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PR_COD_COD_1am

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: πρώτη ανάγνωση)

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 με τίτλο "Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις 
τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων" (COM(2009)0665),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, και το άρθρο 114 της Συνθήκης ΛΕΕ,

– 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.

Τροπολογία 1

Θέση του Συμβουλίου
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο νέος ορισμός της σύμβασης που 
συνάπτεται εξ αποστάσεως πρέπει να

(12) Ο νέος ορισμός της σύμβασης που 
συνάπτεται εξ αποστάσεως πρέπει να 

                                               
1 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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καλύπτει όλες τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι συμβάσεις πωλήσεων και 
παροχής υπηρεσιών συνάπτονται 
αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ενός ή 
περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως (όπως π.χ. παραγγελία με 
ταχυδρομείο, διαδίκτυο, τηλέφωνο ή φαξ). 
Ο ορισμός αυτός αναμένεται να 
δημιουργήσει ισότιμους όρους για όλους 
τους εμπόρους που πωλούν εξ 
αποστάσεως. Αναμένεται επίσης να 
βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου σε 
σύγκριση με τον τρέχοντα ορισμό, που 
απαιτεί την παρουσία οργανωμένου 
συστήματος πώλησης εξ αποστάσεως 
που διαχειρίζεται ο έμπορος έως τη 
σύναψη της σύμβασης.

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες οι συμβάσεις για την παράδοση 
εμπορεύματος ή την παροχή υπηρεσίας 
συνάπτονται χωρίς την ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία των μερών και 
αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ενός ή 
περισσότερων μέσων επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως (όπως π.χ. παραγγελία με 
ταχυδρομείο, διαδίκτυο, τηλέφωνο ή φαξ). 
Ο ορισμός αυτός αναμένεται να 
δημιουργήσει ισότιμους όρους για όλους 
τους εμπόρους που πωλούν εξ 
αποστάσεως.

Or. de

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

απλούστερος ορισμός της εξ αποστάσεως 
σύμβασης αναμένεται να βελτιώσει την 
ασφάλεια δικαίου και να τους προστατεύει 
από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Or. de

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 4
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(17) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν 
δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες πριν 
από τη σύναψη μιας εξ αποστάσεως 
σύμβασης ή σύμβασης εκτός εμπορικών 
καταστημάτων. 
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προφανείς από το συγκεκριμένο πλαίσιο.

Or. de

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(22) Καθώς στην περίπτωση των εξ 
αποστάσεως πωλήσεων ο καταναλωτής 
δεν είναι σε θέση να δει το προϊόν πριν από 
τη σύναψη της σύμβασης πρέπει να έχει 
δικαίωμα υπαναχώρησης, ούτως ώστε να
μπορεί έως τη λήξη της προθεσμίας 
υπαναχώρησης και λαμβάνοντας υπόψη 
τις αρχές της καλής πίστης να
διαπιστώνει και να εξετάζει τη φύση και 
τη λειτουργία του εμπορεύματος.
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Or. de

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
δικαίου, κρίνεται σκόπιμο ότι ο 
κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 
1182/71 του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 
1971, περί καθορισμού των κανόνων που 
εφαρμόζονται στις προθεσμίες, 
ημερομηνίες και διορίες1 να εφαρμόζεται 
στον υπολογισμό των περιόδων που 
περιέχονται στην παρούσα οδηγία. 
Συνεπώς, όλες οι περίοδοι που 
περιέχονται στην παρούσα οδηγία πρέπει 
να νοείται ότι εκφράζονται σε 
ημερολογιακές ημέρες.

διαγράφεται

1 ΕΕ L 124 της 8.6.1971, σ. 1.

Or. de

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του 
όταν έχει παραδώσει τα προϊόντα έχει 
παράσχει πλήρως τις υπηρεσίες που 
παρήγγειλε ο καταναλωτής, ή στην 
περίπτωση συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών αορίστου χρόνου, έχει αρχίσει 
την παροχή της υπηρεσίας που προβλέπει 
η σύμβαση.

Or. de

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

έμπορος πρέπει να επιστρέψει όλα τα ποσά 
που έλαβε από τον καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
καλύπτουν τις δαπάνες που επιβαρύνουν 
τον έμπορο για την παράδοση των 
προϊόντων στον καταναλωτή, 
εξαιρουμένων δαπανών για παραδόσεις 
ταχείας επίδοσης κατόπιν ρητής 
επιθυμίας του καταναλωτή.

Or. de

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PR\819980EL.doc 13/116 PE442.789v01-00

EL

δαπάνη για μια τέτοια υπηρεσία. με καμία δαπάνη για μια τέτοια υπηρεσία.

Or. de

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(33) Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες 
εξαιρέσεις από το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, όπως σε περιπτώσεις όπου 
το δικαίωμα υπαναχώρησης θα ήταν 
απρόσφορο δεδομένης της φύσης του 
προϊόντος και η άσκηση του δικαιώματος 
υπαναχώρησης θα συνιστούσε αθέμιτο 
μειονέκτημα για τον έμπορο. Αυτό ισχύει
ιδίως για είδη διατροφής και άλλα 
ευαίσθητα ή αλλοιώσιμα από άποψη 
υγιεινής προϊόντα, παραδείγματος χάρη 
για κρασί που παραδόθηκε πολύ χρόνο 
μετά τη σύναψη της σύμβασης 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όταν η αξία 
εξαρτάται από διακυμάνσεις στην αγορά
(vin en primeur).

Or. de

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Περαιτέρω, σε περίπτωση εξ 
αποστάσεως συμβάσεων για την παροχή 
υπηρεσιών, για τις οποίες η εκτέλεση 
αρχίζει κατά τη διάρκεια της περιόδου 
υπαναχώρησης (π.χ. αρχεία δεδομένων που 
τηλεφορτώνονται από την καταναλωτή 
κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου), 
θα ήταν άδικο να επιτραπεί στον 
καταναλωτή να υπαναχωρήσει αφότου η 

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

θα ήταν άδικο να επιτραπεί στον 
καταναλωτή να υπαναχωρήσει αφότου η 
υπηρεσία έχει παρασχεθεί στον 
καταναλωτή πλήρως ή εν μέρει. Συνεπώς, 
ο καταναλωτής πρέπει να χάνει το 
δικαίωμα υπαναχώρησης, όταν αρχίζει η 
εκτέλεση με την προηγούμενη ρητή 
συμφωνία του.

Or. de

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Με σκοπό την απλούστευση και την 
ασφάλεια δικαίου, το δικαίωμα 
υπαναχώρησης πρέπει να εφαρμόζεται σε 
όλα τα είδη συμβάσεων εκτός εμπορικών 
καταστημάτων, εκτός από εκείνες που 
συνάπτονται στο πλαίσιο αυστηρά 
καθορισμένων συνθηκών οι οποίες 
μπορούν εύκολα να αποδειχθούν. 
Συνεπώς, δεν πρέπει να εφαρμόζεται 
δικαίωμα υπαναχώρησης για επείγουσες 
επιδιορθώσεις στην κατοικία του 
καταναλωτή για τις οποίες αυτό το 
δικαίωμα υπαναχώρησης θα ήταν 
ασύμβατο με την επείγουσα κατάσταση 
καθώς και για συστήματα παράδοσης 
στο σπίτι από σούπερ-μάρκετ που 
επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
επιλέξουν τρόφιμα, ποτά και άλλα 
προϊόντα που προορίζονται για τρέχουσα 
κατανάλωση σ’ ένα νοικοκυριό μέσω του 
δικτυακού τόπου του σουπερμάρκετ και 
να τα παραλαμβάνουν στο σπίτι τους. 
Πρόκειται για εμπορεύματα, τα οποία δεν 
είναι ακριβά και αγοράζονται τακτικά 
από τους καταναλωτές για καθημερινή 
κατανάλωση ή καθημερινή χρήση στο 
νοικοκυριό τους και, συνεπώς, δεν πρέπει 
να αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος 
υπαναχώρησης. Οι κύριες δυσκολίες που 

(37) Με σκοπό την απλούστευση και την 
ασφάλεια δικαίου, το δικαίωμα 
υπαναχώρησης πρέπει να εφαρμόζεται σε 
όλα τα είδη συμβάσεων εξ αποστάσεως 
και συμβάσεων που συνάπτονται εκτός 
εμπορικών καταστημάτων, εκτός από 
εκείνες που συνάπτονται στο πλαίσιο 
αυστηρά καθορισμένων συνθηκών οι 
οποίες μπορούν εύκολα να αποδειχθούν. 
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αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και η 
κύρια πηγή διαφωνιών με τους εμπόρους 
είναι σχετικά με την παράδοση των 
προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
προϊόντων που χάνονται ή υφίστανται 
βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, 
και την καθυστερημένη και μερική 
παράδοση. Συνεπώς, κρίνεται κατάλληλο 
να αποσαφηνιστούν και να εναρμονιστούν 
οι εθνικοί κανόνες σχετικά με την 
παράδοση και τη μετάθεση του κινδύνου.

(Για την τέταρτη περίοδο της αιτολογικής σκέψης 37 βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 
37α)

Or. de

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37a) 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.

(Βλ. τροπολογία στην τέταρτη περίοδο της αιτιολογικής σκέψης 37· το κείμενο κατά τ’ άλλα 
είναι ελαφρά τροποποιημένο.)

Or. de

Τροπολογία 17
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 έχει αξίωση επιστροφής 
των καταβληθέντων ποσών εντός επτά 
ημερών από την υπαναχώρηση. Τα κράτη 
μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εκδίδουν ή να διατηρούν σε ισχύ 
νομοθετικές διατάξεις εσωτερικού 
δικαίου σχετικά με άλλα μέσα έννομης 
προστασίας σε περίπτωση μη παράδοσης 
εντός της προθεσμίας που έθεσε ο 
καταναλωτής προκειμένου να 
εξασφαλίζεται ένα υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή.

Or. de

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 

(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 
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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. 

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.

Or. de

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39a) Σε περίπτωση έλλειψης 
συμμόρφωσης ενός εμπορεύματος προς 
τους όρους της σύμβασης ο καταναλωτής 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να ζητεί τη 
δωρεάν αποκατάσταση της έλλειψης 
συμμόρφωσης του εμπορεύματος, 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.

Or. de

Τροπολογία 20
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(40) Ο καταναλωτής, κατ' αρχάς, πρέπει
να μπορεί να απαιτήσει από τον πωλητή 
την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση 
των εμπορευμάτων, 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.

Or. de

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(41) Ο καταναλωτής δεν πρέπει να 
επιβαρυνθεί καθόλου για την επανόρθωση 
της έλλειψης συμμόρφωσης, 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.
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Περαιτέρω, ο καταναλωτής δεν πρέπει να 
αποζημιώσει τον έμπορο για τη χρήση 
ελαττωματικών προϊόντων.

Or. de

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(42) Ο καταναλωτής πρέπει να έχει 
δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα κάποια από 
τις διαθέσιμες επανορθώσεις όταν δεν έχει 
αξίωση για επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση. Τα κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα να εκδώσουν ή να 
διατηρήσουν σε ισχύ νομοθετικές 
διατάξεις εσωτερικού δικαίου σχετικά με 
την ελεύθερη επιλογή των δυνατοτήτων 
επανόρθωσης σε περίπτωση έλλειψης 
συμμόρφωσης προς τους όρους της 
σύμβασης, προκειμένου να εξασφαλίσουν 
ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών. Τα μέτρα αυτά για την 
προστασία του καταναλωτή πρέπει 
ωστόσο να είναι απολύτως απαραίτητα, 
ανάλογα και αποτελεσματικά.

Or. de

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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
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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.

Or. de

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de
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Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(43) Η οδηγία 1999/44/ΕΚ επέτρεπε στα 
κράτη μέλη να ορίσουν περίοδο 
τουλάχιστον δύο μηνών κατά τη διάρκεια 
της οποίας ο καταναλωτής έπρεπε να 
ενημερώσει τον έμπορο για τυχόν έλλειψη 
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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de
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Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(47) Οι καταναλωτικές συμβάσεις πρέπει 
να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα και να είναι ευανάγνωστες. Οι 
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 ρήτρες (π.χ. στο δικτυακό 
τόπο του εμπόρου όσον αφορά τις εξ 
αποστάσεως συμβάσεις) ή επισυνάπτοντας 
τις ρήτρες στο έντυπο της σύμβασης (όσον 
αφορά τις συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος). Ο έμπορος πρέπει να ζητά 
τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή για 
τυχόν πληρωμές επιπλέον της αμοιβής για 
την κύρια συμβατική υποχρέωση του 
εμπόρου. Η συναίνεση που λαμβάνεται με 
τη χρησιμοποίηση συστημάτων 
αποποίησης (opt-out), όπως π.χ. με 
προσημειωμένα τετραγωνίδια online 
πρέπει να απαγορεύεται.

Or. de

Τροπολογία 28
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 50

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(50) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 
δικαίου και να βελτιωθεί η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, η οδηγία πρέπει να 
περιέχει δύο 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.

Or. de

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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 
Επιτροπή1.

διαγράφεται
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1ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.

Or. de

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται
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αποδείξει το αντίθετο.

Or. de

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(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.

Or. de

Τροπολογία 33
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 61 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 63

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2a) «εμπόρευμα»: κάθε υλικό κινητό 
αντικείμενο πλην:

a) αντικειμένων που πωλούνται στο
πλαίσιο μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης 
ή άλλων δικαστικών μέτρων,

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

γ) ηλεκτρικής ενέργειας·

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 2, παράγραφος 4· το κείμενο κατά τ’ άλλα έχει ελαφρά
τροποποιηθεί.)

Or. de
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Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) "εμπόρευμα κατασκευασμένο 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
πελάτη" κάθε εμπόρευμα το οποίο δεν
είναι προκατασκευασμένο και η 
ολοκλήρωση του οποίου υπόκειται στην 
ατομική επιλογή ή απόφαση του πελάτη·

Or. de

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(3) «σύμβαση πώλησης»: κάθε σύμβαση
σύμφωνα με την οποία ένας έμπορος 
παρέχει σε έναν καταναλωτή την 
κυριότητα σε εμπορεύματα ή 
αναλαμβάνει να παράσχει την κυριότητα 
σε εμπορεύματα είτε αμέσως μετά τη 
σύναψη της σύμβασης ή σε μελλοντική 
χρονική περίοδο και σύμφωνα με την 
οποία ο καταναλωτής δεσμεύεται να 
καταβάλλει τη σχετική τιμή. Ως 
συμβάσεις πώλησης νοοούνται στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας και οι 
συμβάσεις σχετικά με την παράδοση 
εμπορευμάτων που πρόκειται να 
κατασκευαστούν ή να παραχθούν·

(Για την τρίτη περίοδο του άρθρου 2, παράγραφος 3, βλ. τροπολογία στο άρθρο 21, 
παράγραφος 2· το κείμενο κατά τ’ άλλα έχει ελαφρά τροποποιηθεί.

Or. de

Τροπολογία 39
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

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

γ) ηλεκτρικής ενέργειας·
(Βλ. τροπολογία στο άρθρο  2, παράγραφος 2a)

Or. de

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(5) «σύμβαση παροχής υπηρεσιών»: κάθε 
σύμβαση με την οποία προβλέπεται η 
υποχρέωση να παρέχεται υπηρεσία από 
τον έμπορο στον καταναλωτή·

Or. de

Τροπολογία 41
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) "μικτή σύμβαση" κάθε σύμβαση η
οποία περιλαμβάνει στοιχεία τόσο μιας 
σύμβασης πώλησης όσο και μιας 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών·

Or. de

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) «μέσo επικοινωνίας εξ αποστάσεως»: 
κάθε μέσο το οποίο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη 

διαγράφεται
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και ταυτόχρονη παρουσία του 
προμηθευτή και του καταναλωτή, για τη 
σύναψη σύμβασης μεταξύ τους·

Or. de

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) «σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος»:

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

α) κάθε σύμβαση πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών που συνάπτεται εκτός 
εμπορικού καταστήματος με ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία του εμπόρου και του 
καταναλωτή ή κάθε σύμβαση πώλησης ή 
παροχής υπηρεσιών για την οποία έγινε 
προσφορά από τον καταναλωτή κάτω 
από τις ίδιες συνθήκες ή

α) που συνάπτεται εκτός εμπορικού 
καταστήματος με ταυτόχρονη φυσική 
παρουσία του εμπόρου και του 
καταναλωτή ή κάθε σύμβαση πώλησης ή 
παροχής υπηρεσιών για την οποία έγινε 
προσφορά από τον καταναλωτή κάτω από 
τις ίδιες συνθήκες, 

aa) που συνάπτεται εκτός εμπορικού 
καταστήματος για την οποία έγινε 
προσφορά από τον καταναλωτή με 
ταυτόχρονη φυσική παρουσία του 
εμπόρου ή

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

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

Or. de

Τροπολογία 45



PE442.789v01-00 32/116 PR\819980EL.doc

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) «δημόσιος πλειστηριασμός»: μέθοδος 
πώλησης κατά την οποία τα εμπορεύματα 
προσφέρονται από τον έμπορο σε 
καταναλωτές οι οποίοι συμμετέχουν ή 
έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν 
στον πλειστηριασμό οι ίδιοι, μέσω 
ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών 
που διεξάγεται από έναν εκπλειστηριαστή 
και όπου ο πλειοδότης δεσμεύεται να
αγοράσει τα εμπορεύματα·

(16) «δημόσιος πλειστηριασμός»: μέθοδος 
πώλησης κατά την οποία ένα εμπόρευμα ή 
μία υπηρεσία προσφέρεται από τον 
έμπορο σε καταναλωτές κατά τη διάρκεια 
εκδήλωσης στην οποία είναι προσβάσιμη 
η φυσική παρουσία του κοινού, μέσω 
ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών 
που διεξάγεται από έναν τρίτο (τον
εκπλειστηριαστή) κατόπιν αμοιβής σ' ένα 
πλειστηριασμό αυξανόμενων τιμών 
κατακυρώνεται το εμπόρευμα ή η 
υπηρεσία στον καταναλωτή που 
πλειοδοτεί και σ' έναν πλειστηριασμό 
μειούμενων τιμών κατακυρώνεται το 
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εμπόρευμα ή η παροχή στον καταναλωτή 
ο οποίος είναι ο πρώτος που δηλώνει 
αμέσως ότι θα αγοράσει το εμπόρευμα ή 
την υπηρεσία στην αναφερόμενη τιμή·

Or. de

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) «συνδεδεμένη σύμβαση»: μια 
σύμβαση με την οποία ο καταναλωτής 
αποκτά εμπορεύματα ή υπηρεσίες και η 
οποία αποτελεί ενιαία εμπορική πράξη με 
εξ αποστάσεως σύμβαση ή με σύμβαση 
εκτός εμπορικού καταστήματος και αυτά 
τα εμπορεύματα ή οι υπηρεσίες παρέχονται 
από τον έμπορο ή από ένα τρίτο μέρος με 
βάση μια ρύθμιση μεταξύ του εν λόγω 
τρίτου μέρους και του εμπόρου. Μια 
ενιαία εμπορική πράξη υπάρχει όταν το 
εμπόρευμα ή η υπηρεσία που απορρέει 
από τη συναφή σύμβαση προορίζεται για 
την εκτέλεση της άλλης σύμβασης ή για 
τη χρησιμοποίηση του εμπορεύματος ή 
της υπηρεσίας που προβλέπει η άλλη 
σύμβαση.

Or. de

Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 α (νέο)
Οδηγία 2002/65/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 2α
Τροποποίηση της οδηγίας 2002/65/EΚ

Να διατυπωθεί το άρθρο 2 στοιχείο a της 
Οδηγίας 2002/65/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με την 
εξ αποστάσεως εμπορία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς 
τους καταναλωτές ως εξής1:
"a) «σύμβαση εξ αποστάσεως»: κάθε 
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σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας η 
οποία συνάπτεται μεταξύ ενός εμπόρου 
και ενός καταναλωτή, στο πλαίσιο
οργανωμένου συστήματος εξ αποστάσεως 
πώλησης ή παροχής υπηρεσιών, χωρίς 
την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του 
εμπόρου και του καταναλωτή κατά τη 
σύναψη της σύμβασης αλλά με την 
αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων 
μέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως"·
1 ΕΕ. L 271 της 9.10.2002, σ. 16.

Or. de

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται, βάσει 
των όρων και στο βαθμό που ορίζεται στις 
διατάξεις της, σε συμβάσεις για την 
παράδοση εμπορεύματος ή την παροχή
υπηρεσιών που συνάπτονται μεταξύ του 
εμπόρου και του καταναλωτή.

Or. de

Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο 
σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες όσον 
αφορά ορισμένες συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος όπως 
προβλέπεται από τα άρθρα 8 έως 20, 
καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 30 έως 39, και 
γενικές διατάξεις, όπως προβλέπεται στα 

διαγράφεται
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άρθρα 40 έως 46, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 4 σχετικά με την πλήρη 
εναρμόνιση.

Or. de

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μόνο τα άρθρα 30 έως 39 σχετικά με 
τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον 
αφορά καταχρηστικές συμβατικές 
ρήτρες, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 
σχετικά με την πλήρη εναρμόνιση 
εφαρμόζονται σε συμβάσεις οι οποίες 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και 
της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου2.

διαγράφεται

1 EE L 280 της 29.10.1994, σ. 83.
2 ΕΕ L 158 της 23.6.1990, σ. 59.

Or. de

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα άρθρα 5, 7, 9 και 11 δεν θίγουν τις 
διατάξεις σχετικά με τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης που περιέχονται στην οδηγία 
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 και 
στην οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.

διαγράφεται

1 ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.
2 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
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Or. de

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Artikel 4 – Titel

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πλήρης εναρμόνιση Στοχοθετημένη πλήρης εναρμόνιση

Or. de

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά 
στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη δεν 
μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν στο 
εθνικό τους δίκαιο διατάξεις που 
παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται 
στην παρούσα οδηγία. Τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείμενο 
των εθνικών νομοθετικών τους διατάξεων
που αποκλίνουν.

Or. de

Τροπολογία 60

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για 
τις διατάξεις του Κεφαλαίου II όσον 
αφορά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και 
τις συμβάσεις που συνάπτονται εκτός 
εμπορικών καταστημάτων που 
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εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
Κεφαλαίου II σύμφωνα με το άρθρο 4β.

Or. de

Τροπολογία 61

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για 
τις διατάξεις του Κεφαλαίου IV όσον 
αφορά συμβάσεις που εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου IV
σύμφωνα με το άρθρο 21.

Or. de

Τροπολογία 62

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Το  παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται για 
τις διατάξεις του Κεφαλαίου V όσον 
αφορά συμβάσεις που εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου V 
σύμφωνα με το άρθρο 30.

Or. de

Τροπολογία 63

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4a
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Προθεσμίες, Ημερομηνίες και Διορίες

Ο Κανονισμός (ΕΟΚ, Euratom) αριθ. 
1182/71 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 
1971 περί καθορισμού των κανόνων που 
εφαρμόζονται στις προθεσμίες, 
ημερομηνίες και διορίες πρέπει να 
εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των 
προθεσμιών που αναφέρονται στην 
παρούσα οδηγία. 

Or. de

Τροπολογία 64

Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο II – Tίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες για τον καταναλωτή Πληροφορίες για τον καταναλωτή και 
δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ 

αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος

Or. de

Τροπολογία 65

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4β – Τίτλος και παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4β

Πεδίο εφαρμογής

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

Or. de
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Τροπολογία 66

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4β – Παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται 
για εξ αποστάσεως συμβάσεις  και 
συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος,

a) που αφορούν δικαιώματα επί
ακινήτων, εξαιρουμένων συμβάσεων για 
τη μίσθωσή τους ή για έργα που 
σχετίζονται με τα ακίνητα·

β) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
ή των Οδηγιών 2002/65/EΚ, 2002/83/EΚ, 
2008/48/EΚ ή 2008/122/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.

Or. de

Τροπολογία 67

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4β – Παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται 
για εξ αποστάσεως συμβάσεις,

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

β) πως συνάπτονται με φορείς 
τηλεπικοινωνιών λόγω της 
χρησιμοποίησης των δημόσιων 
τηλεφωνικών θαλάμων, εφόσον αφορούν 
τη χρήση τους.
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Or. de

Τροπολογία 68

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4β – Παράγραφος 4 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα άρθρα 12 έως 19 δεν εφαρμόζονται 
σε εξ αποστάσεως συμβάσεις για την 
παροχή υπηρεσιών στους τομείς της
στέγασης, της μεταφοράς, της ενοικίασης 
αυτοκινήτων, της εστίασης ή της
αναψυχής εφόσον οι εν λόγω συμβάσεις 
προβλέπουν συγκεκριμένη ημερομηνία ή 
περίοδο εκτέλεσης.

Or. de

Τροπολογία 69

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – Tίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικές απαιτήσεις ενημέρωσης Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ 
αποστάσεως και συμβάσεις εκτός 

εμπορικού καταστήματος

Or. de

Τροπολογία 70

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε 
σύμβασης πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών, ο έμπορος παρέχει στον 

1. Ο έμπορος ή ενδεχομένως το άτομο εξ
ονόματος ή για λογαριασμό του οποίου 
ενεργεί, παρέχει στον καταναλωτή
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καταναλωτή τις ακόλουθες πληροφορίες,
εάν δεν είναι ήδη εμφανείς από το 
συγκεκριμένο πλαίσιο:

εγκαίρως για τη σύναψη σύμβασης εξ 
αποστάσεως και σύμβασης εκτός 
εμπορικού καταστήματος τις ακόλουθες 
πληροφορίες, με σαφή και κατανοητό 
τρόπο και τηρώντας τις αρχές της καλής 
πίστης:

Or. de

Τροπολογία 71

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τα κύρια χαρακτηριστικά του,
εμπορεύματος ή της υπηρεσίας στο βαθμό 
που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και 
το εμπόρευμα ή την υπηρεσία·

Or. de

Τροπολογία 72

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) την ταυτότητα του εμπόρου, λόγου χάρη 
την εμπορική επωνυμία του·

Or. de

Τροπολογία 73
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο βα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 74

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 75

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την ύπαρξη δικαιώματος 
υπαναχώρησης, όπου ενδείκνυται·

ε) εφόσον υπάρχει δικαίωμα 
υπαναχώρησης, η προθεσμία και η 
διαδικασία για την άσκηση αυτού του 
δικαιώματος· ο έμπορος μπορεί προς τον 
σκοπό αυτό να χρησιμοποιεί το υπόδειγμα 
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οδηγιών υπαναχώρησης και το υπόδειγμα 
εντύπου υπαναχώρησης σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, Μέρη Α και Β ή άλλη σαφή 
δήλωση·

Or. de

Τροπολογία 76

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 77

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ α) τη δυνατότητα φιλικής διευθέτησης 
διαφορών, όπου ενδείκνυται.

Or. de

Τροπολογία 78

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στην περίπτωση δημόσιου 
πλειστηριασμού, οι πληροφορίες στην 
παράγραφο 1 στοιχεία β και βα) ενδέχεται 
να αντικατασταθούν από τα σχετικά 
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εκπλειστηριαστή. στοιχεία του εκπλειστηριαστή.

Or. de

Τροπολογία 79

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. τα κράτη μέλη δεν προβλέπουν 
περαιτέρω διατυπώσεις για το υπόδειγμα 
οδηγιών υπαναχώρησης σύμφωνα με το 
Παράρτημα Ι, Μέρος Α.

Or. de

Τροπολογία 80

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα της σύμβασης εξ αποστάσεως και 
της σύμβασης εκτός εμπορικού 
καταστήματος.

Or. de

Τροπολογία 81

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Σε περίπτωση που οι διατάξεις του 
παρόντος άρθρου αντιβαίνουν σε άλλες 
νομοθετικές διατάξεις της Ένωσης που 
διέπουν υποχρεώσεις ενημέρωσης σε 
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ειδικές συμβάσεις, οι τελευταίες διατάξεις 
προέχουν και διέπουν τις ειδικές αυτές 
συμβάσεις.

Or. de

Τροπολογία 82

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Όσον αφορά συμβάσεις εξ 
αποστάσεως και συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος που 
σχετίζονται με τους τομείς των ακινήτων, 
των μεταφορών, των δημοσίων 
οικονομικών, της υγείας και των 
κοινωνικών υπηρεσιών, τα κράτη μέλη 
μπορούν να θεσπίζουν ή να διατηρούν 
πρόσθετες υποχρεώσεις ενημέρωσης.

Or. de

Τροπολογία 83

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
ή να διατηρούν πρόσθετες υποχρεώσεις 
ενημέρωσης για όλες τις συμβάσεις εξ 
αποστάσεως και τις συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος για την παροχή 
υπηρεσιών ως προς τις οποίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 22, παράγραφος 5 της 
Οδηγίας 2006/123/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με 
υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά1

προβλέπονται πρόσθετες υποχρεώσεις 
παροχής πληροφοριών για παρόχους οι 
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οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός 
τους.
1  ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 36.

Or. de

Τροπολογία 84

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Το βάρος των αποδείξεων για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
ενημέρωσης που αναφέρονται στο παρόν 
κεφάλαιο βαρύνει τον έμπορο.

Or. de

Τροπολογία 85

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 86
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 διαγράφεται

Ειδικές απαιτήσεις ενημέρωσης για 
μεσάζοντες

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

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

3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε 
δημόσιους πλειστηριασμούς.

Or. de

Τροπολογία 87

Πρόταση οδηγίας
Kεφάλαιο III – Tίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενημέρωση του καταναλωτή και 
δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ 

αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 88
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 διαγράφεται

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

Or. de

Τροπολογία 89

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 διαγράφεται

Απαιτήσεις ενημέρωσης για συμβάσεις εξ 
αποστάσεως και συμβάσεις εκτός 

εμπορικού καταστήματος
Όσον αφορά τις συμβάσεις εξ 
αποστάσεως ή τις συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος, ο έμπορος 
παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, οι 
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
της σύμβασης:
a) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 5 και 7 και, κατά παρέκκλιση από 
το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ), τις 
ρυθμίσεις για την πληρωμή, την 
παράδοση και τις επιδόσεις σε όλες τις 
περιπτώσεις·

β) όταν εφαρμόζεται το δικαίωμα 
υπαναχώρησης, τους όρους και τις 
διαδικασίες για την άσκηση του 
δικαιώματος αυτού σύμφωνα με το 
παράρτημα Ι·
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γ) εάν διαφέρει από τη γεωγραφική του 
διεύθυνση, τη γεωγραφική διεύθυνση της 
εμπορικής έδρας του εμπόρου (και, όπου 
ενδείκνυται, τη διεύθυνση του εμπόρου 
για λογαριασμό του οποίου ενεργεί), όπου 
ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνει 
τυχόν παράπονά του·
δ) την ύπαρξη κωδίκων δεοντολογίας και 
τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να 
αποκτηθούν, όπου ενδείκνυται·
ε) τη δυνατότητα να προσφύγει σε φιλική 
διευθέτηση της διαφοράς, όπου 
ενδείκνυται·
στ) ότι η σύμβαση θα συναφθεί με έμπορο 
και, συνεπώς, ότι ο καταναλωτής θα 
επωφεληθεί από την προστασία που 
παρέχεται από την παρούσα οδηγία.

Or. de

Τροπολογία 90

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – Tίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος

Τυπικές απαιτήσεις για την εκπλήρωση 
υποχρεώσεων ενημέρωσης σε συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος

Or. de

Τροπολογία 91

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος, οι πληροφορίες 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρέχονται 
στο έντυπο παραγγελίας σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα και είναι 

1. Όσον αφορά τις συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος, οι πληροφορίες 
που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρέχονται
εγκαίρως για τη σύναψη της σύμβασης
στο έγγραφο της σύμβασης ή σε άλλο 
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ευανάγνωστες. Το έντυπο παραγγελίας 
περιλαμβάνει το τυποποιημένο έντυπο 
υπαναχώρησης που ορίζεται στο 
παράρτημα I(B).

μόνιμο εναπόθεμα, εφόσον τούτο κρίνεται 
σκόπιμο ενόψει της φύσης της σύμβασης• 
σε απλή και κατανοητή γλώσσα και είναι 
ευανάγνωστες. 

Or. de

Τροπολογία 92

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μια σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος είναι έγκυρη, μόνον εάν ο 
καταναλωτής υπογράψει έντυπο 
παραγγελίας και, στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες το έντυπο παραγγελίας δεν 
είναι σε χαρτί, λαμβάνει αντίτυπο του 
εντύπου παραγγελίας σε άλλο σταθερό 
εναπόθεμα.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 93

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Τα κράτη μέλη δεν επιβάλλουν καμία 
τυπική απαίτηση πέραν εκείνων που 
προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Or. de

Τροπολογία 94
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – Tίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ 
αποστάσεως

Τυπικές απαιτήσεις για εκπλήρωση 
υποχρεώσεων ενημέρωσης σε συμβάσεις 
εξ αποστάσεως

Or. de

Τροπολογία 95

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όσον αφορά τις εξ αποστάσεως 
συμβάσεις, οι πληροφορίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 5 δίνονται ή 
καθίστανται διαθέσιμες στον καταναλωτή
εγκαίρως για τη σύναψη της σύμβασης σε 
απλή και κατανοητή γλώσσα και κατά 
τρόπο που να είναι ευανάγνωστες καθώς 
και με τρόπο κατάλληλο για το μέσο της 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως που 
χρησιμοποιείται.

Or. de

Τροπολογία 96

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η σύμβαση συνάπτεται με μέσο το 
οποίο παρέχει περιορισμένο χώρο ή χρόνο 
για την απεικόνιση των πληροφοριών, ο 
έμπορος παρέχει τουλάχιστον τις 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη 
συνολική τιμή όπως αναφέρεται στα άρθρα 

3. Εάν η σύμβαση συνάπτεται με μέσο το 
οποίο παρέχει περιορισμένο χώρο ή χρόνο 
για την απεικόνιση των πληροφοριών, ο 
έμπορος παρέχει τουλάχιστον τις 
πληροφορίες σχετικά με τα κύρια 
χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη 
συνολική τιμή όπως αναφέρεται στα άρθρα 



PE442.789v01-00 54/116 PR\819980EL.doc

EL

5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) σχετικά 
με το εν λόγω συγκεκριμένο μέσο πριν από 
τη σύναψη αυτής της σύμβασης. Οι λοιπές 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 
5 και 7 παρέχονται από τον έμπορο στον 
καταναλωτή κατά κατάλληλο τρόπο 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

5 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ) σχετικά 
με το εν λόγω συγκεκριμένο μέσο πριν από 
τη σύναψη αυτής της σύμβασης. Οι λοιπές 
πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
5 παρέχονται από τον έμπορο στον 
καταναλωτή κατά κατάλληλο τρόπο 
σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Or. de

Τροπολογία 97

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Ο καταναλωτής λαμβάνει επιβεβαίωση 
του συνόλου των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο άρθρο 5, σε σταθερό 
εναπόθεμα, σε εύλογο χρονικό διάστημα 
μετά τη σύναψη κάθε εξ αποστάσεως 
σύμβασης και το αργότερο κατά τη στιγμή 
της παράδοσης των προϊόντων ή όταν έχει 
αρχίσει η εκτέλεση της υπηρεσίας, εκτός 
εάν οι πληροφορίες έχουν δοθεί στον 
καταναλωτή πριν από τη σύναψη 
οποιασδήποτε εξ αποστάσεως σύμβασης 
σε σταθερό εναπόθεμα.

Or. de

Τροπολογία 98

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση σύμβασης εκτός 
εμπορικού καταστήματος, η προθεσμία 
υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα 
κατά την οποία ο καταναλωτής υπογράφει 
το έντυπο παραγγελίας ή, σε περιπτώσεις 
όπου το έγγραφο παραγγελίας δεν είναι σε 

2. Στην περίπτωση σύμβασης εξ 
αποστάσεως ή σύμβασης εκτός εμπορικού 
καταστήματος, για την προμήθεια 
εμπορευμάτων, η προθεσμία 
υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα 
κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο 
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χαρτί, όταν ο καταναλωτής λαμβάνει το 
αντίγραφο του εντύπου παραγγελίας σε 
σταθερό εναπόθεμα.

μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, 
διαφορετικό από το μεταφορέα, αποκτά 
την κατοχή των προϊόντων που 
παραγγέλθηκαν.

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

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

 Σε περίπτωση παράδοσης εμπορευμάτων 
σε πολλές παρτίδες ή τεμάχια η 
προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από 
την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής
ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύει, 
διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά 
την κατοχή της τελευταίας παρτίδας ή 
του τελευταίου τεμαχίου.

(Για το άρθρο 12, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, βλ. τροπολογία στο άρθρο 12, παράγραφος 2a)

Or. de

Τροπολογία 99

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στην περίπτωση εξ αποστάσεως 
σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών, η 
προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει από 
την ημέρα της σύναψης της σύμβασης.

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 12, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο· το κείμενο κατά τ’ άλλα έχει 
ελαφρά τροποποιηθεί.)

Or. de

Τροπολογία 100
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Σε περίπτωση σύμβασης εκτός 
εμπορικού καταστήματος για την παροχή 
υπηρεσιών, η προθεσμία υπαναχώρησης 
αρχίζει από την ημέρα κατά την οποία ο 
καταναλωτής λαμβάνει αντίγραφο του 
υπογεγραμμένου εγγράφου της σύμβασης 
σε σταθερό υπόθεμα.

Or. de

Τροπολογία 101

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε περίπτωση μικτής σύμβασης εξ 
αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος, η προθεσμία 
υπαναχώρησης αρχίζει από την ημέρα 
κατά την οποία ο καταναλωτής αποκτά 
την κατοχή των εμπορευμάτων και κατά 
την οποία έχει παρασχεθεί η υπηρεσία 
που περιλαμβάνει τη μικτή σύμβαση ή –
σε περίπτωση μακροπρόθεσμης παροχής 
υπηρεσίας – την ημέρα κατά την οποία 
άρχισε η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Or. de

Τροπολογία 102

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν ο έμπορος δεν έχει παράσχει στον 
καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά με το 

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

δικαίωμα υπαναχώρησης κατά παράβαση 
των άρθρων 5, παράγραφος 1, στοιχείο ε, 
10, παράγραφος 1 και 11, παράγραφος 4, η 
προθεσμία υπαναχώρησης λήγει ένα έτος
αφότου ο έμπορος έχει πλήρως εκτελέσει 
τις λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις του.

Or. de

Τροπολογία 103

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Σε περίπτωση συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών αορίστου χρόνου η προθεσμία 
υπαναχώρησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 αρχίζει από την ημέρα 
σύναψης της σύμβασης.

Or. de

Τροπολογία 104

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο καταναλωτής ενημερώνει τον έμπορο
πριν από τη λήξη της προθεσμίας 
υπαναχώρησης για την απόφασή του να 
υπαναχωρήσει σε σταθερό εναπόθεμα. 
Προς τον σκοπό αυτό, ο καταναλωτής 
μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε το 
υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης όπως 
ορίζεται στο παράρτημα I(B) ή άλλη σαφή
δήλωση.

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

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



PE442.789v01-00 58/116 PR\819980EL.doc

EL

Or. de

Τροπολογία 105

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Όσον αφορά συμβάσεις εξ αποστάσεως, 
ο έμπορος μπορεί, επιπλέον των 
δυνατοτήτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, να παράσχει την επιλογή 
στον καταναλωτή να αποστείλει το 
υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης 
σύμφωνα με το παράρτημα Ι μέρος Β ή 
τη δήλωση υπαναχώρησης του είτε μέσω 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να
συμπληρώσει και να υποβάλει 
ηλεκτρονικά το σχετικό έγγραφο σε
δικτυακό τόπο. Στην τελευταία αυτή
περίπτωση, ο έμπορος κοινοποιεί στον 
καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής 
αυτής της υπαναχώρησης με ηλεκτρονικό 
μήνυμα αμελλητί.

Or. de

Τροπολογία 106

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – σημεία α και β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

β) να συνάψουν σύμβαση εξ αποστάσεως 
ή σύμβαση εκτός εμπορικού 
καταστήματος σε περιπτώσεις που 
υποβλήθηκε προσφορά από τον 
καταναλωτή.
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Τροπολογία 107

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – Tίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις του εμπόρου σε περίπτωση 
υπαναχώρησης

Υποχρέωση επιστροφής των δαπανών εκ 
μέρους του εμπόρου σε περίπτωση 
υπαναχώρησης

Or. de

Τροπολογία 108

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 109

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής 
επιλέγει ρητά άλλη μορφή παράδοσης 
εκτός της συνήθους, ο έμπορος δεν 
υποχρεούται να επιστρέψει τις σχετικές 
πρόσφατες δαπάνες.

Or. de



PE442.789v01-00 60/116 PR\819980EL.doc

EL

Τροπολογία 110

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Όσον αφορά τις συμβάσεις εξ 
αποστάσεως και τις συμβάσεις εκτός 
εμπορικού καταστήματος για την 
παράδοση εμπορευμάτων ο έμπορος 
μπορεί να παρακρατήσει την επιστροφή 
μέχρι να λάβει ή να συλλέξει τα 
εμπορεύματα ή ο καταναλωτής να 
παράσχει αποδείξεις ότι επέστρεψε τα 
εμπορεύματα, ανάλογα με το ποια 
ημερομηνία είναι προγενέστερη, εκτός εάν 
ο έμπορος έχει προσφερθεί να συλλέξει ο 
ίδιος τα εμπορεύματα.

Or. de

Τροπολογία 111

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – Tίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε 
περίπτωση υπαναχώρησης

Υποχρεώσεις του καταναλωτή για την 
επιστροφή εμπορευμάτων σε περίπτωση 
υπαναχώρησης

Or. de

Τροπολογία 112

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όσον αφορά τις συμβάσεις πώλησης για 
τις οποίες η κατοχή των εμπορευμάτων 

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

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

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

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το 
άμεσο κόστος επιστροφής των 
εμπορευμάτων. Δεν επιβαρύνεται με τις 
δαπάνες αυτές εφόσον ο έμπορος έχει ήδη
συμφωνήσει να επιβαρυνθεί ο ίδιος με το 
εν λόγω κόστος ή εάν η τιμή των 
επιστρεφόμενων εμπορευμάτων 
υπερβαίνει τα 50 ευρώ.

Or. de

Τροπολογία 113

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν 
μείωση της αξίας των εμπορευμάτων ως 
αποτέλεσμα της διακίνησης πλην εκείνης 
που είναι αναγκαία για την αναγνώριση
της φύσης και της λειτουργίας των 
εμπορευμάτων. Δεν ευθύνεται για τη 
μείωση της αξίας όταν ο έμπορος δεν έχει 
παράσχει κοινοποίηση του δικαιώματος 
υπαναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 9
στοιχείο β). Όσον αφορά τις συμβάσεις 
παροχής υπηρεσιών που υπόκεινται στο 
δικαίωμα υπαναχώρησης, ο 
καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με το 

2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν 
μείωση της αξίας των εμπορευμάτων ως 
αποτέλεσμα της διακίνησης πλην εκείνης 
που είναι αναγκαία για τη  διαπίστωση της 
φύσης, της μορφής και του τρόπου
λειτουργίας των εμπορευμάτων. Δεν 
ευθύνεται για τη μείωση της αξίας όταν ο 
έμπορος δεν έχει παράσχει κοινοποίηση 
του δικαιώματος υπαναχώρησης σύμφωνα 
με το άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο ε. 
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κόστος για τις υπηρεσίες που 
εκτελέστηκαν, εν μέρει ή εν όλω, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης.

Or. de

Τροπολογία 114

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – Tίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος 
υπαναχώρησης σε δευτερεύουσες
συμβάσεις

Συνέπειες της άσκησης του δικαιώματος 
υπαναχώρησης σε συνδεδεμένες
συμβάσεις

Or. de

Τροπολογία 115

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 116
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 117

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 118

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) προμήθεια τροφίμων, ποτών ή άλλων 
ευαίσθητων από άποψη υγιεινής 
εμπορευμάτων των οποίων η συσκευασία 
έχει ήδη ανοιχθεί ή έχουν αποσφραγιστεί 
από τον καταναλωτή·

Or. de
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Τροπολογία 119

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – σημείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 120

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – σημείο γγ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γγ) συμβάσεις για τις οποίες ο 
καταναλωτής έχει ζητήσει από τον 
έμπορο να τον επισκεφτεί στην κατοικία 
του για να πραγματοποιήσει 
επιδιορθώσεις ή εργασίες συντήρησης·
εάν, στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος 
παρέχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που 
ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον 
καταναλωτή ή εμπορεύματα διαφορετικά 
από τα ανταλλακτικά που 
χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά 
την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή 
κατά την επιδιόρθωση, το δικαίωμα 
υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω 
πρόσθετες υπηρεσίες ή εμπορεύματα.
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Τροπολογία 121

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – σημείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 122

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 123

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – σημείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) συμβάσεις που συνήφθησαν σε 
πλειστηριασμό.

η) συμβάσεις που συνήφθησαν σε δημόσιο
πλειστηριασμό.
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Or. de

Τροπολογία 124

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

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

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

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

Or. de

Τροπολογία 125

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να 
συμφωνήσουν να μην εφαρμόσουν την 
παράγραφο 1.

Or. de

Τροπολογία 126

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – Tίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 20 διαγράφεται

Εξαιρούμενες συμβάσεις εξ αποστάσεως 
και συμβάσεις εκτός εμπορικού 

καταστήματος

1. Τα άρθρα 8 έως 19 δεν εφαρμόζονται 
σε εξ αποστάσεως συμβάσεις ή 
συμβάσεις εκτός εμπορικού 
καταστήματος.
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a) για την πώληση ακίνητης περιουσίας ή 
συνδεόμενες με άλλα δικαιώματα 
ακίνητης περιουσίας, πλην συμβάσεων 
ενοικίασης και εργασιών σχετικά με την 
ακίνητη περιουσία·

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

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

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

Or. de

Τροπολογία 127

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

a) ασφάλειες·

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

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

Τροπολογία 128

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 129

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πεδίο εφαρμογής 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.

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις 
συμβάσεις πώλησης. 

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

(Για το άρθρο 21, παράγραφος  2, βλ. τροπολογία στο άρθρο 2, παράγραφος 3, δεύτερη 



PE442.789v01-00 70/116 PR\819980EL.doc

EL

περίοδος)

Or. de

Τροπολογία 130

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 131

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το κεφάλαιο αυτό δεν ισχύει για 
μεταχειρισμένα εμπορεύματα που 
πωλούνται σε δημόσιο πλειστηριασμό σε
δημόσιους πλειστηριασμούς.

Or. de

Τροπολογία 132
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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
υπαναχώρησης από τη σύμβαση 
πώλησης. Τα δικαιώματα του 
καταναλωτή να ζητήσει αποζημίωση δεν 
θίγονται.

Or. de

Τροπολογία 133

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 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. 
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Or. de

Τροπολογία 134

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 135

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία 136

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία 137
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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 ως προς τα 
εμπορεύματα 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.

Or. de

Τροπολογία 138

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης 
προς τους όρους της σύμβασης, ο 
καταναλωτής έχει δικαίωμα:

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

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

β) για μείωση της τιμής, 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.

Or. de
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Τροπολογία 139

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Καταρχάς ο καταναλωτής μπορεί να 
ζητήσει από τον έμπορο την επιδιόρθωση
του προϊόντος ή την αντικατάσταση, 
εφόσον αυτό δεν είναι αδύνατο ή 
δυσανάλογο.

Or. de

Τροπολογία 140

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι δυνατότητες επανόρθωσης 
της παραγράφου 2 θεωρούνται 
δυσανάλογες όταν προκαλούν 
στον έμπορο δαπάνες, οι οποίες

a) ενόψει της αξίας που θα είχε το 
εμπόρευμα, εάν δεν υπήρχε έλλειψη 
συμμόρφωσης,

β) λαμβανομένης υπόψη της σημασίας 
της έλλειψης συμμόρφωσης
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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 καταναλωτή.

Or. de

Τροπολογία 141

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5β
ο καταναλωτής μπορεί να αξιώσει εύλογη 
μείωση του τιμήματος ή λύση της 
σύμβασης πώλησης, όταν υφίσταται μία 
από τις ακόλουθες καταστάσεις:

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

a) ο καταναλωτής δεν έχει αξίωση για 
επιδιόρθωση ή αντικατάσταση·

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

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

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

γ) ο έμπορος αποκατέστησε την έλλειψη 
συμμόρφωσης, προκαλώντας σημαντικό 
πρόβλημα στον καταναλωτή.
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δ) η ίδια βλάβη επανεμφανίστηκε 
περισσότερες από μία φορές εντός μικρής 
χρονικής περιόδου.

Or. de

Τροπολογία 142

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 καθώς και το σκοπό 
όπως που επιδίωκε ο καταναλωτής, όταν
απέκτησε τα εμπορεύματα, προβλέπεται 
στο άρθρο 24 παράγραφος 2 στοιχείο β).

Or. de

Τροπολογία 143

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 144
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 26 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Or. de

Τροπολογία 145

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 146
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Or. de

Τροπολογία 147

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία 148

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 149

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Or. de
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Τροπολογία 150

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – σημεία α, β και γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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,

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.

γ) ορίζεται, όταν ενδείκνυται, ότι η 
εμπορική εγγύηση δεν μπορεί να 
μεταφερθεί σε επακόλουθο αγοραστή.

Or. de

Τροπολογία 151

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις 
συμβατικές ρήτρες σε συμβάσεις μεταξύ 
εμπόρων και καταναλωτών που δεν 
αποτελούν αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης. Μία συμβατική ρήτρα 
θεωρείται ότι δεν αποτελεί αντικείμενο 
ατομικής διαπραγμάτευσης όταν 
συντάχθηκε εκ των προτέρων και ο 
καταναλωτής για το λόγο αυτό δεν 
μπόρεσε να επηρεάσει το περιεχόμενό της, 
ιδίως στο πλαίσιο μιας  προδιατυπωμένης 
τυποποιημένης σύμβασης.
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Τροπολογία 152

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Το γεγονός ότι ορισμένες πτυχές μιας 
συμβατικής ρήτρας ή μιας συγκεκριμένης 
ρήτρας αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης δεν αποκλείει την 
εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου , στην 
υπόλοιπη σύμβαση, εφόσον από τη 
συνολική αξιολόγηση προκύπτει ότι 
πρόκειται για μια προδιατυπωμένη 
τυποποιημένη σύμβαση.

Or. de

Τροπολογία 153

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε 
συμβατικές ρήτρες που αντικατοπτρίζουν
δεσμευτικές νομοθετικές ή κανονιστικές 
διατάξεις ή διατάξεις ή αρχές διεθνών 
συμβάσεων στις οποίες η Ένωση ή τα 
κράτη μέλη αποτελούν συμβαλλόμενο 
μέρος.

Or. de

Τροπολογία 154
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 155

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 31 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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.

Or. de

Τροπολογία 156

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Μία ρήτρα σύμβασης 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.
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Τροπολογία 157

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 34 και 
38, ο καταχρηστικός χαρακτήρας μιας 
συμβατικής ρήτρας κρίνεται, λαμβάνοντας 
υπόψη τη φύση των εμπορευμάτων ή 
υπηρεσιών 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.

Or. de

Τροπολογία 158

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Η εκτίμηση του καταχρηστικού 
χαρακτήρα των συμβατικών ρητρών δεν 
αφορά το κύριο αντικείμενο της σύμβασης
ούτε την επάρκεια μεταξύ της τιμής ή της 
αμοιβής και των εμπορευμάτων ή των 
υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
έμπορος συμμορφώνεται πλήρως με το 
άρθρο 31, παράγραφοι 1, 2 και 3.



PE442.789v01-00 84/116 PR\819980EL.doc

EL
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Τροπολογία 159

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 160

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 σύμφωνα με τα άρθρα 
39 παράγραφος 2 και 40.

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.

Or. de

Τροπολογία 161

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδώσουν 
ή να διατηρήσουν σε ισχύ διατάξεις 
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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.

Or. de

Τροπολογία 162

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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.

Or. de

Τροπολογία 163

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη μπορούν να εκδώσουν 
ή να διατηρήσουν σε ισχύ διατάξεις 
προκειμένου να κηρύξουν πρόσθετες 
συμβατικές ρήτρες ως ρήτρες ο 
καταχρηστικός χαρακτήρας των οποίων 
τεκμαίρεται. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να



PE442.789v01-00 86/116 PR\819980EL.doc

EL

είναι απολύτως απαραίτητες προκειμένου 
οι καταναλωτές να προστατεύονται με 
κατάλληλο τρόπο, αναλογικές και 
αποτελεσματικές.

Or. de

Τροπολογία 164

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 165

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 166
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 167

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Στα μέσα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 συμπεριλαμβάνονται και 
νομοθετικές διατάξεις, σύμφωνα με τις 
οποίες, 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.

Or. de

Τροπολογία 168
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 169

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Τα μέσα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 μπορεί λαμβανομένων 
υπόψη των εθνικών νομοθετικών 
διατάξεων να απευθύνονται ξεχωριστά ή
από κοινού, κατά μεγάλου αριθμού
εμπόρων από τον ίδιο οικονομικό κλάδο ή 
τις ενώσεις τους που χρησιμοποιούν ή 
συνιστούν τη χρήση των ίδιων γενικών 
συμβατικών ρητρών ή παρόμοιων ρητρών.

Or. de

Τροπολογία 170

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 39
Επανεξέταση των ρητρών στα 

παραρτήματα 2 και 3

διαγράφεται
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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.

Or. de

Τροπολογία 171

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40 διαγράφεται

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/ΕΚ1, τηρουμένων των 
διατάξεων του άρθρου 8.
1 ΕΕ L 184 της 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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Or. de

Τροπολογία 172

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παροχή μη παραγγελθέντων Παροχή εμπορευμάτων ή υπηρεσιών που 
δεν παραγγέλθηκαν

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.

Ο καταναλωτής απαλλάσσεται από κάθε 
είδους αντιπαροχή στην περίπτωση 
παροχής προϊόντος ή υπηρεσίας που δεν 
παραγγέλθηκε, 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.

Or. de

Τροπολογία 173

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 174
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 
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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 εξηγούν 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 
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.

Or. de

Τροπολογία 175
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

Or. de

Τροπολογία 176

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 46 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.
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Or. de

Τροπολογία 177

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 48 διαγράφεται

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.

Or. de

Τροπολογία 178

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος A

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

A. Πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται με το έντυπο υπαναχώρησης

A. Υπόδειγμα οδηγιών υπαναχώρησης

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

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

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από 
την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερών 
χωρίς να αναφέρετε τους λόγους.

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

Η προθεσμία υπαναχώρησης αρχίζει 
[κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων 
που έχουν παραγγελθεί]. (1) Η ημέρα [της 
παραλαβής των εμπορευμάτων] (2)  δεν 
συνυπολογίζεται κατά τον υπολογισμό της 
προθεσμίας υπαναχώρησης. Σε 
περίπτωση που η τελευταία ημέρα της 
προθεσμίας συμπίπτει με αργία, Σάββατο 
ή Κυριακή, η προθεσμία λήγει την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για την τήρηση της προθεσμίας 
υπαναχώρησης αρκεί να αποσταλεί 
εγκαίρως η δήλωση υπαναχώρησης.

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

Η δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να 
αποσταλεί σε σταθερό εναπόθεμα (λ.χ. 
μέσω ταχυδρομικής επιστολής) (3)  προς 
: (4) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
σχετικά το υπόδειγμα που  παρατίθεται 
κατωτέρω μολονότι τούτο δεν είναι 
απαραίτητο.

γ) για συμβάσεις παροχής υπηρεσίας εξ 
αποστάσεως: 

Συνέπειες της υπαναχώρησης

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

Προκειμένου να δηλώσετε την 
υπαναχώρησή σας πρέπει να επιστρέψετε 
τα εμπορεύματα που έχετε λάβει εντός 14 
ημερών [με δικά μας έξοδα] (5) Η 
προθεσμία αρχίζει από την ημέρα 
αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησής 
σας. Η ημέρα αποστολής της δήλωσης 
υπαναχώρησης δεν συνυπολογίζεται κατά 
τον υπολογισμό της εν λόγω προθεσμίας. 
Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα της 
προθεσμίας αυτής συμπίπτει με αργία, 
Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία λήγει 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
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- εντός περιόδου που τελειώνει όταν 
αρχίζει η εκτέλεση της σύμβασης, όταν ο 
καταναλωτής έχει δώσει την 
προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή του για 
να αρχίσει η εκτέλεση της σύμβασης πριν 
από το τέλος της δεκατετραήμερης 
περιόδου. 

Εάν δεν μπορείτε να μας επιστρέψετε τα 
εμπορεύματα που έχετε παραλάβει σε 
καλή κατάσταση, ευθύνεστε για 
οποιαδήποτε υποβάθμιση της αξίας τους. 
Τούτο ισχύει μόνον εφόσον η υποβάθμιση 
της αξίας τους οφείλεται σε τρόπο 
μεταχείρισης των εμπορευμάτων που δεν 
απαιτείται για τη διαπίστωση της φύσης 
και των ιδιοτήτων των εμπορευμάτων. 
Μπορείτε να αποτρέψετε την υποβάθμιση 
της αξίας τους εφόσον δεν θα 
χρησιμοποιήσετε τα εμπορεύματα ως 
είδη που σας ανήκουν και αποφεύγοντας 
οτιδήποτε μειώνει την αξία τους.

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

Σε περίπτωση έγκαιρης υπαναχώρησης 
πρέπει να επιστρέψουμε εντός 14 ημερών 
κάθε ποσό που μας έχετε καταβάλει. Η 
προθεσμία επιστροφής της πληρωμής 
αρχίζει από την ημέρα παραλαβής της 
δήλωσης υπαναχώρησής σας. Η ημέρα 
της παραλαβής της δήλωσης 
υπαναχώρησης δεν συνυπολογίζεται κατά
τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής. Σε 
περίπτωση που η τελευταία ημέρα της εν 
λόγω προθεσμίας συμπίπτει με αργία, 
Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία λήγει 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

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

Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή 
πληρωμών έως την [εκ νέου παραλαβή 
των εμπορευμάτων ή έως ότου έχετε 
προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι 
έχετε επιστρέψει τα εμπορεύματα, 
ανάλογα με το πια ημερομηνία είναι η 
προγενέστερη] (6). 

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

Συστάσεις διατύπωσης:

(1) Στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις, 
το κείμενο στις αγκύλες έχει ως εξής:

α) σε περίπτωση σύμβασης εξ 
αποστάσεως για την παροχή υπηρεσιών: 
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"κατά τη λήξη της σύμβασης"·

β) σε περίπτωση σύμβασης εκτός 
εμπορικού καταστήματος για την παροχή 
υπηρεσιών: "κατά την παραλαβή 
αντιγράφου του υπογεγραμμένου 
εγγράφου της σύμβασης σε σταθερό 
εναπόθεμα (λ.χ.. σε χαρτί)".

(2) Στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις, 
το κείμενο στις αγκύλες έχει ως εξής:

α) σε περίπτωση σύμβασης εξ 
αποστάσεως για την παροχή υπηρεσιών:" 
της λήξης της σύμβασης"·

β) σε περίπτωση σύμβασης εκτός 
εμπορικού καταστήματος για την παροχή 
υπηρεσιών: "κατά την οποία λάβατε το 
αντίγραφο του εγγράφου της σύμβασης".

(3) Σε περίπτωση συμβάσεων εξ 
αποστάσεως πρέπει να παρεμβληθεί το 
ακόλουθο κείμενο:

α) εάν ο έμπορος επιτρέπει στον 
καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη 
σύμβαση μέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου: " ή μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου"·

β) εάν ο έμπορος επιτρέπει στον 
καταναλωτή να συμπληρώσει 
ηλεκτρονικά το υπόδειγμα εντύπου 
υπαναχώρησης σε δικτυακό τόπο: "ή στο 
δικτυακό μας τόπο".

(4) Να παρεμβληθεί: το όνομα και η 
επαγγελματική διεύθυνση του εμπόρου. 
Στις συμβάσεις εξ αποστάσεως πρέπει να 
αναφέρονται επιπλέον τα ακόλουθα 
στοιχεία: Διεύθυνση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και/ή δικτυακή διεύθυνση 
του εμπόρου που μπορεί να χρησιμοποιεί 
ο καταναλωτής για να υπαναχωρήσει από 
τη σύμβαση.

(5) Εάν η τιμή των επιστρεφόμενων 
εμπορευμάτων δεν υπερβαίνουν το ποσό 
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των 50 ευρώ, το κείμενο στις αγκύλες έχει 
ως εξής: "με δικά σας έξοδα".

(6) Εάν ο έμπορος προσφέρεται να 
συλλέξει ο ίδιος τα εμπορεύματα από τον 
καταναλωτή, το κείμενο στις αγκύλες έχει 
ως εξής: "έχουν συλλεγεί από την οικία 
σας".

Or. de

Τροπολογία 179

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – Μέρος B

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν 
έντυπο μόνον εάν επιθυμείτε να 
υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

Προς:  Προς: (Όνομα, Επαγγελματική διεύθυνση 
και, ενδεχομένως διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του 
εμπόρου)(*)

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

Ο/Η/Οι (**) υπογράφων/(-ουσα)(-
οντες)(**) γνωστοποιώ/γνωστοποιούμε με
το παρόν έγγραφο ότι 
υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε* από τη 
σύμβασή.

Που παραγγέλθηκε στις*/που παρελήφθη 
στις*

Που παραγγέλθηκε στις (***):

Όνομα καταναλωτή(-ών) Όνομα/(ονόματα) του(των) καταναλωτή(-
ών)(***):

Διεύθυνση καταναλωτή(-ών) Διεύθυνση/(διευθύνσεις) καταναλωτή(-ών)
(***):
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Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το 
παρόν έντυπο κοινοποιείται γραπτώς)

Υπογραφή/(υπογραφές) του(των)
καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν 
έντυπο αποστέλλεται σε χαρτί) (***):

Ημερομηνία Ημερομηνία (***):

(*) Να συμπληρωθεί από τον έμπορο 
προτού επιδώσει το έντυπο στον 
καταναλωτή.

*Διαγράφεται η περιττή ένδειξη. (**)    η περιττή ένδειξη.

(***) Να συμπληρωθεί από τον 
καταναλωτή (τους καταναλωτές) σε 
περίπτωση χρησιμοποίησης του 
παρόντος εντύπου για την υπαναχώρηση 
από την σύμβαση.

Or. de

Τροπολογία 180

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Τροπολογία 181

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa) απαλλάσσουν ή περιορίζουν την εκ 
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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·

Or. de

Τροπολογία 182

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο αβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 183

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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·

Or. de
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Τροπολογία 184

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

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·

Or. de

Τροπολογία 185

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γa) 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·

Or. de
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Τροπολογία 186

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο γβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 187

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – σημέιο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 188

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

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 
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οποιαδήποτε ρήτρα της σύμβασης. οποιαδήποτε ρήτρα της σύμβασης·

Or. de

Τροπολογία 189

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II – στοιχείο εα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 190

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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
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·

Or. de
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Τροπολογία 191

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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·

β) επιτρέπουν στον έμπορο να 
παρακρατήσει πληρωμή του καταναλωτή 
εάν ο καταναλωτής δεν συνάψει ή δεν
εκτελέσει τη σύμβαση, χωρίς να έχει ο 
καταναλωτής δικαίωμα σε αποζημίωση 
αντίστοιχου ύψους από τον έμπορο, εάν ο 
έμπορος δεν συνάψει ή δεν εκτελέσει τη 
σύμβαση·

Or. de

Τροπολογία 192

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

γ) ο καταναλωτής που δεν εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις του οφείλει να καταβάλει 
στον έμπορο μια δυσανάλογα υψηλή 
αποζημίωση·

Or. de

Τροπολογία 193

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

δ) επιτρέπουν στον έμπορο να τερματίσει 
τη σύμβαση κατά την κρίση του, όταν το 
ίδιο δικαίωμα δεν χορηγείται και στον 
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καταναλωτή· 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·

Or. de

Τροπολογία 194

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ε) επιτρέπουν στον έμπορο - με εξαίρεση 
την ύπαρξη σοβαρών λόγων - να 
τερματίσει μια σύμβαση αορίστου χρόνου 
χωρίς εύλογη ειδοποίηση·

Or. de

Τροπολογία 195

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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·

Or. de
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Τροπολογία 196

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) ο έμπορος μπορεί να καθορίσει ή να 
αυξήσει την τιμή τη στιγμή της 
παράδοσης, χωρίς να έχει σε καμιά από 
τις δύο περιπτώσεις ο καταναλωτής ένα 
αντίστοιχο δικαίωμα να υπαναχωρήσει 
από τη σύμβαση, αν η τελική τιμή είναι 
υπερβολικά υψηλή σε σχέση με την τιμή 
που συμφωνήθηκε κατά τη σύναψη της 
σύμβασης·

Or. de

Τροπολογία 197

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. de

Τροπολογία 198

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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 
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της ασφάλειας για τον καταναλωτή·

Or. de

Τροπολογία 199

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράρτημα 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 200

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) δίνουν τη δυνατότητα στον έμπορο να
τροποποιήσει μονομερώς τους όρους της 
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των 
χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας·

ια) επιτρέπουν στον έμπορο να τροποποιεί
μονομερώς τους όρους της σύμβασης
χωρίς σοβαρό λόγο ο οποίος να 
προβλέπεται στη σύμβαση·

Or. de

Τροπολογία 201

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 202

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 203

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de
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Τροπολογία 204

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. de

Τροπολογία 205

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Η παράγραφος 1 στοιχείο ε) δεν είναι 
αντίθετη με ρήτρες, με τις οποίες ο
πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει 
μονομερώς και -με την επίκληση σοβαρού 
λόγου- χωρίς προειδοποίηση μία σύμβαση 
αορίστου χρόνου, υπό την προϋπόθεση ότι 
ο έμπορος υποχρεούται να ενημερώσει
άμεσα το άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή τα 
άλλα συμβαλλόμενα μέρη.

Or. de

Τροπολογία 206

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος και στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το σημείο 1 σημείο ζ) δεν εφαρμόζεται 3. Η παράγραφος 1 στοιχεία ε, ζ) και ιαα 
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σε δεν εφαρμόζονται σε

α) 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·

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

Or. de

Τροπολογία 207

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

(Βλ. τροπολογία στο παράρτημα ΙΙΙ παράγραφος 3a)

Or. de

Τροπολογία 208

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.
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(Βλ. τροπολογία στο παράρτημα III, παράγραφος 3, στοιχείο γ)

Or. de

Τροπολογία 209

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος και στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η παράγραφος 1 στοιχείο ια) δεν 
εφαρμόζεται σε

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 τη σύμβαση αμέσως·

α) 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·

Or. de

Τροπολογία 210

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 

διαγράφεται
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επιτοκίου χρηματοοικονομικής αγοράς 
που ο έμπορος δεν ελέγχει·

Or. de

Τροπολογία 211

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 212

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα III – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

δ) 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.

Or. de
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής και οι στόχοι της
Με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια οδηγία σχετικά με τα δικαιώματα των
καταναλωτών οι τέσσερις κοινοτικές οδηγίες1 που υπάρχουν μέχρι τώρα συνοψίζονται σε ένα 
και μόνο νομικό μέσο. Η πρόταση είναι αποτέλεσμα της αναθεώρησης, η οποία ξεκίνησε το 
2004, στο κεκτημένο που αφορά τον τομέα της προστασίας του καταναλωτή, με σκοπό να 
απλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το υπάρχον ρυθμιστικό πλαίσιο στον τομέα της προστασίας 
του καταναλωτή. Κατατέθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2008 μετά από διαδικασία διαβούλευσης και 
εκτίμηση επιπτώσεων και προβλέπει την εφαρμογή της αρχής της "πλήρους εναρμόνισης" για 
τη νέα οδηγία.

Ο διττός στόχος της πρότασης συνίσταται στο να διασφαλίσει ότι ο καταναλωτής και στα 27 
κράτη μέλη της ΕΕ μπορεί να πιστεύει σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων 
του και δεύτερον ότι ανεξαρτήτως μεγέθους όλες οι επιχειρήσεις θα είναι σε θέση να 
παραδίδουν το προϊόν τους στον καταναλωτή και στα 27 κράτη μέλη της Ένωσης χωρίς 
άσκοπα νομικά εμπόδια. Στο ψήφισμά του για την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου
όσον αφορά τα δικαιώματα του καταναλωτή2 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε ότι 
σκοπός είναι να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών να βελτιωθεί η ετοιμότητα των 
επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται στο διασυνοριακό εμπόριο.

Ο νομικός κατακερματισμός αποθαρρύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις εξίσου από 
το να συμμετέχουν στο διασυνοριακό εμπόριο. Οι καταναλωτές παραπονούνται συχνά ότι δεν 
μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τα προτερήματα της εσωτερικής αγοράς (ιδίως στις 
διαδικτυακές αγορές), καθώς οι έμποροι, οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητές τους από άλλο 
κράτος μέλος, συχνά δεν είναι διατεθειμένοι μπαίνοντας σε μια νέα αγορά3 να υποβληθούν 
στους διαφορετικούς της κανόνες και δεν θέλουν επιπλέον να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο 
μιας καταγγελίας σε άλλο κράτος μέλος. Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να οξυνθεί με την
εφαρμογή του κανονισμού Βρυξέλλες-Ι και του κανονισμού Ρώμη-Ι καθώς και των 
αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου4 που συνδέεται με αυτούς τους κανονισμούς, 
καθώς θα μπορούσαν να δυσχεράνουν τις συνθήκες για τη διασυνοριακή πώληση 
εμπορευμάτων διασυνοριακά εντός της ΕΕ.

                                               
1 Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες 
των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές, oδηγία 1999/44/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές 
της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών, oδηγία 97/7/ΕΚ  για την προστασία των 
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις  και οδηγία 85/577/ΕΟΚ για την προστασία των 
καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος.
2 Έκθεση σχετικά με το Πράσινο Βιβλίο σχετικά με την επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για 
την προστασία των καταναλωτών, A6-0281/2007, εισηγήτρια: Béatrice Patrie.
3 Από ακρόαση της επιτροπής IMCO προέκυψε ότι το κόστος για τις επιχειρήσεις είναι δυσανάλογα 
υψηλό· μόνο το κόστος των νομικών συνεπειών ανέρχεται στα 20.000 ευρώ ανά έτος και εθνική 
αγορά.
4 Υπόθεση C-144/09: Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, υποβληθείσα στις 24 Απριλίου 2009 –
Alpenhof κατά Heller, ακρόαση ενώπιον του ΔΕΚ στις 16 Μαρτίου 2010, και υπόθεση C-585/08: Αίτηση για 
την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως, υποβληθείσα στις 24 Δεκεμβρίου 2008 – Pammer κατά Reederei Karl
Schlüter.
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Ενώ τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς αναγνωρίζουν ότι το πρόβλημα 
του νομικού κατακερματισμού πρέπει να λυθεί, κατά τη γενική αντίληψη δεν μπορεί να 
εφαρμοστεί η προτεινόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλήρης εναρμόνιση στην παρούσα 
χρονική φάση εκ των πραγμάτων, δεδομένης της μορφής και της εμβέλειας της προτάσεως. 
Σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση του κοινοτικού
κεκτημένου στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών και όπως διαπιστώθηκε ήδη στο 
έγγραφο εργασίας της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών1

από το έτος 2009, τα μέλη της επιτροπής προτιμούν την εφαρμογή στοχοθετημένης πλήρους 
εναρμονίσεως, δηλαδή μιας περιεκτικής εναρμονίσεως, η οποία θα περιορίζεται σε 
συγκεκριμένες παραμέτρους συγκεκριμένων συμβάσεων, ενώ ταυτόχρονα θα εγγυάται υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Το σχέδιο έκθεσης

Σε αυτή τη βάση ο εισηγητής προτείνει διαφορετικό πεδίο εφαρμογής: Πέρα από μια σειρά
εξαιρέσεων κατά τομείς η οδηγία θα περιορίζεται, σε μεγάλο βαθμό, σε συμβάσεις εκτός
εμπορικού καταστήματος, οι οποίες επομένως αφορούν το σημαντικότερο μέρος των
διασυνοριακών συναλλαγών. 

Ως εκ τούτου ήταν αναγκαία και μια διαρθρωτική τροποποίηση. Τα Κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ
πρέπει να συγχωνευθούν, ώστε εκτός από τους ορισμούς του Κεφαλαίου Ι η ενημέρωση του 
καταναλωτή και το δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος κατά το Κεφάλαιο ΙΙ να υπάγονται στην στοχοθετημένη 
πλήρη εναρμόνιση. Στον τομέα της ελάχιστης εναρμόνισης εμπίπτουν ωστόσο η ενημέρωση 
και το δικαίωμα υπαναχώρησης για συμβάσεις εντός εμπορικού καταστήματος. Στις διατάξεις
των Κεφαλαίων IV και V εφαρμόζεται επίσης η αρχή της στοχοθετημένης ενοποίησης. 
Ωστόσο ο εισηγητής ανταποκρίνεται στις ανησυχίες πολλών βουλευτών εισάγοντας σε μια 
σειρά άρθρων "ρήτρες επιφύλαξης", οι οποίες επιτρέπουν στον εθνικό νομοθέτη να 
διατηρήσει τυχόν υφιστάμενο υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή στο οικείο 
κράτος μέλος.

Οι ορισμοί του άρθρου 2 οριοθετούν το πεδίο εφαρμογής της πρότασης καθώς και των 
διαφόρων Κεφαλαίων και διατάξεών της. Το αν μια σύμβαση υπόκειται σε εναρμονισμένες
διατάξεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατύπωση των ορισμών. Μερικοί ορισμοί δεν
είναι ικανοποιητικοί από νομικής απόψεως. Ο εισηγητής προτείνει επομένως προσαρμογές οι
οποίες συμφωνούν επιπλέον με τους ορισμούς του σχεδίου κοινού πλαισίου αναφοράς. Πέραν
τούτου οι ορισμοί της "σύμβασης μικτού σκοπού" και της "συνδεδεμένης σύμβασης" 
διατυπώνονται εκ νέου. Για μεγαλύτερη συνεκτικότητα μεταξύ των υφιστάμενων οδηγιών, 
χρειάστηκε επίσης να προσαρμοστεί ο ορισμός της "εξ αποστάσεως σύμβασης" στην οδηγία 
2002/65/ΕΚ. Διαγράφηκε η δυσνόητη περιγραφή του πεδίου εφαρμογής στο άρθρο 3. Αντ' 
αυτού έχει τώρα εισαχθεί στο άρθρο 4, παράγραφος 1, η αρχή της στοχοθετημένης πλήρους 
εναρμόνισης με την υποχρέωση των κρατών μελών να διαβιβάζουν στην Επιτροπή το κείμενο 
των εθνικών νομοθετικών τους διατάξεων που αποκλίνουν. Διευκρινίσεις όσον αφορά το 
πεδίο εφαρμογής της αρχής της στοχοθετημένης πλήρους εναρμόνισης βρίσκονται στις 
επόμενες παραγράφους του άρθρου 4.
                                               
1 Έγγραφο εργασίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών -
IMCO/6/68476, υποβλήθηκε από την Arlene McCarthy.
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Το νέο Κεφάλαιο ΙΙ έχει τώρα στενότερο πεδίο εφαρμογής και καλύπτει την ενημέρωση του 
καταναλωτή και το δικαίωμα υπαναχώρησης για εξ αποστάσεως συμβάσεις και συμβάσεις 
εκτός εμπορικού καταστήματος. Στο άρθρο 5, παράγραφος 1, πρέπει να εισαχθεί η
υποχρέωση του εμπόρου να ενημερώνει τον καταναλωτή με τρόπο σαφή και εύληπτο στο 
πλαίσιο των αρχών της καλής πίστης. Τούτο φαίνεται επιβεβλημένο, διότι πέρα από το
δεσμευτικό κατάλογο της παραγράφου 1 μπορεί να είναι αναγκαίες σε ορισμένες περιπτώσεις 
οι υποχρεώσεις υπόδειξης και προειδοποίησης. Πέραν τούτου ο εισηγητής προτείνει την
καθιέρωση μιας νέας υποχρέωσης ενημέρωσης με την διεύθυνση του καταστήματος και τον 
αριθμό τηλεφώνου του εμπόρου καθώς και του αριθμού φαξ και της ηλεκτρονικής του 
διεύθυνσης, ώστε να μπορεί ο καταναλωτής να επικοινωνεί γρήγορα και αποτελεσματικά με 
τον έμπορο. Όσον αφορά το δικαίωμα υπαναχώρησης ο έμπορος μπορεί να χρησιμοποιεί το
τυποποιημένο έντυπο οδηγιών υπαναχώρησης και το τυποποιημένο έντυπο υπαναχώρησης, 
τα οποία προτείνει ο εισηγητής σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Μέρη Α και Β. Πρέπει να 
επισημανθεί εκτός αυτού όσον αφορά το άρθρο 5 ότι το βάρος της απόδειξης για την 
πλήρωση των υποχρεώσεων ενημέρωσης πρέπει να ανήκει στον έμπορο. Σύμφωνα με το
άρθρο 10, παράγραφος 1, οι πληροφορίες που προβλέπει το άρθρο 5 πρέπει να δίνονται στο 
έγγραφο της σύμβασης ή σε άλλο σταθερό εναπόθεμα. Ωστόσο μπορεί να υπάρξουν
περιστάσεις κατά τις οποίες αυτή η απαίτηση μπορεί να αποδειχθεί υπερβολική. Σε αυτές τις
εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης. Η προθεσμία
υπαναχώρησης, αν ο έμπορος δεν έχει παράσχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά 
με το δικαίωμα υπαναχώρησης πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 1, να 
παραταθεί κατά ένα έτος. Άλλες τροποποιήσεις που εξυπηρετούν την προστασία των
καταναλωτών προβλέπονται στα άρθρα 16 και 17. Σύμφωνα με το άρθρο 16, παράγραφος 1, 
ο έμπορος επιστρέφει κάθε πληρωμή που έλαβε από τον καταναλωτή ήδη εντός 14 ημερών 
από την ημέρα κατά την οποία λαμβάνει την ανακοίνωση της υπαναχώρησης. Πέραν τούτου
ο εισηγητής προτείνει στο άρθρο 17, παράγραφος 1, να μην επιβαρύνεται ο καταναλωτής με 
το άμεσο κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων και στην περίπτωση όπου η τιμή των 
επιστρεφόμενων εμπορευμάτων υπερβαίνει τα 50 ευρώ.

Κατά την άποψη του εισηγητή και τα Κεφάλαια IV και V, τα οποία είναι έντονα 
επηρεασμένα από τη διατύπωση των προηγούμενων οδηγιών, πρέπει να υπόκεινται στην 
αρχή της στοχοθετημένης πλήρους εναρμόνισης. Ωστόσο προτείνει να εισαχθούν "ρήτρες
επιφύλαξης" σε ορισμένες διατάξεις οι οποίες αφορούν τη διατήρηση μεγαλύτερης ευελιξίας 
σε επίπεδο κρατών μελών. Ως εκ τούτου τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν άλλα μέτρα 
προστασίας όσον αφορά την παράδοση, κατά το άρθρο 22, ώστε να μπορεί να διατηρηθεί π.χ. 
στο γαλλικό δίκαιο το προβλεπόμενο μέσο της "exécution forcée". Κεντρική διάταξη αυτού 
του Κεφαλαίου είναι το άρθρο 26 σχετικά με την έννομη προστασία σε περιπτώσεις έλλειψης 
συμμόρφωσης με τους όρους της σύμβασης: ο εισηγητής προτείνει κατ' αρχήν μια ιεραρχία 
των μέσων έννομης προστασίας, στο πλαίσιο της οποίας τα κράτη μέλη θα μπορούν να 
διατηρούν τη δυνατότητα αποκλίσεως, αν τα μέτρα είναι αναγκαία και συμφωνούν με τις 
αρχές της αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας. Με αυτή τη διατύπωση μπορεί π.χ. 
το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει τη διάταξη "right to reject" στη σημερινή της μορφή. Η 
ιεραρχία προβλέπει να έχει ο καταναλωτής το δικαίωμα αποκατάστασης είτε με επιδιόρθωση 
είτε με αντικατάσταση. Κατά δεύτερο λόγο πρέπει να μπορεί να απαιτήσει μια εύλογη 
μείωση της τιμής αγοράς ή τη λύση της σύμβασης. Πέραν τούτου ο εισηγητής προτείνει την 
επιστροφή ορισμένων διατάξεων που αποκαθιστούν την αρχική τάξη πραγμάτων. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων το άρθρο 26, παράγραφος 5α, που αποκλείει τη δυνατότητα 
να αξιώσει ο καταναλωτής τη λύση της σύμβασης, αν η έλλειψη συμμόρφωσης δεν είναι 
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σοβαρή, προκειμένου να αποφευχθούν καταχρήσεις, καθώς και το άρθρο 27α, που ρυθμίζει 
το δικαίωμα επιστροφής δαπάνης. Στο άρθρο 28, το οποίο ρυθμίζει τις προθεσμίες και το 
βάρος απόδειξης, πρέπει να διαγραφεί η υποχρέωση ενημέρωσης του εμπόρου για την 
έλλειψη συμμόρφωσης, πράγμα που θα καταστήσει τον παρόντα κανονισμό φιλικότερο προς 
τον καταναλωτή. Εκτός αυτού πρέπει και εν προκειμένω τα κράτη μέλη να έχουν τη 
δυνατότητα να εκδίδουν ή να διατηρούν διατάξεις με υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών. Με αυτήν την προσθήκη θα μπορεί π.χ. η Γαλλία να διατηρήσει τη διάταξη 
σχετικά με τα "vices cachés" στη σημερινή τους μορφή.

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου V, ο εισηγητής προτείνει στο άρθρο 30 το 
παρόν Κεφάλαιο να εφαρμόζεται στις συμβατικές ρήτρες που δεν αποτελούν αντικείμενο 
ατομικής διαπραγμάτευσης. Στο άρθρο 32 πρέπει να τονιστεί ότι η πλήρης εναρμόνιση της 
γενικής ρήτρας της παραγράφου 1 δεν αλλάζει καθόλου το βαθμό στον οποίο εξακολουθεί να 
μετρά στο εθνικό δίκαιο η αρχή της καλής πίστης. Κεντρικές διατάξεις σε αυτό το Κεφάλαιο
αποτελούν τα άρθρα 34 και 35, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό με τα 
αντίστοιχα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ. Ο εισηγητής συμφωνεί εν προκειμένω με την Επιτροπή 
στο βαθμό που ο κατάλογος των συμβατικών ρητρών και στα δύο Παραρτήματα πρέπει να 
θεωρείται καταχρηστικός σε όλα τα κράτη μέλη. Στο Παράρτημα ΙΙ ως εκ τούτου θεσπίζονται
για πρώτη φορά ρήτρες, οι οποίες πρέπει να θεωρούνται καταχρηστικές καθόλη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και για την ερμηνεία των οποίων μπορεί να αποφαίνεται το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο. Τα κράτη μέλη πρέπει όμως να έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν πρόσθετες 
συμβατικές ρήτρες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ρητρών που 
περιλαμβάνονται στους καταλόγους.

Τέλος, ο εισηγητής προτείνει στο Κεφάλαιο VI μια διαδικασία για την περαιτέρω ανάπτυξη 
της ενοποίησης που ξεκίνησε δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Επιπλέον, προβλέπεται η
υποχρέωση κοινοποίησης των κρατών μελών προς την Επιτροπή καθώς και ένα σύστημα 
αμοιβαίας αξιολόγησης, το οποίο βασίζεται στην οδηγία για την παροχή υπηρεσιών. Πυρήνας
της ρύθμισης είναι να εξηγούν τα κράτη μέλη μεμονωμένα γιατί είναι αναγκαίες οι 
αποκλίνουσες ενδοκρατικές διατάξεις καθώς και γιατί ανταποκρίνονται στις αρχές της 
αναλογικότητας και της αποτελεσματικότητας. Κατά την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις στις συναλλαγές εντός της εσωτερικής αγοράς 
καθώς και το πραγματικό τους νόημα όσον αφορά την τήρηση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Εκτός αυτού τα πρόσωπα ή οι οργανισμοί που έχουν συμφέρον από την 
προστασία των καταναλωτών πρέπει να αποστέλλουν αναφορές στην Επιτροπή σχετικά με τα 
αποτελέσματα της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας καθώς και των επιπτώσεών της. Σε αυτή
τη βάση η Επιτροπή πρέπει να εκδίδει έκθεση την οποία θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο μαζί με πιθανές προτάσεις αναπροσαρμογής.


