι 
διαφορές μεταξύ των εθνικών δικαίων 
οδηγούν σε πολυπλοκότητα και πρόσθετα 
έξοδα και αποτρέπουν τα συμβαλλόμενα 
μέρη από τη σύναψη συμβατικών σχέσεων. 
Ο διασυνοριακός χαρακτήρας μιας 
σύμβασης, στην περίπτωση των 
συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων, θα
πρέπει να αξιολογείται στη βάση της 
συνήθους διαμονής των μερών. Σε μία 
σύμβαση μεταξύ επιχείρησης και 
καταναλωτή η διασυνοριακή αξίωση θα 
πρέπει να τηρείται όταν είτε η γενική 
διεύθυνση που ορίζεται από τον 
καταναλωτή είτε η διεύθυνση παράδοσης 
των αγαθών ή η διεύθυνση χρέωσης που 
ορίζεται από τον καταναλωτή βρίσκονται 
σε κράτος μέλος μεν, αλλά εκτός του 
κράτους στο οποίο ο έμπορος έχει τη 
συνήθη διαμονή του.

(13) Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
για διασυνοριακές συμβάσεις, επειδή 
ακριβώς μέσα στο πλαίσιο αυτό οι 
διαφορές μεταξύ των εθνικών δικαίων 
οδηγούν σε πολυπλοκότητα και πρόσθετα 
έξοδα και αποτρέπουν τα συμβαλλόμενα 
μέρη από τη σύναψη συμβατικών σχέσεων. 
Αυτό ισχύει ιδίως στον τομέα των 
συμβάσεων εξ αποστάσεως, ο οποίος έχει 
εξαιρετικά μεγάλο δυναμικό. Ο 
διασυνοριακός χαρακτήρας μιας 
σύμβασης, στην περίπτωση των 
συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων, θα 
πρέπει να αξιολογείται στη βάση της 
συνήθους διαμονής των μερών. Σε μία 
σύμβαση μεταξύ επιχείρησης και 
καταναλωτή η διασυνοριακή αξίωση θα 
πρέπει να τηρείται όταν είτε η γενική 
διεύθυνση που ορίζεται από τον 
καταναλωτή είτε η διεύθυνση παράδοσης 
των αγαθών ή η διεύθυνση χρέωσης που 
ορίζεται από τον καταναλωτή βρίσκονται 
σε κράτος μέλος μεν, αλλά εκτός του 
κράτους στο οποίο ο έμπορος έχει τη 
συνήθη διαμονή του.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων θα πρέπει ιδιαίτερα να 
χρησιμοποιείται για την πώληση κινητών 
αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της 
κατασκευής ή παραγωγής τέτοιων αγαθών, 
δεδομένου ότι αποτελεί, από οικονομική 
άποψη, το μοναδικό πιο σημαντικό είδος 
σύμβασης το οποίο προσφέρει ιδιαίτερο 
δυναμικό ανάπτυξης στο διασυνοριακό 
εμπόριο και ιδιαίτερα στο ηλεκτρονικό.

(16) Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
στον τομέα των συμβάσεων εξ 
αποστάσεως, ιδιαίτερα για την πώληση 
κινητών αγαθών, συμπεριλαμβανομένης 
της κατασκευής ή παραγωγής τέτοιων 
αγαθών, δεδομένου ότι αποτελεί, από 
οικονομική άποψη, το μοναδικό πιο 
σημαντικό είδος σύμβασης στο 
διασυνοριακό εμπόριο και προσφέρει 
ιδιαίτερο δυναμικό ανάπτυξης ιδιαίτερα 
στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Or. de

Τροπολογία 351
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
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(21) Για να επιλυθούν τα υφιστάμενα 
προβλήματα που έχουν σχέση με την 
εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό με 
στοχοθετημένο και ανάλογο τρόπο, το 
προσωπικό πεδίο εφαρμογής του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων θα 
πρέπει να επικεντρωθεί σε πρόσωπα που 
τώρα αποφεύγουν να αναπτύξουν 
δραστηριότητες στην αλλοδαπή λόγω της 
διαφοράς των εθνικών δικαίων των 
συμβάσεων, με συνέπεια να υπάρχει 

(21) Για να επιλυθούν τα υφιστάμενα 
προβλήματα που έχουν σχέση με την 
εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισμό με 
στοχοθετημένο και ανάλογο τρόπο, το 
προσωπικό πεδίο εφαρμογής του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων θα 
πρέπει να επικεντρωθεί σε πρόσωπα που 
τώρα αποφεύγουν να αναπτύξουν 
δραστηριότητες στην αλλοδαπή λόγω της 
διαφοράς των εθνικών δικαίων των 
συμβάσεων, με συνέπεια να υπάρχει 
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σημαντικός δυσμενής αντίκτυπος στο 
διασυνοριακό εμπόριο. Θα πρέπει ως εκ 
τούτου να καλύπτει όλες τις συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
καθώς και τις συμβάσεις μεταξύ εμπόρων 
στις οποίες τουλάχιστον ένας εκ των 
συμβαλλομένων είναι ΜΜΕ κατά την 
έννοια της σύστασης της Επιτροπής 
2003/361, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με 
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό 
εντούτοις δεν θα πρέπει να θίγει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να θέτουν 
σε εφαρμογή νομοθεσία που διευρύνει το 
πεδίο εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων σε συμβάσεις 
μεταξύ εμπόρων, μεταξύ των οποίων δεν 
συγκαταλέγεται καμία ΜΜΕ. 
Οπωσδήποτε, στις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων, οι έμποροι διαθέτουν 
απόλυτη ελευθερία σύναψης συμβάσεων 
και ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων ως 
πηγή έμπνευσης για το σχεδιασμό των 
συμβατικών όρων τους.

σημαντικός δυσμενής αντίκτυπος στο 
διασυνοριακό εμπόριο. Θα πρέπει ως εκ 
τούτου να καλύπτει όλες τις συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
καθώς και τις συμβάσεις μεταξύ εμπόρων 
στις οποίες τουλάχιστον ένας εκ των 
συμβαλλομένων είναι ΜΜΕ κατά την 
έννοια της σύστασης της Επιτροπής 
2003/361, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με 
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων. Οσάκις 
όλα τα μέρη της σύμβασης είναι έμποροι, 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες (individual 
entrepreneurship) θα πρέπει να 
εξομοιώνονται με καταναλωτές, 
δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις τους 
διαφέρουν σαφέστατα, ως προς τους 
πόρους και τις ικανότητές τους, από τον 
γενικό ορισμό της ΕΕ για τις ΜΜΕ και 
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αυτό 
εντούτοις δεν θα πρέπει να θίγει τη 
δυνατότητα των κρατών μελών να θέτουν 
σε εφαρμογή νομοθεσία που διευρύνει το 
πεδίο εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων σε συμβάσεις 
μεταξύ εμπόρων, μεταξύ των οποίων δεν 
συγκαταλέγεται καμία ΜΜΕ. 
Οπωσδήποτε, στις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων, οι έμποροι διαθέτουν 
απόλυτη ελευθερία σύναψης συμβάσεων 
και ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν το 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων ως 
πηγή έμπνευσης για το σχεδιασμό των 
συμβατικών όρων τους.

Or. fi
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(22) Η συμφωνία των μερών της σύμβασης (22) Η συμφωνία των μερών της σύμβασης 
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είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να 
υπόκειται σε αυστηρές απαιτήσεις στην 
περίπτωση των συναλλαγών μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών. 
Δεδομένου ότι στην πράξη είναι συνήθως 
ο έμπορος αυτός που προτείνει τη χρήση 
του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
έχουν πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι 
συμφωνούν ως προς τη χρήση κανόνων 
που είναι διαφορετικοί από εκείνους της 
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας τους. Ως εκ 
τούτου, η συναίνεση του καταναλωτή για 
τη χρήση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων θα πρέπει να είναι 
παραδεκτή μόνον υπό τη μορφή ρητής 
δήλωσης χωριστής από τη δήλωση που 
προσδιορίζει τη συμφωνία για τη σύναψη 
της σύμβασης. Δεν θα πρέπει ως εκ τούτου 
να είναι δυνατό να προταθεί η χρήση του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων 
ως όρος της σύμβασης που πρόκειται να 
συναφθεί, ιδιαίτερα ως στοιχείο των 
τυποποιημένων γενικών και ειδικών όρων 
του εμπόρου. Ο έμπορος θα πρέπει να 
παρέχει στον καταναλωτή επιβεβαίωση της 
συμφωνίας για τη χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων σε 
σταθερό υπόθεμα.

είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να 
υπόκειται σε αυστηρές απαιτήσεις στην 
περίπτωση των συναλλαγών μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών. 
Δεδομένου ότι στην πράξη είναι συνήθως 
ο έμπορος αυτός που προτείνει τη χρήση 
του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων, οι καταναλωτές θα πρέπει να 
έχουν πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι 
συμφωνούν οικειοθελώς και αυτοβούλως 
ως προς τη χρήση κανόνων που είναι 
διαφορετικοί από εκείνους της ισχύουσας 
εθνικής νομοθεσίας τους. Ως εκ τούτου, η 
συναίνεση του καταναλωτή για τη χρήση 
του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων θα πρέπει να είναι παραδεκτή 
μόνον υπό τη μορφή ρητής δήλωσης 
χωριστής από τη δήλωση που προσδιορίζει 
τη συμφωνία για τη σύναψη της σύμβασης. 
Δεν θα πρέπει ως εκ τούτου να είναι 
δυνατό να προταθεί η χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων ως 
όρος της σύμβασης που πρόκειται να 
συναφθεί, ιδιαίτερα ως στοιχείο των 
τυποποιημένων γενικών και ειδικών όρων 
του εμπόρου. Ο έμπορος θα πρέπει να 
παρέχει στον καταναλωτή επιβεβαίωση της 
συμφωνίας για τη χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων σε 
σταθερό υπόθεμα.

Or. fi

Τροπολογία 353
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Πέραν του να είναι συνειδητή 
επιλογή, η συναίνεση του καταναλωτή για 
τη χρήση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 

(23) Πέραν του να είναι συνειδητή 
επιλογή, η συναίνεση του καταναλωτή για 
τη χρήση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
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των πωλήσεων θα πρέπει να αποτελεί 
ενημερωμένη επιλογή. Ο έμπορος πρέπει 
ως εκ τούτου όχι μόνο να εφιστά την 
προσοχή του καταναλωτή στην 
προτεινόμενη χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων αλλά 
εξίσου να του παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με το χαρακτήρα και τα κύρια 
χαρακτηριστικά αυτού του δικαίου. Για να 
διευκολυνθεί το συγκεκριμένο καθήκον 
των εμπόρων, αποφεύγοντας 
τοιουτοτρόπως τις περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις, και για να εξασφαλιστεί η 
συνοχή όσον αφορά το επίπεδο και την 
ποιότητα των πληροφοριών που 
ανακοινώνονται στους καταναλωτές, οι 
έμποροι θα πρέπει να χορηγούν στους 
καταναλωτές το τυποποιημένο 
ενημερωτικό σημείωμα που προβλέπεται 
στον παρόντα κανονισμό και το οποίο είναι 
άμεσα διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης. Όταν δεν είναι 
δυνατή η χορήγηση του ενημερωτικού 
σημειώματος στον καταναλωτή, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο τηλεφωνικής 
κλήσης ή όταν ο έμπορος παρέλειψε να 
χορηγήσει το ενημερωτικό σημείωμα, η 
συμφωνία σχετικά με τη χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων δεν θα 
πρέπει να είναι δεσμευτική για τον 
καταναλωτή μέχρις ότου αυτός λάβει το 
ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την 
επιβεβαίωση της συμφωνίας και στη 
συνέχεια δηλώσει ότι συναινεί.

των πωλήσεων θα πρέπει να αποτελεί 
ενημερωμένη επιλογή. Ο έμπορος πρέπει 
ως εκ τούτου όχι μόνο να εφιστά την 
προσοχή του καταναλωτή στην 
προτεινόμενη χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων αλλά 
εξίσου να του παρέχει εγκαίρως πριν από 
τη σύναψη σύμβασης πληροφορίες 
σχετικά με το χαρακτήρα και τα κύρια 
χαρακτηριστικά αυτού του δικαίου. Για να 
διευκολυνθεί το συγκεκριμένο καθήκον 
των εμπόρων, αποφεύγοντας 
τοιουτοτρόπως τις περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις, και για να εξασφαλιστεί η 
συνοχή όσον αφορά το επίπεδο και την 
ποιότητα των πληροφοριών που 
ανακοινώνονται στους καταναλωτές, οι 
έμποροι θα πρέπει να χορηγούν στους 
καταναλωτές το τυποποιημένο 
ενημερωτικό σημείωμα που προβλέπεται 
στον παρόντα κανονισμό και το οποίο είναι 
άμεσα διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης. Όταν δεν είναι 
δυνατή η χορήγηση του ενημερωτικού 
σημειώματος στον καταναλωτή, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο τηλεφωνικής 
κλήσης ή όταν ο έμπορος παρέλειψε να 
χορηγήσει το ενημερωτικό σημείωμα, η 
συμφωνία σχετικά με τη χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων δεν θα 
πρέπει να είναι δεσμευτική για τον 
καταναλωτή μέχρις ότου αυτός λάβει το 
ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την 
επιβεβαίωση της συμφωνίας και στη 
συνέχεια δηλώσει ότι συναινεί.
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Πέραν του να είναι συνειδητή 
επιλογή, η συναίνεση του καταναλωτή για 
τη χρήση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων θα πρέπει να αποτελεί 
ενημερωμένη επιλογή. Ο έμπορος πρέπει 
ως εκ τούτου όχι μόνο να εφιστά την 
προσοχή του καταναλωτή στην 
προτεινόμενη χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων αλλά 
εξίσου να του παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με το χαρακτήρα και τα κύρια 
χαρακτηριστικά αυτού του δικαίου. Για να 
διευκολυνθεί το συγκεκριμένο καθήκον 
των εμπόρων, αποφεύγοντας 
τοιουτοτρόπως τις περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις, και για να εξασφαλιστεί η 
συνοχή όσον αφορά το επίπεδο και την 
ποιότητα των πληροφοριών που 
ανακοινώνονται στους καταναλωτές, οι 
έμποροι θα πρέπει να χορηγούν στους 
καταναλωτές το τυποποιημένο
ενημερωτικό σημείωμα που προβλέπεται 
στον παρόντα κανονισμό και το οποίο είναι 
άμεσα διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης. Όταν δεν είναι 
δυνατή η χορήγηση του ενημερωτικού 
σημειώματος στον καταναλωτή, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο τηλεφωνικής 
κλήσης ή όταν ο έμπορος παρέλειψε να 
χορηγήσει το ενημερωτικό σημείωμα, η 
συμφωνία σχετικά με τη χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων δεν θα 
πρέπει να είναι δεσμευτική για τον 
καταναλωτή μέχρις ότου αυτός λάβει το 
ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την 
επιβεβαίωση της συμφωνίας και στη 
συνέχεια δηλώσει ότι συναινεί.

(23) Πέραν του να είναι συνειδητή 
επιλογή, η συναίνεση του καταναλωτή για 
τη χρήση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων θα πρέπει να αποτελεί 
ενημερωμένη επιλογή. Ο έμπορος πρέπει 
ως εκ τούτου όχι μόνο να εφιστά την 
προσοχή του καταναλωτή στην 
προτεινόμενη χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων αλλά 
εξίσου να του παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με το χαρακτήρα και τα κύρια 
χαρακτηριστικά αυτού του δικαίου. Για να 
διευκολυνθεί το συγκεκριμένο καθήκον 
των εμπόρων, αποφεύγοντας 
τοιουτοτρόπως τις περιττές διοικητικές 
επιβαρύνσεις, και για να εξασφαλιστεί η 
συνοχή όσον αφορά το επίπεδο και την 
ποιότητα των πληροφοριών που 
ανακοινώνονται στους καταναλωτές, οι 
έμποροι θα πρέπει να χορηγούν στους 
καταναλωτές υπόδειγμα ενημερωτικού 
σημειώματος που προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό και το οποίο είναι 
άμεσα διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες 
γλώσσες της Ένωσης. Όταν δεν είναι 
δυνατή η χορήγηση του ενημερωτικού 
σημειώματος στον καταναλωτή, για 
παράδειγμα στο πλαίσιο τηλεφωνικής 
κλήσης ή όταν ο έμπορος παρέλειψε να 
χορηγήσει το ενημερωτικό σημείωμα, η 
συμφωνία σχετικά με τη χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων δεν θα 
πρέπει να είναι δεσμευτική για τον 
καταναλωτή μέχρις ότου αυτός λάβει το 
ενημερωτικό σημείωμα μαζί με την 
επιβεβαίωση της συμφωνίας και στη 
συνέχεια δηλώσει ότι συναινεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Συμπλήρωση των τροπολογιών της έκθεσης για τα έντυπα του παραρτήματος.
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Τροπολογία 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Οι κανόνες του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων θα πρέπει να 
καλύπτουν ζητήματα του δικαίου των 
συμβάσεων που έχουν πρακτική σημασία 
καθ' όλον τον κύκλο ζωής των ειδών των 
συμβάσεων που εμπίπτουν στο καθ’ύλην 
και στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του, 
ιδιαίτερα των συμβάσεων που 
συνάπτονται επιγραμμικά (online). Πέραν 
των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
των μερών και των έννομων βοηθημάτων 
λόγω μη εκτέλεσης, το κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων θα πρέπει ως εκ 
τούτου να διέπει τις υποχρεώσεις 
προσυμβατικής πληροφόρησης, τη σύναψη 
μιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων 
των τυπικών απαιτήσεων, το δικαίωμα 
υπαναχώρησης και τις συνέπειές του, την 
ακύρωση της σύμβασης λόγω πλάνης, 
απάτης ή αθέμιτης εκμετάλλευσης και τις 
συνέπειές της, την ερμηνεία, το 
περιεχόμενο και τα αποτελέσματα της 
σύμβασης, την αξιολόγηση και τις 
συνέπειες καταχρηστικών συμβατικών 
όρων, την απόδοση μετά από ακύρωση και 
καταγγελία της σύμβασης καθώς και την 
παραγραφή και τον αποκλεισμό 
δικαιωμάτων. Θα πρέπει να ρυθμίζει τις 
κυρώσεις που προβλέπονται στην 
περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων 
και καθηκόντων που προκύπτουν λόγω της 
εφαρμογής του.

(26) Οι κανόνες του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων θα πρέπει να 
καλύπτουν ζητήματα του δικαίου των 
συμβάσεων που αφορούν τις συμβάσεις εξ 
αποστάσεως, τα οποία έχουν πρακτική 
σημασία καθ' όλον τον κύκλο ζωής των 
ειδών των συμβάσεων που εμπίπτουν στο 
καθ’ύλην και στο προσωπικό πεδίο 
εφαρμογής του. Πέραν των δικαιωμάτων 
και των υποχρεώσεων των μερών και των 
έννομων βοηθημάτων λόγω μη εκτέλεσης, 
το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
θα πρέπει ως εκ τούτου να διέπει τις 
υποχρεώσεις προσυμβατικής 
πληροφόρησης, τη σύναψη μιας σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των τυπικών 
απαιτήσεων, το δικαίωμα υπαναχώρησης 
και τις συνέπειές του, την ακύρωση της 
σύμβασης λόγω πλάνης, απάτης ή αθέμιτης 
εκμετάλλευσης και τις συνέπειές της, την 
ερμηνεία, το περιεχόμενο και τα 
αποτελέσματα της σύμβασης, την 
αξιολόγηση και τις συνέπειες 
καταχρηστικών συμβατικών όρων, την 
απόδοση μετά από ακύρωση και 
καταγγελία της σύμβασης καθώς και την 
παραγραφή και τον αποκλεισμό 
δικαιωμάτων. Θα πρέπει να ρυθμίζει τις 
κυρώσεις που προβλέπονται στην 
περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων 
και καθηκόντων που προκύπτουν λόγω της 
εφαρμογής του.

Or. de

Τροπολογία 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(35) Είναι επίσης σκόπιμο να 
επανεξεταστεί η λειτουργία του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων ή 
οποιασδήποτε άλλης διάταξης του 
παρόντος κανονισμού μετά από πέντε έτη 
εφαρμογής. Η επανεξέταση θα πρέπει να 
λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, την ανάγκη 
περαιτέρω διεύρυνσης του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού σε σχέση με 
τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων, τις 
εξελίξεις της αγοράς και της τεχνολογίας 
όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο και 
τις περαιτέρω εξελίξεις του κεκτημένου 
της Ένωσης.

(35) Είναι επίσης σκόπιμο να 
επανεξεταστεί η λειτουργία του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων ή 
οποιασδήποτε άλλης διάταξης του 
παρόντος κανονισμού μετά από πέντε έτη 
εφαρμογής. Η επανεξέταση θα πρέπει να 
λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, την ανάγκη 
περαιτέρω διεύρυνσης του πεδίου 
εφαρμογής του κανονισμού πέρα από τον 
τομέα των συμβάσεων εξ αποστάσεως, 
καθώς και σε σχέση με τις συμβάσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων, τις εξελίξεις της 
αγοράς και της τεχνολογίας όσον αφορά το 
ψηφιακό περιεχόμενο και τις περαιτέρω 
εξελίξεις του κεκτημένου της Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Για να αποφευχθούν οι 
αλληλεπικαλύψεις και για να 
συμπληρωθεί η υφιστάμενη ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, η παρούσα οδηγία θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη τις αρχές της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών, στο πλαίσιο της 
οποίας εναρμονίζονται οι κανόνες για τις 
συμβάσεις που συνάπτονται 
εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος και οι οποίοι αφορούν, 
μεταξύ άλλων, την προσυμβατική 
ενημέρωση, τις τυπικές απαιτήσεις, το 
δικαίωμα υπαναχώρησης, την παράδοση 
των αγαθών, τη μετάθεση κινδύνου και 
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τα μέσα πληρωμής. Κατά τον τρόπο 
αυτόν θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό νομικό 
πλαίσιο ευρωπαϊκών κανόνων για τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στην πώληση αγαθών ή ψηφιακού 
περιεχομένου σε καταναλωτές σε 
ολόκληρη την Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37β) Μετά την έγκριση της παρούσας 
οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
πρέπει να συγκροτήσει μια ομάδα 
εργασίας που θα αποτελείται κυρίως από 
ενώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων 
και θα υποστηρίζεται από 
πανεπιστημιακούς και από επαγγελματίες 
του χώρου, με σκοπό την ανάπτυξη 
τυποποιημένων γενικών και ειδικών όρων 
για τις συμβάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου 
που συνάπτονται μεταξύ επιχειρήσεων 
και καταναλωτών, με βάση τους κανόνες 
της παρούσας οδηγίας και του 
κεκτημένου των καταναλωτών, και ιδίως 
την οδηγία 2011/83/ΕΕ για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών. 

Or. en

Τροπολογία 359
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
η βελτίωση των συνθηκών για την 
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, μέσω της θέσπισης 
ενιαίου συνόλου κανόνων στον τομέα του 
δικαίου των συμβάσεων, σύμφωνα με το 
περιεχόμενο του Παραρτήματος Ι (στο 
εξής: «κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων»). Οι κανόνες αυτοί μπορούν 
να χρησιμοποιούνται για τις 
διασυνοριακές συναλλαγές που έχουν ως 
αντικείμενο την πώληση αγαθών, την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή την 
παροχή συναφών υπηρεσιών κατόπιν 
συμφωνίας των μερών μιας σύμβασης.

1. Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
δημιουργία ενός προαιρετικού 
χαρακτήρα, κοινού ευρωπαϊκού δίκαιου 
στην εσωτερική αγορά, μέσω της 
θέσπισης ενιαίου συνόλου κανόνων στον 
τομέα του δικαίου των συμβάσεων, 
σύμφωνα με το περιεχόμενο του 
Παραρτήματος Ι (στο εξής: «κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων»), που 
θα λειτουργεί παράλληλα με το εθνικό 
δίκαιο και, είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθεί αν επιλεγεί αντί του 
εθνικού, αποκλειστικά στον τομέα του 
δικαίου των συμβάσεων διασυνοριακών 
συναλλαγών, που έχουν ως αντικείμενο 
την πώληση αγαθών, την προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου ή την παροχή 
συναφών υπηρεσιών, κατόπιν ρητής
συμφωνίας των μερών μιας σύμβασης.

Or. el

Τροπολογία 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
η βελτίωση των συνθηκών για την 
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, μέσω της θέσπισης 
ενιαίου συνόλου κανόνων στον τομέα του 
δικαίου των συμβάσεων, σύμφωνα με το 
περιεχόμενο του Παραρτήματος Ι (στο 
εξής: «κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων»). Οι κανόνες αυτοί μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για τις διασυνοριακές 
συναλλαγές που έχουν ως αντικείμενο την 
πώληση αγαθών, την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου ή την παροχή συναφών 

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
η βελτίωση των συνθηκών για την 
εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, μέσω της θέσπισης 
ενιαίου συνόλου κανόνων στον τομέα του 
δικαίου των συμβάσεων, σύμφωνα με το 
περιεχόμενο του Παραρτήματος Ι (στο 
εξής: «κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων»). Οι κανόνες αυτοί μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για τις διασυνοριακές 
συναλλαγές του τομέα των συμβάσεων εξ 
αποστάσεως και ιδίως των επιγραμμικών 
(online) πωλήσεων που έχουν ως 
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υπηρεσιών κατόπιν συμφωνίας των μερών 
μιας σύμβασης.

αντικείμενο την πώληση αγαθών, την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή την 
παροχή συναφών υπηρεσιών κατόπιν 
συμφωνίας των μερών μιας σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 361
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός επιτρέπει στους 
εμπόρους να βασίζονται σε κοινό σύνολο
κανόνων και να χρησιμοποιούν τους ίδιους 
συμβατικούς όρους για όλες τις 
διασυνοριακές συναλλαγές τους, γεγονός 
που θα ελαττώσει τα περιττά έξοδα και 
συγχρόνως θα παράσχει υψηλό βαθμό 
ασφάλειας δικαίου.

2. Η παρούσα οδηγία επιτρέπει στους 
εμπόρους να βασίζονται σε κοινό σύνολο 
κανόνων και να χρησιμοποιούν τους ίδιους 
συμβατικούς όρους για όλες τις 
διασυνοριακές συναλλαγές τους.

Or. el

Τροπολογία 362
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε σχέση με συμβάσεις που συνάπτονται 
μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών, ο 
παρών κανονισμός περιλαμβάνει 
ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων για την 
προστασία του καταναλωτή, με στόχο να 
διασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
του καταναλωτή, να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
εσωτερική αγορά και να ενθαρρυνθούν οι 
καταναλωτές να προβαίνουν σε 

3. Σε σχέση με συμβάσεις που συνάπτονται 
μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών στον 
τομέα των διασυνοριακών συναλλαγών, η 
παρούσα οδηγία περιλαμβάνει σύνολο 
κανόνων για την προστασία του 
καταναλωτή, με στόχο να διασφαλισθεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή, να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά 
και να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές να 
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διασυνοριακές αγορές. προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές.

Or. el

Τροπολογία 363
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «έμπορος», κάθε φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

ε) «έμπορος», κάθε φυσικό πρόσωπο ή 
νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν 
διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο 
δίκαιο, το οποίο ενεργεί, αυτοπροσώπως 
ή μέσω άλλου φυσικού ή νομικού 
προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή 
για λογαριασμό του, για σκοπούς που 
εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο εν λόγω ορισμός αντιστοιχεί στην κοινοτική οδηγία 83/2011 για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη δραστηριότητα τρίτων εξ ονόματος και για λογαριασμό του 
εμπόρου. Βέβαια, η εκπροσώπηση δεν ρυθμίζεται αυτή καθαυτή στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο 
των πωλήσεων, αλλά για τον καταναλωτή δεν είναι καθόλου κατανοητό και προκαλεί μεγάλη 
σύγχυση το να είναι διαφορετικές οι συνέπειες ανάλογα με το αν ο έμπορος ενεργεί 
αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτων.

Τροπολογία 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) «σύμβαση εξ αποστάσεως», κάθε 
σύμβαση μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή 

ιστ) «σύμβαση εξ αποστάσεως», κάθε 
σύμβαση μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή 
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στο πλαίσιο οργανωμένου καθεστώτος 
πωλήσεων εξ αποστάσεως η οποία 
συνάπτεται χωρίς την ταυτόχρονη 
αυτοπρόσωπη παρουσία του εμπόρου, ή, 
στην περίπτωση που ο έμπορος είναι 
νομικό πρόσωπο, φυσικού προσώπου που 
αντιπροσωπεύει τον έμπορο και του 
καταναλωτή, με αποκλειστική χρήση ενός 
ή περισσοτέρων μέσων επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως μέχρι τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης και κατά τη διάρκεια αυτής·

ή ενός άλλου εμπόρου στο πλαίσιο 
οργανωμένου καθεστώτος πωλήσεων εξ 
αποστάσεως η οποία συνάπτεται χωρίς την 
ταυτόχρονη αυτοπρόσωπη παρουσία του 
εμπόρου, ή, στην περίπτωση που ο 
έμπορος είναι νομικό πρόσωπο, φυσικού
προσώπου που αντιπροσωπεύει τον έμπορο 
και του καταναλωτή ή του άλλου εμπόρου 
ή, στην περίπτωση που ο έμπορος είναι 
νομικό πρόσωπο, φυσικού προσώπου που 
αντιπροσωπεύει τον έμπορο, με 
αποκλειστική χρήση ενός ή περισσοτέρων 
μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως μέχρι 
τον χρόνο σύναψης της σύμβασης και κατά 
τη διάρκεια αυτής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής απαιτείται ακριβέστερος ορισμός και ιδίως η 
διασαφήνιση ότι περιλαμβάνονται και συμβάσεις B2B (μεταξύ επιχειρήσεων).

Τροπολογία 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος», κάθε σύμβαση μεταξύ 
εμπόρου και καταναλωτή:

διαγράφεται

(i) η οποία συνάπτεται με την ταυτόχρονη 
αυτοπρόσωπη παρουσία του εμπόρου, ή, 
στην περίπτωση που ο έμπορος είναι 
νομικό πρόσωπο, φυσικού προσώπου που 
αντιπροσωπεύει τον έμπορο και του 
καταναλωτή σε τόπο που δεν είναι το 
εμπορικό κατάστημα του εμπόρου, ή 
συνάπτεται βάσει πρότασης του 
καταναλωτή υπό τις ίδιες περιστάσεις· ή
(ii) η οποία συνάπτεται στο εμπορικό 
κατάστημα του εμπόρου ή με κάθε μέσο 
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επικοινωνίας εξ αποστάσεως αμέσως 
αφού ο έμπορος απευθυνθεί προσωπικά 
και ατομικά στον καταναλωτή σε τόπο 
που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα του 
εμπόρου με την ταυτόχρονη 
αυτοπρόσωπη παρουσία του εμπόρου, ή, 
στην περίπτωση που ο έμπορος είναι 
νομικό πρόσωπο, φυσικού προσώπου που 
αντιπροσωπεύει τον έμπορο και του 
καταναλωτή· ή
(iii) η οποία συνάπτεται κατά τη διάρκεια 
εκδρομής που διοργανώνεται από τον 
έμπορο ή, στην περίπτωση που ο έμπορος 
είναι νομικό πρόσωπο, το φυσικό 
πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον 
έμπορο με σκοπό ή αποτέλεσμα την 
προώθηση και πώληση αγαθών ή την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή την 
παροχή συναφών υπηρεσιών στον 
καταναλωτή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής στις συμβάσεις εξ αποστάσεως δεν είναι πλέον 
απαραίτητοι αυτοί οι ορισμοί διότι οι αντίστοιχες συμβάσεις δεν περιλαμβάνονται πλέον σε 
αυτό.

Τροπολογία 366
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) η οποία συνάπτεται με την ταυτόχρονη 
αυτοπρόσωπη παρουσία του εμπόρου, ή, 
στην περίπτωση που ο έμπορος είναι 
νομικό πρόσωπο, φυσικού προσώπου που 
αντιπροσωπεύει τον έμπορο και του 
καταναλωτή σε τόπο που δεν είναι το 
εμπορικό κατάστημα του εμπόρου, ή 
συνάπτεται βάσει πρότασης του 

(i) η οποία συνάπτεται με την ταυτόχρονη 
αυτοπρόσωπη παρουσία του εμπόρου και 
του καταναλωτή σε τόπο που δεν είναι το 
εμπορικό κατάστημα του εμπόρου, ή 
συνάπτεται βάσει πρότασης του 
καταναλωτή υπό τις ίδιες περιστάσεις· ή
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καταναλωτή υπό τις ίδιες περιστάσεις· ή

Or. de

Τροπολογία 367
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) η οποία συνάπτεται στο εμπορικό 
κατάστημα του εμπόρου ή με κάθε μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως αμέσως αφού 
ο έμπορος απευθυνθεί προσωπικά και 
ατομικά στον καταναλωτή σε τόπο που δεν 
είναι το εμπορικό κατάστημα του εμπόρου 
με την ταυτόχρονη αυτοπρόσωπη 
παρουσία του εμπόρου, ή, στην 
περίπτωση που ο έμπορος είναι νομικό 
πρόσωπο, φυσικού προσώπου που 
αντιπροσωπεύει τον έμπορο και του 
καταναλωτή· ή

(ii) η οποία συνάπτεται στο εμπορικό 
κατάστημα του εμπόρου ή με κάθε μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως αμέσως αφού 
ο έμπορος απευθυνθεί προσωπικά και 
ατομικά στον καταναλωτή σε τόπο που δεν 
είναι το εμπορικό κατάστημα του εμπόρου 
με την ταυτόχρονη αυτοπρόσωπη 
παρουσία του εμπόρου και του 
καταναλωτή· ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Αν ληφθεί ως σημείο εκκίνησης ο ορισμός του «εμπόρου» σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 
83/2011 για τα δικαιώματα των καταναλωτών, συνεπάγεται ότι πρέπει να αποσαφηνιστεί 
ανάλογα και ο ορισμός των «συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος».

Τροπολογία 368
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) η οποία συνάπτεται κατά τη διάρκεια 
εκδρομής που διοργανώνεται από τον 
έμπορο ή, στην περίπτωση που ο έμπορος 

(iii) η οποία συνάπτεται κατά τη διάρκεια 
εκδρομής που διοργανώνεται από τον 
έμπορο με σκοπό ή αποτέλεσμα την 
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είναι νομικό πρόσωπο, το φυσικό 
πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον 
έμπορο με σκοπό ή αποτέλεσμα την 
προώθηση και πώληση αγαθών ή την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή την 
παροχή συναφών υπηρεσιών στον 
καταναλωτή·

προώθηση και πώληση αγαθών ή την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου ή την 
παροχή συναφών υπηρεσιών στον 
καταναλωτή·

Or. de

Τροπολογία 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιη

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιη) «εμπορικό κατάστημα»: διαγράφεται
(i) κάθε ακίνητο κατάστημα λιανικής 
πώλησης όπου ένας έμπορος ασκεί τη 
δραστηριότητά του σε μόνιμη βάση, ή
(ii) κάθε κινητό κατάστημα λιανικής 
πώλησης όπου ένας έμπορος ασκεί τη 
δραστηριότητά του σε συνήθη βάση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Με τον περιορισμό του πεδίου εφαρμογής στις συμβάσεις εξ αποστάσεως δεν είναι πλέον 
απαραίτητοι αυτοί οι ορισμοί διότι οι αντίστοιχες συμβάσεις δεν περιλαμβάνονται πλέον σε 
αυτό.

Τροπολογία 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα) «δημόσιος πλειστηριασμός», η κα) «δημόσιος πλειστηριασμός», η 
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μέθοδος πώλησης όπου τα αγαθά ή το 
ψηφιακό περιεχόμενο προτείνονται από 
τον έμπορο στον καταναλωτή ο οποίος 
παρίσταται ή στον οποίο δίδεται η 
δυνατότητα να παρίσταται 
αυτοπροσώπως στον πλειστηριασμό,
μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
διαγωνισμού που διεξάγεται από 
εκπλειστηριαστή και όπου ο 
υπερθεματιστής οφείλει να αγοράσει τα 
αγαθά ή το ψηφιακό περιεχόμενο·

μέθοδος πώλησης όπου τα αγαθά, το 
ψηφιακό περιεχόμενο ή η ψηφιακή 
υπηρεσία προτείνονται από τον έμπορο 
στον καταναλωτή μέσω ανταγωνιστικής 
και διαφανούς διαδικασίας διαγωνισμού 
που διεξάγεται από εκπλειστηριαστή και 
όπου ο υπερθεματιστής οφείλει να 
αγοράσει τα αγαθά, το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία·

Or. de

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή επί της ουσίας στον περιορισμό στις συμβάσεις εξ αποστάσεως και προσαρμογή 
στον ορισμό της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Τροπολογία 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο κε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κε α) «δικαιολογημένη», πράξη ή 
παράλειψη η οποία δεν μπορεί να 
καταλογιστεί αντικειμενικά σε εκείνον 
που τη διέπραξε ή την παρέλειψε.

Or. de

Αιτιολόγηση

Καλύτερη διατύπωση της αρχικής τροπολογίας 92.

Τροπολογία 372
Catherine Stihler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 3 διαγράφεται
Προαιρετικός χαρακτήρας του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων
Τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν ότι το 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
διέπει τις μεταξύ τους διασυνοριακές 
συμβάσεις με αντικείμενο την πώληση 
αγαθών, την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου και την παροχή συναφών 
υπηρεσιών εντός των ορίων του 
εδαφικού, του καθ’ ύλη και του 
προσωπικού πεδίου εφαρμογής του εν 
λόγω δικαίου, κατά τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 4 έως 7.

Or. en

Τροπολογία 373
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση συμβάσεων με ευρείες 
ρήτρες που δεν καλύπτονται από το πεδίο 
εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων, για τις ρήτρες 
αυτές ισχύει το άκυρο της επιλογής.

Or. de

Τροπολογία 374
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η δηλωθείσα διεύθυνση του 
καταναλωτή ή η διεύθυνση παράδοσης 
των αγαθών ή η διεύθυνση χρέωσης 
βρίσκεται σε χώρα διαφορετική από τη 
χώρα της συνήθους διαμονής του εμπόρου· 
και

α) η χώρα διαμονής του καταναλωτή είναι
διαφορετική από τη χώρα της συνήθους 
διαμονής του εμπόρου· και

Or. el

Τροπολογία 375
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ως συνήθης διαμονή εταιρείας 
ή άλλης ένωσης, με ή χωρίς νομική 
προσωπικότητα, νοείται ο τόπος της 
κεντρικής της διοίκησης. Αν ένας έμπορος 
είναι φυσικό πρόσωπο, ως συνήθης 
διαμονή του λογίζεται ο κύριος τόπος 
εγκατάστασής του.

4. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ως συνήθης διαμονή του 
εμπόρου, είτε εταιρείας ή άλλης ένωσης, 
είτε με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, 
νοείται ο τόπος της κεντρικής της 
διοίκησης εφόσον δεν διαθέτει στην χώρα 
του καταναλωτή εμπορικό κατάστημα ή 
γραφεία ή οποιασδήποτε άλλης 
εγκατάστασης ενός εμπόρου ή νόμιμους 
εκπρόσωπους και αντιπρόσωπους ή δεν 
είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα των 
αρμόδιων αρχών για εταιρείες ή άλλες 
ενώσεις, είτε με ή χωρίς νομική 
προσωπικότητα των κρατών μελών. Αν 
ένας έμπορος είναι φυσικό πρόσωπο, ως 
συνήθης διαμονή του λογίζεται ο κύριος 
τόπος εγκατάστασής του.

Or. el

Τροπολογία 376
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Συμβάσεις για τις οποίες μπορεί να 
χρησιμοποιείται το κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων

Διασυνοριακές συμβάσεις για τις οποίες 
μπορεί να χρησιμοποιείται το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων

Or. el

Τροπολογία 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων μπορεί να χρησιμοποιείται για:

Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
μπορεί να χρησιμοποιείται για τις 
ακόλουθες συμβάσεις εξ αποστάσεως, 
συμπεριλαμβανομένων των επιγραμμικών 
συμβάσεων:

Or. de

Τροπολογία 378
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 
μόνον εφόσον ο πωλητής των αγαθών ή ο 
προμηθευτής του ψηφιακού περιεχομένου 
είναι έμπορος. Οσάκις όλα τα μέρη μιας 
σύμβασης είναι έμποροι, το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εφόσον ένα 
τουλάχιστον από τα μέρη είναι μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση («ΜΜΕ»).

1. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων επιτρέπεται να χρησιμοποιείται 
μόνον εφόσον ο πωλητής των αγαθών ή ο 
προμηθευτής του ψηφιακού περιεχομένου 
είναι έμπορος. Οσάκις όλα τα μέρη μιας 
σύμβασης είναι έμποροι, το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί εφόσον ένα 
τουλάχιστον από τα μέρη είναι μικρή ή 
μεσαία επιχείρηση («ΜΜΕ»). Επίσης, 
οσάκις όλα τα μέρη μιας σύμβασης είναι 
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έμποροι, οι ανεξάρτητοι επιχειρηματίες 
(individual entrepreneurship) 
εξομοιώνονται με καταναλωτές, σε ό, τι 
αφορά την προστασία.

Or. fi

Τροπολογία 379
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις σχέσεις μεταξύ ενός εμπόρου και 
ενός καταναλωτή, η συμφωνία σχετικά με 
τη χρησιμοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων είναι έγκυρη μόνον 
εφόσον η συναίνεση του καταναλωτή 
δίδεται με ρητή δήλωση η οποία είναι 
αυτοτελής σε σχέση με τη δήλωση του 
καταναλωτή ότι συμφωνεί να συνάψει τη 
σύμβαση. Ο έμπορος πρέπει να παράσχει 
στον καταναλωτή επιβεβαίωση της εν 
λόγω συμφωνίας σε σταθερό υπόθεμα.

2. Στις σχέσεις μεταξύ ενός εμπόρου και 
ενός καταναλωτή, η συμφωνία σχετικά με 
τη χρησιμοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων είναι έγκυρη μόνον 
εφόσον η συναίνεση του καταναλωτή 
δίδεται οικειοθελώς και αυτοβούλως με 
ρητή δήλωση η οποία είναι αυτοτελής σε 
σχέση με τη δήλωση του καταναλωτή ότι 
συμφωνεί να συνάψει τη σύμβαση. Ο 
έμπορος πρέπει να παράσχει στον 
καταναλωτή επιβεβαίωση της εν λόγω 
συμφωνίας σε σταθερό υπόθεμα.

Or. fi

Τροπολογία 380
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι συμβάσεις που υπερβαίνουν το 
πεδίο εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων είναι άκυρες.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Εάν κάποιες συμβάσεις δεν τηρούν το πεδίο εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων όπως ορίζεται από τον κανονισμό και προβλέπουν την υπέρβασή του ή την 
εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων σε συμβάσεις μικτού σκοπού ή 
δανειοδοτούμενες συμβάσεις ή τη μερική εφαρμογή του, πρέπει να διασαφηνιστεί ότι η 
συμφωνία για την εφαρμογή του δεν είναι έγκυρη. Συνεπώς το εφαρμοστέο δίκαιο πρέπει να 
ορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες του κανονισμού Ρώμη Ι.

Τροπολογία 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυποποιημένο ενημερωτικό σημείωμα
στην περίπτωση σύμβασης μεταξύ 
εμπόρου και καταναλωτή

Υπόδειγμα ενημερωτικού σημειώματος
στην περίπτωση σύμβασης μεταξύ 
εμπόρου και καταναλωτή

Or. de

Τροπολογία 382
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή, 
σε περίπτωση συμφωνίας για τη χρήση 
του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων, το τυποποιημένο ενημερωτικό 
σημείωμα σε σταθερό υπόθεμα εγγραφής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το τυποποιημένο ενημερωτικό σημείωμα πρέπει να παρέχεται στον καταναλωτή μετά από 
συμφωνία για την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων.
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Τροπολογία 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει όταν μια 
σύμβαση αφορά την προμήθεια 
τροφίμων, ποτών ή άλλων αγαθών που 
προορίζονται για τρέχουσα κατανάλωση 
στο πλαίσιο του νοικοκυριού και τα οποία 
παραδίδονται αυτούσια από τον έμπορο 
σε συχνή και τακτική βάση στον τόπο 
κατοικίας, διαμονής ή εργασίας του 
καταναλωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 5 στοιχείο α) του παραρτήματος. 

Τροπολογία 384
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κυρώσεις για τις 
παραβάσεις από πλευράς εμπόρων, στις 
σχέσεις τους με καταναλωτές, των 
απαιτήσεων που καθορίζονται στα άρθρα 8 
και 9 και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο 
για τη διασφάλιση της επιβολής των 
κυρώσεων αυτών. Οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη 
γνωστοποιούν τις σχετικές διατάξεις στην 
Επιτροπή το αργότερο [1 έτος μετά την 
ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού] και γνωστοποιούν 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν αναλογικές 
κυρώσεις για τις παραβάσεις από πλευράς 
εμπόρων, στις σχέσεις τους με 
καταναλωτές, των απαιτήσεων που 
καθορίζονται στα άρθρα 8 και 9 και 
λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για τη 
διασφάλιση της επιβολής των κυρώσεων 
αυτών. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν τις 
σχετικές διατάξεις στην Επιτροπή το 
αργότερο [1 έτος μετά την ημερομηνία 
θέσης σε εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού] και γνωστοποιούν κάθε 
επακόλουθη μεταβολή το ενωρίτερο 
δυνατό.
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κάθε επακόλουθη μεταβολή το ενωρίτερο 
δυνατό.

Or. en

Τροπολογία 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Σε περίπτωση που τα μέρη έχουν εγκύρως 
συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουν το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων για τη 
μεταξύ τους σύμβαση, το κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων διέπει κατ’ 
αποκλειστικότητα τα ζητήματα τα οποία 
ρυθμίζονται με τις διατάξεις του. Υπό την 
προϋπόθεση ότι η σύμβαση συνήφθη 
πράγματι, το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων διέπει επίσης τη συμμόρφωση 
με τις υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών 
πριν από τη σύναψη της σύμβασης, καθώς 
και τα έννομα βοηθήματα τα οποία 
προβλέπονται σε περίπτωση αθέτησης των 
υποχρεώσεων αυτών.

Σε περίπτωση που τα μέρη έχουν εγκύρως 
συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουν το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων για τη 
μεταξύ τους σύμβαση, το κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων διέπει κατ’ 
αποκλειστικότητα τα ζητήματα τα οποία 
ρυθμίζονται με τις διατάξεις του. Εάν ο 
έμπορος προσφέρει προϊόντα ή διαθέτει 
ψηφιακά περιεχόμενα ή σχετικές 
υπηρεσίες με δυνατότητα συμφωνίας για 
την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων, το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων διέπει 
επίσης τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
παροχής πληροφοριών πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης, καθώς και τα έννομα 
βοηθήματα τα οποία προβλέπονται σε 
περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων 
αυτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης μπορούν να έχουν πλήρη αποτελέσματα μόνον εάν 
ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν θα συναφθεί τελικά σύμβαση ή όχι. Επίσης, πρέπει να 
εξασφαλιστεί ότι οι ανταγωνιστές και οι ενώσεις καταναλωτών μπορούν να ασκήσουν ένδικα 
βοηθήματα σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων ενημέρωσης που απορρέουν από το 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων.
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Τροπολογία 386
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συμβάσεις όπου η συνήθης διαμονή των 
εμπόρων ή, αν πρόκειται για σύμβαση 
μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή, η 
συνήθης διαμονή του εμπόρου, η 
διεύθυνση που έχει δηλώσει ο 
καταναλωτής, η διεύθυνση παράδοσης 
των αγαθών και η διεύθυνση χρέωσης 
βρίσκονται στο εν λόγω κράτος μέλος· 
και/ή

α) συμβάσεις όπου η συνήθης διαμονή των 
εμπόρων βρίσκεται στο εν λόγω κράτος 
μέλος· και

Or. de

Τροπολογία 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Έως … [5 έτη από την ημερομηνία 
έναρξης της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή αναλυτική έκθεση 
στην οποία επανεξετάζεται η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, με γνώμονα, 
μεταξύ άλλων, την ανάγκη περαιτέρω 
επέκτασης του πεδίου εφαρμογής σε σχέση 
με τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων, τις 
εξελίξεις που θα έχουν σημειωθεί στην 
αγορά και στην τεχνολογία σε σχέση με το 
ψηφιακό περιεχόμενο, και τις μελλοντικές 
εξελίξεις του κεκτημένου της Ένωσης.

2. Έως … [5 έτη από την ημερομηνία 
έναρξης της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή αναλυτική έκθεση 
στην οποία επανεξετάζεται η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, με γνώμονα, 
μεταξύ άλλων, την ανάγκη περαιτέρω 
επέκτασης του πεδίου εφαρμογής πέραν 
του τομέα των πωλήσεων εξ 
αποστάσεως, καθώς και σε σχέση με τις 
συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και τις 
εξελίξεις που θα έχουν σημειωθεί στην 
αγορά και στην τεχνολογία σε σχέση με το 
ψηφιακό περιεχόμενο, και τις μελλοντικές 
εξελίξεις του κεκτημένου της Ένωσης.
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Or. de

Τροπολογία 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16α
Πρότυπες συμβάσεις

Η Επιτροπή υποβάλλει τους 
τυποποιημένους γενικούς και ειδικούς 
όρους εντός [ενός έτους] από τη 
μεταφορά της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16β
Η Επιτροπή προβαίνει σε εκστρατεία 
ενημέρωσης των επιχειρήσεων σε εθνικό 
επίπεδο σχετικά με τους εν λόγω 
τυποποιημένους όρους για τις συναλλαγές 
ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίοι 
καταρτίζονται βάσει των ευρωπαϊκών 
κανόνων.

Or. en

Τροπολογία 390
Othmar Karas
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτός αν άλλως ορίζεται στο κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, μια 
σύμβαση, δήλωση ή οποιαδήποτε άλλη 
πράξη που διέπεται από το δίκαιο αυτό δεν 
απαιτείται να καταρτίζεται ή να 
αποδεικνύεται με συγκεκριμένο τύπο.

Εκτός αν άλλως ορίζεται στο κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων ή στο 
αντίστοιχο εθνικό δίκαιο πέραν του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων, το οποίο είναι εφαρμοστέο 
δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 593/2008, (ΕΚ) αριθ. 864/2007 ή 
οποιουδήποτε άλλου σχετικού κανόνα 
σύγκρουσης νόμων, μια σύμβαση, δήλωση 
ή οποιαδήποτε άλλη πράξη που διέπεται 
από το δίκαιο αυτό δεν απαιτείται να 
καταρτίζεται ή να αποδεικνύεται με 
συγκεκριμένο τύπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται όλα τα στοιχεία 
του κανονισμού «Ρώμη Ι». Το άρθρο 11 του εν λόγω κανονισμού ορίζει ότι οι τυπικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο εθνικό δίκαιο και που συνεπάγονται, παραδείγματος χάριν, 
υψηλότερη προστασία του καταναλωτή, ισχύουν.

Τροπολογία 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Υποχρέωση παροχής πληροφοριών κατά 
τη σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως ή 
εκτός εμπορικού καταστήματος

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών κατά 
τη σύναψη σύμβασης 

Or. de

Αιτιολόγηση

Εφόσον το πεδίο εφαρμογής πρόκειται να περιοριστεί σε συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως, 



AM\934215EL.doc 37/108 PE510.531v01-00

EL

η διατύπωση αυτή αφορά μόνο τις συμβάσεις πωλήσεων εξ αποστάσεως. Όμως η παρούσα 
διατύπωση δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει και δυνατότητα για άλλα είδη συμβάσεων.

Τροπολογία 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο έμπορος που συνάπτει σύμβαση εξ 
αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος υποχρεούται να παρέχει τις 
ακόλουθες πληροφορίες στον καταναλωτή, 
με ευκρινή και κατανοητό τρόπο πριν να 
συναφθεί η σύμβαση ή να δεσμευθεί ο 
καταναλωτής με οποιαδήποτε πρόταση:

1. Ο έμπορος που συνάπτει σύμβαση 
υποχρεούται να παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες στον καταναλωτή, με ευκρινή 
και κατανοητό τρόπο πριν να συναφθεί η 
σύμβαση ή να δεσμευθεί ο καταναλωτής 
με οποιαδήποτε πρόταση:

Or. de

Τροπολογία 393
Mitro Repo

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1– άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το συνολικό τίμημα και τις πρόσθετες 
επιβαρύνσεις και δαπάνες, σύμφωνα με το 
άρθρο 14·

β) το συνολικό τίμημα και τις πρόσθετες 
επιβαρύνσεις και δαπάνες, όπως οι φόροι, 
σύμφωνα με το άρθρο 14·

Or. fi

Τροπολογία 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για μια σύμβαση εξ αποστάσεως, οι 3. Οι πληροφορίες που απαιτούνται από το 
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πληροφορίες που απαιτούνται από το 
παρόν άρθρο πρέπει:

παρόν άρθρο πρέπει:

Or. de

Τροπολογία 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για μια σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται από το παρόν άρθρο πρέπει:

διαγράφεται

α) να δίδονται σε χαρτί ή, αν ο 
καταναλωτής συμφωνεί, σε άλλο σταθερό 
υπόθεμα, και
β) να είναι ευανάγνωστες και 
διατυπωμένες σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής.

Τροπολογία 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) συναπτόμενη μέσω αυτόματου 
μηχανήματος πώλησης ή εμπορικών 
καταστημάτων αυτόματης πώλησης·

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Διαγράφεται λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής.

Τροπολογία 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) εκτός εμπορικού καταστήματος αν το 
τίμημα ή, όταν συνάπτονται ταυτόχρονα 
πολλαπλές συμβάσεις, το συνολικό 
τίμημα των συμβάσεων δεν υπερβαίνει τα 
50 ευρώ ή το αντίστοιχο ποσό στο 
νόμισμα που συμφωνήθηκε για το τίμημα 
της σύμβασης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται λόγω του περιορισμού του πεδίου εφαρμογής.

Τροπολογία 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
των κρατών μελών, καταρτίζεται από 
εντεταλμένο από τη δημόσια αρχή 
πρόσωπο με καταστατική υποχρέωση 
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας και 
καθήκον να διασφαλίζει, μέσω της 
παροχής εκτενών νομικών πληροφοριών, 
ότι ο καταναλωτής συνάπτει τη σύμβαση 
μόνο μετά από ώριμη νομική σκέψη και 
με γνώση των νομικών συνεπειών της. 
Αυτό ισχύει και για τη σύναψη σύμβασης 
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ενώπιον δικαστηρίου.

Or. de

Τροπολογία 399
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 13 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) συναπτόμενη, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία των κρατών μελών, από 
εντεταλμένο από τη δημόσια αρχή 
πρόσωπο με καταστατική υποχρέωση 
αμεροληψίας και ανεξαρτησίας και 
καθήκον να διασφαλίζει, μέσω της 
παροχής εκτενών νομικών πληροφοριών, 
ότι ο καταναλωτής συνάπτει τη σύμβαση 
μόνο μετά από ώριμη σκέψη και με 
γνώση των νομικών συνεπειών της.

Or. en

Τροπολογία 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 
υπαναχώρησης κατά τη σύναψη σύμβασης 
εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος

Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα 
υπαναχώρησης κατά τη σύναψη σύμβασης

Or. de
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Τροπολογία 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όπου έχει εφαρμογή, οι πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται βάσει του 
άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
πρέπει να περιλαμβάνουν το γεγονός ότι ο 
καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη 
επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση 
υπαναχώρησης και, για τις συμβάσεις εξ 
αποστάσεως, ότι ο καταναλωτής θα 
επιβαρυνθεί με τη δαπάνη επιστροφής 
των αγαθών σε περίπτωση 
υπαναχώρησης αν τα αγαθά από τη φύση 
τους δεν μπορούν κανονικά να 
επιστραφούν ταχυδρομικώς.

2. Όπου έχει εφαρμογή, οι πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται βάσει του 
άρθρου 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
πρέπει να περιλαμβάνουν το γεγονός ότι ο 
καταναλωτής θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη 
επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση 
υπαναχώρησης μόνο αν τα αγαθά από τη 
φύση τους δεν μπορούν κανονικά να 
επιστραφούν ταχυδρομικώς.

Or. de

Τροπολογία 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 18 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος: απαιτήσεις πρόσθετων 
πληροφοριών και επιβεβαίωση

διαγράφεται

1. Ο έμπορος πρέπει να παρέχει στον 
καταναλωτή ένα αντίγραφο της 
υπογεγραμμένης σύμβασης ή την 
επιβεβαίωση της σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένης όπου έχει 
εφαρμογή, της επιβεβαίωσης της 
συγκατάθεσης και αναγνώρισης του 
καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 40 
παράγραφος 3 στοιχείο δ) σε χαρτί ή, αν 
συμφωνεί ο καταναλωτής, σε 
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διαφορετικό σταθερό υπόθεμα.
2. Όταν ο καταναλωτής επιθυμεί την 
έναρξη της παροχής συναφών υπηρεσιών 
κατά τη διάρκεια της προθεσμίας 
υπαναχώρησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 42 παράγραφος 2, ο έμπορος 
πρέπει να απαιτεί από τον καταναλωτή 
να υποβάλει σχετική ρητή αίτηση σε 
σταθερό υπόθεμα.

Or. de

Τροπολογία 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 19 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβάσεις εξ αποστάσεως: πρόσθετες
πληροφορίες και άλλες απαιτήσεις

Πρόσθετες πληροφορίες και άλλες 
απαιτήσεις

Or. de

Τροπολογία 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ο έμπορος προβεί σε τηλεφωνική 
κλήση προς τον καταναλωτή με σκοπό τη 
σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, πρέπει, 
στην αρχή της συνομιλίας με τον 
καταναλωτή, να δηλώσει την ταυτότητά 
του και, όπου έχει εφαρμογή, την 
ταυτότητα του προσώπου εξ ονόματος του 
οποίου τηλεφωνεί και τον εμπορικό σκοπό 
της κλήσης.

1. Όταν ο έμπορος προβεί σε τηλεφωνική 
κλήση προς τον καταναλωτή με σκοπό τη 
σύναψη σύμβασης, πρέπει, στην αρχή της 
συνομιλίας με τον καταναλωτή, να 
δηλώσει την ταυτότητά του και, όπου έχει
εφαρμογή, την ταυτότητα του προσώπου 
εξ ονόματος του οποίου τηλεφωνεί και τον 
εμπορικό σκοπό της κλήσης.
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Or. de

Τροπολογία 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν η σύμβαση εξ αποστάσεως
συνάπτεται με μέσο επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως το οποίο διαθέτει 
περιορισμένο χώρο ή χρόνο για την 
απεικόνιση των πληροφοριών, ο έμπορος 
πρέπει να παρέχει, στο συγκεκριμένο μέσο 
πριν από τη σύναψη αυτής της σύμβασης, 
τουλάχιστον τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 του 
παρόντος άρθρου. Οι λοιπές πληροφορίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 13 παρέχονται 
από τον έμπορο στον καταναλωτή κατά 
κατάλληλο τρόπο σύμφωνα με το άρθρο 13 
παράγραφος 3.

2. Αν η σύμβαση συνάπτεται με μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο 
διαθέτει περιορισμένο χώρο ή χρόνο για 
την απεικόνιση των πληροφοριών, ο 
έμπορος πρέπει να παρέχει, στο 
συγκεκριμένο μέσο πριν από τη σύναψη 
αυτής της σύμβασης, τουλάχιστον τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Οι 
λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παρέχονται από τον έμπορο στον 
καταναλωτή κατά κατάλληλο τρόπο 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3.

Or. de

Τροπολογία 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Μια σύμβαση εξ αποστάσεως που 
συνάπτεται τηλεφωνικώς είναι έγκυρη 
μόνο αν ο καταναλωτής έχει υπογράψει 
την πρόταση ή έχει αποστείλει τη γραπτή 
του συγκατάθεση που εκφράζει τη 
συμφωνία για σύναψη σύμβασης. Ο 
έμπορος πρέπει να παράσχει στον 
καταναλωτή επιβεβαίωση της εν λόγω 
συμφωνίας σε σταθερό υπόθεμα.

4. Μια σύμβαση που συνάπτεται 
τηλεφωνικώς είναι έγκυρη μόνο αν ο 
καταναλωτής έχει υπογράψει την πρόταση 
ή έχει αποστείλει τη γραπτή του 
συγκατάθεση που εκφράζει τη συμφωνία 
για σύναψη σύμβασης. Ο έμπορος πρέπει 
να παράσχει στον καταναλωτή 
επιβεβαίωση της εν λόγω συμφωνίας σε 
σταθερό υπόθεμα.
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Or. de

Τροπολογία 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο έμπορος πρέπει να δώσει στον 
καταναλωτή επιβεβαίωση της συναφθείσας 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
έχει εφαρμογή, της συγκατάθεσης και 
αναγνώρισης του καταναλωτή που 
αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 
στοιχείο δ), και του συνόλου των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
13, σε σταθερό υπόθεμα. Ο έμπορος πρέπει 
να δώσει τις εν λόγω πληροφορίες σε 
εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη σύναψη 
της σύμβασης εξ αποστάσεως και το 
αργότερο κατά τον χρόνο παράδοσης των 
αγαθών ή πριν από την έναρξη προμήθειας 
ψηφιακού περιεχομένου ή παροχής της 
συναφούς υπηρεσίας, εκτός αν οι 
πληροφορίες έχουν ήδη δοθεί στον 
καταναλωτή πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης εξ αποστάσεως σε σταθερό 
υπόθεμα.

5. Ο έμπορος πρέπει να δώσει στον 
καταναλωτή επιβεβαίωση της συναφθείσας 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
έχει εφαρμογή, της συγκατάθεσης και 
αναγνώρισης του καταναλωτή που 
αναφέρεται στο άρθρο 40 παράγραφος 3 
στοιχείο δ), και του συνόλου των 
πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 
13, σε σταθερό υπόθεμα. Ο έμπορος πρέπει 
να δώσει τις εν λόγω πληροφορίες σε 
εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη σύναψη 
της σύμβασης  και το αργότερο κατά τον 
χρόνο παράδοσης των αγαθών ή πριν από 
την έναρξη προμήθειας ψηφιακού 
περιεχομένου ή παροχής της συναφούς 
υπηρεσίας, εκτός αν οι πληροφορίες έχουν 
ήδη δοθεί στον καταναλωτή πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης σε σταθερό 
υπόθεμα.

Or. de

Τροπολογία 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών κατά 
τη σύναψη συμβάσεων άλλων από τις 
συναπτόμενες εξ αποστάσεως ή εκτός 

διαγράφεται
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εμπορικού καταστήματος
1. Σε συμβάσεις άλλες από τις 
συναπτόμενες εξ αποστάσεως και εκτός 
εμπορικού καταστήματος, ο έμπορος 
υποχρεούται να παρέχει τις ακόλουθες 
πληροφορίες στον καταναλωτή, με 
ευκρινή και κατανοητό τρόπο πριν να 
συναφθεί η σύμβαση ή να δεσμευθεί ο 
καταναλωτής με οποιαδήποτε πρόταση, 
αν οι εν λόγω πληροφορίες δεν είναι ήδη 
εμφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών,
του ψηφιακού περιεχομένου ή των 
συναφών υπηρεσιών που πρέπει να 
παρασχεθούν, στο βαθμό που ενδείκνυται 
σε σχέση με το μέσο επικοινωνίας και τα 
αγαθά, το ψηφιακό περιεχόμενο ή τις 
συναφείς υπηρεσίες·
β) το συνολικό τίμημα και τις πρόσθετες 
επιβαρύνσεις και δαπάνες, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 παράγραφος 1·
γ) την ταυτότητα του εμπόρου, π.χ. την 
εμπορική επωνυμία του, τη γεωγραφική 
διεύθυνση στην οποία είναι 
εγκατεστημένος και τον αριθμό του 
τηλεφώνου του·
δ) τους όρους της σύμβασης, σύμφωνα με 
το άρθρο 16 στοιχεία α) και β)·
ε) όπου έχει εφαρμογή, την ύπαρξη και 
τους όρους παροχής εκ μέρους του 
εμπόρου υπηρεσιών εξυπηρέτησης μετά 
την πώληση, εμπορικών εγγυήσεων και 
πολιτικής για τη διεκπεραίωση των 
παραπόνων·
στ) όπου έχει εφαρμογή, τις δυνατότητες 
λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου, 
μαζί με τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα 
προστασίας· και
ζ) όπου έχει εφαρμογή, κάθε συναφή 
διαλειτουργικότητα ψηφιακού 
περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό 
της οποίας ο έμπορος έχει γνώση ή θα 
όφειλε να έχει γνώση.
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2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται όταν 
η σύμβαση εμπεριέχει καθημερινή 
συναλλαγή και εκτελείται αμέσως μόλις 
συναφθεί.

Or. de

Τροπολογία 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 24 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Πρόσθετες υποχρεώσεις παροχής 
πληροφοριών σε συμβάσεις εξ 
αποστάσεως που συνάπτονται με 
ηλεκτρονικά μέσα

Πρόσθετες υποχρεώσεις παροχής 
πληροφοριών σε συμβάσεις  που 
συνάπτονται με ηλεκτρονικά μέσα

Or. de

Τροπολογία 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 25 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόσθετες απαιτήσεις σε συμβάσεις εξ 
αποστάσεως που συνάπτονται με 
ηλεκτρονικά μέσα

Πρόσθετες απαιτήσεις  σε συμβάσεις  που 
συνάπτονται με ηλεκτρονικά μέσα

Or. de

Τροπολογία 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 25 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν μια σύμβαση εξ αποστάσεως που 
συνάπτεται με ηλεκτρονικό μέσο θα 
υποχρέωνε τον καταναλωτή να διενεργήσει 
μια πληρωμή, ο έμπορος πρέπει να παρέχει 
στον καταναλωτή με σαφή και ευδιάκριτο 
τρόπο, και αμέσως πριν ο καταναλωτής 
υποβάλει την παραγγελία του, τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α), το 
άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 
16 στοιχείο β).

1. Όταν μια σύμβαση που συνάπτεται με 
ηλεκτρονικό μέσο θα υποχρέωνε τον 
καταναλωτή να διενεργήσει μια πληρωμή, 
ο έμπορος πρέπει να παρέχει στον 
καταναλωτή με σαφή και ευδιάκριτο 
τρόπο, και αμέσως πριν ο καταναλωτής 
υποβάλει την παραγγελία του, τις 
πληροφορίες που απαιτούνται από το 
άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο α), το 
άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 2 και το άρθρο 
16 στοιχείο β).

Or. de

Τροπολογία 412
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο έμπορος πρέπει να μεριμνήσει ώστε ο 
καταναλωτής, κατά την υποβολή της 
παραγγελίας, να αναγνωρίσει ρητά ότι η 
παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση 
πληρωμής. Όταν η υποβολή παραγγελίας 
απαιτεί την ενεργοποίηση κομβίου ή 
ανάλογη λειτουργία, το κομβίο ή η 
ανάλογη λειτουργία πρέπει να φέρουν 
ευανάγνωστη σήμανση που να αναγράφει 
αποκλειστικά τις λέξεις «παραγγελία με 
υποχρέωση πληρωμής» ή ανάλογη
αναμφίβολη διατύπωση που να 
υποδεικνύει ότι η υποβολή παραγγελίας 
συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής στον 
έμπορο. Όταν ο έμπορος δεν 
συμμορφώνεται με την παρούσα 
παράγραφο, ο καταναλωτής δεν 
δεσμεύεται από τη σύμβαση ή την 
παραγγελία.

2. Ο έμπορος πρέπει να μεριμνήσει ώστε ο 
καταναλωτής, κατά την υποβολή της 
παραγγελίας, να αναγνωρίσει ρητά ότι η 
παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση 
πληρωμής, εφόσον αυτό δεν είναι 
προφανές. Όταν η υποβολή παραγγελίας 
απαιτεί την ενεργοποίηση κομβίου ή 
ανάλογη λειτουργία, το κομβίο ή η 
ανάλογη λειτουργία πρέπει να φέρουν 
ευανάγνωστη σήμανση με αναμφίβολη 
διατύπωση που να υποδεικνύει ότι η 
υποβολή παραγγελίας συνεπάγεται 
υποχρέωση πληρωμής στον έμπορο. 

Or. de



PE510.531v01-00 48/108 AM\934215EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Στις συνήθεις περιπτώσεις η ρητή αναγνώριση της υποχρέωσης πληρωμής είναι περιττή, 
εφόσον μάλιστα είναι υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής (άρθρα 13 και 14). Επιπλέον, η 
αυτόματη ακύρωση της σύμβασης φαίνεται υπερβολικά δραστικό μέτρο. Εάν ο έμπορος δεν 
εκπληρώσει την υποχρέωση που απορρέει από αυτήν την παράγραφο και εάν ο καταναλωτής 
δεν αναγνωρίζει πραγματικά την υποχρέωση πληρωμής παρά την αναγραφή της τιμής, μπορεί
να προβεί σε ακύρωση της σύμβασης λόγω πλάνης (άρθρο 48).

Τροπολογία 413
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν ο καταναλωτής κρατήσει, 
χρησιμοποιήσει ή καταναλώσει ένα 
προϊόν, ψηφιακό περιεχόμενο ή σχετική 
υπηρεσία, τα οποία του απεστάλησαν 
χωρίς να τα ζητήσει, αυτό δεν συνιστά 
αποδοχή. Στην περίπτωση αυτή, ο 
καταναλωτής απαλλάσσεται από την 
αντιπαροχή και δεν υποχρεούται σε 
απόδοση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 27 της κοινοτικής οδηγίας 83/2011 για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών. Μολονότι οι αθέμιτες πρακτικές διανομής δεν ρυθμίζονται στο κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων, είναι απαραίτητη η ρύθμιση των συνεπειών τέτοιων πρακτικών στο 
αστικό δίκαιο προκειμένου να εξασφαλιστεί πραγματικά η επιδιωκόμενη προστασία για τους 
επιμέρους καταναλωτές.

Τροπολογία 414
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στις σχέσεις μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή, μια απάντηση από τον 
παραλήπτη, στην οποία περιλαμβάνονται 
ή από την οποία συνάγονται πρόσθετοι ή 
διαφορετικοί συμβατικοί όροι συνιστά 
απόρριψη της πρότασης και αποτελεί νέα 
πρόταση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για την προστασία του καταναλωτή απαιτούνται εύχρηστα δικαιώματα και σαφείς όροι. Ο 
καταναλωτής πρέπει να μπορεί να είναι βέβαιος ότι η προσφορά του, που συνήθως είναι ούτως 
ή άλλως διατυπωμένη από τον έμπορο, θα γίνει δεκτή με τη μορφή που υποβλήθηκε. Επίσης, 
δεν μπορεί να απαιτηθεί από τον καταναλωτή ο εκ των υστέρων έλεγχος μιας αποδοχής ούτε η 
άμεση υπαναχώρηση.

Τροπολογία 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – κεφάλαιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Δικαίωμα υπαναχώρησης σε συμβάσεις εξ 
αποστάσεως και συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος μεταξύ 
εμπόρων και καταναλωτών

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Or. de

Τροπολογία 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 40 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 42, ο καταναλωτής 
έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει χωρίς να 
αναφέρει τους λόγους, και χωρίς καμία 
επιβάρυνση για τον ίδιο εκτός από αυτή 
που προβλέπεται στο άρθρο 45, από:

1. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 42, ο καταναλωτής 
έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη 
σύμβαση χωρίς να αναφέρει τους λόγους, 
και χωρίς καμία επιβάρυνση για τον ίδιο 
εκτός από αυτή που προβλέπεται στο 
άρθρο 45:

Or. de

Τροπολογία 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σύμβαση εξ αποστάσεως· διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος, υπό τον όρο ότι το τίμημα 
ή, όταν συνάπτονται ταυτόχρονα 
πολλαπλές συμβάσεις, το συνολικό 
τίμημα των συμβάσεων υπερβαίνει τα 50 
ευρώ ή το αντίστοιχο ποσό στο νόμισμα 
που συμφωνήθηκε για το τίμημα της 
σύμβασης κατά το χρόνο σύναψης της 
σύμβασης.

διαγράφεται

Or. de



AM\934215EL.doc 51/108 PE510.531v01-00

EL

Τροπολογία 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 40 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σύμβαση συναπτόμενη μέσω 
αυτόματου μηχανήματος πώλησης ή 
εμπορικών καταστημάτων αυτόματης 
πώλησης·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 420
Othmar Karas

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 40 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) σύμβαση συναπτόμενη, σύμφωνα με 
τη νομοθεσία των κρατών μελών, από 
εντεταλμένο από τη δημόσια αρχή 
πρόσωπο με καταστατική υποχρέωση 
αμεροληψίας και ανεξαρτησίας και 
καθήκον να διασφαλίζει, μέσω της 
παροχής εκτενών νομικών πληροφοριών, 
ότι ο καταναλωτής συνάπτει τη σύμβαση 
μόνο μετά από ώριμη σκέψη και με 
γνώση των νομικών συνεπειών της·

Or. en

Τροπολογία 421
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, 
τα οποία αποσφραγίστηκαν από τον 
καταναλωτή και επομένως δεν είναι 
κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους 
προστασίας της υγείας ή για λόγους 
υγιεινής·

α) στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών, 
τα οποία αποσφραγίστηκαν από τον 
καταναλωτή και επομένως δεν είναι 
κατάλληλα για επαναπώληση, για λόγους 
προστασίας της υγείας ή για λόγους 
υγιεινής·

Or. de

Αιτιολόγηση

Το σημαντικό δεν είναι εάν είναι ακόμα δυνατή η επιστροφή, αλλά εάν είναι ακόμα δυνατή η 
επαναπώληση.

Τροπολογία 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 40 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) όταν ο καταναλωτής έχει ζητήσει 
ειδικά από τον έμπορο να τον επισκεφτεί 
με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες 
επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών 
συντήρησης. Αν, επ’ ευκαιρία μιας 
τέτοιας επίσκεψης, ο έμπορος παράσχει 
συναφείς υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που 
ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον 
καταναλωτή ή αγαθά εκτός των 
ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν 
υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης ή κατά τις 
επιδιορθώσεις, το δικαίωμα 
υπαναχώρησης θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις εν λόγω πρόσθετες συναφείς 
υπηρεσίες ή αγαθά.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 423
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα 
υπαναχώρησης μέσω ειδοποίησης προς τον 
έμπορο. Για το σκοπό αυτό, ο 
καταναλωτής δύναται είτε να 
χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου 
υπαναχώρησης όπως παρατίθεται στο 
προσάρτημα 2 είτε να κάνει οποιαδήποτε 
άλλη αδιαμφισβήτητη δήλωση που να 
διευκρινίζει την απόφαση υπαναχώρησης.

2. Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα 
υπαναχώρησης μέσω γραπτής ειδοποίησης 
προς τον έμπορο. Για το σκοπό αυτό, ο 
καταναλωτής δύναται είτε να 
χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου 
υπαναχώρησης όπως παρατίθεται στο 
προσάρτημα 2 είτε να κάνει οποιαδήποτε 
άλλη αδιαμφισβήτητη δήλωση που να 
διευκρινίζει την απόφαση υπαναχώρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια γραπτή ειδοποίηση, δηλαδή μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού μηνύματος, καθιστά πιο 
ευνόητη την υπαναχώρηση και ως εκ τούτου την ασφάλεια δικαίου και για τα δύο μέρη, εφόσον 
μάλιστα σύμφωνα με την παράγραφο 5 ο καταναλωτής φέρει το βάρος της απόδειξης.

Τροπολογία 424
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο έμπορος πρέπει να επιστρέψει κάθε 
πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου έχει 
εφαρμογή, των δαπανών παράδοσης, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και 
οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων ημερών 
από την ημέρα κατά την οποία 
ενημερώθηκε για την απόφαση του 
καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη 
σύμβαση δυνάμει του άρθρου 41. Ο 
έμπορος πρέπει να προβεί σ’ αυτή την 
επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα 

1. Ο έμπορος πρέπει να επιστρέψει κάθε 
πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων, όπου έχει 
εφαρμογή, των δαπανών παράδοσης, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και 
οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων ημερών 
από την ημέρα κατά την οποία παρέλαβε 
την ειδοποίηση για την απόφαση του 
καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη 
σύμβαση δυνάμει του άρθρου 41. Ο 
έμπορος πρέπει να προβεί σ’ αυτή την 
επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα 
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ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο 
καταναλωτής χρησιμοποίησε για την 
αρχική συναλλαγή, εκτός αν ο 
καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει 
διαφορετικά και υπό τον όρο να μην 
επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες 
προκύπτουσες από την επιστροφή των 
χρημάτων.

ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο 
καταναλωτής χρησιμοποίησε για την 
αρχική συναλλαγή, εκτός αν ο 
καταναλωτής έχει ρητώς συμφωνήσει 
διαφορετικά και υπό τον όρο να μην 
επιβαρυνθεί ο καταναλωτής με δαπάνες 
προκύπτουσες από την επιστροφή των 
χρημάτων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το νόημα της φράσης «ενημερώθηκε για την απόφαση» δεν είναι σαφές, γιατί τελικά θα έπρεπε 
να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης, που είναι σαφώς 
καθορισμένη. Διαφορετικά τίθεται το ερώτημα πώς θα ήταν δυνατό να μην είναι ενήμερος ένας 
έμπορος για μια υπαναχώρηση, μολονότι του γνωστοποιήθηκε.

Τροπολογία 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 44 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση σύμβασης εκτός 
εμπορικού καταστήματος, όταν τα αγαθά 
έχουν παραδοθεί στην κατοικία του 
καταναλωτή κατά το χρόνο σύναψης της 
σύμβασης, ο έμπορος πρέπει να 
ανακτήσει με δική του δαπάνη τα αγαθά, 
αν πρόκειται για αγαθά που από τη φύση 
τους κανονικά δεν μπορούν να 
επιστραφούν ταχυδρομικώς.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 426
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 45 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν 
μείωση της αξίας των αγαθών μόνο όταν 
αυτή οφείλεται σε χειρισμό των αγαθών 
διαφορετικό από αυτόν που είναι 
απαραίτητος για τη διαπίστωση της φύσης, 
των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας 
των αγαθών. Ο καταναλωτής δεν 
ευθύνεται για οποιαδήποτε μείωση της 
αξίας των αγαθών όταν ο έμπορος δεν έχει 
παράσχει όλες τις πληροφορίες για το 
δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παράγραφος 1.

3. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν 
μείωση της αξίας των αγαθών μόνο όταν 
αυτή οφείλεται σε χειρισμό των αγαθών 
διαφορετικό από αυτόν που είναι 
απαραίτητος για τη διαπίστωση της φύσης, 
των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας 
των αγαθών. Ο καταναλωτής δεν 
ευθύνεται για οποιαδήποτε μείωση της 
αξίας των αγαθών όταν ο έμπορος δεν τον 
έχει ενημερώσει σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 1 για την ενδεχόμενη ευθύνη 
για τη μείωση της αξίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής πρέπει να φέρει ευθύνη για υπερβολική χρήση μόνον εφόσον έχει ενημερωθεί 
εκ των προτέρων για την ευθύνη αυτή. Πρέπει να αποσαφηνιστεί, κατ’ αναλογία με την 
παράγραφο 2, ότι δεν υπάρχει απαλλαγή εάν ναι μεν δεν έγινε ενημέρωση για το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, αλλά η ενημέρωση αυτή δεν έχει καμία σχέση με την ευθύνη για μείωση της 
αξίας. Εάν για παράδειγμα ο καταναλωτής ενημερώθηκε για την ευθύνη, αλλά δεν είχε 
επισυναφθεί το έντυπο υπαναχώρησης, αυτό δεν πρέπει να του δίνει το δικαίωμα 
χρησιμοποίησης του αγαθού.

Τροπολογία 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 45 – παράγραφος 6 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ο καταναλωτής δεν ζήτησε ρητά την 
έναρξη της εκτέλεσης κατά τη διάρκεια της 
προθεσμίας υπαναχώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 18 παράγραφος 2 και το άρθρο 19 
παράγραφος 6·

(ii) ο καταναλωτής δεν ζήτησε ρητά την 
έναρξη της εκτέλεσης κατά τη διάρκεια της 
προθεσμίας υπαναχώρησης σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 6·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 18 αναφερόταν σε συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και διεγράφη.

Τροπολογία 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 45 – παράγραφος 6 – στοιχείο β – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) ο έμπορος παρέλειψε να παράσχει την 
επιβεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 
18 παράγραφος 1 και στο άρθρο 19 
παράγραφος 5.

(iii) ο έμπορος παρέλειψε να παράσχει την 
επιβεβαίωση που προβλέπεται στο άρθρο 
19 παράγραφος 5.

Or. de

Τροπολογία 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 46 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ο καταναλωτής ασκήσει το 
δικαίωμα υπαναχώρησης από σύμβαση εξ 
αποστάσεως ή σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος σύμφωνα με τα άρθρα 41 
έως 45, τυχόν δευτερεύουσες συμβάσεις 
λήγουν αυτοδικαίως χωρίς καμία δαπάνη 
του καταναλωτή, εκτός από τις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στις 
παραγράφους 2 και 3. Για το σκοπό του 
παρόντος άρθρου, ως δευτερεύουσα 
σύμβαση νοείται η σύμβαση με την οποία 
ο καταναλωτής αποκτά αγαθά, ψηφιακό 
περιεχόμενο ή συναφείς υπηρεσίες σε 
σχέση με σύμβαση εξ αποστάσεως ή 
σύμβαση εκτός εμπορικού καταστήματος 
και αυτά τα αγαθά, το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή οι συναφείς υπηρεσίες 

1. Όταν ο καταναλωτής ασκήσει το 
δικαίωμα υπαναχώρησης από σύμβαση 
σύμφωνα με τα άρθρα 41 έως 45, τυχόν 
δευτερεύουσες συμβάσεις λήγουν 
αυτοδικαίως χωρίς καμία δαπάνη του 
καταναλωτή, εκτός από τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 
3.
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παρέχονται από τον έμπορο ή τρίτο βάσει 
ρύθμισης μεταξύ του εν λόγω τρίτου και 
του εμπόρου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση της διαγραφής είναι το γεγονός ότι ο ορισμός της «δευτερεύουσας σύμβασης» 
πρέπει να βρίσκεται στην αρχή του άρθρου 2. Μια τέτοια τροπολογία κατατέθηκε ήδη στην 
αρχική έκθεση.

Τροπολογία 430
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 52 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις συμβάσεις καταναλωτών δεν 
απαιτείται γνωστοποίηση ακύρωσης 
εντός συγκεκριμένης προθεσμίας για την 
ακύρωση συμβάσεων λόγω πλάνης, 
απάτης, απειλής ή αθέμιτης 
εκμετάλλευσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών δεν πρέπει να δυσχεραίνεται άσκοπα μέσω 
της τήρησης τυπικών απαιτήσεων. Οι ακυρώσεις λόγω πλάνης και η άσκηση άλλων 
δικαιωμάτων δεν είναι κάτι καθημερινό για τον καταναλωτή. Ως εκ τούτου, κατά κανόνα οι 
καταναλωτές δεν γνωρίζουν σε ποιες –τυπικές– ενέργειες πρέπει να προβούν προκειμένου να μη 
χάσουν τα δικαιώματά τους. Επιπλέον, συχνά δεν κατοχυρώνουν την τήρηση τέτοιων 
υποχρεώσεων μέσω αποδείξεων και τελικά είναι δυνατό να μην επιβάλουν τα δικαιώματά τους 
και γι’ αυτόν τον λόγο.

Τροπολογία 431
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 61 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον λόγο αυτόν, στις σχέσεις μεταξύ 
εμπόρου και καταναλωτή είναι 
καθοριστική στην περίπτωση αυτή η 
γλωσσική απόδοση στη γλώσσα της 
χώρας του καταναλωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Προς το συμφέρον του καταναλωτή, απαιτείται ένας άλλος κανόνας για τις περιπτώσεις 
αμφιβολίας. Καθοριστική πρέπει να είναι η γλωσσική απόδοση στη γλώσσα της χώρας του 
καταναλωτή.

Τροπολογία 432
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 64 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τη 
σημασία συμβατικού όρου σε σύμβαση 
μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή, 
υπερισχύει η ευνοϊκότερη για τον 
καταναλωτή ερμηνεία, εκτός αν ο όρος 
είχε υποδειχθεί από τον καταναλωτή.

1. Όταν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τη 
σημασία συμβατικού όρου σε σύμβαση 
μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή, 
υπερισχύει η ευνοϊκότερη για τον 
καταναλωτή ερμηνεία, εκτός αν ο όρος 
είναι αποτέλεσμα ατομικής 
διαπραγμάτευσης ή είχε υποδειχθεί από 
τον καταναλωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εξαιτίας της ασθενέστερης θέσης του καταναλωτή σε μη διαπραγματεύσιμες πρότυπες 
συμβάσεις, η ερμηνεία πρέπει να γίνεται πάντα υπέρ του. Εάν όμως τα μέρη διαπραγματεύθηκαν 
ατομικά τον όρο, τότε ο καταναλωτής δεν είναι αναγκαστικά στην ασθενέστερη θέση και μια 
ερμηνεία αποκλειστικά υπέρ ενός εκ των συμβαλλομένων δεν φαίνεται δικαιολογημένη, εφόσον 
μάλιστα ο καταναλωτής προστατεύεται πάντα από καταχρηστικούς όρους σύμφωνα με τα άρθρα 
79 κ.ε.
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Τροπολογία 433
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 69 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Συμβατικοί όροι που απορρέουν από 
ορισμένες προσυμβατικές δηλώσεις

διαγράφεται

1. Όταν ο έμπορος, πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης, προβαίνει σε δήλωση, είτε 
στο έτερο μέρος είτε δημόσια, σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά των παρεχομένων 
από τον έμπορο αυτό βάσει της 
σύμβασης, η δήλωση ενσωματώνεται στη 
σύμβαση ως όρος της εκτός αν:
α) το έτερο μέρος γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει κατά τη σύναψη της σύμβασης 
πως η δήλωση ήταν εσφαλμένη ή πως δεν 
ήταν άλλως αξιόπιστη ως όρος, ή
β) η απόφαση του άλλου μέρους να 
συνάψει τη σύμβαση δεν θα μπορούσε να 
έχει επηρεαστεί από τη δήλωση.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
δήλωση η οποία γίνεται από πρόσωπο 
που ασχολείται με τη διαφήμιση ή την 
εμπορική προώθηση για τον έμπορο 
θεωρείται ότι έγινε από τον έμπορο.
3. Όταν το έτερο μέρος είναι 
καταναλωτής, τότε για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1, η δημόσια δήλωση που 
γίνεται από ή εξ ονόματος παραγωγού ή 
άλλου προσώπου σε προηγούμενο στάδιο 
της αλυσίδας των συναλλαγών η οποία 
οδηγεί στη σύμβαση θεωρείται ότι έγινε 
από τον έμπορο, εκτός αν ο έμπορος κατά 
το χρόνο σύναψης της σύμβασης δεν 
γνώριζε και δεν όφειλε να γνωρίζει τη 
δήλωση αυτή.
4. Στις σχέσεις μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή, τα μέρη δεν δύνανται, εις 
βάρος αυτού του τελευταίου, να 
αποκλείσουν την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, να παρεκκλίνουν από αυτό ή να 
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τροποποιήσουν τα αποτελέσματά του.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δηλώσεις σαν αυτές που γίνονται π.χ. μέσω διαφημίσεων δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
σε συμβάσεις. Μια διαφημιστική δήλωση έχει διαφορετική απήχηση σε κάθε καταναλωτή και 
μπορεί επίσης να ανακληθεί. Δηλώσεις όπως για παράδειγμα «προστατεύει καλά από τη βροχή» 
είναι υποκειμενικές και θα οδηγούσαν σε έλλειψη ασφάλειας δικαίου. Σε συμφωνία με την 
οδηγία 1999/44/ΕΚ (βλ. άρθρο 2, παράγραφος 2) η διαφήμιση και άλλες δηλώσεις πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη αναφορικά με τις προσδοκίες του καταναλωτή για τη συμμόρφωση με τους 
όρους της σύμβασης (βλ. την τροπολογία για το άρθρο 100 στοιχείο ζ)). 

Τροπολογία 434
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 69 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ο έμπορος, πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης, προβαίνει σε δήλωση, είτε 
στο έτερο μέρος είτε δημόσια, σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά των παρεχομένων από 
τον έμπορο αυτό βάσει της σύμβασης, η 
δήλωση ενσωματώνεται στη σύμβαση ως 
όρος της εκτός αν:

1. Όταν ο έμπορος, πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης, προβαίνει σε δήλωση, είτε 
στο έτερο μέρος είτε δημόσια, σχετικά με 
τα χαρακτηριστικά των παρεχομένων από 
τον έμπορο αυτό βάσει της σύμβασης, η 
δήλωση ενσωματώνεται στη σύμβαση ως 
όρος της εκτός αν ο έμπορος αποδείξει 
ότι:

Or. de

Τροπολογία 435
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το έτερο μέρος γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει κατά τη σύναψη της σύμβασης 
πως η δήλωση ήταν εσφαλμένη ή πως δεν 

α) η δήλωση είχε διορθωθεί κατά τη 
χρονική στιγμή της σύναψης της 
σύμβασης,
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ήταν άλλως αξιόπιστη ως όρος, ή

Or. de

Τροπολογία 436
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 69 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η απόφαση του άλλου μέρους να 
συνάψει τη σύμβαση δεν θα μπορούσε να 
έχει επηρεαστεί από τη δήλωση.

β) η απόφαση για την αγορά των 
προϊόντων δεν θα μπορούσε να έχει 
επηρεαστεί από τη σχετική δήλωση.

Or. de

Τροπολογία 437
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 69 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν το έτερο μέρος είναι καταναλωτής, 
τότε για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
η δημόσια δήλωση που γίνεται από ή εξ 
ονόματος παραγωγού ή άλλου προσώπου 
σε προηγούμενο στάδιο της αλυσίδας των 
συναλλαγών η οποία οδηγεί στη σύμβαση 
θεωρείται ότι έγινε από τον έμπορο, εκτός 
αν ο έμπορος κατά το χρόνο σύναψης της 
σύμβασης δεν γνώριζε και δεν όφειλε να 
γνωρίζει τη δήλωση αυτή.

3. Όταν το έτερο μέρος είναι καταναλωτής, 
τότε για τους σκοπούς της παραγράφου 1, 
η δημόσια δήλωση που γίνεται από ή εξ 
ονόματος παραγωγού ή άλλου προσώπου 
σε προηγούμενο στάδιο της αλυσίδας των 
συναλλαγών η οποία οδηγεί στη σύμβαση 
θεωρείται ότι έγινε από τον έμπορο, εκτός 
αν ο έμπορος αποδείξει ότι κατά το χρόνο 
σύναψης της σύμβασης δεν γνώριζε και 
δεν όφειλε να γνωρίζει τη δήλωση αυτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σκοπός είναι να καταστεί σαφές ότι σε αυτό το πλαίσιο το βάρος της απόδειξης φέρει ο 
έμπορος. Αυτό άλλωστε είναι σύμφωνο με την κοινοτική οδηγία 44/1999 σχετικά με ορισμένες 
πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών. 
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Τροπολογία 438
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 70 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στις σχέσεις μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή, ένας συμβατικός όρος που 
τίθεται από τον έμπορο δεν είναι 
δεσμευτικός, εφόσον δεν είναι 
αναμενόμενος για τον καταναλωτή με 
βάση τις συνθήκες και κυρίως την 
εξωτερική εικόνα της σύμβασης και το 
ασυνήθιστο περιεχόμενο του όρου, εκτός 
εάν ο έμπορος επέστησε ιδιαίτερα την 
προσοχή του καταναλωτή στον εν λόγω 
συμβατικό όρο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, απαιτείται ιδιαίτερη ρύθμιση 
για συμβατικούς όρους που θέτει ο έμπορος και δεν είναι αναμενόμενοι. Ο καταναλωτής πρέπει 
να μπορεί να είναι βέβαιος βάσει των υφισταμένων συνθηκών της σύμβασης ότι στα «ψιλά 
γράμματα» δεν κρύβονται αντίθετοι συμβατικοί όροι. 

Τροπολογία 439
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 71 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε σύμβαση μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή, ο συμβατικός όρος που 
υποχρεώνει τον καταναλωτή στην 
καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής 
επιπλέον της προβλεπόμενης αμοιβής για 
την κύρια συμβατική υποχρέωση του 
εμπόρου, ιδίως όταν ο όρος έχει 

1. Σε σύμβαση μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή, ο συμβατικός όρος που 
υποχρεώνει τον καταναλωτή στην 
καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής 
επιπλέον της προβλεπόμενης αμοιβής για 
την κύρια συμβατική υποχρέωση του 
εμπόρου, δεσμεύει τον καταναλωτή μόνο
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ενσωματωθεί με τη χρήση πάγιων 
επιλογών τις οποίες ο καταναλωτής 
απαιτείται να απορρίψει προκειμένου να 
αποφύγει την πρόσθετη πληρωμή, δεν
δεσμεύει τον καταναλωτή εκτός αν αυτός, 
πριν να δεσμευθεί με τη σύμβαση, είχε 
συγκατατεθεί ρητά στην πρόσθετη 
πληρωμή. Αν ο καταναλωτής κατέβαλε 
την πρόσθετη πληρωμή, δύναται να την 
ανακτήσει.

αν αυτός, πριν να δεσμευθεί με τη 
σύμβαση, είχε συγκατατεθεί ρητά και 
συγκεκριμένα στην πρόσθετη πληρωμή.
Αν ο καταναλωτής κατέβαλε την 
πρόσθετη πληρωμή, δύναται να την 
ανακτήσει. Ο πωλητής οφείλει να πάρει 
πίσω με δικά του έξοδα αγαθά που 
παραδόθηκαν σύμφωνα με τον συμβατικό 
όρο. Δεν γίνεται δεκτό αίτημα 
εξαργύρωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση ήταν περιπλεγμένη χωρίς λόγο. Η παραπομπή σε ρητή και συγκεκριμένη 
συγκατάθεση διασαφηνίζει ότι δεν αρκεί μια σιωπηρή συγκατάθεση, δηλαδή μέσω σιωπής, μη 
αποεπιλογής ή μέσω επιβεβαίωσης του συνολικού τιμήματος. Επιπλέον, προστέθηκε 
αποσαφήνιση των νομικών συνεπειών.

Τροπολογία 440
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 72 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε σύμβαση μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή, ο καταναλωτής δεν 
δεσμεύεται από τη ρήτρα ενσωμάτωσης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Διαγράφεται ενόψει της τροπολογίας για το άρθρο 69.
 Δηλώσεις που προηγήθηκαν της σύναψης της σύμβασης δεν πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε 
αυτήν, παρά να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους όρους της 
σύμβασης.

Τροπολογία 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 77 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν, σε περίπτωση που αφορά συνεχή 
ή περιοδική εκπλήρωση συμβατικής 
υποχρέωσης, οι συμβατικοί όροι δεν 
προβλέπουν το χρόνο λύσης της 
συμβατικής σχέσης ή δεν προβλέπουν τη 
λύση της με σχετική ειδοποίηση, αυτή η 
σχέση δύναται να λυθεί από οποιοδήποτε 
μέρος μετά από εύλογη προθεσμία 
ειδοποίησης που δεν υπερβαίνει τους δύο
μήνες.

1. Όταν, σε περίπτωση που αφορά συνεχή 
ή περιοδική εκπλήρωση συμβατικής 
υποχρέωσης, οι συμβατικοί όροι δεν 
προβλέπουν το χρόνο λύσης της 
συμβατικής σχέσης ή προβλέπουν τη λύση 
της με σχετική ειδοποίηση, αυτή η σχέση 
δύναται να λυθεί από οποιοδήποτε μέρος 
ανά πάσα στιγμή με προθεσμία 
ειδοποίησης που δεν υπερβαίνει τους τρεις
μήνες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο όρος «μετά από εύλογη προθεσμία» θα μπορούσε να ερμηνευθεί με πολύ διαφορετικό τρόπο 
από τα μέρη. Μια σαφής και ξεκάθαρη προθεσμία φαίνεται καλύτερη. Διόρθωση της 
τροπολογίας 155 του εισηγητή, που ως εκ τούτου διαγράφεται.

Τροπολογία 442
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 82 – εισαγωγικό μέρος  

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Όταν ένας έμπορος υποδεικνύει 
συμβατικούς όρους οι οποίοι δεν έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης με τον καταναλωτή κατά 
την έννοια του άρθρου 7, ο έμπορος 
οφείλει να διασφαλίζει ότι οι όροι είναι 
διατυπωμένοι και γνωστοποιούνται σε 
απλή και κατανοητή γλώσσα.

Όταν ένας έμπορος υποδεικνύει 
συμβατικούς όρους οι οποίοι δεν έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης με τον καταναλωτή κατά 
την έννοια του άρθρου 7, ο έμπορος 
οφείλει να διασφαλίζει ότι οι όροι είναι 
διατυπωμένοι και γνωστοποιούνται σε 
απλή και κατανοητή γλώσσα και ότι τα 
συμφραζόμενα του εκάστοτε συμβατικού 
όρου είναι λογικά και ευνόητα.

Or. de
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Τροπολογία 443
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 84 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβατικοί όροι οι οποίοι είναι
οπωσδήποτε καταχρηστικοί

Συμβατικοί όροι οι οποίοι συνιστούν
οπωσδήποτε ιδιαίτερο μειονέκτημα για 
τον καταναλωτή

Or. de

Τροπολογία 444
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 84 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ένας συμβατικός όρος θεωρείται 
οπωσδήποτε καταχρηστικός κατά την 
έννοια του παρόντος τμήματος εάν έχει ως 
αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα:

Ένας συμβατικός όρος θεωρείται 
οπωσδήποτε ότι συνιστά ιδιαίτερο 
μειονέκτημα κατά την έννοια του 
παρόντος τμήματος εάν έχει ως 
αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα:

Or. de

Τροπολογία 445
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 84 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) την αυτόματη παράταση 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου· εάν ο 
έμπορος δεν επεσήμανε το στοιχείο αυτό 
στον καταναλωτή και δεν του έδωσε τη 
δυνατότητα να αντιδράσει σε εύλογο 
χρονικό διάστημα για να εμποδίσει την 



PE510.531v01-00 66/108 AM\934215EL.doc

EL

παράταση·

Or. de

Τροπολογία 446
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 84 – στοιχείο ια β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια β) την εκ των υστέρων προσαρμογή 
του συμφωνηθέντος τιμήματος της 
σύμβασης·  εκτός εάν οι παράμετροι που 
καθορίζουν την αλλαγή του τιμήματος 
περιγράφονται επακριβώς στη σύμβαση 
και δικαιολογούνται αντικειμενικά χωρίς 
να εξαρτώνται από τη βούληση του 
εμπόρου·

Or. de

Τροπολογία 447
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 85 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβατικοί όροι οι οποίοι τεκμαίρονται
καταχρηστικοί

Ρήτρες που τεκμαίρεται ότι συνιστούν 
ιδιαίτερο μειονέκτημα

Or. de

Τροπολογία 448
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 85 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Ένας συμβατικός όρος τεκμαίρεται ότι 
είναι καταχρηστικός κατά την έννοια του
παρόντος τμήματος εάν έχει ως 
αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα:

Ένας συμβατικός όρος τεκμαίρεται ότι 
συνιστά ιδιαίτερο μειονέκτημα κατά την 
έννοια του παρόντος τμήματος εάν έχει ως 
αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα:

Or. de

Τροπολογία 449
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 85 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την παραχώρηση στον έμπορο του 
δικαιώματος να κρατά χρήματα που έχει 
καταβάλει ο καταναλωτής σε περίπτωση 
που αυτός υπαναχωρήσει από τη σύναψη 
της σύμβασης ή αποφασίσει να μην 
εκπληρώσει ορισμένες από τις 
υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης, 
χωρίς πρόβλεψη του δικαιώματος του 
καταναλωτή να λάβει αποζημίωση 
αντίστοιχου ύψους από τον έμπορο στην 
αντίστροφη περίπτωση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 93 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην περίπτωση σύμβασης πώλησης με 
καταναλωτή ή σύμβασης προμήθειας
ψηφιακού περιεχομένου η οποία είναι εξ 
αποστάσεως σύμβαση ή σύμβαση εκτός 

α) στην περίπτωση σύμβασης πώλησης με 
καταναλωτή ή σύμβασης μεταξύ εμπόρου 
και καταναλωτή για την προμήθεια
ψηφιακού περιεχομένου ή στην 
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εμπορικού καταστήματος, ή στην οποία ο 
πωλητής έχει αναλάβει την υποχρέωση να 
φροντίσει για την αποστολή στον 
αγοραστή, ο τόπος κατοικίας του 
καταναλωτή κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης·

περίπτωση σύμβασης στην οποία ο 
πωλητής έχει αναλάβει την υποχρέωση να 
φροντίσει για την αποστολή στον 
αγοραστή, ο τόπος κατοικίας του 
καταναλωτή κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η συμπλήρωση έχει σκοπό να διασαφηνίσει ότι δεν πρέπει να περιλαμβάνονται μόνο συμβάσεις 
C2C.

Τροπολογία 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 93 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) στην περίπτωση σύμβασης πώλησης με 
καταναλωτή ή σύμβασης προμήθειας 
ψηφιακού περιεχομένου η οποία είναι εξ 
αποστάσεως σύμβαση ή σύμβαση εκτός 
εμπορικού καταστήματος, ή στην οποία ο 
πωλητής έχει αναλάβει την υποχρέωση να 
φροντίσει για την αποστολή στον 
αγοραστή, με τη μεταβίβαση στον 
καταναλωτή της φυσικής κατοχής ή του 
ελέγχου των αγαθών ή του ψηφιακού 
περιεχομένου·

α) στην περίπτωση σύμβασης πώλησης με 
καταναλωτή ή σύμβασης μεταξύ εμπόρου 
και καταναλωτή για την προμήθεια
ψηφιακού περιεχομένου ή στην 
περίπτωση σύμβασης στην οποία ο 
πωλητής έχει αναλάβει την υποχρέωση να 
φροντίσει για την αποστολή στον 
αγοραστή, με τη μεταβίβαση στον 
καταναλωτή της φυσικής κατοχής ή του 
ελέγχου των αγαθών ή του ψηφιακού 
περιεχομένου·

Or. de

Τροπολογία 452
Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – κεφάλαιο 10 – τμήμα 3 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμμόρφωση των αγαθών ή του 
ψηφιακού περιεχομένου

Συμμόρφωση με τους όρους της 
σύμβασης και έννομα βοηθήματα του 
καταναλωτή

Or. de

Τροπολογία 453
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 100 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να είναι κατάλληλα για κάθε ειδική 
χρήση η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
πωλητή κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης, εκτός αν από τις περιστάσεις 
προκύπτει ότι ο αγοραστής δεν βασιζόταν 
ή ότι δεν θα ήταν εύλογο να βασισθεί, στη 
δεξιότητα και την κρίση του πωλητή·

(α) να είναι κατάλληλα για κάθε ειδική 
χρήση η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
αγοραστή κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης, εκτός αν από τις περιστάσεις 
προκύπτει ότι ο αγοραστής δεν βασιζόταν 
ή ότι δεν θα ήταν εύλογο να βασισθεί, στη 
δεξιότητα και την κρίση του πωλητή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρώτη αναφορά σε «πωλητή» στο κείμενο αποτελεί σύγχυση με τον «αγοραστή», γιατί το 
ζητούμενο είναι ο σκοπός χρήσης που αναφέρεται στον αγοραστή και όχι στον πωλητή.

Τροπολογία 454
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 100 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) να είναι κατάλληλα για κάθε ειδική 
χρήση η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
πωλητή κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης, εκτός αν από τις περιστάσεις 

(α) να είναι κατάλληλα για κάθε ειδική 
χρήση η οποία γνωστοποιήθηκε στον 
πωλητή κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης, εκτός αν ο πωλητής αποδείξει 
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προκύπτει ότι ο αγοραστής δεν βασιζόταν 
ή ότι δεν θα ήταν εύλογο να βασισθεί, στη 
δεξιότητα και την κρίση του πωλητή·

ότι είχε κάνει τη διόρθωση σχετικά με 
την καταλληλότητα για ειδική χρήση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη σύμβαση καταναλωτή είναι πιο κατάλληλο και φιλικό προς τον καταναλωτή να 
υποχρεούται ο πωλητής να αντικρούσει ρητά μια εσφαλμένη γνώμη σχετικά με την 
καταλληλότητα του αγαθού για ειδική χρήση, την οποία διατύπωσε ο καταναλωτής.

Τροπολογία 455
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 100 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς 
για τους οποίους χρησιμοποιούνται 
συνήθως αγαθά ή ψηφιακό περιεχόμενο 
της ιδίας περιγραφής·

(β) να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς 
για τους οποίους χρησιμοποιούνται 
συνήθως αγαθά ή ψηφιακό περιεχόμενο 
της ιδίας περιγραφής, εφόσον δεν
γνωστοποιήθηκε στον αγοραστή ειδική 
χρήση κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης ή αν από τις περιστάσεις 
προκύπτει ότι ο αγοραστής δεν βασιζόταν 
ή ότι δεν θα ήταν εύλογο να βασισθεί στη 
δεξιότητα και την κρίση του πωλητή·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ειδική χρήση ενός αγαθού μπορεί να αποκλείει τη συνήθη χρήση 
και αντίστροφα. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει με παραποιημένα παιχνίδια, έργα τέχνης ή 
διακοσμητικά αντικείμενα. Ως εκ τούτου πρέπει να ιεραρχηθούν τα στοιχεία α και β. Καταρχήν, 
καθοριστική πρέπει να είναι η ειδική χρήση και ελλείψει αυτής η συνήθης χρήση.

Τροπολογία 456
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 100 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) να έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
και τις δυνατότητες επιδόσεων που είναι 
δυνατό να αναμένει ο αγοραστής. Για να 
καθορισθεί τι είναι δυνατό να αναμένει 
από ψηφιακό περιεχόμενο ο καταναλωτής, 
λαμβάνεται υπόψη το κατά πόσον το 
ψηφιακό περιεχόμενο παρεσχέθη έναντι 
της καταβολής τιμήματος.

(ζ) να έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
και τις δυνατότητες επιδόσεων που είναι 
λογικά δυνατό να αναμένει ο αγοραστής· 
για τον σκοπό αυτόν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ιδίως δηλώσεις προς 
τον αγοραστή ή το κοινό πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης. Για να καθορισθεί 
τι είναι δυνατό να αναμένει από ψηφιακό 
περιεχόμενο ο καταναλωτής, λαμβάνεται 
υπόψη το κατά πόσον το ψηφιακό 
περιεχόμενο παρεσχέθη έναντι της 
καταβολής τιμήματος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δημόσιες δηλώσεις όπως π.χ. διαφημιστικές δηλώσεις δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται 
στη σύμβαση (βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 69). Τέτοιες δηλώσεις μπορεί όμως –
και αυτό πρέπει να διευκρινιστεί εδώ, όπως έγινε ήδη στην οδηγία για την πώληση 
καταναλωτικών αγαθών (βλ. άρθρο 2 παράγραφος 2) –να ασκήσουν καθοριστική επίδραση στις 
προσδοκίες του αγοραστή ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης. Αυτό φαίνεται 
πιο πρόσφορο, γιατί διαφορετικά πρέπει, για παράδειγμα, οι διαφημιστικές δηλώσεις να 
διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τη συμβατική δέσμευση.

Τροπολογία 457
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 104 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Γνώση της μη συμμόρφωσης από μέρους 
του αγοραστή στο πλαίσιο σύμβασης 
μεταξύ εμπόρων

Γνώση της μη συμμόρφωσης από μέρους 
του αγοραστή

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές για ποιον λόγο πρέπει να προστατεύεται ένας αγοραστής μολονότι γνωρίζει τη 
μη συμμόρφωση του αγαθού. 

Τροπολογία 458
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 104

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ εμπόρων, ο 
πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν μη 
συμμόρφωση των αγαθών αν, κατά τον 
χρόνο σύναψης της σύμβασης, ο 
αγοραστής γνώριζε ή δεν ήταν δυνατό να 
μη γνωρίζει την έλλειψη συμμόρφωσης.

Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν μη 
συμμόρφωση των αγαθών αν, κατά τον 
χρόνο σύναψης της σύμβασης, ο 
αγοραστής γνώριζε ή δεν ήταν δυνατό να 
μη γνωρίζει την έλλειψη συμμόρφωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές για ποιον λόγο πρέπει να προστατεύεται ένας αγοραστής μολονότι γνωρίζει τη 
μη συμμόρφωση του αγαθού. 

Τροπολογία 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 104

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στο πλαίσιο σύμβασης μεταξύ εμπόρων, ο 
πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν μη 
συμμόρφωση των αγαθών αν, κατά τον 
χρόνο σύναψης της σύμβασης, ο 
αγοραστής γνώριζε ή δεν ήταν δυνατό να 
μη γνωρίζει την έλλειψη συμμόρφωσης.

Ο πωλητής δεν ευθύνεται για τυχόν μη 
συμμόρφωση των αγαθών αν, κατά τον 
χρόνο σύναψης της σύμβασης, ο 
αγοραστής γνώριζε την έλλειψη 
συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο σύμβασης 
μεταξύ εμπόρων, αυτό ισχύει και όταν ο 
αγοραστής δεν ήταν δυνατό να μη 
γνωρίζει την έλλειψη συμμόρφωσης.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν ένας αγοραστής που γνωρίζει την κατάσταση του αντικειμένου της αγοράς του συνάπτει 
παρ’ όλα αυτά και χωρίς επιφύλαξη τη σύμβαση πώλησης, δεν μπορεί να ισχυριστεί στη 
συνέχεια ότι το αντικείμενο δεν πληροί τους όρους της σύμβασης. Αυτό πρέπει να ισχύει εξίσου 
για τον έμπορο και τον καταναλωτή.

Τροπολογία 460
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 105 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης με 
καταναλωτή, κάθε έλλειψη συμμόρφωσης 
η οποία καθίσταται προφανής εντός έξι 
μηνών από τον χρόνο μετάθεσης του 
κινδύνου στον αγοραστή τεκμαίρεται ότι 
υφίστατο κατά την στιγμή εκείνη, εκτός 
εάν το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο 
με τη φύση των αγαθών ή του ψηφιακού 
περιεχομένου ή με τη φύση της έλλειψης 
συμμόρφωσης.

2. Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης με 
καταναλωτή ή σύμβασης για ψηφιακές 
υπηρεσίες, κάθε έλλειψη συμμόρφωσης η 
οποία καθίσταται προφανής εντός ενός 
έτους από τον χρόνο μετάθεσης του 
κινδύνου στον αγοραστή τεκμαίρεται ότι 
υφίστατο κατά την στιγμή εκείνη, εκτός 
εάν το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο 
με τη φύση των αγαθών ή του ψηφιακού 
περιεχομένου ή με τη φύση της έλλειψης 
συμμόρφωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τον σκοπό μιας υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, η προθεσμία για το 
τεκμήριο της ελαττωματικότητας του αγαθού, των ψηφιακών περιεχομένων και συναφών 
υπηρεσιών επεκτείνεται στο ένα έτος. Με τον τρόπο αυτόν, το μέχρι τώρα ελάχιστο όριο των έξι 
μηνών της κοινοτικής οδηγίας 44/1999 σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των 
εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών αυξάνεται στο ένα έτος.

Τροπολογία 461
Evelyne Gebhardt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – κεφάλαιο 11 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έννομα βοηθήματα του αγοραστή Έννομα βοηθήματα

Or. de

Τροπολογία 462
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 106

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Επισκόπηση των μέσων έννομης 
προστασίας του αγοραστή

Επισκόπηση των μέσων έννομης 
προστασίας του αγοραστή

1. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης υποχρέωσης 
από μέρους του πωλητή, ο αγοραστής 
δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες ενέργειες:

1. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης υποχρέωσης 
από μέρους του πωλητή, ο αγοραστής 
δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα 
που προβλέπονται στις παραγράφους 2 
και 4, όπου έχουν εφαρμογή.
2. Αν ο αγοραστής είναι έμπορος, δύναται 
να προβεί σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες ενέργειες:

α) να απαιτήσει την εκτέλεση, 
περιλαμβανομένης ειδικής εκτέλεσης, 
επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών ή 
του ψηφιακού περιεχομένου, δυνάμει του 
τμήματος 3 του παρόντος κεφαλαίου·

α) να απαιτήσει την εκτέλεση, 
περιλαμβανομένης ειδικής εκτέλεσης, 
επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών ή 
του ψηφιακού περιεχομένου, δυνάμει του 
τμήματος 3 του παρόντος κεφαλαίου·

β) να απόσχει από την εκτέλεση δικής του 
υποχρέωσης δυνάμει του τμήματος 4 του 
παρόντος κεφαλαίου·

β) να απόσχει από την εκτέλεση δικής του 
υποχρέωσης δυνάμει του τμήματος 4 του 
παρόντος κεφαλαίου·

γ) να καταγγείλει τη σύμβαση δυνάμει του 
τμήματος 5 του παρόντος κεφαλαίου και 
να απαιτήσει την επιστροφή οποιουδήποτε 
τιμήματος που έχει ήδη καταβάλει, 
δυνάμει του κεφαλαίου 17·

γ) να καταγγείλει τη σύμβαση δυνάμει του 
τμήματος 5 του παρόντος κεφαλαίου και 
να απαιτήσει την επιστροφή οποιουδήποτε 
τιμήματος που έχει ήδη καταβάλει, 
δυνάμει του κεφαλαίου 17·

δ) να μειώσει το τίμημα δυνάμει του 
τμήματος 6 του παρόντος κεφαλαίου· και

δ) να μειώσει το τίμημα δυνάμει του 
τμήματος 6 του παρόντος κεφαλαίου· και

ε) να απαιτήσει αποζημίωση δυνάμει του 
κεφαλαίου 16.

ε) να απαιτήσει αποζημίωση δυνάμει του 
κεφαλαίου 16.
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2. Αν ο αγοραστής είναι έμπορος: 3. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων 
δυνάμει της παραγράφου 2, ισχύουν οι 
ακόλουθοι όροι, όπου έχουν εφαρμογή:

α) η ευχέρεια του αγοραστή να ασκήσει 
οποιοδήποτε δικαίωμα πλην της αποχής 
από την εκτέλεση υπόκειται στο δικαίωμα 
διόρθωσης το οποίο αναγνωρίζεται στον 
πωλητή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου· και

α) η ευχέρεια του αγοραστή να ασκήσει 
οποιοδήποτε δικαίωμα πλην της αποχής 
από την εκτέλεση υπόκειται στο δικαίωμα 
διόρθωσης το οποίο αναγνωρίζεται στον 
πωλητή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου· και

β) τα δικαιώματα του αγοραστή να 
επικαλεσθεί την έλλειψη συμμόρφωσης 
υπόκεινται στις απαιτήσεις εξέτασης και 
γνωστοποίησης που καθορίζονται στο 
τμήμα 7 του παρόντος κεφαλαίου.

β) τα δικαιώματα του αγοραστή να 
επικαλεσθεί την έλλειψη συμμόρφωσης 
υπόκεινται στις απαιτήσεις εξέτασης και 
γνωστοποίησης που καθορίζονται στο 
τμήμα 7 του παρόντος κεφαλαίου.

3. Αν ο αγοραστής είναι καταναλωτής: 4. Αν ο αγοραστής είναι καταναλωτής, 
μπορεί να επιλέξει:

α) τα δικαιώματα του αγοραστή δεν 
υπόκεινται στο δικαίωμα διόρθωσης του 
πωλητή· και

α) να απαιτήσει την εκτέλεση, 
περιλαμβανομένης ειδικής εκτέλεσης, 
επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών 
ή του ψηφιακού περιεχομένου, δυνάμει 
του τμήματος 3 του παρόντος κεφαλαίου· 
ή

β) δεν ισχύουν οι απαιτήσεις εξέτασης και 
γνωστοποίησης που καθορίζονται στο 
τμήμα 7 του παρόντος κεφαλαίου.

β) να καταγγείλει τη σύμβαση δυνάμει του 
τμήματος 5 του παρόντος κεφαλαίου 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και 
να απαιτήσει την επιστροφή 
οποιουδήποτε τιμήματος έχει ήδη 
καταβάλει, δυνάμει του κεφαλαίου 17. Σε 
περίπτωση που ο καταναλωτής επιλέξει 
να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, ο έμπορος 
δεν μπορεί να προβεί σε μείωση του 
επιστρεφόμενου ποσού για τυχόν χρήση 
των αγαθών από τον καταναλωτή.

4. Αν η μη εκτέλεση από μέρους του 
πωλητή είναι συγγνωστή, ο αγοραστής 
δύναται να κάνει χρήση όλων των έννομων 
βοηθημάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 με εξαίρεση την απαίτηση 
εκτέλεσης και την απαίτηση αποζημίωσης.

5. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής 
επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμά του 
δυνάμει της παραγράφου 4 στοιχείο α), 
και ο πωλητής δεν είναι σε θέση να 
προβεί στην ειδική εκτέλεση, επισκευή ή 
αντικατάσταση των αγαθών ή του 
ψηφιακού περιεχομένου εντός εύλογου 
χρονικού διαστήματος ή χωρίς 
σημαντική επιβάρυνση του αγοραστή, ο 
αγοραστής δύναται να προβεί σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
ενέργειες: 
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α) να απόσχει από την εκτέλεση δικής του 
υποχρέωσης δυνάμει του τμήματος 4 του 
παρόντος κεφαλαίου·
β) να καταγγείλει τη σύμβαση δυνάμει του 
τμήματος 5 του παρόντος κεφαλαίου και 
να απαιτήσει την επιστροφή 
οποιουδήποτε τιμήματος έχει ήδη 
καταβάλει, δυνάμει του κεφαλαίου 17·
γ) να μειώσει το τίμημα δυνάμει του 
τμήματος 6 του παρόντος κεφαλαίου· και
δ) να απαιτήσει αποζημίωση δυνάμει του 
κεφαλαίου 16.
6. Αν η μη εκτέλεση από μέρους του 
πωλητή είναι συγγνωστή, ο αγοραστής 
δύναται να κάνει χρήση όλων των έννομων 
βοηθημάτων που αναφέρονται στο παρόν 
άρθρο με εξαίρεση την απαίτηση 
εκτέλεσης και την απαίτηση αποζημίωσης.

5. Ο αγοραστής δεν δύναται να κάνει 
χρήση κανενός από τα έννομα βοηθήματα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στον 
βαθμό που ο ίδιος προκάλεσε τη μη 
εκτέλεση από μέρους του πωλητή.

7. Ο αγοραστής δεν δύναται να κάνει 
χρήση κανενός από τα έννομα βοηθήματα 
που αναφέρονται στο παρόν άρθρο στον 
βαθμό που ο ίδιος προκάλεσε τη μη 
εκτέλεση από μέρους του πωλητή.

6. Επιτρέπεται σωρευτική άσκηση 
έννομων βοηθημάτων που δεν είναι 
ασύμβατα μεταξύ τους.

8. Επιτρέπεται σωρευτική άσκηση 
έννομων βοηθημάτων που δεν είναι 
ασύμβατα μεταξύ τους.

Or. en

Τροπολογία 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 106 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν ο αγοραστής είναι έμπορος: 2. Αν ο αγοραστής είναι έμπορος, ισχύουν 
τα δικαιώματα του αγοραστή να 
επικαλεσθεί την έλλειψη συμμόρφωσης με 
την επιφύλαξη των υποχρεώσεων
εξέτασης και γνωστοποίησης που 
καθορίζονται στο τμήμα 7.
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Or. de

Τροπολογία 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 106 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν ο αγοραστής είναι καταναλωτής: διαγράφεται
α) τα δικαιώματα του αγοραστή δεν 
υπόκεινται στο δικαίωμα διόρθωσης του 
πωλητή· και
β) δεν ισχύουν οι απαιτήσεις εξέτασης και 
γνωστοποίησης που καθορίζονται στο 
τμήμα 7 του παρόντος κεφαλαίου.

Or. de

Τροπολογία 465
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 106 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν ο αγοραστής είναι καταναλωτής: 3. Αν ο αγοραστής είναι καταναλωτής, τα 
δικαιώματα του αγοραστή δεν υπόκεινται 
στο δικαίωμα διόρθωσης του πωλητή.

Or. en

Τροπολογία 466
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 106 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα δικαιώματα του αγοραστή δεν 
υπόκεινται στο δικαίωμα διόρθωσης του 
πωλητή· και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 467
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 106 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν ισχύουν οι απαιτήσεις εξέτασης και 
γνωστοποίησης που καθορίζονται στο 
τμήμα 7 του παρόντος κεφαλαίου.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 468
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 107 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν ψηφιακό περιεχόμενο δεν παρέχεται 
έναντι της καταβολής τιμήματος, ο 
αγοραστής δεν δύναται να ασκήσει τα 
έννομα βοηθήματα τα οποία αναφέρονται 
στο άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχεία α) 
έως δ). Ο αγοραστής δικαιούται μόνο να 
αξιώσει αποζημίωση βάσει του άρθρου 
106 παράγραφος 1 στοιχείο ε) για ζημία ή 
βλάβη η οποία προκλήθηκε σε 
περιουσιακό του στοιχείο, 
περιλαμβανομένου υλισμικού, λογισμικού 
ή δεδομένων, εξαιτίας της μη 
συμμόρφωσης του παρασχεθέντος 

Όταν ψηφιακό περιεχόμενο δεν παρέχεται 
έναντι της καταβολής τιμήματος, ο 
αγοραστής δεν δύναται να ασκήσει τα 
έννομα βοηθήματα τα οποία αναφέρονται 
στο άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχεία α) 
έως ε). Ο αγοραστής δικαιούται μόνο να 
αξιώσει αποζημίωση βάσει του άρθρου 
106 παράγραφος 1 στοιχείο ε) για ζημία ή 
βλάβη η οποία προκλήθηκε σε 
περιουσιακό του στοιχείο, 
περιλαμβανομένου υλισμικού, λογισμικού 
ή δεδομένων, εξαιτίας της μη 
συμμόρφωσης του παρασχεθέντος 
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ψηφιακού περιεχομένου, με εξαίρεση το 
τυχόν κέρδος το οποίο ο αγοραστής 
στερήθηκε λόγω της συγκεκριμένης 
βλάβης.

ψηφιακού περιεχομένου, με εξαίρεση το 
τυχόν κέρδος το οποίο ο αγοραστής 
στερήθηκε λόγω της συγκεκριμένης 
βλάβης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι σαφές για ποιον λόγο πρέπει να υπάρχει για δωρεάν λογισμικό ευθύνη αποζημίωσης 
λόγω μη συμμόρφωσης. Είναι αμφίβολο εάν αυτό συμπεριλαμβάνεται καταρχήν στο πεδίο 
εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, πράγμα που πρέπει να απαντηθεί 
αρνητικά. Ο κίνδυνος για τους δημιουργούς ελεύθερου λογισμικού θα ήταν ανυπολόγιστος εάν 
έφεραν ευθύνη για ζημίες που σε ακραίες περιπτώσεις θα αφορούσαν χιλιάδες χρήστες, εφόσον 
μάλιστα η διάδοση συχνά γίνεται μέσω διαφόρων διαύλων, τους οποίους ο δημιουργός δεν 
μπορεί να ελέγξει.

Τροπολογία 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 109

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διόρθωση από μέρους του πωλητή Διόρθωση από μέρους του πωλητή

1. Όταν ένας πωλητής έχει προτείνει ή
επιχειρήσει πρόωρη εκτέλεση συμβάσεως 
και του έχει γνωστοποιηθεί ότι η 
εκτέλεση δεν ανταποκρίνεται στους όρους 
της σύμβασης, δύναται να υποβάλει νέα, 
συμβατή με τη σύμβαση πρόταση, εφόσον 
τούτο μπορεί να γίνει εγκαίρως εντός της 
διορίας που έχει καθορισθεί για την 
εκτέλεση.

1. Ένας πωλητής ο οποίος έχει επιχειρήσει 
εκτέλεση συμβάσεως η οποία δεν 
ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης 
δύναται, αμέσως μόλις του γνωστοποιηθεί 
η έλλειψη συμμόρφωσης, να προσφερθεί 
να τη διορθώσει εκ των υστέρων με δικά 
του έξοδα σύμφωνα με το άρθρο 111.

2. Σε περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν 
στην παράγραφο 1, ένας πωλητής ο 
οποίος έχει προτείνει ή επιχειρήσει 
εκτέλεση η οποία δεν ανταποκρίνεται 
στους όρους της σύμβασης δύναται, 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση αφ’ 
ης στιγμής του γνωστοποιηθεί η έλλειψη 
συμμόρφωσης, να προσφερθεί να τη 
διορθώσει με δικά του έξοδα.

2. Ο αγοραστής δύναται να απορρίψει την 
προσφορά εκ των υστέρων εκπλήρωσης 
μόνον εφόσον
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α) η εκ των υστέρων εκπλήρωση δεν είναι 
δυνατό να πραγματοποιηθεί άμεσα και 
χωρίς σημαντική επιβάρυνση του 
αγοραστή,

β) ο αγοραστής έχει λόγους να πιστεύει 
ότι δεν μπορεί να βασισθεί στη 
μελλοντική εκτέλεση από μέρους του 
πωλητή· ή
γ) τυχόν καθυστερημένη εκτέλεση θα 
ισοδυναμούσε με θεμελιώδη μη εκτέλεση.

3. Μια προσφορά διόρθωσης δεν 
αποκλείεται σε περίπτωση 
γνωστοποίησης καταγγελίας της 
σύμβασης.

3. Εφόσον δεν υπάρχει περίπτωση που 
υπάγεται στην παράγραφο 2, ο πωλητής 
πρέπει να προβεί σε εκ των υστέρων 
εκπλήρωση εντός εύλογης προθεσμίας, 
που δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 
ημέρες για συμβάσεις πώλησης με 
καταναλωτές. Εάν ο αγοραστής ορίσει 
στον πωλητή εύλογη προθεσμία, αυτή 
είναι δεσμευτική.

4. Ο αγοραστής δύναται να απορρίψει 
προσφορά διόρθωσης μόνον εφόσον:

4. Ο αγοραστής μπορεί να απόσχει από 
την εκπλήρωση μέχρι να γίνει η 
διόρθωση. Τα λοιπά δικαιώματά του, 
εφόσον δεν είναι συμβατά με τη 
δυνατότητα εκ των υστέρων 
εκπλήρωσης, δεν ισχύουν μέχρι να 
παρέλθει η ορισμένη σύμφωνα με την 
προθεσμία στην παράγραφο 3.

α) η διόρθωση δεν είναι δυνατό να 
πραγματοποιηθεί άμεσα και χωρίς 
σημαντική επιβάρυνση του αγοραστή·
β) ο αγοραστής έχει λόγους να πιστεύει 
ότι δεν μπορεί να βασισθεί στη 
μελλοντική εκτέλεση από μέρους του 
πωλητή· ή
γ) τυχόν καθυστερημένη εκτέλεση θα 
ισοδυναμούσε με θεμελιώδη μη εκτέλεση.
5. Ο πωλητής έχει στη διάθεσή του 
εύλογο χρονικό διάστημα για να προβεί 
στη διόρθωση.

5. Ανεξαρτήτως της εκ των υστέρων 
εκπλήρωσης, ο αγοραστής διατηρεί το 
δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση για 
την καθυστέρηση, καθώς και για κάθε 
βλάβη η οποία προκλήθηκε ή δεν 
απετράπη με την εκ των υστέρων 
εκπλήρωση.
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6. Ο αγοραστής δύναται να απόσχει από 
την εκτέλεση της δικής του υποχρέωσης 
εν αναμονή της διόρθωσης, αλλά τα 
τυχόν δικαιώματα του αγοραστή τα οποία 
δεν συμβιβάζονται με την παραχώρηση 
στον πωλητή χρόνου για να προβεί στη 
διόρθωση αναστέλλονται μέχρι την 
παρέλευση της εν λόγω διορίας.
7. Ανεξαρτήτως της διόρθωσης, ο 
αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να 
διεκδικήσει αποζημίωση για την 
καθυστέρηση, καθώς και για κάθε βλάβη 
η οποία προκλήθηκε ή δεν απετράπη με 
τη διόρθωση.

deΑιτιολόγηση

Η απόφαση της οδηγίας για την πώληση καταναλωτικών αγαθών να δίνει στον πωλητή τη 
δυνατότητα δεύτερης προσπάθειας εκπλήρωσης των όρων της σύμβασης και αναφορικά με έναν 
καταναλωτή (εκ των υστέρων εκπλήρωση) είναι καταρχήν εύλογη και θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί και στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων. Πρέπει να διατηρηθεί το 
δικαίωμα του καταναλωτή να επιλέξει μεταξύ των εναλλακτικών μορφών εκ των υστέρων 
εκπλήρωσης, της «επισκευής» και της «αντικατάστασης της παράδοσης». Το δικαίωμα 
διόρθωσης με πρωτοβουλία του πωλητή στις συναλλαγές b2b, όπως προβλέπεται ως σήμερα 
στην πρόταση κανονισμού, φαίνεται περιττό.

Τροπολογία 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 110 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Εάν ο έμπορος δεν προβεί σε 
επανόρθωση παρά την απαίτηση του 
καταναλωτή σε περίπτωση εκτέλεσης που 
δεν ανταποκρίνεται στους όρους της 
σύμβασης, αλλά γίνει η αιτία ώστε ο 
καταναλωτής να επιδιώξει 
αποκατάσταση στο πλαίσιο εμπορικής 
εγγύησης, ο έμπορος είναι υποχρεωμένος 
να δεχτεί τις πράξεις και τις δηλώσεις 
του καταναλωτή και του εγγυητή σε 
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βάρος του, οι οποίες αφορούν τις 
υποχρεώσεις του και σχετίζονται με την 
εμπορική εγγύηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τον καταναλωτή μπορεί να υπάρχουν μειονεκτήματα, εάν ζητήσει σε περίπτωση αγοράς 
ελαττωματικού προϊόντος επανόρθωση βάσει εγγύησης του κατασκευαστή και όχι στο πλαίσιο 
των δικαιωμάτων του βάσει του εμπορικού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 106. Για παράδειγμα, 
μπορεί τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης να παραγραφούν, ενώ ο αγοραστής διαπληκτίζεται 
χωρίς αποτέλεσμα με τον κατασκευαστή για το πεδίο που καλύπτει η εγγύηση. Επίσης, ενδέχεται 
να δυσχεραίνεται η καταγγελία της σύμβασης όταν ο αγοραστής μετά από αποτυχημένες 
απόπειρες επισκευής εκ μέρους του κατασκευαστή υποχρεώνεται να δεχτεί νέες απόπειρες 
επισκευής του πωλητή πριν μπορέσει να καταγγείλει τη σύμβαση. Αυτό είναι άδικο εάν ο 
καταναλωτής ζητήσει αποκατάσταση στο πλαίσιο της εγγύησης μετά από προτροπή του πωλητή, 
ο οποίος αποφεύγει με τον τρόπο αυτόν τη δική του εμπλοκή. Συνεπώς, ο πωλητής πρέπει να 
δεχτεί τις πράξεις και δηλώσεις του καταναλωτή και του εγγυητή σε βάρος του.

Τροπολογία 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 110 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Εάν ο καταναλωτής ζητήσει 
αποκατάσταση από τον έμπορο, ο 
κίνδυνος απώλειας ή ζημίας του αγαθού 
μέχρι την ολοκλήρωση της 
αποκατάστασης και την ανάκτηση της 
κατοχής ή του ελέγχου από τον 
καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 142 
βαρύνει τον έμπορο. Η πρώτη πρόταση 
ισχύει από τη χρονική στιγμή όπου ο 
καταναλωτής μετά από γνωστοποίηση 
του αιτήματος αποκατάστασης παρέδωσε 
στον έμπορο ή, σε περίπτωση αποστολής, 
στον πρώτο μεταφορέα το αγαθό.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής δεν πρέπει να βαρύνεται με τις συνέπειες μιας τυχαίας απώλειας ή ζημίας του 
προϊόντος κατά τη διαδικασία της αποκατάστασης. Ιδίως το βάρος του κινδύνου στη διάρκεια 
της αποστολής του ελαττωματικού προϊόντος μπορεί να αποτρέψει τον καταναλωτή από τη 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων του.

Τροπολογία 472
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 110 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η εκτέλεση θα ήταν αδύνατη ή έχει 
καταστεί παράνομη· ή

α) η εκτέλεση θα ήταν αδύνατη ή 
παράνομη· ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εκτέλεση μπορεί να είναι το πολύ εν δυνάμει παράνομη.  Όμως δεν έχει καταστεί παράνομη 
όταν δεν έχει ακόμα καν πραγματοποιηθεί. Συνεπώς, η διατύπωση πρέπει να είναι «θα ήταν 
παράνομη». Εκτός αυτού, η συγκεκριμένη διατύπωση χρησιμοποιήθηκε και στο άρθρο 111.

Τροπολογία 473
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 111 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης με 
καταναλωτή, όταν ο έμπορος υποχρεούται 
να αποκαταστήσει τη μη συμμόρφωση 
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2, 
ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει 
μεταξύ επισκευής και αντικατάστασης, 
εκτός αν η επιλεγείσα μέθοδος 
αποκατάστασης θα ήταν παράνομη ή 
αδύνατη, ή, σε σύγκριση με την άλλη 
διαθέσιμη μέθοδο, θα συνεπάγετο για τον 
πωλητή έξοδα δυσανάλογα σε σχέση με 

1. Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης με 
καταναλωτή, όταν ο έμπορος υποχρεούται 
να αποκαταστήσει τη μη συμμόρφωση 
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2,  
δύναται να επιλέξει μεταξύ επισκευής και 
αντικατάστασης, την οποία πρέπει να 
πραγματοποιήσει εντός εύλογης 
προθεσμίας που δεν πρέπει να υπερβαίνει 
τις 30 ημέρες. Στο διάστημα αυτό, ο 
καταναλωτής δεν μπορεί να κάνει χρήση 
άλλων εννόμων βοηθημάτων, μπορεί 
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τις εξής παραμέτρους: όμως να απόσχει από την εκτέλεση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο έμπορος είναι σε θέση να αποφασίσει σωστότερα αν μια επισκευή είναι εύλογη ή όχι. Από 
οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά η επιλογή του καταναλωτή δεν φαίνεται ενδεδειγμένη, 
εφόσον κατά πάσα πιθανότητα θα επέλεγε  τις περισσότερες φορές την αντικατάσταση του 
αγαθού. Πολλά προϊόντα όμως δεν είναι πλέον δυνατό να πωληθούν ξανά μετά από επισκευή 
και έτσι θα έπρεπε να διατεθούν ως απόβλητα.  Όμως το δικαίωμα επιλογής θα πρέπει να το 
έχει ο έμπορος μόνο κατά την πρώτη εκ των υστέρων εκπλήρωση (βλ. τροπολογία για την 
παράγραφο 2).

Τροπολογία 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 111 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης 
με καταναλωτή, όταν ο έμπορος 
υποχρεούται να αποκαταστήσει τη μη 
συμμόρφωση σύμφωνα με το άρθρο 110 
παράγραφος 2, ο καταναλωτής δύναται να 
επιλέξει μεταξύ επισκευής και 
αντικατάστασης, εκτός αν η επιλεγείσα 
μέθοδος αποκατάστασης θα ήταν 
παράνομη ή αδύνατη, ή, σε σύγκριση με 
την άλλη διαθέσιμη μέθοδο, θα 
συνεπάγετο για τον πωλητή έξοδα 
δυσανάλογα σε σχέση με τις εξής 
παραμέτρους:

1. Εάν ένας καταναλωτής μπορεί να 
ζητήσει εκ των υστέρων εκπλήρωση ή 
εάν την προτείνει ο πωλητής, ο 
καταναλωτής δύναται να επιλέξει μεταξύ 
επισκευής και αντικατάστασης, εκτός αν η 
επιλεγείσα μέθοδος αποκατάστασης θα 
ήταν παράνομη ή αδύνατη, ή, σε σύγκριση 
με την άλλη διαθέσιμη μέθοδο, θα 
συνεπάγετο για τον πωλητή έξοδα 
δυσανάλογα σε σχέση με τις εξής 
παραμέτρους:

Or. de

Τροπολογία 475
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 111 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) την αξία που θα είχε το αγαθό εάν δεν 
υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα επιλογής κατά την πρώτη εκ των υστέρων εκπλήρωση θα πρέπει να το έχει ο 
έμπορος. Συνεπώς, το σημείο αυτό πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 476
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τη βαρύτητα της έλλειψης 
συμμόρφωσης· και

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα επιλογής κατά την πρώτη εκ των υστέρων εκπλήρωση πρέπει να το έχει ο έμπορος. 
Συνεπώς, το σημείο αυτό πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 477
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 111 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το κατά πόσον ο εναλλακτικός τρόπος 
επανόρθωσης θα μπορούσε να 
ολοκληρωθεί χωρίς σημαντική ενόχληση 
του καταναλωτή.

διαγράφεται



PE510.531v01-00 86/108 AM\934215EL.doc

EL

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα επιλογής κατά την πρώτη εκ των υστέρων εκπλήρωση πρέπει να το έχει ο έμπορος. 
Συνεπώς, το σημείο αυτό πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 111 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν ο καταναλωτής έχει ζητήσει να 
αποκατασταθεί η μη συμμόρφωση με 
επισκευή ή αντικατάσταση κατά τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, ο 
καταναλωτής δύναται να ασκήσει άλλα 
έννομα βοηθήματα μόνον εφόσον ο 
έμπορος δεν ολοκλήρωσε την επισκευή ή 
την αντικατάσταση μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να 
υπερβεί τις 30 ημέρες. Ωστόσο, ο 
καταναλωτής δύναται να απόσχει από 
εκτέλεση κατά το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 479
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 111 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν ο καταναλωτής έχει ζητήσει να 
αποκατασταθεί η μη συμμόρφωση με 
επισκευή ή αντικατάσταση κατά τα 
προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, ο 
καταναλωτής δύναται να ασκήσει άλλα 
έννομα βοηθήματα μόνον εφόσον ο 

2. Αν ο έμπορος δεν ολοκλήρωσε την 
επισκευή ή την αντικατάσταση μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί 
να υπερβεί τις 30 ημέρες ή εάν η πρώτη 
απόπειρα εκ των υστέρων εκπλήρωσης 
δεν κατέληξε στη συμμόρφωση των 
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έμπορος δεν ολοκλήρωσε την επισκευή ή 
την αντικατάσταση μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να 
υπερβεί τις 30 ημέρες. Ωστόσο, ο 
καταναλωτής δύναται να απόσχει από 
εκτέλεση κατά το συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα.

αγαθών με τους όρους της σύμβασης, ο 
καταναλωτής μπορεί να επιλέξει μεταξύ 
άλλης μιας επισκευής ή αντικατάστασης 
του αγαθού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Από οικονομική και περιβαλλοντική σκοπιά φαίνεται πιο λογικό να δίδεται στον καταναλωτή η 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ αντικατάστασης ή περαιτέρω επισκευής μόνο μετά από μια 
αποτυχημένη επισκευή.

Τροπολογία 480
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 113 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης
με καταναλωτή η εκτέλεση μπορεί να 
ανασταλεί συνολικά, εκτός εάν αυτό 
βρίσκεται σε κατάφωρη αντίθεση με το 
μέγεθος της μη εκτέλεσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα αναστολής της συνολικής εκτέλεσης είναι στην πράξη ένα από τα 
αποτελεσματικότερα μέσα πίεσης των καταναλωτών προκειμένου να επιτύχουν την επιβολή των 
δικαιωμάτων τους.  Συνεπώς, για να υπάρχει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, η 
αναστολή της συνολικής εκτέλεσης πρέπει να είναι πάντοτε δυνατή, εκτός από τις περιπτώσεις 
όπου η άσκηση αυτού του δικαιώματος θα ήταν εντελώς δυσανάλογη.

Τροπολογία 481
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 115 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο αγοραστής δύναται να καταγγείλει τη 
σύμβαση σε περίπτωση καθυστερημένης 
παράδοσης η οποία δεν είναι καθ’ εαυτή 
θεμελιώδης, εφόσον προηγουμένως 
απευθύνει ειδοποίηση τάσσοντας επιπλέον 
εύλογη προθεσμία προς εκτέλεση, και ο 
πωλητής δεν προβεί στην εκτέλεση εντός 
της εν λόγω προθεσμίας.

1. Ο αγοραστής δύναται να καταγγείλει τη 
σύμβαση σε περίπτωση καθυστερημένης 
παράδοσης η οποία δεν συνιστά καθ’ 
εαυτή ουσιαστική μη εκπλήρωση, εφόσον 
προηγουμένως απευθύνει ειδοποίηση 
τάσσοντας επιπλέον εύλογη προθεσμία 
προς εκτέλεση, και ο πωλητής δεν προβεί 
στην εκτέλεση εντός της εν λόγω 
προθεσμίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το αρχικό κείμενο φαίνεται ασαφές. Δεν φαίνεται να πρόκειται για ουσιαστική καθυστέρηση, 
παρά για ουσιαστική μη εκπλήρωση.

Τροπολογία 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 117 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται: 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται αν 
δεν έχει καν πραγματοποιηθεί εκτέλεση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το δικαίωμα του αγοραστή να καταγγείλει τη σύμβαση λόγω μη εκτέλεσης πρέπει να υπόκειται 
σε προθεσμία και στις συμβάσεις με καταναλωτές, επειδή προς το συμφέρον και των δύο 
πλευρών η τύχη της σύμβασης δεν πρέπει να παραμένει απροσδιόριστη, εφόσον μάλιστα για το 
χρονικό αυτό διάστημα δεν υπάρχει υποχρέωση για αποζημίωση χρήσεως. Πρέπει να ζητείται 
και από τον καταναλωτή να δηλώνει εντός ανάλογης προθεσμίας την πρόθεσή του σχετικά με το 
δικαίωμά του για καταγγελία της σύμβασης.
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Τροπολογία 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 119 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) αν ο αγοραστής είναι καταναλωτής· ή διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 119 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) αν δεν έχει καν υποβληθεί πρόταση 
εκτέλεσης.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 485
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 124 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση σύμβασης μεταξύ 
εμπόρου και καταναλωτή, ο 
καταναλωτής δεν οφείλει, σε σχέση με τη 
χρήση συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής, 
να καταβάλει έξοδα πέραν του κόστους 
της χρήσης του συγκεκριμένου τρόπου 
πληρωμής για τον έμπορο.

διαγράφεται

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή δεν φαίνεται να έχει μεγάλη αξία στην πράξη. Μπορεί να προκύψουν περαιτέρω 
δαπάνες για τον έμπορο πέρα από τα τέλη προς τον οργανισμό πληρωμής, τα οποία μπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής. Πώς μπορούν να υπολογιστούν με ακρίβεια οι 
πραγματικές δαπάνες εάν για παράδειγμα ένας τρόπος πληρωμής συνεπάγεται μεγαλύτερο 
εσωτερικό διοικητικό φόρτο από άλλους; Ως εκ τούτου ο πωλητής πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να ορίζει κατ’ αποκοπήν τίμημα, για παράδειγμα «δαπάνες για πληρωμή με πιστωτική κάρτα: 
5€».

Τροπολογία 486
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 135 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο πωλητής δύναται να καταγγείλει τη 
σύμβαση σε περίπτωση καθυστερημένης 
εκτέλεσης η οποία δεν είναι καθ’ εαυτή 
θεμελιώδης, εφόσον προηγουμένως 
απευθύνει ειδοποίηση τάσσοντας επιπλέον 
εύλογη προθεσμία προς εκτέλεση και ο 
αγοραστής δεν προβεί στην εκτέλεση εντός 
της εν λόγω προθεσμίας.

1. Ο πωλητής δύναται να καταγγείλει τη 
σύμβαση σε περίπτωση καθυστερημένης 
εκτέλεσης η οποία δεν συνιστά καθ’ εαυτή 
ουσιαστική μη εκπλήρωση, εφόσον 
προηγουμένως απευθύνει ειδοποίηση 
τάσσοντας επιπλέον εύλογη προθεσμία 
προς εκτέλεση και ο αγοραστής δεν προβεί 
στην εκτέλεση εντός της εν λόγω 
προθεσμίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το αρχικό κείμενο φαίνεται ασαφές. Δεν φαίνεται να πρόκειται για ουσιαστική καθυστέρηση, 
παρά για ουσιαστική μη εκπλήρωση.

Τροπολογία 487
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 139 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση καθυστερημένης 
υποβολής πρότασης εκτέλεσης ή αν η 

1. Σε περίπτωση καθυστερημένης 
υποβολής πρότασης εκτέλεσης ή αν η 
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υποβληθείσα πρόταση εκτέλεσης δεν 
πληροί κατά τα λοιπά τους όρους της 
σύμβασης, ο πωλητής χάνει το δικαίωμα 
καταγγελίας βάσει του παρόντος τμήματος, 
εκτός αν απευθύνει γνωστοποίηση της 
καταγγελίας μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από τη στιγμή που ο πωλητής 
αντελήφθη ή όφειλε να αντιληφθεί την 
πρόταση ή την έλλειψη συμμόρφωσης.

υποβληθείσα πρόταση εκτέλεσης δεν 
πληροί κατά τα λοιπά τους όρους της 
σύμβασης, ο πωλητής χάνει το δικαίωμα 
καταγγελίας βάσει του παρόντος τμήματος, 
εάν δεν απευθύνει γνωστοποίηση της 
καταγγελίας μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από τη στιγμή που ο πωλητής 
αντελήφθη ή όφειλε να αντιληφθεί την 
πρόταση ή την έλλειψη συμμόρφωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο πωλητής χάνει το δικαίωμά του μόνον εάν δεν γνωστοποιήσει την καταγγελία της σύμβασης 
εντός ορισμένης προθεσμίας. Διαφορετικά θα έχανε το δικαίωμά του πάντα, εκτός από το 
διάστημα της προθεσμίας. Ο λογικότερος κανόνας θα ήταν όμως να έχει δικαίωμα καταγγελίας, 
εκτός εάν αφήσει να παρέλθει η προθεσμία. Στο πρωτότυπο κείμενο φαίνεται ότι ο κανόνας έχει 
πάρει τη θέση της εξαίρεσης. 

Τροπολογία 488
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 141 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περίοδος νομικής εγγύησης για τα 
προϊόντα οικολογικού σχεδιασμού
Η περίοδος συμμόρφωσης των αγαθών 
που καλύπτονται από την παρούσα 
οδηγία και που έχουν σχεδιαστεί με βάση 
τα οικολογικά πρότυπα της οδηγίας 
2009/125/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου για 
τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα 
με την ενέργεια προϊόντα, αντιστοιχεί 
στην περίοδο διατηρησιμότητας που 
ορίζεται στο εκτελεστικό μέτρο της 
οδηγίας 2009/125/ΕΚ, εφόσον αυτή 
υπερβαίνει τα 6 έτη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης μέσω της ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών σε προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί με βάση τα πρότυπα που ορίζονται στη 
νομοθεσία για τον οικολογικό σχεδιασμό, είναι σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι τα δικαιώματα 
εγγύησης του καταναλωτή καλύπτουν ολόκληρη τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος. Το εν λόγω 
χρονικό διάστημα θα πρέπει να καθορίζεται με βάση τα μέτρα της οδηγίας 2009/158/ΕΚ που 
έχουν εφαρμοστεί και σύμφωνα με τα οποία ήδη απαιτείται αξιολόγηση της διάρκειας ζωής 
ενός προϊόντος.

Τροπολογία 489
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 141 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άμεση ευθύνη του παραγωγού
1. Για οποιαδήποτε έλλειψη 
συμμόρφωσης του αγαθού ή του 
ψηφιακού περιεχομένου η οποία 
διαπιστώθηκε κατά τον χρόνο μετάθεσης 
του κινδύνου στον καταναλωτή, ο 
παραγωγός υπέχει ευθύνη έναντι του 
καταναλωτή να επισκευάσει ή να 
αντικαταστήσει τα εν λόγω αγαθά εντός 
της προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 
10 . Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να 
επιλέξει μεταξύ της επισκευής και της 
αντικατάστασης σύμφωνα με τους όρους 
που καθορίζονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 1.
2. Ο παραγωγός προβαίνει στην επισκευή 
ή την αντικατάσταση των αγαθών το 
αργότερο εντός 30 ημερών από τη 
γνωστοποίηση της έλλειψης 
συμμόρφωσης.
3. Το παρόν άρθρο ισχύει με την 
επιφύλαξη των διατάξεων εθνικού 
δικαίου που αφορούν την απόδοση 
ευθύνης και σε τρίτα μέρη, όπως οι 
εισαγωγείς ή οι μεταφορείς, ή τη 
δικαστική επιδίωξη των δικαιωμάτων. 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η άμεση ευθύνη των παραγωγών μπορεί να τονώσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, 
καθώς οι τελευταίοι θα μπορούν να απευθύνονται απευθείας στον παραγωγό που είναι 
εγκατεστημένος στη χώρα τους, αντί να προβαίνουν σε διασυνοριακές αποστολές του 
ελαττωματικού αγαθού σε ολόκληρη την ΕΕ. Σε μια πραγματικά ενιαία αγορά, οι καταναλωτές 
θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν σε ποιον θα απευθυνθούν σε περίπτωση προβλήματος.

Τροπολογία 490
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 142 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης με 
καταναλωτή, ο κίνδυνος μετατίθεται τη 
στιγμή κατά την οποία ο καταναλωτής ή 
ένας τρίτος, πλην του μεταφορέα, τον 
οποίον έχει ορίσει ο καταναλωτής αποκτά 
τη φυσική κατοχή των αγαθών ή του 
υλικού υποθέματος επί του οποίου 
παρέχεται το ψηφιακό περιεχόμενο.

1. Στην περίπτωση σύμβασης πώλησης με 
καταναλωτή, ο κίνδυνος μετατίθεται τη 
στιγμή κατά την οποία ο καταναλωτής ή 
ένας τρίτος, τον οποίον έχει ορίσει ο 
καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή 
των αγαθών ή του υλικού υποθέματος επί 
του οποίου παρέχεται το ψηφιακό 
περιεχόμενο. Εάν ο πωλητής δίνει στον 
καταναλωτή δικαίωμα επιλογής μεταξύ 
διαφόρων μεταφορέων, αυτοί δεν 
θεωρούνται ορισθέντες τρίτοι σύμφωνα 
με το πνεύμα της παρούσας παραγράφου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Εάν ο καταναλωτής έχει ορίσει ο ίδιος τον μεταφορέα, ο κίνδυνος πρέπει να μετατίθεται άμεσα. 
Εάν όμως ο καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, για παράδειγμα σε μια ιστοσελίδα, να διαλέξει 
μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών αποστολής δεμάτων, δεν πρόκειται για ορισθέντες τρίτους. 
Διαφορετικά ο καταναλωτής θα βρισκόταν σε χειρότερη θέση όσον αφορά τη μετάθεση  
κινδύνου εάν έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφόρων μεταφορέων.
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Τροπολογία 491
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 142 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αν πρόκειται για σύμβαση με 
αντικείμενο την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου το οποίο δεν παρέχεται επί 
υλικού υποθέματος, ο κίνδυνος μετατίθεται 
τη στιγμή κατά την οποία ο καταναλωτής ή 
ένας τρίτος τον οποίον έχει ορίσει για τον 
σκοπό αυτό ο καταναλωτής αποκτήσει τον 
έλεγχο επί του ψηφιακού περιεχομένου.

2. Αν πρόκειται για σύμβαση με 
αντικείμενο την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου το οποίο δεν παρέχεται επί 
υλικού υποθέματος, ο κίνδυνος μετατίθεται 
τη στιγμή κατά την οποία ο καταναλωτής ή 
ένας τρίτος τον οποίον έχει ορίσει για τον 
σκοπό αυτό ο καταναλωτής αποκτά τον 
έλεγχο επί του ψηφιακού περιεχομένου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία. Ο χρόνος μετάθεσης του κινδύνου είναι ο χρόνος απόκτησης του 
ελέγχου. Στην ουσία πρόκειται για την ίδια χρονική στιγμή.

Τροπολογία 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 142 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με εξαίρεση τις συμβάσεις εξ 
αποστάσεως και τις συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος, οι παράγραφοι 
1 και 2 δεν εφαρμόζονται αν ο 
καταναλωτής παραλείψει να εκτελέσει 
την υποχρέωση παραλαβής των αγαθών ή 
του ψηφιακού περιεχομένου, και η μη 
εκτέλεση αυτή δεν είναι συγγνωστή 
δυνάμει του άρθρου 88. Στην περίπτωση 
αυτή, ο κίνδυνος μετατίθεται κατά τον 
χρόνο στον οποίο ο καταναλωτής, ή ο 
τρίτος τον οποίον έχει ορίσει ο 
καταναλωτής, θα είχε αποκτήσει τη 
φυσική κατοχή επί των αγαθών ή τον

διαγράφεται
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έλεγχο επί του ψηφιακού περιεχομένου 
εάν είχε εκτελεσθεί η υποχρέωση 
παραλαβής τους.

Or. de

Τροπολογία 493
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 152 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στις συναλλαγές των καταναλωτών, 
το αναφερόμενο ύψος των δαπανών της 
συναφούς υπηρεσίας θεωρείται 
υποχρεωτικά εγγυημένο, εάν δεν έχει 
δηλωθεί ρητά το αντίθετο. Η υπέρβαση 
αυτών των δαπανών δεν επιτρέπεται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στους προϋπολογισμούς δαπανών απαιτείται ιδιαίτερη προστασία για τον καταναλωτή. 
Παράλληλα με τον μη δεσμευτικό προϋπολογισμό δαπανών, όπου είναι δυνατή η υπέρβαση των 
δαπανών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 152, είναι σκόπιμο να θεσπιστεί 
ένας δεσμευτικός προϋπολογισμός. Ο έμπορος πρέπει να υποχρεούται να γνωστοποιεί ρητά εάν 
πρόκειται για έναν απλά μη δεσμευτικό προϋπολογισμό.

Τροπολογία 494
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 155 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
τα έννομα βοηθήματα του πελάτη τελούν 
υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος 
διόρθωσης που αναγνωρίζεται στον 
πάροχο υπηρεσίας, ανεξάρτητα από το 

2. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 3, 
τα έννομα βοηθήματα του πελάτη τελούν 
υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος 
διόρθωσης που αναγνωρίζεται στον 
πάροχο υπηρεσίας.



PE510.531v01-00 96/108 AM\934215EL.doc

EL

κατά πόσον ο πελάτης είναι ή όχι 
καταναλωτής.

Or. de

Τροπολογία 495
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 155 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση πλημμελούς 
εγκατάστασης, στο πλαίσιο σύμβασης 
πώλησης με καταναλωτή, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 101, τα έννομα 
βοηθήματα του καταναλωτή δεν τελούν 
υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος 
διόρθωσης του παρόχου υπηρεσίας.

3. Στην περίπτωση σύμβασης για συναφείς 
υπηρεσίες, τα έννομα βοηθήματα του 
καταναλωτή δεν τελούν υπό την επιφύλαξη 
του δικαιώματος διόρθωσης του παρόχου 
υπηρεσίας.

Or. de

Τροπολογία 496
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 155 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε σχέση με το δικαίωμα διόρθωσης 
του παρόχου υπηρεσίας, σε συμβάσεις 
μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή, η 
εύλογη προθεσμία σύμφωνα με το άρθρο 
109 παράγραφος 5 δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 30 ημέρες,

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 497
Josef Weidenholzer
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 155 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε σχέση με την επανόρθωση της 
έλλειψης συμμόρφωσης της εκτέλεσης, 
δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 111 και 112, 
και

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 498
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 158 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή έκθεσης από την Επιτροπή 
(σχετικά με την «προγραμματισμένη 
διατηρησιμότητα»)
Έως την [….], η Επιτροπή προβαίνει:
α) στη διενέργεια έρευνας με σκοπό τον 
προσδιορισμό, την ανάλυση και την 
αξιολόγηση του αντίκτυπου της 
προγραμματισμένης διατηρησιμότητας 
στον κύκλο ζωής των προϊόντων, και
β) στην υποβολή έκθεσης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τη μεταφορά της 
παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων των 
απαιτούμενων μέτρων για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος της 
προγραμματισμένης διατηρησιμότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προγραμματισμένη διατηρησιμότητα (planned durability) είναι μια τρέχουσα πρακτική που 
αποσκοπεί στη μείωση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Το εν λόγω ζήτημα δεν λαμβάνεται 
υπόψη στο πλαίσιο του ισχύοντος κεκτημένου. Συνεπώς, θα πρέπει να αξιολογηθούν, αφενός, ο 
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τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε η εν λόγω πρακτική να επηρεάσει τον κύκλο ζωής ενός 
προϊόντος σε σύγκριση με τα υφιστάμενα δικαιώματα εγγύησης (π.χ. προϊόντα που έχουν 
σχεδιαστεί για να παύσουν να λειτουργούν μετά τη λήξη της διετούς εγγύησης που παρέχεται σε 
όσα κράτη μέλη έχουν μεταφέρει στο δίκαιό τους την ελάχιστη περίοδο βάσει της οδηγίας 
1999/44 σχετικά με τις πωλήσεις αγαθών σε καταναλωτές) και, αφετέρου, τα μέτρα που θα 
συνέβαλαν στην αποτροπή ή την ποινικοποίηση της προγραμματισμένης διατηρησιμότητας.

Τροπολογία 499
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 158 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαίωμα προσφυγής
1. Όταν ο τελικός πωλητής υπέχει ευθύνη 
έναντι του καταναλωτή λόγω έλλειψης 
συμμόρφωσης που οφείλεται σε πράξη ή 
παράλειψη του παραγωγού, 
προηγούμενου πωλητή ή οποιουδήποτε 
άλλου ενδιαμέσου, ο τελικός πωλητής 
δικαιούται να χρησιμοποιήσει έννομα 
βοηθήματα κατά του υπευθύνου ή των 
υπευθύνων στην αλυσίδα συμβάσεων. 
2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα έννομα 
βοηθήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 καθώς και τους όρους 
άσκησής τους. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ενσωματώνει το άρθρο 4 της οδηγίας 1999/44 σχετικά με τις πωλήσεις 
αγαθών σε καταναλωτές.

Τροπολογία 500
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 158 γ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση της 
νομοθεσίας σχετικά με τους 
καταχρηστικούς όρους των συμβάσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση έως την [xxx] στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ για τις 
καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων 
που συνάπτονται με καταναλωτές σε 
διαφορετικούς τομείς που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της και, κατά 
περίπτωση, υποβάλλει προτάσεις στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο για την τροποποίησή της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων συνιστά την οριζόντια 
νομοθεσία της ΕΕ για τη ρύθμιση των γενικών και ειδικών όρων των συμβάσεων που 
συνάπτονται με καταναλωτές σε διάφορους τομείς. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης του 
κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
να προβεί σε αξιολόγηση της εφαρμογής της εν λόγω νομοθεσίας με σκοπό τον εντοπισμό 
προβλημάτων στις συμβάσεις που συνάπτονται με καταναλωτές σε διάφορες αγορές (προμήθεια 
ψηφιακού περιεχομένου, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ενέργεια, κ.α.) και τα οποία θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο ενδεχόμενης αναθεώρησης της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ.

Τροπολογία 501
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 167 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι τόκοι δεν αρχίζουν να τρέχουν πριν 
να παρέλθουν 30 ημέρες από τη στιγμή 
που ο δανειστής γνωστοποίησε στον 
οφειλέτη την υποχρέωση πληρωμής τόκων 
και το είδος του επιτοκίου. Η 
γνωστοποίηση μπορεί να γίνει πριν από 
την ημερομηνία που η πληρωμή 

2. Οι τόκοι δεν αρχίζουν να τρέχουν πριν 
να παρέλθουν 20 ημέρες από τη στιγμή
που ο δανειστής γνωστοποίησε στον 
οφειλέτη την υποχρέωση πληρωμής τόκων 
και το είδος του επιτοκίου. Η 
γνωστοποίηση μπορεί να γίνει πριν από 
την ημερομηνία που η πληρωμή 
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καθίσταται ληξιπρόθεσμη. καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Or. de

Τροπολογία 502
Toine Manders

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – άρθρο 168 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η προθεσμία πληρωμής που ορίζεται 
στην παράγραφο 2 δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις εξήντα ημέρες, εκτός 
αντίθετης ρητής συμφωνίας των 
συμβαλλόμενων μερών και υπό τον όρο ότι 
αυτή η συμφωνία δεν είναι καταχρηστική 
σύμφωνα με το άρθρο 170.

4. Η προθεσμία πληρωμής που ορίζεται 
στην παράγραφο 2 δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις εξήντα ημέρες, εκτός 
αντίθετης ρητής συμφωνίας των 
συμβαλλόμενων μερών και υπό τον όρο ότι 
αυτή η συμφωνία δεν είναι καταχρηστική 
σύμφωνα με το άρθρο 170. Οι προθεσμίες 
πληρωμής από κυβερνητικούς 
οργανισμούς και φορείς δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνουν τις 30 ημέρες. 

Or. en

Τροπολογία 503
Josef Weidenholzer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 179 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η σύντομη προθεσμία παραγραφής 
ανέρχεται σε δύο έτη.

1. Η σύντομη προθεσμία παραγραφής 
ανέρχεται σε τρία έτη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία πρέπει να γίνει μεγαλύτερη με σκοπό ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή. Επιπλέον, σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ προβλέπονται ούτως ή άλλως 
μεγαλύτερες προθεσμίες για τη διεκδίκηση εγγύησης, σε περίπτωση πλάνης ή αποζημίωσης.



AM\934215EL.doc 101/108 PE510.531v01-00

EL

Τροπολογία 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 179 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παραγραφή αρχίζει όταν λήξει η 
συντομότερη προθεσμία.

Or. de

Τροπολογία 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 184 – παράγραφος 1 και παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν ο οφειλέτης αναγνωρίσει την οφειλή 
του έναντι του δανειστή, με μερική 
εξόφληση, καταβολή τόκων, σύσταση 
εγγύησης, συμψηφισμό ή οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο, αρχίζει να τρέχει νέα 
σύντομη προθεσμία παραγραφής.

1. Αν ο οφειλέτης αναγνωρίσει την οφειλή 
του έναντι του δανειστή, με μερική 
εξόφληση, καταβολή τόκων, σύσταση 
εγγύησης, συμψηφισμό ή οποιονδήποτε 
άλλον τρόπο, αρχίζει να τρέχει νέα 
σύντομη προθεσμία παραγραφής.

2. Το ίδιο ισχύει όταν ο πωλητής έχει 
παράσχει υπηρεσίες εκ των υστέρων 
εκπλήρωσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού δεν περιλαμβάνει μέχρι τώρα ρύθμιση του ζητήματος των επιπτώσεων 
των υπηρεσιών εκ των υστέρων εκπλήρωσης του πωλητή σύμφωνα με τα άρθρα 109 κ.ε. στην 
παραγραφή των έννομων βοηθημάτων του αγοραστή σύμφωνα με το άρθρο 106. Το ζήτημα 
αυτό έχει μεγάλη πρακτική σημασία τόσο για τον αγοραστή όσο και για τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης από τον πωλητή. Η ρύθμισή του δημιουργεί ασφάλεια δικαίου και για τα δύο μέρη.

Τροπολογία 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 186 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος IX. Άλλες διατάξεις
Συνδιαλλαγή
Ο έμπορος υποχρεούται να συμμετάσχει 
σε διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης 
συμβατικών διαφορών σύμφωνα με το 
πνεύμα της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ εφόσον το ζητήσει 
με νόμιμο τρόπο ο καταναλωτής.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η δικαστική επιβολή του δικαίου σε διασυνοριακές συμβάσεις συνδέεται με σημαντικό κόστος 
και κινδύνους και για τις δύο πλευρές. Για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο 
μέσον του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, πρέπει με τη σύναψη της σύμβασης να 
δίδεται η δυνατότητα εξωδικαστικής συνδιαλλαγής.

Τροπολογία 507
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – προσάρτημα 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, πρέπει να μας 
γνωστοποιήσετε (2) την απόφασή σας να 
υπαναχωρήσετε από την παρούσα 
σύμβαση με σαφή δήλωση (π.χ. 
ταχυδρομική επιστολή, φαξ ή ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο). Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το συνημμένο έντυπο
υπαναχώρησης, χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό.

Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, πρέπει να μας 
ανακοινώσετε σαφώς (2) την απόφασή 
σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα 
σύμβαση (π.χ. επιστολή, φαξ ή 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα 
εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς αυτό να 
είναι υποχρεωτικό.
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Or. de

Τροπολογία 508
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – προσάρτημα 1 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αν υπαναχωρήσετε από την παρούσα 
σύμβαση, θα σας επιστραφούν όλα τα 
ποσά που λάβαμε από εσάς, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
παράδοσης (εξαιρουμένων των 
συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται 
στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί 
τρόπος παράδοσης άλλος από τον 
φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο 
παράδοσης που εμείς προσφέρουμε), 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε 
κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 
δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που 
θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να 
υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Θα 
προβούμε στη συγκεκριμένη επιστροφή 
των χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο 
μέσον πληρωμής με αυτό που 
χρησιμοποιήσατε για την αρχική 
συναλλαγή, εκτός αν έχει ρητά 
συμφωνηθεί άλλως· σε κάθε περίπτωση, 
δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για την 
επιστροφή των χρημάτων. 4

Αν υπαναχωρήσετε από την παρούσα 
σύμβαση, θα σας επιστραφούν όλα τα 
ποσά που λάβαμε από εσάς, 
συμπεριλαμβανομένων των εξόδων 
παράδοσης (εξαιρουμένων των 
συμπληρωματικών εξόδων που οφείλονται 
στη δική σας επιλογή να χρησιμοποιηθεί 
τρόπος παράδοσης άλλος από τον 
φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο 
παράδοσης που εμείς προσφέρουμε). Η 
επιστροφή θα γίνει το αργότερο εντός 
δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που 
θα λάβουμε την υπαναχώρησή σας από τη 
σύμβαση. Θα χρησιμοποιήσουμε γι’ αυτό 
το ίδιο μέσον πληρωμής με αυτό που 
χρησιμοποιήσατε για την αρχική 
συναλλαγή, εκτός αν έχει ρητά 
συμφωνηθεί άλλως με εσάς· σε κάθε 
περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για 
την επιστροφή των χρημάτων. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση.

Τροπολογία 509
Jürgen Creutzmann
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – προσάρτημα 1 – παράγραφος 10 – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) σε περίπτωση σύμβασης πώλησης: 
«απόκτησης εκ μέρους σας ή εκ μέρους 
τρίτου διάφορου του μεταφορέα και 
υποδειχθέντος από εσάς της υλικής 
κατοχής του αγαθού»,

β) σε περίπτωση σύμβασης πώλησης: 
«απόκτησης εκ μέρους σας ή εκ μέρους 
τρίτου διάφορου του μεταφορέα και 
υποδειχθέντος από εσάς της υλικής 
κατοχής του αγαθού»,
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. de

Τροπολογία 510
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – προσάρτημα 1 – παράγραφος 10 – σημείο 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) σε περίπτωση σύμβασης που αφορά 
διάφορα αγαθά που παραγγέλλονται από 
τον καταναλωτή με μια παραγγελία και 
παραλαμβάνονται χωριστά: «απόκτησης εκ 
μέρους σας ή εκ μέρους τρίτου διάφορου 
του μεταφορέα και υποδειχθέντος από 
εσάς της υλικής κατοχής του τελευταίου 
αγαθού»,

γ) σε περίπτωση σύμβασης που αφορά 
πολλά αγαθά παραγγελθέντα από τον 
καταναλωτή με μια ενιαία παραγγελία και 
παραδιδόμενα χωριστά: «απόκτησης εκ 
μέρους σας ή εκ μέρους τρίτου διάφορου 
του μεταφορέα και υποδειχθέντος από 
εσάς της υλικής κατοχής του τελευταίου 
αγαθού»,

Or. de

Τροπολογία 511
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – προσάρτημα 1 – παράγραφος 10 – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σε περίπτωση σύμβασης που αφορά την 
προμήθεια αγαθού αποτελούμενου από 
πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια: 

δ) σε περίπτωση σύμβασης που αφορά την 
προμήθεια αγαθού αποτελούμενου από 
πολλές παρτίδες ή από πολλά τεμάχια: 
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«απόκτησης εκ μέρους σας ή εκ μέρους 
τρίτου διάφορου του μεταφορέα και 
υποδειχθέντος από εσάς της υλικής 
κατοχής της τελευταίας παρτίδας ή του 
τελευταίου τεμαχίου»,

«απόκτησης εκ μέρους σας ή εκ μέρους 
τρίτου διάφορου του μεταφορέα και 
υποδειχθέντος από εσάς της υλικής 
κατοχής της τελευταίας παρτίδας ή του 
τελευταίου τεμαχίου»,
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. de

Τροπολογία 512
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – προσάρτημα 1 – παράγραφος 10 – σημείο 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) σε περίπτωση σύμβασης τακτικής 
προμήθειας αγαθών σε καθορισμένη
χρονική περίοδο: «απόκτησης εκ μέρους 
σας ή εκ μέρους τρίτου διάφορου του 
μεταφορέα και υποδειχθέντος από εσάς της 
υλικής κατοχής του πρώτου αγαθού».

ε) σε περίπτωση σύμβασης τακτικής 
προμήθειας αγαθών σε προκαθορισμένη
χρονική περίοδο: «απόκτησης εκ μέρους 
σας ή εκ μέρους τρίτου, διάφορου του 
μεταφορέα και υποδειχθέντος από εσάς,
της υλικής κατοχής του πρώτου αγαθού».

Or. de

Τροπολογία 513
Jürgen Creutzmann

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – προσάρτημα 1 – παράγραφος 10 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν προσφέρετε από τον δικτυακό σας 
τόπο τη δυνατότητα στον καταναλωτή να 
συμπληρώσει και να υποβάλει 
ηλεκτρονικά πληροφορίες για την 
υπαναχώρησή του από τη σύμβαση, 
αναγράψτε τα ακόλουθα: «Μπορείτε 
επίσης από την ιστοσελίδα μας [αναγράψτε 
διεύθυνση δικτυακού τόπου] να 
συμπληρώσετε και να υποβάλετε 
ηλεκτρονικά το υπόδειγμα εντύπου 

3. Εάν προσφέρετε από τον δικτυακό σας 
τόπο τη δυνατότητα στον καταναλωτή να 
συμπληρώσει και να υποβάλει 
ηλεκτρονικά πληροφορίες για την 
υπαναχώρησή του από τη σύμβαση, 
αναγράψτε τα ακόλουθα: «Μπορείτε 
επίσης από την ιστοσελίδα μας [αναγράψτε 
διεύθυνση δικτυακού τόπου] να 
συμπληρώσετε και να υποβάλετε 
ηλεκτρονικά το υπόδειγμα εντύπου 
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υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη 
αδιαμφισβήτητη δήλωση υπαναχώρησης. 
Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, 
θα σας διαβιβάσουμε αμελλητί πάνω σε 
σταθερό υπόθεμα (π.χ. ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο) απόδειξη παραλαβής της 
υπαναχώρησής σας».

υπαναχώρησης ή οποιαδήποτε άλλη 
αδιαμφισβήτητη δήλωση υπαναχώρησης. 
Εάν το επιλέξετε, θα σας διαβιβάσουμε 
αμελλητί (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
απόδειξη παραλαβής της υπαναχώρησής 
σας».

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κείμενο είναι έτσι πιο κατανοητό.

Τροπολογία 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – προσάρτημα 1 – παράγραφος 10 – σημείο 5 – στοιχείο β – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εάν, σε περίπτωση εξ αποστάσεως 
συναπτόμενης σύμβασης, δεν 
προσφέρεσθε να αναλάβετε τη δαπάνη 
επιστροφής του αγαθού, το δε αγαθό, λόγω 
της φύσης του, δεν μπορεί κανονικά να 
αποσταλεί ταχυδρομικώς: «Θα πρέπει να 
αναλάβετε την άμεση δαπάνη επιστροφής 
του αγαθού, ύψους ___ ευρώ [αναγράψτε 
το ποσόν]» ή εάν η δαπάνη επιστροφής του 
αγαθού δε μπορεί εύλογα να υπολογισθεί 
εκ των προτέρων: «Θα πρέπει να 
αναλάβετε την άμεση δαπάνη επιστροφής 
του αγαθού. Η δαπάνη υπολογίζεται κατά 
προσέγγιση σε ένα ανώτατο ποσόν ύψους 
___ ευρώ[αναγράψτε το ποσόν]» ή

– Εάν δεν προσφέρεσθε να αναλάβετε τη 
δαπάνη επιστροφής των αγαθών, τα δε 
αγαθά, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν
κανονικά να αποσταλούν ταχυδρομικώς: 
«Θα πρέπει να αναλάβετε την άμεση 
δαπάνη επιστροφής του αγαθού, ύψους –
___ ευρώ [αναγράψτε το ποσόν]». ή εάν η 
δαπάνη επιστροφής του αγαθού δεν μπορεί 
εύλογα να υπολογισθεί εκ των προτέρων:
«Θα πρέπει να αναλάβετε την άμεση 
δαπάνη επιστροφής του αγαθού». Η 
δαπάνη υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε 
ένα ανώτατο ποσόν ύψους ___ 
ευρώ[αναγράψτε το ποσόν]» ή

Or. de

Αιτιολόγηση

Εκτός από τη διαγραφή του όρου «εξ αποστάσεως σύμβαση» ήταν αναγκαία η προσαρμογή 
στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών.
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Τροπολογία 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – προσάρτημα 1 – παράγραφος 10 – σημείο 5 – στοιχείο β – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– Εάν, σε περίπτωση εκτός εμπορικού 
καταστήματος συναπτόμενης σύμβασης, 
το αγαθό λόγω της φύσης του δεν μπορεί 
κανονικά να αποσταλεί ταχυδρομικώς και 
είχε παραδοθεί στην κατοικία του 
καταναλωτή κατά τη στιγμή σύναψης της 
σύμβασης: «Θα ανακτήσουμε το αγαθό 
με δική μας δαπάνη».

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο έμπορος οφείλει να σας παράσχει 
ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά 
με τη σύμβαση, παραδείγματος χάρη 
σχετικά με το προϊόν και την τιμή του, 
περιλαμβανομένων όλων των φόρων και 
λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και τα δικά 
του στοιχεία επικοινωνίας. Οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να είναι πιο 
αναλυτικές όταν αγοράζετε κάτι εκτός 
του καταστήματος του εμπόρου ή αν δεν 
πρόκειται να έχετε καμία προσωπική 
συνάντηση με τον έμπορο, παραδείγματος 
χάρη αν η αγορά πραγματοποιείται μέσω 
του Διαδικτύου ή τηλεφωνικώς.
Δικαιούσθε αποζημίωσης αν οι 
πληροφορίες αυτές είναι ελλιπείς ή 
ανακριβείς.

Ο έμπορος οφείλει να σας παράσχει 
αναλυτικές βασικές πληροφορίες για 
ορισμένους βασικούς συμβατικούς όρους 
με τους οποίους συμφωνήσατε, 
παραδείγματος χάρη σχετικά με το προϊόν 
και την τιμή του, περιλαμβανομένων όλων 
των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, 
καθώς και τα δικά του στοιχεία 
επικοινωνίας. Δικαιούσθε αποζημίωσης αν 
οι πληροφορίες αυτές είναι ελλιπείς ή 
ανακριβείς.

Or. de
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Τροπολογία 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 2 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχετε στη 
διάθεσή σας 14 ημέρες για να 
υπαναχωρήσετε από την αγορά αν 
αγοράσατε τα προϊόντα εκτός του 
καταστήματος του εμπόρου ή αν δεν 
συναντήσατε τον έμπορο μέχρι τη στιγμή 
της αγοράς (παραδείγματος χάρη αν η 
αγορά πραγματοποιήθηκε μέσω του 
Διαδικτύου ή τηλεφωνικώς). Ο έμπορος 
οφείλει να παράσχει ορισμένες 
πληροφορίες, καθώς και ένα υπόδειγμα 
εντύπου υπαναχώρησης. Αν ο έμπορος δεν 
το πράξει, μπορείτε να καταγγείλετε τη 
σύμβαση εντός ενός έτους.

Έχετε στη διάθεσή σας 14 ημέρες για να 
υπαναχωρήσετε από την αγορά. Ο έμπορος 
οφείλει να σας το γνωστοποιήσει και να 
φροντίσει να λάβετε το υπόδειγμα εντύπου 
υπαναχώρησης. Αν ο έμπορος δεν το 
πράξει, μπορείτε να καταγγείλετε τη 
σύμβαση εντός ενός έτους.

Or. de


