
PR\819690EL.doc PE442.789v03-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2008/0196(COD)

9.6.2010

***I
ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών
Κεφάλαια IV-VII
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Andreas Schwab



PE442.789v03-00 2/31 PR\819690EL.doc

EL

PR_COD_1consolidated

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

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

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τα δικαιώματα των καταναλωτών
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0614),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0349/2008),

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με τις συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων (CΟΜ(2009)0665),

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 294, παράγραφος 3 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και  Κοινωνικής 
Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 20091, 

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2010),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

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

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

                                               
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ*

στην πρόταση της Επιτροπής

---------------------------------------------------------

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τα δικαιώματα των καταναλωτών

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 95114,

την πρόταση της Επιτροπής,2

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής3,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία διαδικασία του άρθρου 251 
της Συνθήκης4,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(37α) Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και η κύρια πηγή 
διαφωνιών με τους εμπόρους είναι σχετικά με την παράδοση των προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που χάνονται ή υφίστανται βλάβη κατά τη 
διάρκεια της μεταφοράς, και την καθυστερημένη και ελλιπή παράδοση. Συνεπώς, 
κρίνεται σκόπιμο να εναρμονιστούν οι εθνικές διατάξεις σχετικά με την 
παράδοση και τη μετάθεση του κινδύνου.

(37β) Όταν ο έμπορος παραλείπει να υλοποιήσει την παράδοση, ο καταναλωτής πρέπει 
να τον καλέσει μέσω ενός σταθερού εναποθέματος να προβεί στην παράδοση 
εντός προθεσμίας επτά τουλάχιστον ημερών και να του ανακοινώσει την πρόθεσή 
του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εάν δεν λάβει χώρα η παράδοση. Η
υπαναχώρηση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί εάν παρέλθει άπρακτη η
προθεσμία αυτή. Ο καταναλωτής με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του για
αποζημίωση, πρέπει σε περίπτωση που έχει πραγματοποιήσει την πληρωμή να

                                               
* Πολιτικές τροπολογίες: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση κειμένου σημειώνονται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με διαγεγραμμένο κείμενο.
Τεχνικές διορθώσεις και προσαρμογές εκ μέρους των υπηρεσιών: το νέο κείμενο και η αντικατάσταση 
κειμένου σημειώνονται με πλάγιους χαρακτήρες και η διαγραφή με διαγεγραμμένο κείμενο.
2 ΕΕ C , […] της […], σ. . […].
3 ΕΕ C , […] της […], σ. .[…] .
4 ΕΕ C , […] της […], σ. . […].
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έχει αξίωση επιστροφής των καταβληθέντων ποσών εντός επτά ημερών από την 
υπαναχώρηση. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ή να
διατηρούν σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις εσωτερικού δικαίου σχετικά με άλλα 
μέσα έννομης προστασίας σε περίπτωση μη παράδοσης εντός της προθεσμίας που 
έθεσε ο καταναλωτής προκειμένου να εξασφαλίζεται ένα υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή.

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

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

(39a) Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης ενός αγαθού προς τους όρους της 
σύμβασης ο καταναλωτής πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητεί τη δωρεάν 
αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης του αγαθού, στο πλαίσιο της οποίας 
μπορεί να επιλέξει μεταξύ επιδιόρθωσης και αντικατάστασης· σε διαφορετική 
περίπτωση πρέπει να έχει αξίωση μείωσης του τιμήματος ή λύσης της σύμβασης·

(40) Ο καταναλωτής, κατ' αρχάς, μπορεί να απαιτήσει από τον πωλητή την 
επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση των αγαθών, εκτός εάν η επανόρθωση αυτή 
είναι αδύνατη ή δυσανάλογη.  Η δυσαναλογία της επανόρθωσης θα πρέπει να 
κρίνεται αντικειμενικά. Μία επανόρθωση μπορεί να είναι δυσανάλογη, εάν, σε 
σύγκριση με εναλλακτικό τρόπο επανόρθωσης, έχει υπερβολικά υψηλό κόστος·
προκειμένου να κριθεί αν το κόστος είναι υπερβολικά υψηλό, το κόστος του ενός 
τρόπου επανόρθωσης θα πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότερο από το κόστος του 
εναλλακτικού τρόπου επανόρθωσης· Εάν το εμπόρευμα δεν είναι σύμφωνο με τη 
σύμβαση, πρώτον, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απαιτήσει από 
τον έμπορο να επιδιορθώσει τα εμπορεύματα ή να τα αντικαταστήσει, κατ’επιλογή 
του εμπόρου, εκτός εάν ο έμπορος αποδείξει ότι αυτές οι επανορθώσεις είναι 
παράνομες, αδύνατες ή απαιτούν από τον έμπορο δυσανάλογη καταβολή 
προσπάθειας. Η προσπάθεια του εμπόρου πρέπει να καθοριστεί αντικειμενικά, 
εκτιμώντας τις δαπάνες που επιβαρύνουν τον έμπορο κατά την επανόρθωση της 
έλλειψης συμμόρφωσης, την αξία των προϊόντων και το βαθμό της έλλειψης 
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συμμόρφωσης. Η έλλειψη ανταλλακτικών δεν πρέπει να αποτελεί έγκυρο λόγο για 
να δικαιολογηθεί η άρνηση του εμπόρου να επανορθώσει την έλλειψη συμμόρφωσης 
σε εύλογο χρονικό διάστημα ή χωρίς δυσανάλογη προσπάθεια.

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

(42) Όταν ο έμπορος είτε έχει αρνηθεί είτε δεν έχει αποκαταστήσει παραπάνω από μία 
φορά την έλλειψη συμμόρφωσης. Ο καταναλωτής πρέπει να έχει δικαίωμα να επιλέξει 
ελεύθερα κάποια από τις διαθέσιμες επανορθώσεις όταν δεν έχει αξίωση για 
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση. Η άρνηση του εμπόρου μπορεί να είναι είτε ρητή είτε 
έμμεση, υπό την έννοια, στη δεύτερη περίπτωση, ότι ο έμπορος δεν απαντά ή αγνοεί 
το αίτημα του καταναλωτή για αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης. Τα κράτη
μέλη έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ νομοθετικές 
διατάξεις εσωτερικού δικαίου σχετικά με την ελεύθερη επιλογή των δυνατοτήτων 
επανόρθωσης σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης προς τους όρους της 
σύμβασης, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά για την προστασία του καταναλωτή πρέπει ωστόσο
να είναι απολύτως απαραίτητα, ανάλογα και αποτελεσματικά.

(42a) Όταν ο έμπορος ευθύνεται ως τελικός πωλητής έναντι του καταναλωτή λόγω 
πράξης ή παράλειψης του παραγωγού, πρέπει να διασφαλίζεται ότι ο έμπορος ως 
τελικός πωλητής δικαιούται να στραφεί κατά του υπευθύνου ή των υπευθύνων 
στην αλυσίδα συμβάσεων. Η εθνική νομοθεσία πρέπει να  ορίζει το πρόσωπο του 
υπευθύνου καθώς και τη σχετική διαδικασία και τις προϋποθέσεις.

(42β) Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, ο 
καταναλωτής πρέπει να έχει στη διάθεσή του προθεσμία δύο ετών για την άσκηση 
των νομίμων δικαιωμάτων του. Πρέπει να τεκμαίρεται υπέρ του κατά τρόπο
μαχητό ότι οι ελλείψεις συμμόρφωσης που εμφανίζονται εντός έξι μηνών μετά τη 
μετάθεση του κινδύνου υφίσταντο ήδη κατά τον χρόνο της μετάθεσης του 
κινδύνου. Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν ή να 
διατηρήσουν σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις εσωτερικού δικαίου σχετικά με τις 
προθεσμίες για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων, τη διάρκεια της 
αντιστροφής του βάρους της αποδείξεως ή ειδικούς κανόνες για σημαντικές 
ελλείψεις συμμόρφωσης που εμφανίζονται μετά τη λήξη της προθεσμίας για την 
άσκηση των  νομίμων δικαιωμάτων προκειμένου να διασφαλίζεται ένα υψηλότερο
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά για την προστασία του
καταναλωτή πρέπει ωστόσο να είναι απολύτως απαραίτητα, ανάλογα και 
αποτελεσματικά.

(43) Η οδηγία 1999/44/ΕΚ επέτρεπε στα κράτη μέλη να ορίσουν περίοδο τουλάχιστον δύο 
μηνών κατά τη διάρκεια της οποίας ο καταναλωτής έπρεπε να ενημερώσει τον έμπορο 
για τυχόν έλλειψη συμμόρφωσης. Οι αποκλίνοντες νόμοι μεταφοράς δημιούργησαν 
φραγμούς στο εμπόριο. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να αρθεί αυτή η κανονιστική 
δυνατότητα και να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου με την υποχρέωση των 
καταναλωτών να ενημερώνουν τον έμπορο για την έλλειψη συμμόρφωσης εντός δύο 
μηνών από την ημερομηνία εντοπισμού του προβλήματος.
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(44) Ορισμένοι έμποροι ή παραγωγοί προσφέρουν στους καταναλωτές εμπορικές 
εγγυήσεις. Για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανώνται, οι εμπορικές 
εγγυήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης 
της διάρκειάς τους, του εδαφικού πεδίου εφαρμογής τους και μιας δήλωσης ότι η 
εμπορική εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή στο πλαίσιο της 
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

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

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

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

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

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

(50) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου και να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, η οδηγία πρέπει να περιέχει δύο καταλόγους καταχρηστικών 
όρων. Το παράρτημα ΙΙ περιέχει έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να 
θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, καταχρηστικές. Το παράρτημα ΙΙΙ περιέχει έναν 
κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές, εκτός εάν ο 
έμπορος αποδείξει το αντίθετο. Αυτοί οι ίδιοι κατάλογοι πρέπει να ισχύουν σε όλα τα 
κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη μπορούν ωστόσο να εκδίδουν ή να διατηρούν σε ισχύ 
διατάξεις προκειμένου να κηρύσσουν σε κάθε περίπτωση πρόσθετες συμβατικές 
ρήτρες ως καταχρηστικές ή ως ρήτρες ο καταχρηστικός χαρακτήρας των οποίων 
τεκμαίρεται. Τα μέτρα αυτά για την προστασία του καταναλωτή πρέπει ωστόσο να 
είναι απολύτως απαραίτητα, ανάλογα και αποτελεσματικά.

(51) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας πρέπει να 
θεσπιστούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων 
που ανατίθενται στην Επιτροπή5.

(52) Ειδικότερα, η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να τροποποιεί τα παραρτήματα ΙΙ 
και ΙΙΙ σχετικά με τις συμβατικές ρήτρες που πρέπει να θεωρούνται ή να τεκμαίρονται 
καταχρηστικές. Δεδομένου ότι τα μέτρα αυτά είναι γενικής εμβέλειας και έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της παρούσας οδηγίας, πρέπει 
να θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται 
στο άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ.

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

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

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

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

                                               
5 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 
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(57) Τα άτομα ή οι οργανισμοί, που, στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, θεωρείται ότι 
έχουν έννομο συμφέρον για την προστασία των συμβατικών δικαιωμάτων των 
καταναλωτών, πρέπει να έχουν τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής είτε ενώπιον 
δικαστηρίου είτε ενώπιον διοικητικής αρχής αρμόδιας για να αποφασίσει ως προς την 
καταγγελία ή να κινήσει την ενδεδειγμένη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.

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

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

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

(61) Καθώς η παροχή μη παραγγελθέντων, η οποία συνίσταται στην μη παραγγελθείσα 
προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών σε καταναλωτές, απαγορεύεται από την οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 
2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές 
στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ, του 
Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές»)6 αλλά χωρίς να παρέχεται συμβατική επανόρθωση, είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί στην παρούσα οδηγία η συμβατική πρόβλεψη της απαλλαγής του 
καταναλωτή από κάθε είδους αντιπαροχή για αυτήν την παροχή μη παραγγελθέντων.

(61a) Πρέπει να θεσπιστεί μια διαδικασία αμοιβαίας αξιολόγησης, στο πλαίσιο της
οποίας τα κράτη μέλη θα πρέπει κατά τη διάρκεια της προθεσμίας εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας να προβούν κατ' αρχάς σε μία επανεξέταση των νομοθετικών 
τους διατάξεων προκειμένου να διαπιστώσουν τις συμβατές με τη σύμβαση 
αυστηρότερες διατάξεις που θα εκδώσουν ή θα διατηρήσουν στην έννομη τάξη 
τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών. Τα κράτη μέλη πρέπει το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας να συντάξουν έκθεση σχετικά με τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτού. Κάθε έκθεση πρέπει να διαβιβάζεται σε όλα τα
άλλα κράτη μέλη και τις ενδιαφερόμενες ομάδες συμφερόντων. Η Επιτροπή
πρέπει το αργότερο ένα χρόνο μετά τη λήξη της προθεσμίας εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και στη συνέχεια κάθε τρία χρόνια να συντάσσει μια 
εμπεριστατωμένη έκθεση και να υποβάλει ενδεχομένως νομοθετικές προτάσεις. Η
Επιτροπή πρέπει, εφόσον απαιτείται, να υποστηρίζει τα κράτη μέλη κατά την 
επεξεργασία μιας κοινής μεθόδου.

(61β) Προκειμένου να διασφαλίζεται σ' όλα τα κράτη μέλη ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών, πρέπει τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που έχουν 

                                               
6 ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 22
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ένα εύλογο συμφέρον στην προστασία των καταναλωτών να ενθαρρύνονται να 
ενημερώνουν τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τις αξιολογήσεις τους και να 
διατυπώνουν μη δεσμευτικές συστάσεις προκειμένου αυτές να μπορούν να ληφθούν 
υπόψη στο πλαίσιο της επανεξέτασης της παρούσας οδηγίας.

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

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

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

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

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

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Κεφάλαιο IV

Άλλα ειδικά δικαιώματα του καταναλωτή ως προς τις συμβάσεις πώλησης

Άρθρο 21
Πεδίο εφαρμογής

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

2. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται επίσης σε οι συμβάσεις για την παροχή 
εμπορευμάτων που θα κατασκευαστούν ή παραχθούν.
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3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται στα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται από 
τον έμπορο όταν έχει αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης των εμπορευμάτων 
με επισκευή βάσει του άρθρου 26.

4. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν Το κεφάλαιο αυτό δεν 
ισχύει για στην πώληση μεταχειρισμένα εμπορεύματα που πωλούνται σε δημόσιο 
πλειστηριασμό σε δημόσιους πλειστηριασμούς.

Άρθρο 22
Παράδοση

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

2. Όταν ο έμπορος δεν ικανοποιεί τις υποχρεώσεις του για την παράδοση, ο 
καταναλωτής μπορεί να τον καλέσει μέσω ενός σταθερού εναποθέματος να 
πραγματοποιήσει την παράδοση εντός μιας ανάλογης των περιστάσεων 
προθεσμίας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εφτά ημέρες και να του ανακοινώσει 
την πρόθεσή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης εάν δεν λάβει χώρα 
η παράδοση. Εάν η προαναφερθείσα προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται 
ότι ο καταναλωτής έχει υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης. Ο 
καταναλωτής που έχει ήδη καταβάλει το τίμημα δικαιούται την επιστροφή τυχόν 
ποσών που πληρώθηκαν εντός επτά ημερών από την ημερομηνία παράδοσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1 ημερομηνία υπαναχώρησης από τη σύμβαση 
πώλησης. Τα δικαιώματα του καταναλωτή να ζητήσει αποζημίωση δεν θίγονται.  

2a. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδώσουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ νομοθετικές 
διατάξεις εσωτερικού δικαίου που προβλέπουν άλλα μέσα έννομης προστασίας για 
τον καταναλωτή, εφόσον ο έμπορος δεν πραγματοποιεί την παράδοση εντός της 
προβλεπόμενης στην παράγραφο 2 εύλογης προθεσμίας.

Άρθρο 23
Μετάθεση του κινδύνου

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

2. Ο κίνδυνος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μετατίθεται στον καταναλωτή κατά 
τη στιγμή της παράδοσης, όπως συμφωνήθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη, εάν ο 
καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος, διαφορετικό από το μεταφορέα, το οποίο 
υποδεικνύεται από τον καταναλωτή, δεν προέβη στις εύλογες ενέργειες για την 
απόκτηση της κατοχής των εμπορευμάτων.
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Άρθρο 24
Συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης

1. Ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στον καταναλωτή τα εμπορεύματα 
σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης.

2. Τα παραδιδόμενα προϊόντα θεωρείται ότι είναι σύμφωνα με τη σύμβαση, εάν 
ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) συμμορφώνονται με την περιγραφή που έχει γίνει από τον έμπορο και έχουν 

τις ιδιότητες των εμπορευμάτων που ο έμπορος είχε παρουσιάσει στον 
καταναλωτή ως δείγμα ή υπόδειγμα·

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

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

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

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

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

α) δεν γνώριζε και δεν μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση·
β) κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης η σχετική δήλωση είχε διορθωθεί·

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

5. Η έλλειψη συμμόρφωσης που απορρέει από την κακή εγκατάσταση των 
εμπορευμάτων εξομοιούται με την έλλειψη συμμόρφωσης των εμπορευμάτων, όταν 
η εγκατάσταση αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης και τα εμπορεύματα 
εγκαταστάθηκαν από τον έμπορο ή με ευθύνη του. Το ίδιο ισχύει εξίσου εάν τα 
εμπορεύματα που προορίζονταν να εγκατασταθούν από τον καταναλωτή, 
εγκαθίστανται από τον καταναλωτή και η κακή εγκατάσταση οφείλεται σε 
παράλειψη των οδηγιών εγκατάστασης.
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Άρθρο 25
Νόμιμα δικαιώματα – Ευθύνη για την έλλειψη συμμόρφωσης

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

Άρθρο 26
Μέσα έννομης προστασίας για την έλλειψη συμμόρφωσης

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

α) είτε για αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης του προϊόντος μέσω 
επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης, σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 5,

β) είτε για εύλογη μείωση της τιμής, είτε για λύση της σύμβασης πώλησης 
σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 5α.

γ) για ακύρωση της σύμβασης.
2. Καταρχάς ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει από τον έμπορο την Ο έμπορος 

αποκαθιστά την έλλειψη συμμόρφωσης είτε με επιδιόρθωση του προϊόντος είτε με ή 
την αντικατάσταση ανάλογα με την επιλογή του , εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατο ή 
δυσανάλογο.

3. Οι δυνατότητες επανόρθωσης της παραγράφου 2 θεωρούνται δυσανάλογες όταν 
προκαλούν στον έμπορο δαπάνες, οι οποίες Όταν ο έμπορος έχει αποδείξει ότι η 
αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης με επιδιόρθωση ή αντικατάσταση είναι 
παράνομη, αδύνατη ή θα προξενούσε στον έμπορο δυσανάλογη προσπάθεια, ο 
καταναλωτής μπορεί να επιλέξει τη μείωση της τιμής ή την κατάργηση της 
σύμβασης. Η προσπάθεια του εμπόρου είναι δυσανάλογη, εάν τον επιβαρύνει με 
δαπάνες, σε σύγκριση με τη μείωση της τιμής ή την κατάργηση της σύμβασης, που 
είναι υπερβολικές, λαμβάνοντας υπόψη την αξία των προϊόντων εάν δεν υπήρχε 
έλλειψη συμμόρφωσης και τη σημασία της έλλειψης συμμόρφωσης.

a) ενόψει της αξίας που θα είχε το αγαθό, εάν δεν υπήρχε έλλειψη 
συμμόρφωσης,
β) λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της έλλειψης συμμόρφωσης, 
γ) μετά την αξιολόγηση του ζητήματος κατά πόσο οι εναλλακτικές 

δυνατότητες επανόρθωσης (επιδιόρθωση ή αντικατάσταση) δεν θα 
προκαλούσαν σημαντικά προβλήματα στον καταναλωτή, 

δεν θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές σε σύγκριση με την εναλλακτική 
δυνατότητα επανόρθωσης (επιδιόρθωση ή αντικατάσταση).
Η επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός μιας 
εύλογης προθεσμίας και χωρίς σημαντικό πρόβλημα για τον υπερβολική 
επιβάρυνση του καταναλωτή.
Ο καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση, μόνον εάν η έλλειψη 
συμμόρφωσης δεν είναι ελάσσονος σημασίας.
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4. Ο Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5β ο καταναλωτής μπορεί να αξιώσει εύλογη 
μείωση του τιμήματος ή λύση της σύμβασης πώλησης προσφύγει σε οποιαδήποτε 
διαθέσιμη αποκατάσταση βάσει της παραγράφου 1, όταν υφίσταται μία από τις 
ακόλουθες καταστάσεις:
α) ο καταναλωτής δεν έχει αξίωση για επιδιόρθωση ή αντικατάσταση· ο 

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

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

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

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

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

5a. Ο καταναλωτής δεν δικαιούται να αξιώσει τη λύση της σύμβασης εάν η έλλειψη 
συμμόρφωσης είναι ασήμαντη.

5β. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδώσουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ νομοθετικές 
διατάξεις εσωτερικού δικαίου που επιτρέπουν στους καταναλωτές, σε περίπτωση 
έλλειψης συμμόρφωσης, να προσφύγουν σε οποιαδήποτε διαθέσιμη 
αποκατάσταση βάσει της παραγράφου 1 προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι 
απολύτως απαραίτητα προκειμένου οι καταναλωτές να προστατεύονται με 
κατάλληλο τρόπο, ανάλογα και αποτελεσματικά.

Άρθρο 27
Δαπάνες και βλάβες

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

1α. Ο έμπορος πρέπει να επιστρέφει σε εύλογη έκταση τη δαπάνη στην οποία
υποβλήθηκε ο καταναλωτής για να αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης.

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου, ο καταναλωτής μπορεί 
να ζητήσει αποζημίωση για τυχόν απώλεια που δεν αποκαταστάθηκε σύμφωνα με το 
άρθρο 26.
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Άρθρο 27a
Δικαίωμα αναγωγής

Όταν ο έμπορος ευθύνεται ως τελικός πωλητής έναντι του καταναλωτή λόγω έλλειψης 
συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης, η οποία απορρέει από πράξη ή παράλειψη 
του παραγωγού, ενός προηγούμενου πωλητή εντός της ίδιας αλυσίδας συμβάσεων ή ενός 
άλλου ενδιαμέσου, ο έμπορος ως τελικός πωλητής μπορεί να στραφεί κατά του υπευθύνου 
ή των υπευθύνων στην αλυσίδα συμβάσεων. Η εθνική νομοθεσία ορίζει τον υπεύθυνο ή
τους υπευθύνους κατά των οποίων δικαιούται να στραφεί αναγωγικά ο έμπορος ως τελικός 
πωλητής καθώς και τη σχετική διαδικασία και τις προϋποθέσεις.

Άρθρο 28
Προθεσμίες και βάρος της απόδειξης

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

2. Όταν ο έμπορος αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης με αντικατάσταση, 
ευθύνεται, δυνάμει του άρθρου 25, όταν η έλλειψη συμμόρφωσης εκδηλωθεί εντός 
δύο ετών από το χρόνο κατά τον οποίο ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος που 
υποδεικνύεται από τον καταναλωτή απέκτησε την κατοχή των αντικατασταθέντων 
εμπορευμάτων.

3. Στην περίπτωση μεταχειρισμένων εμπορευμάτων, ο έμπορος και ο καταναλωτής 
μπορούν να συμφωνήσουν σε μικρότερη περίοδο ευθύνης, η οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από ένα έτος.

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

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

5a. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδίδουν ή να διατηρούν σε ισχύ εθνική νομοθεσία 
που προβλέπει μεγαλύτερη προθεσμία για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων, 
μεγαλύτερη περίοδο για την αντιστροφή του βάρους της αποδείξεως υπέρ του 
καταναλωτή ή ειδικούς κανόνες για σημαντικές ελλείψεις συμμόρφωσης προς 
τους όρους της σύμβασης που εμφανίστηκαν μετά την πάροδο της προθεσμίας 
άσκησης των νομίμων δικαιωμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι
απολύτως απαραίτητα προκειμένου οι καταναλωτές να προστατεύονται με 
κατάλληλο τρόπο, ανάλογα και αποτελεσματικά.
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Άρθρο 29
Εμπορικές εγγυήσεις

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

2. Η δήλωση εγγύησης συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα και είναι 
ευανάγνωστη. Περιλαμβάνει τα εξής:
α) νομικά δικαιώματα του καταναλωτή στο πλαίσιο της ισχύουσας εθνικής 

νομοθεσίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 26, και σαφή δήλωση ότι τα εν 
λόγω δικαιώματα δεν θίγονται από την εμπορική εγγύηση,

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

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

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

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

Κεφάλαιο V

Δικαιώματα του καταναλωτή σχετικά με τις συμβατικές ρήτρες

Άρθρο 30
Πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις συμβατικές ρήτρες σε συμβάσεις μεταξύ 
εμπόρων και καταναλωτών που δεν αποτελούν αντικείμενο ξεχωριστής ατομικής 
διαπραγμάτευσης. Μία συμβατική ρήτρα θεωρείται πάντοτε ότι δεν αποτελεί 
αντικείμενο ατομικής ξεχωριστής διαπραγμάτευσης όταν συντάχθηκε που 
συντάσσονται εκ των προτέρων από τον έμπορο ή τρίτο μέρος, τις οποίες και ο 
καταναλωτής για το λόγο αυτό δεν μπόρεσε να επηρεάσει το περιεχόμενό της, 
ιδίως στο πλαίσιο μιας αποδέχτηκε χωρίς να έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το 
περιεχόμενό τους, ιδίως όταν αυτές οι συμβατικές ρήτρες αποτελούν τμήμα
προδιατυπωμένης τυποποιημένης σύμβασης.

2. Το γεγονός ότι ορισμένες πτυχές ο καταναλωτής είχε τη δυνατότητα να επηρεάσει 
το περιεχόμενο ορισμένων πτυχών μιας συμβατικής ρήτρας ή μιας συγκεκριμένης 
ρήτρας αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής ξεχωριστής διαπραγμάτευσης δεν 
αποκλείει την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου , στην υπόλοιπη σύμβαση,
εφόσον από τη συνολική αξιολόγηση προκύπτει ότι πρόκειται για μια 
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προδιατυπωμένη τυποποιημένη σύμβαση σε άλλες συμβατικές ρήτρες οι οποίες 
αποτελούν τμήμα της σύμβασης.

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

Άρθρο 31
Απαιτήσεις διαφάνειας των συμβατικών ρητρών

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

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

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

4. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν τυχόν απαιτήσεις παρουσίασης όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο εκφράζονται οι συμβατικοί όροι ή καθίστανται διαθέσιμοι στον 
καταναλωτή σε σύμβαση εξ αποστάσεως ή εκτός εμπορικού καταστήματος..

Άρθρο 32
Γενικές αρχές

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

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

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στην Η εκτίμηση του καταχρηστικού 
χαρακτήρα των συμβατικών ρητρών δεν αφορά το κύριο αντικείμενο του κύριου 
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αντικειμένου της σύμβασης ούτε την ή στην επάρκεια μεταξύ της τιμής ή της 
αμοιβής και των εμπορευμάτων ή των υπηρεσιών που προβλέπεται από την κύρια 
συμβατική υποχρέωση του εμπόρου, υπό την προϋπόθεση ότι ο έμπορος 
συμμορφώνεται πλήρως με το άρθρο 31, παράγραφοι 1, 2 και 3..

Άρθρο 33
Βάρος της απόδειξης

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

Άρθρο 34
Ρήτρες που θεωρούνται καταχρηστικές σε όλες τις περιπτώσεις

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

1a. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδώσουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ διατάξεις 
προκειμένου να κηρύξουν καταχρηστικές σε όλες τις περιπτώσεις 
συμπληρωματικές συμβατικές ρήτρες. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να είναι απολύτως 
απαραίτητες προκειμένου οι καταναλωτές να προστατεύονται με τον κατάλληλο 
τρόπο, αναλογικές και αποτελεσματικές.

Άρθρο 35
Ρήτρες που τεκμαίρονται καταχρηστικές

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

1a. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδώσουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ διατάξεις 
προκειμένου να κηρύξουν πρόσθετες συμβατικές ρήτρες ως ρήτρες ο καταθετικός
καταχρηστικός χαρακτήρας των οποίων τεκμαίρεται. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να
είναι απολύτως απαραίτητες προκειμένου οι καταναλωτές να προστατεύονται με 
κατάλληλο τρόπο, αναλογικές και αποτελεσματικές.
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Άρθρο 36
Ερμηνεία των ρητρών

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

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

Άρθρο 37
Συνέπειες καταχρηστικών συμβατικών ρητρών

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

Άρθρο 38
Επιβολή όσον αφορά καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες

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

2. Στα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 συμπεριλαμβάνονται και 
νομοθετικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες Ειδικότερα, πρόσωπα ή οργανισμοί 
που έχουν νόμιμο συμφέρον βάσει του εθνικού δικαίου να προστατεύουν τους 
καταναλωτές μπορούν να προσφύγουν σύμφωνα με τις εθνικές νομοθετικές 
διατάξεις στα δικαστήρια ή τις αρμόδιες διοικητικές αρχές για την έκδοση 
απόφασης όσον αφορά το κατά πόσον οι συμβατικές ρήτρες που συντάχθηκαν για 
γενική χρήση είναι καταχρηστικές ή όχι και για την εφαρμογή αποτελεσματικών 
μέτρων προκειμένου να παύσει η χρησιμοποίηση των ρητρών αυτών..

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

4. Τα μέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 2 μπορεί λαμβανομένων υπόψη των 
εθνικών νομοθετικών διατάξεων Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι νομικές 
ενέργειες που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 να απευθύνονται είτε 
ξεχωριστά είτε ή από κοινού ανάλογα με το εθνικό διαδικαστικό δίκαιο, κατά 
ορισμένων μεγάλου αριθμού εμπόρων από τον ίδιο οικονομικό κλάδο τομέα ή τις 
ενώσεις τους που χρησιμοποιούν ή συνιστούν τη χρήση των ίδιων γενικών 
συμβατικών ρητρών ή παρόμοιων ρητρών.  
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Άρθρο 39
Επανεξέταση των ρητρών στα παραρτήματα 2 και 3

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

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

Κεφάλαιο VI

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 40
Η επιτροπή

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

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται το άρθρο 5α 
παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της απόφασης 999/468/ΕΚ7, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8.

Άρθρο 41
Εφαρμογή

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

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

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

γ) επαγγελματικές οργανώσεις που έχουν έννομο συμφέρον να ενεργήσουν.

                                               
7 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ 
(ΕΕ L 200 της 22.7.2006, σ. 11).
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Άρθρο 42
Κυρώσεις

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

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

Άρθρο 43
Επιτακτικός χαρακτήρας της οδηγίας

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

Άρθρο 44
Ενημέρωση

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

Άρθρο 45
Παροχή μη παραγγελθέντων

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

Άρθρο 46
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

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

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της].
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Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη 
δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από 
τα κράτη μέλη.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων 
εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα 
οδηγία.

Άρθρο 46a
Υποχρέωση ενημέρωσης και αμοιβαία αξιολόγηση

1. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή έως [λήξη της προθεσμίας εφαρμογής] 
και στη συνέχεια ανά τριετία έκθεση με τις ακόλουθες πληροφορίες:

a) τις συμπληρωματικές υποχρεώσεις ενημέρωσης που θεσπίζουν ή διατηρούν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφο 3β και 3γ·

β) τις παρεκκλίνουσες εθνικές νομοθετικές διατάξεις που εκδίδουν ή διατηρούν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 22, παράγραφος 2a·

γ) τις παρεκκλίνουσες εθνικές νομοθετικές διατάξεις που εκδίδουν ή διατηρούν τα 
κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 5β και το άρθρο 28 παράγραφος 
5α·

δ) τις πρόσθετες συμβατικές ρήτρες τις οποίες τα κράτη μέλη κηρύσσουν 
καταχρηστικές σε όλες τις περιπτώσεις σύμφωνα με το άρθρο 34, παράγραφος 1α·

ε) τις πρόσθετες συμβατικές ρήτρες, τις οποίες τα κράτη μέλη κηρύσσουν σύμφωνα 
με το άρθρο 35, παράγραφος 1α  ρήτρες, ο καταχρηστικός χαρακτήρας των οποίων 
τεκμαίρεται·

στ) τις αποφάσεις με θεμελιώδη σημασία – μαζί με τις αντίστοιχες αιτιολογήσεις –
τις οποίες λαμβάνουν τα Δικαστήρια, τα διοικητικά όργανα ή οι αρμόδιες 
διοικητικές αρχές των κρατών μελών στο πεδίο που εμπίπτει στην παρούσα οδηγία.

2. Όσον αφορά τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία a ,β, γ, δ
και ε, τα κράτη μέλη οφείλουν ειδικότερα να εξηγήσουν το λόγο για τον οποίο οι 
παρεκκλίνουσες εθνικές νομοθετικές διατάξεις είναι απολύτως απαραίτητες 
προκειμένου οι καταναλωτές να προστατεύονται με κατάλληλο τρόπο καθώς και 
τον λόγο για τον οποίο είναι ανάλογες και αποτελεσματικές. Αποκλειστικό κριτήριο
για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας παρεκκλίνουσας εθνικής 
νομοθετικής διάταξης όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών αποτελεί η 
ευχρηστία της στις εμπορικές συναλλαγές αφενός και η πρακτική και σύννομη 
διεξαγωγή των αποδείξεων σε δικαστικές διαδικασίες που έχουν ολοκληρωθεί 
επιτυχώς αφετέρου.

3. Η Επιτροπή λαμβάνει μέριμνα ώστε οι καταναλωτές και οι έμποροι να έχουν 
πρόσβαση, π.χ. σε μία ιστοθέση, στις πληροφορίες που αναφέρονται στην 
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παράγραφο 1, στοιχεία δ και ε.

4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις εκθέσεις της παραγράφου 1 στα κράτη μέλη, τα οποία 
εντός προθεσμίας έξι μηνών από την παραλαβή τους γνωστοποιούν τις 
παρατηρήσεις τους για καθεμία από αυτές τις εκθέσεις. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή 
διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις εν λόγω εκθέσεις.

Άρθρο 46β
Υποβολή εκθέσεως από τους φορείς προστασίας των καταναλωτών

Πρόσωπα ή οργανισμοί οι οποίοι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία κατά την έννοια του
άρθρου 38, παράγραφος 2 έχουν εύλογο συμφέρον στην προστασία των καταναλωτών, 
ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν κατά την 
αξιολόγηση της εφαρμογής και των συνεπειών της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο  46γ
Η έκθεση της Επιτροπής

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις των άρθρων 46a παράγραφος 4 και
46β υποβάλει το αργότερο έως έως [ένα έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας εφαρμογής]
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο και εν συνεχεία ανά τριετία 
εμπεριστατωμένη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Με την έκθεση
αυτή υποβάλει ενδεχομένως προτάσεις για την προσαρμογή της οδηγίας στις εξελίξεις 
στον τομέα αυτό.

Κεφάλαιο VII
Τελικές διατάξεις

Άρθρο 47
Καταργήσεις 

Οι οδηγίες 85/577/ΕΟΚ, 93/13/ΕΟΚ και 97/7/ΕΚ και η οδηγία 1999/44/ΕΚ, όπως 
τροποποιήθηκαν από τις οδηγίες που παρατίθενται στο παράρτημα IV, καταργούνται.
Οι παραπομπές στις καταργηθείσες οδηγίες νοούνται ως παραπομπές στην παρούσα οδηγία 
και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο παράρτημα V.

Άρθρο 48
Επανεξέταση

Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα οδηγία και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το αργότερο έως τις [προσθήκη της ίδιας ημερομηνίας με 
αυτήν που υπάρχει στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 46 παράγραφος 1 + πέντε έτη].
Αν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει περαιτέρω προτάσεις για την προσαρμογή της 
οδηγίας στις εξελίξεις στον εν λόγω τομέα. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή μπορεί να ζητά 
πληροφορίες από τα κράτη μέλη.
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Άρθρο 49
Έναρξη ισχύος

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

Άρθρο 50
Αποδέκτες

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, […]

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, 
ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ

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

α) απαλλάσσουν ή περιορίζουν την εκ του νόμου ευθύνη του εμπόρου για θάνατο 
ή σωματική βλάβη προσωπικό τραυματισμό που υφίσταται ο καταναλωτής
προκαλείται στον καταναλωτή μέσω ενέργειας ή παράλειψης του εν λόγω 
εμπόρου·

(αα) απαλλάσσουν ή περιορίζουν την εκ του νόμου ευθύνη του εμπόρου για τη 
ζημία που επέρχεται σε αντικείμενα του καταναλωτή μέσω ενέργειας ή 
παράλειψης του εν λόγω εμπόρου οφειλόμενης σε δόλο ή βαρεία αμέλεια·

(αβ) χορηγούν στον έμπορο βραχύτερη προθεσμία για την καταγγελία μιας 
σύμβασης αορίστου χρόνου από ό,τι στον καταναλωτή·

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

γ) εξαιρούν ή περιορίζουν το δικαίωμα του καταναλωτή να αναλάβει νομική 
δράση ή να ασκήσει οποιοδήποτε άλλο ένδικο μέσο, ιδίως απαιτώντας από τον 
καταναλωτή προσφυγή όσον αφορά διαφορές αποκλειστικά σε διαιτησία που 
δεν καλύπτεται από νομικές διατάξεις, περιορίζουν τα αποδεικτικά μέσα που 
έχει στη διάθεσή του ή του επιβάλλουν το βάρος της απόδειξης το οποίο 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία φέρει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος·

γα) αναθέτουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για όλες τις διαφορές που 
προκύπτουν από μία σύμβαση στο δικαστήριο της έδρας του εμπόρου, εκτός 
εάν το δικαστήριο αυτό είναι αρμόδιο και για τον καταναλωτή·

γγ) επιτρέπουν στον έμπορο να ορίζει κατά βούληση την τιμή των 
εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που πρέπει να προσδιοριστεί μετά τη σύναψη 
της σύμβασης·

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

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

στ) να επιτρέπουν στον έμπορο να τερματίζει ή να τροποποιεί τη σύμβαση λόγω 
της εισαγωγής του ευρώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΠΟΥ ΤΕΚΜΑΙΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ
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1. Τεκμαίρεται ότι είναι καταχρηστικές οι συμβατικές ρήτρες, οι οποίες έχουν σκοπό ή 
ως συνέπεια τα ακόλουθα:
α) αποκλείουν ή περιορίζουν με μη ενδεδειγμένο τρόπο τα νόμιμα δικαιώματα 

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

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

γ) απαιτούν από τον καταναλωτή που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του να 
καταβάλει στον έμπορο μια δυσανάλογα υψηλή αποζημίωση απαιτούν από 
κάθε καταναλωτή, που δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του, να πληρώσει 
ζημιές που υπερβαίνουν σημαντικά τη βλάβη που υπέστη ο έμπορος·

δ) επιτρέπουν στον έμπορο να τερματίσει τη σύμβαση κατά την κρίση του, 
όταν το ίδιο δικαίωμα δεν χορηγείται στον καταναλωτή και επιτρέπεται 
στον έμπορο, σε περίπτωση που τερματίσει ο ίδιος τη σύμβαση, να 
παρακρατήσει τα ποσά, που καταβλήθηκαν για παροχές που δεν έχει ακόμη 
πραγματοποιήσει· επιτρέπουν στον έμπορο να τερματίσει τη σύμβαση κατά 
βούληση όταν το ίδιο δικαίωμα δεν χορηγείται στον καταναλωτή·

ε) επιτρέπουν στον έμπορο - με εξαίρεση την ύπαρξη σοβαρών λόγων - να 
τερματίσει μια σύμβαση αορίστου χρόνου χωρίς εύλογη ειδοποίηση· δίνουν 
τη δυνατότητα στον έμπορο να τερματίσει μια σύμβαση αορίστου χρόνου 
χωρίς εύλογη ειδοποίηση, εκτός εάν ο καταναλωτής έχει διαπράξει σοβαρή 
παράβαση της σύμβασης·

στ) ανανεώνουν αυτόματα μια σύμβαση ορισμένου χρόνου, όταν ο καταναλωτής 
δεν έχει εκφράσει αντίθετη βούληση και ορίζεται ως προθεσμία για τη 
δήλωση της βούλησης του καταναλωτή να μην ανανεώσει τη σύμβαση μια 
ημερομηνία που απέχει υπερβολικά από τη λήξη της σύμβασης ανανεώνει 
αυτόματα μια σύμβαση ορισμένου χρόνου όταν ο καταναλωτής δεν 
υποδεικνύει το αντίθετο και πρέπει να παράσχει μακρά ειδοποίηση για την 
περάτωση της σύμβασης στο τέλος κάθε περιόδου ανανέωσης·

ζ) επιτρέπουν στον έμπορο να αυξήσει την τιμή χωρίς να δίδεται στον 
καταναλωτή το δικαίωμα περάτωσης της σύμβασης, όταν η τελική τιμή 
είναι υπερβολικά υψηλή σε σχέση με την τιμή που συμφωνήθηκα όταν 
συνήφθη η σύμβαση· επιτρέπουν στον έμπορο να αυξήσει την τιμή που 
συμφωνήθηκε με τον καταναλωτή όταν συνήφθη η σύμβαση χωρίς να δίνει 
στον καταναλωτή το δικαίωμα περάτωσης της σύμβασης·

η) υποχρεώνουν τον καταναλωτή να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όταν ο 
έμπορος δεν εκπληρώνει όλες τις δικές του υποχρεώσεις·
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θ) προβλέπουν τη δυνατότητα του εμπόρου να μεταβιβάσει τις υποχρεώσεις 
του δυνάμει της σύμβασης σε έναν τρίτο χωρίς τη συμφωνία του 
καταναλωτή, όταν αυτό συνεπάγεται ενδεχομένως μείωση της ασφάλειας 
για τον καταναλωτή δίνουν στον έμπορο τη δυνατότητα μεταβίβασης των 
υποχρεώσεών του δυνάμει της σύμβασης, χωρίς τη συμφωνία του 
καταναλωτή·

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

ια) επιτρέπουν στον έμπορο επαγγελματία να τροποποιεί μονομερώς τους όρους 
της σύμβασης χωρίς σοβαρό λόγο ο οποίος να προβλέπεται στη σύμβαση-
δίνουν τη δυνατότητα στον έμπορο να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους 
της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή 
της υπηρεσίας·

ιαα) επιτρέπουν στον έμπορο να τροποποιεί μονομερώς και χωρίς σοβαρό λόγο 
τα χαρακτηριστικά του παραδοτέου εμπορεύματος ή της 
παρασχεθεισόμενης υπηρεσίας·

ιβ) τροποποιεί μονομερώς ρήτρες της σύμβασης που γνωστοποιήθηκαν στον 
καταναλωτή σε σταθερό εναπόθεμα μέσω επιγραμμικών συμβατικών ρητρών 
που δεν συμφωνήθηκαν με τον καταναλωτή.

ιβa) επιβάλουν υποχρεώσεις στον καταναλωτή, ενώ ο έμπορος εξαρτά τη δική 
του παροχή από όρο, η εκπλήρωση του οποίου εξαρτάται αποκλειστικά από 
τον ίδιο·

ιββ) συνάγουν κατά τρόπο αμάχητο την εκ μέρους του καταναλωτή αποδοχή 
ρητρών τις οποίες δεν είχε καμία πραγματική δυνατότητα να γνωρίζει πριν 
συνάψει τη σύμβαση-

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

3. Η παράγραφος 1 στοιχεία ε, ζ) και ιαα δεν εφαρμόζονται σε
α) συναλλαγές σε μεταβιβάσιμα χρεόγραφα, χρηματοοικονομικά μέσα και άλλα

εμπορεύματα προϊόντα ή υπηρεσίες όπου η τιμή συνδέεται με διακυμάνσεις 
ποσόστωσης ή δείκτη χρηματιστηρίου αξιών ή του επιτοκίου 
χρηματοοικονομικής αγοράς που ο έμπορος δεν ελέγχει·

β) συμβάσεις για την αγορά ή πώληση ξένου συναλλάγματος, ταξιδιωτικών 
επιταγών ή διεθνών εντολών πληρωμής σε ξένο συνάλλαγμα·
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γ) ρήτρες αναπροσαρμογής της τιμής, όπου αυτό είναι νόμιμο, υπό την 
προϋπόθεση ότι η μέθοδος με την οποία κυμαίνονται οι τιμές περιγράφεται 
ρητώς.

3a. Η παράγραφος 1, στοιχείο ζ) δεν αντιβαίνει στις ρήτρες τιμαριθμικής 
αναπροσαρμογής της τιμής, εφόσον οι ρήτρες αυτές είναι νόμιμες και ο τρόπος 
μεταβολής της τιμής περιγράφεται επακριβώς.

4. Η παράγραφος 1 στοιχείο ια) δεν εφαρμόζεται σε ρήτρες βάσει των οποίων
α) ρήτρες βάσει των οποίων ο πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών διατηρεί 

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

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

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

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

(που αναφέρονται στο άρθρο 47)
Οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 1985, για την προστασία 
των καταναλωτών κατά τη σύναψη 
συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος

ΕΕ L 372 της 31.12.1985, σ. 31.

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

ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29.

Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 
Νοεμβρίου 2007 

ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19.

ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16

ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σ. 29 

ΕΕ L 319 της 5.12.2007, σ. 1

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

ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

(Θα προστεθεί αργότερα)


