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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εισαγωγή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στις 11 Οκτωβρίου 2011 την έκδοση κανονισμού σχετικά 
με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων. Στόχος είναι να βελτιωθούν η 
εδραίωση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μέσω της προώθησης των διασυνοριακών 
συναλλαγών των επιχειρήσεων και των  καταναλωτών. Ο στόχος αυτός επιδιώκεται με τη 
θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, δηλαδή ενός αυτόνομου ενιαίου 
συνόλου κανόνων του δικαίου των συμβάσεων, περιλαμβανομένων διατάξεων για την 
προστασία των καταναλωτών οι οποίες αφορούν την πώληση αγαθών και ψηφιακού 
περιεχομένου και λειτουργούν ως ένα δεύτερο, προαιρετικό καθεστώς δικαίου των 
συμβάσεων εντός του πλαισίου του εθνικού δικαίου εκάστου κράτους μέλους.

Όσον αφορά τη σημασία της νομοθετικής πρότασης σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (IMCO) παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο εν προκειμένω. Ως εκ τούτου, δεν 
υποβάλλει απλώς γνωμοδότηση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI), που είναι αρμόδια 
επί της ουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 σχετικά με τη «διαδικασία 
συνδεδεμένων επιτροπών» του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά έχει 
μάλιστα σε πολλούς τομείς αποκλειστική αρμοδιότητα.

Όπως και στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, διορίστηκαν και για την επιτροπή IMCO 
δύο συνεισηγητές, οι οποίοι συνεργάστηκαν στενά κατά την προετοιμασία της γνωμοδότησης 
(μεταξύ άλλων μέσω δημόσιας ακρόασης καθώς και της εντολής για διενέργεια ποιοτικών 
ελέγχων της αξιολόγησης των επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Λόγω των 
διαφορετικών προσεγγίσεων των δύο συνεισηγητών, το παρόν σχέδιο γνωμοδότησης περιέχει 
δύο έγγραφα: (1) τις κοινές τροπολογίες και (2) τις τροπολογίες που πρότεινε ο κάθε 
συνεισηγητής ξεχωριστά. Στη συνέχεια αναλύονται εν συντομία οι κοινές τροπολογίες.
Επιπλέον, οι δύο συνεισηγητές αιτιολογούν την προσέγγιση που επέλεξαν.

2. Αιτιολόγηση των κοινών τροπολογιών

Ένα νομοθετικό κείμενο που ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις δύο 
συμβαλλόμενων μερών, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφές και ακριβές. Τούτο ισχύει 
προπαντός όταν το κείμενο αυτό αφορά τους καταναλωτές· θα πρέπει να αποφευχθεί κατά το 
δυνατόν η ύπαρξη οποιουδήποτε περιθωρίου για διαφορετικές ερμηνείες. Πρέπει, επίσης, να 
εξασφαλιστεί η συνοχή με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά την οδηγία για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών. Για τους λόγους αυτούς, οι συνεισηγητές προτείνουν μια 
σειρά τροπολογιών, που προσδιορίζουν ακριβέστερα τις έννοιες που χρησιμοποιούνται και 
τις προσαρμόζουν στους υφιστάμενους ορισμούς. Κοινές τροπολογίες προτείνονται και όσον 
αφορά τη συμμόρφωση του ψηφιακού περιεχομένου με τη σύμβαση, τον όρο «δωρεάν» και 
την προσφορά διόρθωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης.

3. Αιτιολόγηση των τροπολογιών που προτείνονται χωριστά:

Α. Evelyne Gebhardt
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Ακαταλληλότητα των προαιρετικών μέσων στο δίκαιο των καταναλωτών

Η συνεισηγήτρια διατηρεί ουσιαστικές αμφιβολίες όσον αφορά την καταλληλότητα της 
πρότασης της Επιτροπής. Στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων των καταναλωτών, 
υπάρχει, λόγω της ασύμμετρης κατανομής των πληροφοριών, ιδιαίτερη ανάγκη προστασίας 
του καταναλωτή, ο οποίος πρέπει, όταν συνάπτει συμβάσεις πώλησης να μπορεί να βασίζεται 
σε υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Ειδικά στον τομέα του διασυνοριακού 
επιγραμμικού εμπορίου εναπόκειται στις ευρωπαϊκές νομοθετικές αρχές να θεσπίσουν 
αξιόπιστες ρυθμίσεις μέσω της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας. Στο παρελθόν, τούτο 
συνέβη σε μεγάλο βαθμό, μεταξύ άλλων, μέσω της οδηγίας 2011/83/ΕΕ. Ένα πρόσθετο 
προαιρετικό μέσο, στο πλαίσιο του οποίου η επιλογή όσον αφορά την εφαρμογή θα επαφίεται 
εκ των πραγμάτων στον έμπορο, θα περιέπλεκε τη νομική κατάσταση και, ειδικότερα, θα 
επιδείνωνε τη θέση των καταναλωτών. Ένας αποτρέψιμος κίνδυνος για τη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς είναι η δυνητική νομική αβεβαιότητα, η οποία θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα τη θέσπιση προαιρετικού δικαίου των πωλήσεων. Η συνεισηγήτρια συμμερίζεται 
τις επιφυλάξεις πολυάριθμων εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με τις οποίες, λόγω της απουσίας 
νομολογίας, θα διαρκέσει πολλά χρόνια, έως ότου το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λάβει 
δεσμευτικές αποφάσεις όσον αφορά τα ζητήματα ερμηνείας που σχετίζονται με το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων. Επιπλέον, με ένα προαιρετικό μέσο θα εγκαταλειφθεί η 
μέχρι τώρα επιτυχής μέθοδος της εναρμόνισης.

Κριτική της μελέτης των επιπτώσεων της Επιτροπής

Ο υπολογισμός του κόστους των συναλλαγών και οι υποθέσεις όσον αφορά την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών στη μελέτη των επιπτώσεων της Επιτροπής, δεν είναι κατά τη γνώμη της 
συνεισηγήτριας πειστικά. Έτσι, για παράδειγμα, δε λαμβάνονται υπόψη ούτε οι επιπτώσεις 
της πρόσφατα εγκριθείσας οδηγίας 2011/83/ΕΕ από πλευράς εναρμόνισης ούτε η νομοθεσία 
σχετικά με εναλλακτικούς μηχανισμούς διευθέτησης των διαφορών (ADR και ODR).
Κατόπιν πρότασης της συνεισηγήτριας, υποβλήθηκε, για τους λόγους αυτούς, από τις δύο 
αρμόδιες επιτροπές JURI και IMCO ένας κατάλογος ερωτήσεων στο κλιμάκιο εσωτερικού 
ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με στόχο να υποβληθεί η μελέτη των επιπτώσεων 
της Επιτροπής σε έλεγχο της ποιότητας. Τα αποτελέσματα υποβλήθηκαν στις 22 Ιανουαρίου 
στην επιτροπή JURI και επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις επιφυλάξεις της 
συνεισηγήτριας. Οι μεθοδολογικές αδυναμίες που επισημαίνονται στην ανάλυση 
στρεβλώνουν την αξιοπιστία της μελέτης των επιπτώσεων σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην 
αποτελεί ελαφρυντικό γι αυτές ούτε καν το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόμη κανένα γενικά 
αναγνωρισμένο μοντέλο υπολογισμού του κόστους των συναλλαγών.

Ελάχιστη εναρμόνιση των πτυχών της εξασφάλισης, των συναφών υπηρεσιών και του 
ψηφιακού περιεχομένου

Η συνεισηγήτρια δεν  μπορεί ως εκ τούτου να υποστηρίξει την πρόταση της Επιτροπής για 
ένα προαιρετικό κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων. Παρ΄όλα αυτά, είναι πεπεισμένη για 
την αναγκαιότητα κοινών ευρωπαϊκών ρυθμίσεων στον τομέα του δικαίου καταναλωτικών 
συμβάσεων. Εναλλακτικά προς το προαιρετικό δίκαιο των πωλήσεων, προτείνει, ως εκ 
τούτου, να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η τρέχουσα επιτυχής διαδικασία εναρμόνισης του 
δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων της ΕΕ. Μετά από την έγκριση της οδηγίας 
2011/83/ΕΕ απομένουν λίγοι μόνο τομείς του δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων, οι 
οποίοι θα εκσυγχρονιστούν  μέσω του παρόντος σχεδίου οδηγίας. Εξάλλου, προβλέπεται να 
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υπάρξει ανταπόκριση στις εξελίξεις στο επιγραμμικό εμπόριο, με τη συμπερίληψη των 
συμβάσεων για το ψηφιακό περιεχόμενο. Επιπλέον, η συνεισηγήτρια φρονεί ότι θα πρέπει 
επίσης να συμπεριληφθούν οι συναφείς υπηρεσίες, λόγω της στενής σχέσης τους με τη 
σύμβαση πώλησης.

B. Hans-Peter Mayer

Επιλογή του μέσου και αναγκαιότητα του μέσου

Στις 8.11.2011, στην παράγραφο 5 της έκθεσης πρωτοβουλίας του σχετικά με τη θέσπιση 
ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
(P7_TA(2011)062), το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τάχθηκε σαφώς υπέρ της  δυνατότητας 
σύστασης ενός προαιρετικού μέσου, μέσω ενός κανονισμού. Εν προκειμένω, τόνισε ότι μόνο 
ένας κανονισμός σχετικά με τη θέσπιση ενός προαιρετικού μέσου, λόγω του άμεσου 
αντίκτυπου του, θα απέφερε οφέλη για τις επιχειρήσεις  (μείωση του κόστους ως αποτέλεσμα 
αποφυγής της ανάγκης για κανόνες περί συγκρούσεως νόμων) και τους καταναλωτές (νομική 
βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών). Σε αυτό το 
συμπέρασμα καταλήγει και η μελέτη των επιπτώσεων της Επιτροπής της 11.10.2011, της 
οποίας η ποιότητα και η αξιοπιστία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, όπως καταδεικνύει και η 
μελέτη των επιπτώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Ο συνεισηγητής εστιάζει στο γεγονός ότι ο καταναλωτής δεν μπορεί να πραγματοποιήσει 
αγορές σε όλα τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του επιγραμμικού εμπορίου, επειδή οι επιχειρήσεις 
δεν προσφέρουν τα προϊόντα τους είτε σε κανένα είτε μόνο σε ορισμένα κράτη μέλη.
Μόνο μετά τη διενέργεια μιας επιγραμμικής συναλλαγής, εφαρμόζονται εκ των υστέρων 
μηχανισμοί, όπως οι μηχανισμοί ODR και ADR, για τη διευθέτηση διαφορών. Πρωταρχικός 
στόχος του εισηγητή είναι να δημιουργηθεί άνοιγμα της αγοράς. Δεδομένα και γεγονότα 
καταδεικνύουν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην κοινή εσωτερική αγορά.
Ο συνεισηγητής φρονεί, κατά συνέπεια, ότι η προσέγγιση πρέπει να συνίσταται στο 
περαιτέρω άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς με ένα νέο μέσο και στην παροχή δυνατότητας 
τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις να πραγματοποιούν αγορές και πωλήσεις 
σε διασυνοριακό επίπεδο, εύκολα, γρήγορα και με χαμηλό κόστος.

Περιεχόμενο του μέσου:
Ο συνεισηγητής αποσκοπεί με τις προτάσεις του στην επίτευξη ενός απλού και κατανοητού 
κειμένου. Το ζητούμενο γι αυτόν είναι να εξασφαλιστεί στο νομοθετικό κείμενο ισόρροπη 
σχέση μεταξύ των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων. 
Η πρόταση εξασφαλίζει πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, το οποίο συχνά 
υπερβαίνει το επίπεδο προστασίας των επιμέρους κρατών μελών. Κατά συνέπεια, δεν παρέχει 
πλεονεκτήματα μόνο στις επιχειρήσεις, οι οποίες μπορούν χάρη σε αυτό να 
δραστηριοποιούνται πιο εύκολα στις διάφορες ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και στους 
καταναλωτές, στους οποίους θα παρέχεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας. Ο συνεισηγητής 
είναι πεπεισμένος, ότι, μακροπρόθεσμα, θα επιβληθεί το προαιρετικό μέσο και θα οδηγήσει 
σε θετική αναζωογόνηση της εσωτερικής αγοράς, προς το συμφέρον καταναλωτών και 
επιχειρήσεων.

Ο συνεισηγητής φρονεί, επιπλέον, ότι οι υποχρεώσεις πληροφόρησης δεν θα έπρεπε να είναι 
υπερβολικές. Παραπομπές σε άλλες ήδη υφιστάμενες διατάξεις επιφέρουν σύγχυση και θα 
έπρεπε να διατυπωθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια. Χάριν απλοποίησης της πρότασης, ο 
εισηγητής στοχεύει στη διαγραφή των όρων προμηθευτής, χρήστης, πάροχος υπηρεσίας και 
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πελάτης. Κρίνει επαρκή τον χαρακτηρισμό των συμβαλλομένων μερών ως «αγοραστών» και 
«πωλητών», τόσο για την πώληση αγαθών όσο και για την προμήθεια πάσης φύσεως 
ψηφιακού περιεχομένου και για την παροχή συναφών υπηρεσιών. Με αυτήν την τροποποίηση 
είναι δυνατή η απλοποίηση 40 περίπου διατάξεων.

Στόχος του εισηγητή είναι να καταστεί περισσότερο συγκεκριμένη η πρόταση της Επιτροπής.
Ειδικότερα, στοχεύει στην αποσαφήνιση των διατάξεων και στην αποφυγή αόριστων νομικών 
όρων και της συνακόλουθης νομικής αβεβαιότητας. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις δεν είναι 
απίθανο να υπάρξει στο τέλος ανάγκη προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ωστόσο, ο 
εισηγητής υποθέτει ότι με τις επιδιωκόμενες βελτιώσεις, μειώνεται σημαντικά αυτή η 
πιθανότητα.

Ο συνεισηγητής θεωρεί την πρόταση της Επιτροπής JURI για περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής στις επιγραμμικές συμβάσεις και στις συμβάσεις εξ αποστάσεως έναν καλό 
συμβιβασμό, ο οποίος θα έπρεπε να διερευνηθεί στο πλαίσιο της περαιτέρω διαδικασίας της 
επιτροπής IMCO.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Ένα πρόσωπο θα πρέπει να 
θεωρείται καταναλωτής και σε 
περίπτωση που η σύμβαση συνάπτεται εν 
μέρει για εμπορικούς και εν μέρει για μη 
εμπορικούς σκοπούς (συμβάσεις διπλού 
σκοπού) και ο εμπορικός σκοπός δεν 
υπερισχύει μέσα στο συνολικό πλαίσιο 
της σύμβασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ενσωμάτωση της αιτιολογικής σκέψης 17 της οδηγίας περί δικαίου των καταναλωτών.
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Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – 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
κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το
εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο 
δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω 
κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ 
ονόματός του ή για λογαριασμό του, για
σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις 
εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή 
επαγγελματικές δραστηριότητές του σε 
σχέση με συμβάσεις·

Or. de

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) «καταναλωτής», κάθε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που 
δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

(στ) «καταναλωτής», κάθε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που 
δεν εμπίπτουν στην εμπορική, 
επιχειρηματική, βιοτεχνική ή 
επαγγελματική του δραστηριότητα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να είναι πανομοιότυπος με τον ορισμό της οδηγίας για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο η – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) «αγαθά», κάθε ενσώματο κινητό
αντικείμενο• εξαιρούνται:

(η) «αγαθά», κάθε ενσώματο κινητό
αντικείμενο πλην των αντικειμένων τα 
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οποία πωλούνται στα πλαίσια μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης ή άλλων 
δικαστικών μέτρων· ως αγαθά νοούνται 
επίσης το νερό, το φυσικό αέριο και η 
ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον 
προσφέρονται προς πώληση σε 
περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη 
ποσότητα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να είναι πανομοιότυπος με τον ορισμό της οδηγίας για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη σειρά των αναφερόμενων αγαθών.

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο η – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό 
αέριο•

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο η – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) το νερό και οι λοιποί τύποι αερίου, 
εκτός αν προσφέρονται προς πώληση σε 
περιορισμένο όγκο ή καθορισμένη 
ποσότητα·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιγ) «συναφής υπηρεσία», κάθε υπηρεσία η 
οποία σχετίζεται με αγαθά ή ψηφιακό 
περιεχόμενο, π.χ. εγκατάσταση, 
συντήρηση, επισκευή ή κάθε άλλη 
επεξεργασία, και η οποία παρέχεται από 
τον πωλητή των αγαθών ή από τον 
προμηθευτή του ψηφιακού περιεχομένου 
βάσει σύμβασης πώλησης ή σύμβασης 
προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου ή 
αυτοτελούς σύμβασης παροχής συναφών 
υπηρεσιών η οποία συνήφθη ταυτόχρονα 
με τη σύμβαση πώλησης ή τη σύμβαση 
προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου·

(ιγ) «συναφής υπηρεσία», κάθε υπηρεσία η 
οποία σχετίζεται με αγαθά ή ψηφιακό 
περιεχόμενο, π.χ. εγκατάσταση, 
συντήρηση, επισκευή ή κάθε άλλη 
επεξεργασία, και η οποία παρέχεται από 
τον πωλητή των αγαθών ή από τον 
προμηθευτή του ψηφιακού περιεχομένου 
βάσει σύμβασης πώλησης ή σύμβασης 
προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου ή 
αυτοτελούς σύμβασης παροχής συναφών 
υπηρεσιών η οποία συνήφθη ταυτόχρονα ή 
σε συνάρτηση με τη σύμβαση πώλησης ή 
τη σύμβαση προμήθειας ψηφιακού 
περιεχομένου·

Or. de

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιδ) «πάροχος υπηρεσίας», ο πωλητής 
αγαθών ή ο προμηθευτής ψηφιακού 
περιεχομένου που αναλαμβάνει την 
υποχρέωση να παράσχει σε πελάτη
υπηρεσία συναφή προς τα εν λόγω αγαθά 
ή το εν λόγω ψηφιακό περιεχόμενο·

(ιδ) «πάροχος υπηρεσίας», ο έμπορος που 
αναλαμβάνει την υποχρέωση να παράσχει
συναφή υπηρεσία·

Or. de

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ) «εμπορική εγγύηση», κάθε ανάληψη 
υποχρέωσης από έμπορο ή παραγωγό 
έναντι του καταναλωτή, επιπλέον των 
νομικών υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 

(ιθ) «εμπορική εγγύηση»: κάθε ανάληψη 
υποχρέωσης εκ μέρους του εμπόρου ή 
παραγωγού («εγγυητής») προς τον
καταναλωτή, επιπλέον των νομικών του
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106 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, για 
επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος, 
ή αντικατάσταση ή επισκευή αγαθών ή 
ψηφιακού περιεχομένου ή παροχή 
συναφούς με αυτά υπηρεσίας με 
οποιονδήποτε τρόπο, αν δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές ή οποιεσδήποτε άλλες 
απαιτήσεις που δεν αφορούν τη 
συμμόρφωση και οι οποίες καθορίζονται
στη δήλωση εγγύησης ή στη σχετική 
διαφήμιση που είναι διαθέσιμη κατά το 
χρόνο σύναψης της σύμβασης ή πριν από
αυτή·

υποχρεώσεων σχετικά με την εγγύηση
συμμόρφωσης, για επιστροφή του 
καταβληθέντος τιμήματος ή για 
αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο των αγαθών ή 
ψηφιακού περιεχομένου σε περίπτωση 
που αυτά δεν ικανοποιούν τις 
προδιαγραφές ή οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση πέραν της συμμόρφωσης που 
αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή 
στη σχετική διαφήμιση και που είναι
διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να είναι πανομοιότυπος με τον ορισμό της οδηγίας για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιθ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ α) «επισκευή», η εκ νέου 
αποκατάσταση ή η αποκατάσταση της 
έλλειψης συμμόρφωσης του προϊόντος ή 
του ψηφιακού περιεχομένου σε 
περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης· 

Or. de

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιθ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιθ β) «παραγωγός», κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει 
αγαθά ή ψηφιακό περιεχόμενο ή αναθέτει 
σε άλλους την κατασκευή τους, κάθε 
εισαγωγέας αγαθών ή ψηφιακού 
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περιεχομένου στο έδαφος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή κάθε άλλο 
πρόσωπο που παρουσιάζεται ως 
παραγωγός, θέτοντας επί του αγαθού ή 
του ψηφιακού περιεχομένου το όνομά 
του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό 
σημείο·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ορισμός από την οδηγία για τα καταναλωτικά αγαθά 1999/44/ΕΚ.

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κ) «σταθερό υπόθεμα», κάθε υπόθεμα 
που παρέχει σε ένα μέρος τη δυνατότητα
να αποθηκεύει πληροφορίες που 
απευθύνονται προσωπικά στο μέρος αυτό,
κατά τρόπο ώστε να μπορεί να ανατρέξει 
σε αυτές μελλοντικά, για το απαιτούμενο 
από τους σκοπούς των πληροφοριών 
χρονικό διάστημα, και που επιτρέπει την
αμετάβλητη αναπαραγωγή των
αποθηκευόμενων πληροφοριών·

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός πρέπει να είναι πανομοιότυπος με τον ορισμό της οδηγίας για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών. Η λέξη «προσωπικά» θα πρέπει, ωστόσο, να διαγραφεί, επειδή, σε αντίθετη 
περίπτωση, θα μπορούσε να συναχθεί το συμπέρασμα ότι πρόκειται αναγκαστικά για 
πληροφορίες που απευθύνονται σε ένα συμβαλλόμενο μέρος.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο κε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(κε a) «δωρεάν αποκατάσταση», τα 
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απαραίτητα έξοδα που συνεπάγεται η εκ 
νέου αποκατάσταση ή η αποκατάσταση 
της συμμόρφωσης του αγαθού και ιδίως 
οι δαπάνες αποστολής, το εργατικό 
κόστος και το κόστος των υλικών.

Or. de

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Άρθρο 105 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που το ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να επικαιροποιηθεί 
μεταγενέστερα από τον έμπορο, ο έμπορος
οφείλει να διασφαλίσει ότι το ψηφιακό 
περιεχόμενο θα εξακολουθήσει να 
ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος της.

4. Σε περίπτωση που το ψηφιακό 
περιεχόμενο πρέπει να επικαιροποιηθεί 
μεταγενέστερα από τον έμπορο ή που ο 
έμπορος παραδώσει τα τμήματά του 
χωριστά, ο τελευταίος οφείλει να 
διασφαλίσει ότι το ψηφιακό περιεχόμενο 
θα εξακολουθήσει να ανταποκρίνεται 
στους όρους της σύμβασης καθ’ όλη τη 
διάρκεια της ισχύος της.

Or. de

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα 1 – Άρθρο 109 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de


