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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

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

***ΙΙΙ 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 την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ......5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ..................................................................................................122

(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 50 του Κανονισμού
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0635),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0329/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 29 Μαρτίου 20121,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της 
Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής 
Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0000/2013),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την 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/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο 
Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Για να ξεπερασθούν αυτοί οι σχετικοί 
με το δίκαιο των συμβάσεων φραγμοί, τα 
μέρη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
συμφωνούν ότι οι συμβάσεις τους θα 
διέπονται από ένα ενιαίο ομοιόμορφο 

(8) Οι σχετικοί με το δίκαιο των 
συμβάσεων φραγμοί εμποδίζουν τους 
καταναλωτές και τους εμπόρους από την 
πλήρη εκμετάλλευση του δυναμικού της 
εσωτερικής αγοράς και έχουν ιδιαίτερη 

                                               
1 EE C 181, 21.6.2012, σ. 75.
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σύνολο κανόνων σχετικά με το δίκαιο των 
συμβάσεων, με την ίδια έννοια και 
ερμηνεία σε όλα τα κράτη μέλη, δηλαδή 
από ένα κοινό δίκαιο των πωλήσεων. Το 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα 
αντιπροσωπεύει μια συμπληρωματική 
επιλογή που θα αυξάνει τις δυνατότητες 
επιλογής των μερών και θα μπορεί να 
χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση που τα 
μέρη από κοινού θεωρούν την επιλογή 
αυτή επωφελή για να διευκολυνθεί 
πραγματικά το διασυνοριακό εμπόριο και 
να περιορισθεί το κόστος των συναλλαγών 
και διάφορα είδη ευκαιριακού κόστους 
καθώς και άλλα σχετικά με το δίκαιο των 
συμβάσεων εμπόδια στις διασυνοριακές 
συναλλαγές. Θα πρέπει να αποτελεί τη 
βάση συμβατικής σχέσης μόνον εφόσον τα 
μέρη αποφασίσουν από κοινού την 
εφαρμογή του.

σημασία στον τομέα των πωλήσεων εξ 
αποστάσεως ο οποίος πρέπει να αποτελεί 
ένα από τα απτά επιτεύγματα της 
εσωτερικής αγοράς. Ειδικότερα, η 
ψηφιακή διάσταση της εσωτερικής 
αγοράς αποκτά ζωτική σημασία τόσο για 
τους καταναλωτές όσο και για τους 
εμπόρους ως καταναλωτές δεδομένου ότι 
οι καταναλωτές πραγματοποιούν όλο και 
περισσότερες αγορές μέσω του 
διαδικτύου, ενώ όλο και περισσότεροι 
έμποροι πωλούν τα προϊόντα τους 
επιγραμμικά (online). Επειδή τα μέσα της 
τεχνολογίας των επικοινωνιών και 
πληροφοριών εξελίσσονται διαρκώς και 
καθίστανται όλο και πιο προσιτά, το 
δυναμικό ανάπτυξης των διαδικτυακών 
πωλήσεων είναι πολύ υψηλό. Με βάση 
αυτά τα δεδομένα και για να ξεπερασθούν 
αυτοί οι σχετικοί με το δίκαιο των 
συμβάσεων φραγμοί, τα μέρη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να συμφωνούν ότι οι 
συμβάσεις που συνάπτουν εξ αποστάσεως 
και, ιδίως, επιγραμμικά (online), θα 
διέπονται από ένα ενιαίο ομοιόμορφο 
σύνολο κανόνων σχετικά με το δίκαιο των 
συμβάσεων, με την ίδια έννοια και 
ερμηνεία σε όλα τα κράτη μέλη, δηλαδή 
από ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων. Το εν λόγω κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων θα αντιπροσωπεύει 
μια συμπληρωματική επιλογή συμβάσεων 
που συνάπτονται εξ αποστάσεως και, 
ιδίως, επιγραμμικά (online) που θα 
αυξάνει τις δυνατότητες επιλογής των 
μερών και θα μπορεί να χρησιμοποιείται 
σε κάθε περίπτωση που τα μέρη από 
κοινού θεωρούν την επιλογή αυτή 
επωφελή για να διευκολυνθεί πραγματικά 
το διασυνοριακό εμπόριο και να 
περιορισθεί το κόστος των συναλλαγών 
και διάφορα είδη ευκαιριακού κόστους 
καθώς και άλλα σχετικά με το δίκαιο των 
συμβάσεων εμπόδια στις διασυνοριακές 
συναλλαγές. Θα πρέπει να αποτελεί τη 
βάση συμβατικής σχέσης μόνον εφόσον τα 
μέρη αποφασίσουν από κοινού την 
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εφαρμογή του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές στην αιτιολογική σκέψη αντικατοπτρίζουν τις προταθείσες τροποποιήσεις του 
ουσιαστικού πεδίου εφαρμογής του ΚΕΔΠ. Το ΚΕΔΠ, ως μία δέσμη ρυθμίσεων σε ενωσιακό 
επίπεδο, αποτελεί το ιδανικό μέσο για το εμπόριο εξ αποστάσεως και ιδίως το επιγραμμικό 
εμπόριο, το οποίο αποτελεί ένα ραγδαίως αναπτυσσόμενο τομέα της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(9) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων για 
συμβάσεις εξ αποστάσεως και ιδίως 
συμβάσεις που συνάπτονται επιγραμμικά 
(online). Εναρμονίζει το δίκαιο των 
συμβάσεων των κρατών μελών χωρίς όμως 
να απαιτεί τροποποιήσεις του πρώτου 
εθνικού καθεστώτος δικαίου των 
συμβάσεων, αλλά με την καθιέρωση ενός 
δεύτερου καθεστώτος δικαίου των 
συμβάσεων για τις συμβάσεις που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Αυτό 
το άμεσα εφαρμοστέο δεύτερο καθεστώς 
πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της έννομης τάξης που ισχύει στην 
επικράτεια των κρατών μελών. Εφόσον 
το πεδίο εφαρμογής του το επιτρέπει και 
στο βαθμό που τα μέρη έχουν εγκύρως 
συμφωνήσει να το εφαρμόζουν, το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων πρέπει 
να ισχύει στην εν λόγω έννομη τάξη αντί 
του πρώτου εθνικού καθεστώτος δικαίου 
των συμβάσεων. Αυτό το δεύτερο 
καθεστώς θα πρέπει να είναι 
πανομοιότυπο σε ολόκληρη την Ένωση και 
να ισχύει παράλληλα με τους 
προϋπάρχοντες κανόνες του εθνικού 
δικαίου των συμβάσεων. Το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα 
πρέπει να εφαρμόζεται σε μια 
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διασυνοριακή σύμβαση, σε προαιρετική 
βάση και μετά από ρητή συμφωνία των 
μερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές στην αιτιολογική σκέψη αποσκοπούν να καταστήσουν σαφή τη σχέση μεταξύ του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου των Πωλήσεων και του κανονισμού Ρώμη Ι.

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η συμφωνία για τη χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων θα 
πρέπει να αποτελεί επιλογή που θα γίνεται 
εντός του πεδίου εφαρμογής του σχετικού 
εθνικού δικαίου το οποίο είναι
εφαρμοστέο σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 593/2008 ή, σε σχέση με τις 
υποχρεώσεις προσυμβατικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το 
εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές 
ενοχές (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007), 
ή σύμφωνα με οποιονδήποτε άλλο σχετικό 
κανόνα σύγκρουσης νόμων. Η συμφωνία 
για τη χρήση του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων δεν θα πρέπει ως 
εκ τούτου να ανάγεται σε, ούτε να 
συγχέεται με, επιλογή του εφαρμοστέου 
δικαίου κατά την έννοια των κανόνων 
σύγκρουσης νόμων ούτε να θέτει υπό 
αμφισβήτηση τους κανόνες αυτούς. Ο 
παρών κανονισμός δεν θα επηρεάσει 
επομένως κανέναν από τους ισχύοντες 
κανόνες σύγκρουσης νόμων.

(10) Η συμφωνία για τη χρήση του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων θα 
πρέπει να αποτελεί επιλογή που θα γίνεται 
στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής 
έννομης τάξης η οποία καθορίζεται ως το 
εφαρμοστέο δίκαιο σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ή, σε 
σχέση με τις υποχρεώσεις προσυμβατικής 
πληροφόρησης, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 864/2007 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για το 
εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές 
ενοχές (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 864/2007), 
ή σύμφωνα με οποιονδήποτε άλλο σχετικό 
κανόνα σύγκρουσης νόμων. Η συμφωνία 
για τη χρήση του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων απορρέει από την 
επιλογή μεταξύ δύο διαφορετικών 
καθεστώτων στο πλαίσιο της ίδιας 
εθνικής έννομης τάξης. Ως εκ τούτου, η εν 
λόγω επιλογή δεν ανάγεται σε, ούτε θα 
πρέπει να συγχέεται με, επιλογή μεταξύ 
δύο έννομων τάξεων κατά την έννοια των 
κανόνων σύγκρουσης νόμων ούτε να θέτει 
υπό αμφισβήτηση τους κανόνες αυτούς Ο 
παρών κανονισμός δεν θα επηρεάσει 
επομένως κανέναν από τους ισχύοντες 
κανόνες σύγκρουσης νόμων, όπως, π.χ. 
αυτούς που περιέχει ο κανονισμός (ΕΚ) 
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αριθ. 593/2008.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές στην αιτιολογική σκέψη αποσκοπούν να καταστήσουν σαφή τη σχέση μεταξύ του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου των Πωλήσεων και του κανονισμού Ρώμη Ι.

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
πλήρως εναρμονισμένο σύνολο
υποχρεωτικών κανόνων προστασίας του 
καταναλωτή. Σύμφωνα με το άρθρο 114 
παράγραφος 3 της Συνθήκης, οι 
συγκεκριμένοι κανόνες θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών με σκοπό την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων και 
τη δημιουργία σε αυτούς κινήτρων για τη 
σύναψη στη βάση αυτή διασυνοριακών 
συμβάσεων. Οι κανόνες θα πρέπει να 
διατηρήσουν ή να βελτιώσουν το επίπεδο 
προστασίας που εξασφαλίζεται για τους 
καταναλωτές σύμφωνα με το δίκαιο των 
καταναλωτών της Ένωσης.

(11) Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα 
συνεκτικό σύνολο ενιαίων και 
υποχρεωτικών κανόνων προστασίας του 
καταναλωτή. Σύμφωνα με το άρθρο 114 
παράγραφος 3 της Συνθήκης, οι 
συγκεκριμένοι κανόνες θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών με σκοπό την ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στο 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων και 
τη δημιουργία σε αυτούς κινήτρων για τη 
σύναψη στη βάση αυτή διασυνοριακών 
συμβάσεων. Οι κανόνες θα πρέπει να 
διατηρήσουν ή να βελτιώσουν το επίπεδο 
προστασίας που εξασφαλίζεται για τους 
καταναλωτές σύμφωνα με το δίκαιο των 
καταναλωτών της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Ο ορισμός του καταναλωτή θα 
πρέπει να καλύπτει τα φυσικά πρόσωπα 
που ενεργούν πέραν του πεδίου της 
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εμπορικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής  
τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση, 
ωστόσο, συμβάσεων διττού σκοπού, όπου 
η σύμβαση συνάπτεται για σκοπούς 
ευρισκόμενους εν μέρει εντός και εν μέρει 
εκτός των εμπορικών δραστηριοτήτων 
του, η δε εμπορική σκοπιμότητα είναι 
τόσο περιορισμένη ώστε να μην έχει 
εξέχουσα θέση στο γενικό πλαίσιο της
σύμβασης, το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει 
επίσης να θεωρείται καταναλωτής.

Or. en

(Βλ. κείμενο της αιτιολογικής σκέψης 17 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ)

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Δεδομένου ότι το κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων περιλαμβάνει ένα 
άρτιο σύνολο πλήρως εναρμονισμένων 
υποχρεωτικών κανόνων προστασίας του 
καταναλωτή, δεν θα υπάρχουν διαφορές 
μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών 
μελών στον συγκεκριμένο τομέα, στις 
περιπτώσεις εκείνες που τα μέρη έχουν 
επιλέξει να χρησιμοποιήσουν το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων . Κατά 
συνέπεια, το άρθρο 6 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008, το οποίο 
βασίζεται στην ύπαρξη διαφόρων επιπέδων 
προστασίας του καταναλωτή στα κράτη 
μέλη, στερείται πρακτικής σημασίας για τα 
ζητήματα που καλύπτονται από το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων.

(12) Μόλις υπάρξει έγκυρη συμφωνία για 
την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων, μόνον το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα 
πρέπει να διέπει τα ζητήματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.
Δεδομένου ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο 
των πωλήσεων περιλαμβάνει ένα 
συνεκτικό σύνολο ενιαίου και 
εναρμονισμένων υποχρεωτικών κανόνων 
προστασίας του καταναλωτή, δεν θα 
υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 
νομοθεσιών των κρατών μελών στον 
συγκεκριμένο τομέα, στις περιπτώσεις 
εκείνες που τα μέρη έχουν επιλέξει να 
χρησιμοποιήσουν το κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων . Κατά συνέπεια, το 
άρθρο 6 παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 593/2008, το οποίο βασίζεται 
στην ύπαρξη διαφόρων επιπέδων 
προστασίας του καταναλωτή στα κράτη 
μέλη, στερείται πρακτικής σημασίας για τα 
ζητήματα που καλύπτονται από το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, 
δεδομένου ότι αυτό θα είχε ως 
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αποτέλεσμα μία σύγκριση μεταξύ των 
δεσμευτικών διατάξεων δύο ταυτόσημων 
δεύτερων καθεστώτων δικαίου των 
συμβάσεων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές στην αιτιολογική σκέψη αποσκοπούν να καταστήσουν σαφή τη σχέση μεταξύ του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Δικαίου των Πωλήσεων και του κανονισμού Ρώμη Ι.

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17a) To «υπολογιστικό νέφος» 
αναπτύσσεται με ταχύτητα και προσφέρει 
ιδιαίτερο δυναμικό ανάπτυξης. Το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων παρέχει 
ένα συνεκτικό σύνολο κανόνων 
προσαρμοσμένων στις προμήθειες εξ 
αποστάσεως και ιδιαίτερα στις online 
προμήθειες ψηφιακού περιεχομένου και 
τις συναφείς υπηρεσίες. Θα πρέπει να 
είναι δυνατή η εφαρμογή των ρυθμίσεων 
αυτών και σε περίπτωση που το ψηφιακό 
περιεχόμενο ή οι συναφείς υπηρεσίες 
παρέχονται με τη χρήση τεχνολογίας 
νέφους, ιδίως όταν το ψηφιακό 
περιεχόμενο μπορεί να μεταφορτωθεί από 
το νέφος του πωλητή ή να αποθηκευθεί 
προσωρινά στο νέφος του παρόχου της 
υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα αιτιολογική σκέψη προτείνεται προκειμένου να καταστεί σαφές ποιες συμβάσεις στον 
τομέα του υπολογιστικού νέφους υπάγονται στο ΚΕΔΠ. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκτυο των 
πωλήσεων καλύπτει συμβάσεις στον τομέα του υπολογιστικού νέφους που προσομοιάζουν σε 
συμβάσεις πώλησης καθώς και ορισμένες συμβάσεις παροχής συναφών υπηρεσιών, ιδίως στην 
περίπτωση κατά την οποία το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να μεταφορτωθεί από το νέφος του 
πωλητή ή να αποθηκευτεί προσωρινά στο νέφος του παρόχου της υπηρεσίας.

Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Το ψηφιακό περιεχόμενο συχνά 
παρέχεται χωρίς την καταβολή 
συγκεκριμένου τιμήματος αλλά σε 
συνδυασμό με χωριστά πληρωμένα αγαθά 
ή υπηρεσίες, συνεπαγόμενο μη χρηματική 

(18) Το ψηφιακό περιεχόμενο συχνά 
παρέχεται χωρίς την καταβολή 
συγκεκριμένου τιμήματος αλλά σε 
συνδυασμό με χωριστά πληρωμένα αγαθά 
ή υπηρεσίες, συνεπαγόμενο μη χρηματική 
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αντιπαροχή όπως η παροχή πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή η 
δωρεάν πρόσβαση στο πλαίσιο
στρατηγικής εμπορικής προώθησης βάσει 
της προσδοκίας ότι ο καταναλωτής θα 
αγοράσει επιπρόσθετα ή πιο εξελιγμένα 
προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου σε 
μεταγενέστερο στάδιο. Ενόψει αυτής της 
ιδιαίτερης διάρθρωσης της αγοράς και του 
γεγονότος ότι το ελαττωματικό ψηφιακό 
περιεχόμενο μπορεί να ζημιώσει τα 
οικονομικά συμφέροντα των 
καταναλωτών, ανεξάρτητα από τις 
συνθήκες προμήθειας αυτού του 
περιεχομένου, η δυνατότητα εφαρμογής 
του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων δεν θα πρέπει να εξαρτάται από 
το κατά πόσον έχει καταβληθεί τίμημα για 
το συγκεκριμένο ψηφιακό περιεχόμενο.

αντιπαροχή όπως η παροχή πρόσβασης σε 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή η 
δωρεάν πρόσβαση στο πλαίσιο 
στρατηγικής εμπορικής προώθησης βάσει 
της προσδοκίας ότι ο καταναλωτής θα 
αγοράσει επιπρόσθετα ή πιο εξελιγμένα 
προϊόντα ψηφιακού περιεχομένου σε 
μεταγενέστερο στάδιο. Ενόψει αυτής της 
ιδιαίτερης διάρθρωσης της αγοράς και του 
γεγονότος ότι το ελαττωματικό ψηφιακό 
περιεχόμενο μπορεί να ζημιώσει τα 
οικονομικά συμφέροντα των 
καταναλωτών, ανεξάρτητα από τις 
συνθήκες προμήθειας αυτού του 
περιεχομένου, η δυνατότητα εφαρμογής 
του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων δεν θα πρέπει να εξαρτάται από 
το κατά πόσον έχει καταβληθεί τίμημα για 
το συγκεκριμένο ψηφιακό περιεχόμενο. 
Στις περιπτώσεις αυτές, ωστόσο, τα 
έννομα βοηθήματα του αγοραστή θα 
πρέπει να περιορίζονται σε 
αποκατάσταση της ζημίας. Από την άλλη 
πλευρά, ο αγοράστής θα πρέπει να μπορεί 
να προσφεύγει σε όλα τα έννομα 
βοηθήματα, εκτός από τη μείωση του 
τιμήματος, ακόμη και όταν δεν είναι 
υποχρεωμένος να καταβάλει ένα τίμημα 
για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, 
υπό την προϋπόθεση ότι η αντιπαροχή 
του, όπως η παροχή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα ή άλλων 
στοιχείων χρησιμότητας τα οποία έχουν 
εμπορική αξία για τον πάροχο της 
υπηρεσίας, ισοδυναμεί με την καταβολή 
του τιμήματος, δεδομένου ότι, στις 
περιπτώσεις αυτές, το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν παρέχεται πράγματι 
δωρεάν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές στην αιτιολογική σκέψη αντικατοπτρίζουν τις προταθείσες τροποποιήσεις των 
διατάξεων σχετικά με την παροχή ψηφιακού περιεχομένου που δεν παρέχεται έναντι καταβολής 
τιμήματος. Φαίνεται εύλογο να μπορεί ο αγοραστής που δεν καταβάλλει χρήματα αλλά 
προβαίνει σε άλλη αντιπαροχή, όπως η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή άλλων 
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ωφελημάτων, να έχει πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα έννομων βοηθημάτων, με εξαίρεση τη 
μείωση του τιμήματος (που δεν μπορεί να εφαρμοστεί δεδομένου ότι δεν έχει καταβληθεί 
τίμημα).

Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η 
προστιθέμενη αξία του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων, το καθ’ύλην πεδίο 
εφαρμογής του θα πρέπει επίσης να 
συμπεριλάβει ορισμένες υπηρεσίες που 
παρέχονται από τον πωλητή, ιδίως η 
επισκευή, η συντήρηση και η εγκατάσταση 
των αγαθών ή του ψηφιακού 
περιεχομένου, οι οποίες συνδέονται άμεσα 
και στενά με συγκεκριμένα αγαθά ή 
ψηφιακό περιεχόμενο, η προμήθεια των 
οποίων γίνεται βάσει του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων και τα 
οποία, στην πράξη, συχνά συνδυάζονται 
ταυτόχρονα στην ίδια ή σε συνδεδεμένη 
σύμβαση.

(19) Με σκοπό να μεγιστοποιηθεί η 
προστιθέμενη αξία του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων, το καθ’ύλην πεδίο 
εφαρμογής του θα πρέπει επίσης να 
συμπεριλάβει ορισμένες υπηρεσίες που 
παρέχονται από τον πωλητή, ιδίως η 
επισκευή, η συντήρηση και η εγκατάσταση 
των αγαθών ή του ψηφιακού 
περιεχομένου, οι οποίες συνδέονται άμεσα 
και στενά με συγκεκριμένα αγαθά ή 
ψηφιακό περιεχόμενο, η προμήθεια των 
οποίων γίνεται βάσει του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων και τα 
οποία, στην πράξη, συχνά συνδυάζονται 
ταυτόχρονα στην ίδια ή σε συνδεδεμένη 
σύμβαση ή στην προσωρινή αποθήκευση 
ψηφιακού περιεχομένου στο υπολογιστικό 
νέφος του παρόχου υπηρεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη στην αιτιολογική σκέψη καθιστά σαφή τη σημασία του ΚΕΔΠ για το υπολογιστικό 
νέφος και ιδίως ότι οι συναφείς υπηρεσίες περιλαμβάνουν υπηρεσίες αποθήκευσης.

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η συμφωνία των μερών της σύμβασης 
είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να 

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

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

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Όταν η συμφωνία των μερών για τη 
χρήση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων είναι άκυρη ή όταν οι 
προϋποθέσεις για την παροχή του 
τυποποιημένου εντύπου πληροφοριών δεν 
πληρούνται, το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο 
που εφαρμόζεται σύμφωνα με τους 
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κανόνες περί σύγκρουσης νόμων ρυθμίζει 
το κατά πόσο μία σύμφωνα και υπό 
ποίους όρους έχει συναφθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα αιτιολογική σκέψη καθιστά σαφές τι συμβαίνει σε περίπτωση που η συμφωνία των μερών 
να εφαρμόσουν το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων είναι άκυρη ή όταν δεν έχει 
παρασχεθεί με τον δέοντα τρόπο το τυποποιημένο ενημερωτικό δελτίο.

Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Όλα τα ζητήματα συμβατικού ή 
εξωσυμβατικού χαρακτήρα που δεν 
υπάγονται στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων διέπονται από τους 
προϋπάρχοντες, εκτός του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, 
κανόνες του εθνικού δικαίου που ισχύει 
δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
593/2008 και (ΕΚ) αριθ. 864/2007 ή
οποιουδήποτε άλλου σχετικού κανόνα 
σύγκρουσης νόμων. Αυτά τα ζητήματα 
περιλαμβάνουν τη νομική προσωπικότητα, 
την ακυρότητα σύμβασης λόγω απουσίας 
δικαιοπρακτικής ικανότητας και 
παράνομου ή αντίθετου προς τα χρηστά 
συναλλακτικά ήθη χαρακτήρα της 
σύμβασης, τον καθορισμό της γλώσσας 
της σύμβασης, την απαγόρευση της 
διακριτικής μεταχείρισης, την 
εκπροσώπηση, την πολλαπλότητα 
οφειλετών και δανειστών, την αλλαγή των 
μερών σε περίπτωση εκχώρησης, 
συμψηφισμού και συγχώνευσης, το δίκαιο 
περί ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένης 
της μεταβίβασης της κυριότητας, το δίκαιο 
πνευματικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο των 
αδικοπραξιών. Επιπλέον, το ζήτημα του 
κατά πόσον μπορούν να εγερθούν από 
κοινού συντρέχουσες αξιώσεις περί 

(27) Όλα τα ζητήματα συμβατικού ή 
εξωσυμβατικού χαρακτήρα που δεν 
υπάγονται στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων διέπονται από τους 
προϋπάρχοντες, εκτός του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, 
κανόνες του εθνικού δικαίου που ισχύει 
δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
593/2008 και (ΕΚ) αριθ. 864/2007 ή 
οποιουδήποτε άλλου σχετικού κανόνα 
σύγκρουσης νόμων. Αυτά τα ζητήματα 
περιλαμβάνουν τη νομική προσωπικότητα, 
την ακυρότητα σύμβασης λόγω απουσίας 
δικαιοπρακτικής ικανότητας και 
παράνομου ή αντίθετου προς τα χρηστά 
συναλλακτικά ήθη χαρακτήρα της 
σύμβασης, εκτός εάν τα ζητήματα περί 
παράνομου/ανήθικου χαρακτήρα 
ρυθμίζονται στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο 
των πωλήσεων, τον καθορισμό της 
γλώσσας της σύμβασης, την απαγόρευση 
της διακριτικής μεταχείρισης, την 
εκπροσώπηση, την πολλαπλότητα 
οφειλετών και δανειστών, την αλλαγή των 
μερών σε περίπτωση εκχώρησης, 
συμψηφισμού και συγχώνευσης, το δίκαιο 
περί ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένης 
της μεταβίβασης της κυριότητας, το δίκαιο 
πνευματικής ιδιοκτησίας και το δίκαιο των 



PR\929386EL.doc 17/127 PE505.998v02-00

EL

συμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης δεν 
υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων.

αδικοπραξιών καθώς και το ζήτημα του 
κατά πόσον μπορούν να εγερθούν από 
κοινού συντρέχουσες αξιώσεις περί 
συμβατικής ή εξωσυμβατικής ευθύνης. Για 
λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, 
το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων πρέπει να αναφέρεται ρητώς 
στο ποια ζητήματα ρυθμίζονται από αυτό 
και ποια όχι.

Or. en

Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
που αναφέρονται στην οδηγία 
2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές στην εσωτερική 
αγορά  («οδηγία για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές»)1 θα πρέπει να 
καλύπτονται από το κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων στο μέτρο που 
επικαλύπτονται από τις διατάξεις του 
δικαίου των συμβάσεων, 
περιλαμβανομένων ιδίως αυτών που 
αφορούν τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, πράγμα που μπορεί να 
οδηγήσει στην ακύρωση της σύμβασης 
λόγω πλάνης, απάτης, απειλής ή αθέμιτης 
εκμετάλλευσης ή σε έννομα βοηθήματα 
σε περίπτωση παράβασης των 
υποχρεώσεων παροχής πληροφοριών. Οι 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές που δεν 
επικαλύπτονται από τις διατάξεις του 
δικαίου των συμβάσεων δεν πρέπει να 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων.
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__________________
1 ΕΕ L 149, 11.6.2005, σ. 22.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα αιτιολογική σκέψη διευκρινίζει τη σχέση μεταξύ της οδηγίας 2005/29/ΕΚ και του ΚΕΔΠ: 
για παράδειγμα, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές μπορούν να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε 
σφάλματα ή συνιστούν ακόμη και απάτη, απειλή ή αθέμιτη εκμετάλλευση, σε άλλες δε 
περιπτώσεις οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές έχουν ως αποτέλεσμα την παραβίαση των 
απαιτήσεων παροχής πληροφοριών, π.χ. όσον αφορά το τελικό τίμημα. Οι περιπτώσεις αυτές 
πρέπει να καλύπτονται από το ΚΕΔΠ. Άλλες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του, ιδίως όταν δεν έχει συναφθεί σύμβαση. Το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο 
καθορίζεται με βάση τους γενικούς κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Μόλις υπάρξει έγκυρη συμφωνία για 
την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων, μόνον το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων θα 
πρέπει να διέπει τα ζητήματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Οι 
κανόνες του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων θα πρέπει να ερμηνεύονται 
αυτοτελώς σύμφωνα με τις πάγιες αρχές 
που ισχύουν για την ερμηνεία της 
ενωσιακής νομοθεσίας. Ζητήματα σχετικά 
με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων, τα οποία δεν ρυθμίζονται 
ρητά από το δίκαιο αυτό, θα πρέπει να 
επιλύονται αποκλειστικά με ερμηνεία των 
κανόνων του χωρίς προσφυγή σε 
οποιοδήποτε άλλο δίκαιο. Οι κανόνες του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων 
θα πρέπει να ερμηνεύονται βάσει των 
υποκείμενων αρχών και στόχων και με 
γνώμονα το σύνολο των διατάξεών του.

(29) Οι κανόνες του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων θα πρέπει να 
ερμηνεύονται αυτοτελώς σύμφωνα με τις 
πάγιες αρχές που ισχύουν για την ερμηνεία 
της ενωσιακής νομοθεσίας. Ζητήματα 
σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων, τα οποία δεν 
ρυθμίζονται ρητά από το δίκαιο αυτό, θα 
πρέπει να επιλύονται αποκλειστικά με 
ερμηνεία των κανόνων του χωρίς 
προσφυγή σε οποιοδήποτε άλλο δίκαιο. Οι 
κανόνες του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων θα πρέπει να ερμηνεύονται 
βάσει των υποκείμενων αρχών και στόχων 
και με γνώμονα το σύνολο των διατάξεών
του.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αλλαγή αυτή είναι αποτέλεσμα των αλλαγών στην αιτιολογική σκέψη 12. Η πρόταση 
προστέθηκε σε αυτήν.

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η αρχή της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών θα πρέπει 
να κατευθύνει τον τρόπο συνεργασίας των 
μερών. Δεδομένου ότι ορισμένες διατάξεις 
αποτελούν ειδικές εκδηλώσεις της γενικής 
αρχής της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών, αυτές θα πρέπει να 
υπερέχουν της γενικής αρχής. Η γενική 
αρχή δεν πρέπει ως εκ τούτου να 
χρησιμοποιείται ως μέσο για την 
τροποποίηση των συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών 
όπως αυτά ορίζονται στις συγκεκριμένες 
διατάξεις. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 
που απορρέουν από την αρχή της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών θα πρέπει να εξαρτώνται, μεταξύ 
άλλων, από το σχετικό επίπεδο 
εμπειρογνωμοσύνης των μερών και να 
είναι ως εκ τούτου διαφορετικές στις 
συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών και στις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων. Στις συναλλαγές μεταξύ 
εμπόρων, σημαντικό στοιχείο στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο θα πρέπει να 
αποτελεί η ορθή εμπορική πρακτική που 
ακολουθείται στον συγκεκριμένο τομέα.

(31) Η γενική αρχή της καλής πίστης και 
των χρηστών συναλλακτικών ηθών θα 
πρέπει να κατευθύνει τον τρόπο 
συνεργασίας των μερών. Δεδομένου ότι 
ορισμένες διατάξεις αποτελούν ειδικές 
εκδηλώσεις της γενικής αρχής της καλής 
πίστης και των χρηστών συναλλακτικών 
ηθών, αυτές θα πρέπει να υπερέχουν της 
γενικής αρχής. Η γενική αρχή δεν πρέπει 
ως εκ τούτου να χρησιμοποιείται ως μέσο 
για την τροποποίηση των συγκεκριμένων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών 
όπως αυτά ορίζονται στις συγκεκριμένες 
διατάξεις. Οι συγκεκριμένες απαιτήσεις 
που απορρέουν από την γενική αρχή της 
καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών θα πρέπει να 
εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από το σχετικό 
επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης των μερών 
και να είναι ως εκ τούτου διαφορετικές 
στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών και στις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων. Στις συναλλαγές μεταξύ 
εμπόρων, σημαντικό στοιχείο στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο θα πρέπει να 
αποτελεί η ορθή εμπορική πρακτική που 
ακολουθείται στον συγκεκριμένο τομέα. 
Χωρίς τα μέρη να παρεμποδίζονται να 
εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, η 
γενική αρχή της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών πρέπει να 
καθορίζει μια βασική συμπεριφορά που 
διασφαλίζει μια ειλικρινή, διαφανή και 
δίκαιη σχέση. Σε περίπτωση που ένα 
μέρος εμποδίζεται να ασκήσει ή να 
επικαλεσθεί ένα δικαίωμα, ένα έννομο 
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βοήθηκα ή ένα άλλο μέσο άμυνας, το 
οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα 
διέθετε, η αρχή καθεαυτή δεν θα πρέπει 
να θεμελιώνει μια γενική αξίωση 
αποζημίωσης. Οι κανόνες του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων που 
αποτελούν συγκεκριμένες εκδηλώσεις της 
γενικής αρχής της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών, όπως η 
ακύρωση λόγω απάτης ή λόγω μη 
εκπλήρωσης μιας ρητώς προβλεπόμενης 
υποχρέωσης, μπορούν να θεμελιώσουν 
δικαίωμα αποζημίωσης, το οποίο ωστόσο 
θα περιορίζεται σε πολύ συγκεκριμένες 
περιπτώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προσθήκες καθιστούν σαφή την εμβέλεια της αρχής της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών και αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές που έχουν προταθεί όσον αφορά τον 
ορισμό της αρχής αυτής και το άρθρο 2 παράγραφος 2.

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Για να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου 
καθιστώντας προσιτή στο κοινό τη 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
δικαστηρίων σχετικά με την ερμηνεία του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων 
ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης του 
παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο η 
Επιτροπή να δημιουργήσει βάση 
δεδομένων που να συγκεντρώνει τις 
σχετικές αποφάσεις. Για να συμβάλλουν 
στην εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την ταχεία γνωστοποίηση εθνικών 
αποφάσεων αυτού του είδους στην 
Επιτροπή.

(34) Για να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου 
καθιστώντας προσιτή στο κοινό τη 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών 
δικαστηρίων σχετικά με την ερμηνεία του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων 
ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης του 
παρόντος κανονισμού, είναι σκόπιμο η 
Επιτροπή να δημιουργήσει βάση 
δεδομένων που να συγκεντρώνει τις 
σχετικές αποφάσεις. Για να συμβάλλουν 
στην εκπλήρωση αυτού του καθήκοντος,
τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
την ταχεία γνωστοποίηση εθνικών 
αποφάσεων αυτού του είδους στην 
Επιτροπή. Θα πρέπει να δημιουργηθεί μία 
βάση δεδομένων, η οποία θα είναι εύκολα 
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προσβάσιμη, πλήρως 
συστηματοποιημένη και φιλική στον 
ερευνητή. Για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με τις 
διαφορετικές προσεγγίσεις όσον αφορά 
τις δικαστικές αποφάσεις στην Ένωση 
και για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσματικής και οικονομικής 
λειτουργίας της βάσης δεδομένων, οι 
αποφάσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται 
επί τη βάσει μιας τυποποιημένης 
περίληψης των αποφάσεων, οι οποίες θα 
πρέπει να επισυνάπτονται στην απόφαση. 
Αυτή θα πρέπει να είναι συνοπτική ούτως 
ώστε να καθίσταται εύκολα κατανοητή. 
Θα πρέπει να χωρίζεται σε πέντε 
τμήματα, τα οποία θα πρέπει να εκθέτουν 
τα κύρια στοιχεία της κοινοποιηθήσας 
απόφασης, όπως το αντικείμενο και το 
συναφές άρθρο του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων, μια συνοπτική 
παρουσίαση των πραγματικών 
περιστατικών και των κυριότερων 
επιχειρημάτων, η απόφαση και οι λόγοι 
που οδήγησαν σε αυτή καθώς και η 
σαφής αναφορά στην εφαρμοσθείσα 
δικανική αρχή. 

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34α) Οι ερμηνευτικές παρατηρήσεις στο 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 
πολύτιμο μέσο, το οποίο θα προσέφερε 
σαφήνεια και καθοδήγηση αναφορικά με 
το δίκαιο αυτό. Οι εν λόγω ερμηνευτικές 
παρατηρήσεις θα πρέπει να προσφέρουν 
μία σαφή και ευρεία ερμηνεία των 
άρθρων του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων και, ενδεχομένως, μία 
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εξήγηση των πολιτικών επιλογών που 
στηρίζονται σε ορισμένα άρθρα. Μία 
σαφής εξήγηση των επιλογών αυτών θα 
παρείχε στα δικαστήρια των κρατών 
μελών της ΕΕ τη δυνατότητα να 
ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν με τον 
δέοντα τρόπο το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο 
των πωλήσεων και να συμπληρώνουν 
τυχόν κενά. Με αυτό τον τρόπο οι 
ερμηνευτικές παρατηρήσεις θα 
προωθούσαν την ανάπτυξη μιας 
συνεκτικής και ενιαίας εφαρμογής του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διερευνήσει τις δυνατότητες διάθεσης 
των εν λόγω ερμηνευτικών 
παρατηρήσεων.

Or. en

Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34β) Ένα πρόσθετο εμπόδιο για το 
διασυνοριακό εμπόριο έγκειται στην 
έλλειψη πρόσβασης σε αποτελεσματικές 
και αποδεκτές από πλευράς κόστους 
διαδικασίες ένδικών μέσων. Για το λόγο 
αυτό, ο καταναλωτής και ο έμπορος που 
συνάπτουν μία σύμβαση βάσει του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων θα 
πρέπει να εξετάζουν το ενδεχόμενο να 
υποβάλλουν τις διαφορές που προκύπτουν 
από τη σύμβαση αυτή σε ένα υφιστάμενο 
φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 στοιχείο 
ε) της οδηγίας [οδηγία για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών]. Αυτό θα πρέπει να ισχύει με 
την επιφύλαξη της δυνατότητας των 
μερών να κινήσουν μια διαδικασία 
ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, 
χωρίς να πρέπει προηγουμένως να 
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προσφύγουν στην εναλλακτική επίλυση 
της διαφοράς.

Or. en

Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34γ) Για τη διευκόλυνση της χρήσης του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων, η Επιτροπή θα πρέπει να 
εκπονήσει ευρωπαϊκούς τυποποιημένους 
συμβατικούς όρους. Οι εν λόγω 
τυποποιημένοι συμβατικοί όροι θα 
μπορούσαν να συμπληρώνουν επωφελώς 
τους κανόνες του κοινού δικαίου των 
πωλήσεων, περιγράφοντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης 
σύμβασης και λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες του σχετικού εμπορικού 
κλάδου. Θα πρέπει να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών 
και να συναγάγουν διδάγματα από τις 
πρώτες πρακτικές εμπειρίες της χρήσης 
του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων. Οι τυποποιημένοι συμβατικοί 
όροι θα πρέπει να τίθενται στη διάθεση
του κοινού, δεδομένου ότι θα παρείχαν 
πρόσθετο όφελος στις εμπορικές 
επιχειρήσεις που επιθυμούν να συνάψουν 
διασυνοριακές συμβάσεις στο πλαίσιο του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων. Προκειμένου οι εν λόγω 
τυποποιημένοι συμβατικοί όροι να 
συμπληρώσουν αποτελεσματικά το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, η 
Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει τις 
εργασίες της το ταχύτερο δυνατόν.

Or. en
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Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(35) Είναι επίσης σκόπιμο να 
επανεξεταστεί η λειτουργία του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων ή 
οποιασδήποτε άλλης διάταξης του 
παρόντος κανονισμού μετά από πέντε έτη 
εφαρμογής. Η επανεξέταση θα πρέπει να 
λάβει υπόψη, μεταξύ άλλων, την ανάγκη 
ενσωμάτωσης περαιτέρω κανόνων 
σχετικά με το ζήτημα των ρητρών 
παρακράτησης της κυριότητας, 
διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού σε σχέση με τις συμβάσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων, τις εξελίξεις της 
αγοράς και της τεχνολογίας όσον αφορά το 
ψηφιακό περιεχόμενο και τις περαιτέρω 
εξελίξεις του κεκτημένου της Ένωσης. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει εξάλλου να 
δοθεί στο κατά πόσον ο περιορισμός σε 
συμβάσεις εξ αποστάσεως και ειδικότερα 
σε επιγραμμικές συμβάσεις εξακολουθεί 
να είναι ενδεδειγμένος ή κατά πόσο ένα 
ευρύτερο πεδίο εφαρμογής, 
συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων 
που συνάπτονται στις επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις, μπορεί να είναι εφικτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το δίκαιο της κυριότητας δεν εμπίπτει σήμερα στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕΔΠ. Όσον αφορά τις 
ρήτρες παρακράτησης της κυριότητας, προτείνεται, λόγω της πρακτικής τους σημασίας, μια 
διάταξη με την οποία καθίστανται σαφείς οι υποχρεώσεις των μερών. Η προτεινόμενη 
τροπολογία λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα να αξιολογηθεί, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής 
αναθεώρησης του κανονισμού, το ζήτημα της διεύρυνσης του ουσιαστικού πεδίου εφαρμογής 
του ΚΕΔΠ, ώστε να καλύπτει και ρυθμίσεις που αφορούν τις ρήτρες παρακράτησης της 
κυριότητας. Στο πλαίσιο μιας μελλοντικής αναθεώρησης θα πρέπει επίσης να εξεταστεί η 
δυνατότητα διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής πέραν των συμβάσεων εξ αποστάσεως και ιδίως 
πέραν των επιγραμμικών συμβάσεων.
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Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Πίνακας περιεχομένων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην αρχή του διατακτικού προστίθεται 
πίνακας περιεχομένων. Ο πίνακας αυτός 
θα πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να 
αντικατοπτρίζει το περιεχόμενο του 
μέσου.

Or. en

Βλ. τροπολογία για τη διαγραφή του πίνακα περιεχομένων στην αρχή του παραρτήματος).

Αιτιολόγηση

Σειρά τροπολογιών αποσκοπεί στη συνένωση του κυρίως κανονισμού με το παράρτημα. Ο 
διαχωρισμός σε κανονισμό και παράρτημα φαίνεται ότι προκαλεί σύγχυση και δεν κρίνεται 
απαραίτητος.

Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος Ι (νέος) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tίτλος I 
Γενικές διατάξεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Σειρά τροπολογιών αποσκοπεί στη συνένωση του κυρίως κανονισμού με το παράρτημα. Ο 
διαχωρισμός σε κανονισμό και παράρτημα φαίνεται ότι προκαλεί σύγχυση και δεν κρίνεται 
απαραίτητος.

Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Μέρος -1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος -1: Εφαρμογή του μέσου
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σειρά τροπολογιών αποσκοπεί στη συνένωση του κυρίως κανονισμού με το παράρτημα. Ο 
διαχωρισμός σε κανονισμό και παράρτημα φαίνεται ότι προκαλεί σύγχυση και δεν κρίνεται 
απαραίτητος.

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων αποτελεί δεύτερο 
καθεστώς εντός της έννομης τάξης κάθε κράτους μέλους. Αποτελεί μέρος μιας δέσμης 
τροποποιήσεων που καθιστούν σαφή τη σχέση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων 
με τον κανονισμό Ρώμη Ι.

Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθεί σαφώς στο άρθρο 1 ο στόχος της προστασίας των ΜΜΕ.

Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «καλή πίστη και χρηστά συναλλακτικά 
ήθη», πρότυπο συμπεριφοράς που 
χαρακτηρίζεται από τιμιότητα, διαφάνεια 
και συνεκτίμηση των συμφερόντων του 
έτερου μέρους της εκάστοτε συναλλαγής 
ή σχέσης·

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο νέο στοιχείο στ ε)· το κείμενο τροποποιήθηκε)

Αιτιολόγηση

Σειρά τροποποιήσεων αναδιατάσσει τους ορισμούς προκειμένου να τους κατατάξει σύμφωνα με 
τις εξής κατηγορίες: ενδιαφερόμενα πρόσωπα, γενικοί όροι του δικαίου των συμβάσεων, είδη 
συμβάσεων, διατάξεις που αφορούν ειδικά είδη συμβάσεων.
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Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «ζημία», οικονομική ζημία και μη 
οικονομική ζημία με τη μορφή 
σωματικής και ψυχικής οδύνης 
εξαιρουμένων άλλων μορφών μη 
οικονομικής ζημίας όπως η υποβάθμιση 
της ποιότητας ζωής και η απώλεια 
απόλαυσης·

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο νέο στοιχείο στ ζ))·

Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) «τυποποιημένοι συμβατικοί όροι», 
συμβατικοί όροι που έχουν συνταχθεί εκ 
των προτέρων για περισσότερες 
συναλλαγές στις οποίες συμμετέχουν 
διαφορετικά μέρη, και οι οποίοι δεν έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης από τα μέρη κατά την 
έννοια του άρθρου 7 του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων·

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο νέο στοιχείο στ στ))·

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «καταναλωτής», κάθε φυσικό πρόσωπο 
το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν 

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

εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, 
επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας· σε 
περίπτωση συμβάσεων διττού σκοπού, 
όπου η σύμβαση συνάπτεται για σκοπούς 
ευρισκόμενους εν μέρει εντός και εν μέρει 
εκτός των εμπορικών δραστηριοτήτων 
του, η δε εμπορική σκοπιμότητα είναι 
τόσο περιορισμένη ώστε να μην έχει 
εξέχουσα θέση στο γενικό πλαίσιο της 
σύμβασης, το εν λόγω πρόσωπο 
θεωρείται επίσης καταναλωτής·

Or. en

(Βλ. διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 17 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ)

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αφορά το ζήτημα της αντιμετώπισης συμβάσεων διττού σκοπού, το οποίο στις 
αιτιολογικές σκέψεις της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών έχει επιλυθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τον πρωταρχικό σκοπό για τον οποίο συνήφθη η σύμβαση. 

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο ιδ))·

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ β) «πελάτης», κάθε πρόσωπο που 
αγοράζει συναφή υπηρεσία·

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο ιε))·

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ γ) «δανειστής», πρόσωπο το οποίο έχει 
δικαίωμα στην εκπλήρωση υποχρέωσης, 
χρηματικής ή μη, από άλλο πρόσωπο, 
δηλαδή από τον οφειλέτη·

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο κγ))·

Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ δ) «οφειλέτης», πρόσωπο το οποίο 
υπέχει υποχρέωση, χρηματική ή μη, 
έναντι άλλου προσώπου, δηλαδή έναντι 
του δανειστή·

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο κδ))·

Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ ε (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ ε) «καλή πίστη και χρηστά 
συναλλακτικά ήθη», πρότυπο 
συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται από 
τιμιότητα και διαφάνεια προς το έτερο 
μέρος της εκάστοτε συναλλαγής ή 
έννομης σχέσης και η οποία αποκλείει 
κάθε πρόθεση που έχει ως αποκλειστικό 
στόχο την πρόκληση ζημίας·

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο β))·

Αιτιολόγηση

Η παλαιότερη διατύπωση («συνεκτίμηση των συμφερόντων») θεωρήθηκε ως εμπόδιο σε μία 
σκληρή διαπραγμάτευση των μερών, πράγμα το οποίο προκάλεσε επιφυλάξεις ιδίως όσον 
αφορά συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Προκειμένου να καταστεί σαφές ότι δεν υπήρχε σχετική 
πρόθεση, η νέα διατύπωση ορίζει ότι κανένα μέρος δεν θα πρέπει να κάνει κατάχρηση των 
δικαιωμάτων του. Η τροποποίηση επηρεάζει επίσης το άρθρο 86 σχετικά με τους ελέγχους της 
αθέμιτης συμπεριφοράς σε συμβάσεις μεταξύ εμπόρων και θα πρέπει να διασκεδάζει τις 
σχετικές επιφυλάξεις σύμφωνα με τις οποίες δεν θα επιτρέπεται ενδεχομένως στα μέρη μιας 
σύμβασης να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους όταν διαπραγματεύονται.

Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ στ) «τυποποιημένοι συμβατικοί όροι», 
συμβατικοί όροι που έχουν συνταχθεί εκ 
των προτέρων για περισσότερες 
συναλλαγές στις οποίες συμμετέχουν 
διαφορετικά μέρη, και οι οποίοι δεν έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης από τα μέρη κατά την 
έννοια του άρθρου 7 του κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων·

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο δ))·
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Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο στ ζ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ ζ) «ζημία», οικονομική ζημία και μη 
οικονομική ζημία με τη μορφή 
σωματικής και ψυχικής οδύνης 
εξαιρουμένων άλλων μορφών μη 
οικονομικής ζημίας όπως η υποβάθμιση 
της ποιότητας ζωής και η απώλεια 
απόλαυσης·

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο γ))·

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) «κανόνας υποχρεωτικής ισχύος», 
κάθε διάταξη της οποίας την εφαρμογή 
τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύνανται να 
αποκλείσουν ούτε να παρεκκλίνουν από 
αυτήν ούτε να μεταβάλουν τα 
αποτελέσματά της·

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο κβ))·

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ β) «υποχρέωση», παροχή την οποία ένα 
μέρος έννομης σχέσης οφείλει σε ένα άλλο 
μέρος και την εκτέλεση της οποίας το 
έτερο αυτό μέρος δικαιούται να αξιώσει·
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Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο κε))·

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη «και την εκτέλεση της οποίας το έτερο αυτό μέρος δικαιούται να αξιώσει» 
συμβάλλει στη διάκριση μεταξύ υποχρεώσεων και (λοιπών) καθηκόντων.

Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ζ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ γ) «ρητώς», δήλωση ή συμφωνία που 
έχει πραγματοποιηθεί ξεχωριστά από 
άλλες δηλώσεις ή συμφωνίες και δυνάμει 
θετικής και σαφούς συμπεριφοράς, 
συμπεριλαμβανομένης της συμπλήρωσης 
ενός τετραγωνιδίου ή της ενεργοποίησης 
ενός διακόπτη ή μιας παρόμοιας 
λειτουργίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμη η προσθήκη ενός ορισμού της έννοιας «ρητώς», δεδομένου ότι ο όρος αυτός 
χρησιμοποιείται συχνά στην πρόταση.

Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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



PE505.998v02-00 34/127 PR\929386EL.doc

EL

υπηρεσιών η οποία συνήφθη ταυτόχρονα 
με τη σύμβαση πώλησης ή τη σύμβαση 
προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου· 
εξαιρούνται τα εξής:

υπηρεσιών η οποία συνήφθη ταυτόχρονα 
με τη σύμβαση πώλησης ή τη σύμβαση 
προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου· 
εξαιρούνται τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπλήρωση του ορισμού καθιστά σαφή τη σημασία του ΚΕΔΠ για το υπολογιστικό νέφος 
και ιδίως ότι στις συναφείς υπηρεσίες περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες αποθήκευσης.

Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο στ α))·

Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «πελάτης», κάθε πρόσωπο που 
αγοράζει συναφή υπηρεσία·

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο στ β))·

Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιστ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι αποτέλεσμα του περιορισμού της χρήσης του ΚΕΔΠ σε συμβάσεις εξ 
αποστάσεως (βλ. τροπολογία στο άρθρο 5 παράγραφος 1). Ο ορισμός της σύμβασης εξ 
αποστάσεως, που αντιστοιχεί στον ορισμό που χρησιμοποιείται στο κεκτημένο, θα πρέπει να 
προσαρμοστεί όσον αφορά το προσωπικό πεδίο εφαρμογής, δεδομένου ότι το ΚΕΔΠ πρέπει να 
τίθεται στη διάθεση των μερών που αναφέρονται στο άρθρο 7. Τα ουσιαστικά γνωρίσματα της 
πώλησης εξ αποστάσεως παραμένουν αμετάβλητα. Εάν η τροποποίηση αυτή πραγματοποιηθεί, 
θα ήταν σκόπιμο να καταστούν σαφή τα κεφάλαια 2 και 4, τα οποία ακολουθούν την οδηγία για 
τα δικαιώματα των καταναλωτών, στην οποία ως σύμβαση εξ αποστάσεως νοείται η σύμβαση 
μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών (B2C). 

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιζ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(i) η οποία συνάπτεται με ταυτόχρονη 
φυσική παρουσία του εμπόρου και του 
καταναλωτή σε χώρο που δεν είναι το 
εμπορικό κατάστημα του εμπόρου·
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Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 2 παράγραφος 8 στοιχείο α) της οδηγίας 2011/83/ΕΕ)

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στη διατύπωση της οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιζ – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iα) για την οποία έγινε προσφορά από 
τον καταναλωτή κάτω από τις ίδιες 
συνθήκες που περιγράφονται στο σημείο 
(i)·

Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 2 παράγραφος 8 στοιχείο β) της οδηγίας 2011/83/ΕΕ)

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιζ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(ii) η οποία συνάπτεται στο εμπορικό 
κατάστημα του εμπόρου ή με χρήση 
οποιουδήποτε μέσου εξ αποστάσεως 
επικοινωνίας αμέσως μετά από προσωπική 
και ατομική επαφή με τον καταναλωτή σε 
χώρο που δεν είναι το εμπορικό 
κατάστημα του εμπόρου, με την 
ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εμπόρου 
και του καταναλωτή· or

Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 2 παράγραφος 8 στοιχείο γ) της οδηγίας 2011/83/ΕΕ)
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Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο ιζ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(iii) η οποία συνάπτεται στη διάρκεια 
εκδρομής οργανωμένης από τον έμπορο με 
σκοπό ή αποτέλεσμα τη διαφήμιση και 
πώληση αγαθών ή υπηρεσιών στον 
καταναλωτή·

Or. en

(Βλ. διατύπωση του άρθρου 2 παράγραφος 8 στοιχείο δ) της οδηγίας 2011/83/ΕΕ)

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο κβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κβ) «κανόνας υποχρεωτικής ισχύος», 
κάθε διάταξη της οποίας την εφαρμογή 
τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δύνανται να 
αποκλείσουν ούτε να παρεκκλίνουν από 
αυτήν ούτε να μεταβάλουν τα 
αποτελέσματά της·

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο ζ α))·

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο κγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κγ) «δανειστής», πρόσωπο το οποίο έχει 
δικαίωμα στην εκτέλεση υποχρέωσης, 

διαγράφεται
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χρηματικής ή μη, από άλλο πρόσωπο, 
δηλαδή από τον οφειλέτη·

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο στ γ))·

Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο κδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κδ) «οφειλέτης», πρόσωπο το οποίο 
υπέχει υποχρέωση, χρηματική ή μη, 
έναντι άλλου προσώπου, δηλαδή έναντι 
του δανειστή·

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο στ δ))·

Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – στοιχείο κε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κε) «υποχρέωση», καθήκον εκτέλεσης το 
οποίο ένα μέρος έννομης σχέσης υπέχει 
έναντι ενός άλλου μέρους.

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο στοιχείο ζ β))·

Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα μέρη δύνανται να συμφωνήσουν ότι το 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
διέπει τις μεταξύ τους διασυνοριακές 

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 8 και 9, τα μέρη 
δύνανται να συμφωνήσουν ότι το κοινό 
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συμβάσεις με αντικείμενο την πώληση 
αγαθών, την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου και την παροχή συναφών 
υπηρεσιών εντός των ορίων του εδαφικού, 
του καθ’ ύλη και του προσωπικού πεδίου 
εφαρμογής του εν λόγω δικαίου, κατά τα 
προβλεπόμενα στα άρθρα 4 έως 7.

ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων διέπει τις 
μεταξύ τους διασυνοριακές συμβάσεις με 
αντικείμενο την πώληση αγαθών, την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και την 
παροχή συναφών υπηρεσιών εντός των 
ορίων του εδαφικού, του καθ’ ύλη και του 
προσωπικού πεδίου εφαρμογής του εν 
λόγω δικαίου, κατά τα προβλεπόμενα στα 
άρθρα 4 έως 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σαφέστερη διατύπωση.

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων μπορεί να χρησιμοποιείται για:

1. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων μπορεί να χρησιμοποιείται για 
συμβάσεις εξ αποστάσεως, 
συμπεριλαμβανομένων επιγραμμικών 
συμβάσεων, όπως είναι:

Or. en

Αιτιολόγηση

The amendment proposes to offer CESL for distance contracts only. The term "distance 
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contracts" has been proposed as it is already used in the acquis. The main area targeted is 
the rapidly growing internet sales sector, where the idea of an optional instrument met robust 
support, even from circles more reluctant towards a broader use of such instrument. The draft 
report seeks to open up debate on this. It deliberately does not provide for a full adaptation of 
CESL to distance trade. This would require further work and analysis, the results of which 
could be fed into the ongoing legislative process. 

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων μπορεί να χρησιμοποιείται 
επίσης για συμβάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχεία α), β) και γ), 
στις οποίες τα μέρη διεξήγαγαν 
διαπραγματεύσεις ή έλαβαν άλλα 
προπαρασκευαστικά μέτρα με στόχο να 
συνάψουν μία σύμβαση, 
χρησιμοποιώντας αποκλειστικά για όλα 
αυτά τα μέτρα μέσα επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως, χωρίς ωστόσο η σύμβαση 
καθεαυτή να συναφθεί με ένα μέσο 
επικοινωνίας εξ αποστάσεως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποσκοπεί να επιτρέψει τη χρησιμοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων όταν έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως μέχρι τη σύναψη 
της σύμβασης όχι όμως και κατά τη σύναψη της σύμβασης καθεαυτής. Ο αποκλεισμός των 
περιπτώσεων αυτών από τη χρησιμοποίηση του ΚΕΔΠ φαίνεται αυθαίρετος.

Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αποκλεισμός των συμβάσεων μεικτού 
σκοπού και των συμβάσεων που 
συνδέονται με καταναλωτική πίστη

Συνδεδεμένες συμβάσεις και συμβάσεις
μεικτού σκοπού



PR\929386EL.doc 41/127 PE505.998v02-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις του άρθρου 6 έχουν ως στόχο να ληφθούν υπόψη οι επιφυλάξεις, σύμφωνα με 
τις οποίες η πρόταση της Επιτροπής περιορίζει σε υπερβολικό βαθμό τη χρησιμοποίηση του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων σε περιπτώσεις συνδεδεμένων συμβάσεων και 
συμβάσεων μικτού σκοπού, δηλαδή συμβάσεις πώλησης που συνδέονται με καταναλωτική πίστη 
ή με μία δανειακή συμφωνία και καθιστούν κατ’ αυτό τον τρόπο δυνατή τη χρησιμοποίηση του 
ΚΕΔΠ και στις περιπτώσεις αυτές. Στη συνέχεια φαίνεται απαραίτητο να καταστεί σαφής η 
σχέση μεταξύ μιας σύμβασης που διέπεται από το ΚΕΔΠ με μία συνδεδεμένη σύμβαση καθώς 
και τη χρησιμοποίηση του ΚΕΔΠ σε περίπτωση συμβάσεων μικτού σκοπού που περιέχουν 
στοιχεία που δεν διέπονται από το ΚΕΔΠ.

Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται για συμβάσεις μεικτού 
σκοπού οι οποίες περιλαμβάνουν άλλα 
στοιχεία πλην της πώλησης αγαθών, της 
προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου και 
της παροχής συναφών υπηρεσιών κατά την 
έννοια του άρθρου 5.

1. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιείται:

α) σε περιπτώσεις που μία σύμβαση που 
διέπεται από το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο 
των πωλήσεων συνδέεται με άλλη 
σύμβαση πλην της σύμβασης πώλησης, 
της σύμβασης προμήθειας ψηφιακού 
περιεχομένου ή της σύμβασης παροχής 
συναφών υπηρεσιών, ή
β) σε περιπτώσεις που μία σύμβαση 
περιλαμβάνει άλλα στοιχεία πλην της 
πώλησης αγαθών, της προμήθειας 
ψηφιακού περιεχομένου ή της παροχής 
συναφών υπηρεσιών κατά την έννοια του 
άρθρου 5, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω 
στοιχεία μπορούν να κατατμηθούν και ότι 
είναι δυνατόν να καταλογισθεί ένα μέρος 
του τιμήματος σε μέρος της σύμβασης.

Or. en



PE505.998v02-00 42/127 PR\929386EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Η νέα διατύπωση της παραγράφου 1 καθιστά σαφές ότι το ΚΕΔΠ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
τόσο για συνδεδεμένες συμβάσεις όσο και για συμβάσεις μικτού σκοπού και περιγράφει τις 
νοητές καταστάσεις. Όπως και στην περίπτωση των συμβάσεων μικτού σκοπού, είναι 
σημαντική η προσφυγή στο κριτήριο κατά πόσο τα στοιχεία που δεν εμπίπτουν στο κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων μπορούν να διαχωριστούν και να οριστεί για τα στοιχεία 
αυτά μία τιμή, διαφορετικά είναι δυσχερές να γίνει διάκριση των δύο μερών όσον αφορά τις 
έννομες συνέπειές τους (βλ. τις τροπολογίες για τις παραγράφους 1β και 1γ). Οι όροι 
«κατάτμηση» και «καταλογισμός μέρους του τιμήματος σε μέρος της σύμβασης» 
χρησιμοποιούνται επίσης στο άρθρο 9 του παραρτήματος.

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Για τις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, στοιχεία α) και β), οι 
συνδεδεμένες συμβάσεις διέπονται κατά 
τα λοιπά από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο καθιστά σαφές ότι το εφαρμοστέο σε μία σύμβαση δίκαιο, η οποία 
συνδέεται με μία σύμβαση που διέπεται από το ΚΕΔΠ σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο 
α), καθορίζεται με βάση τους σχετικούς κανόνες περί σύγκρουσης νόμων. Το ΚΕΔΠ δεν πρέπει 
να εφαρμόζεται στη συνδεδεμένη σύμβαση.

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β – εισαγωγικό μέρος και στοιχείο α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1 στοιχείο α), και
α) όταν, στο πλαίσιο της σύμβασης που 
διέπεται από το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο 
των πωλήσεων, ουδέν εκ των μερών 
ασκεί ένα δικαίωμα, ένα έννομο βοήθημα 
ή ένα μέσο άμυνας, ή όταν η σύμβαση 
αυτή είναι άκυρη ή μη δεσμευτική, τα 
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αποτελέσματα της συνδεδεμένης 
σύμβασης καθορίζονται από το εθνικό 
δίκαιο που διέπει τη συνδεδεμένη 
σύμβαση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν στο πλαίσιο της σύμβασης που διέπεται από το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, 
ουδέν εκ των μερών ασκεί ένα δικαίωμα, ένα έννομο βοήθημα ή ένα μέσο άμυνας, ή όταν η 
σύμβαση αυτή είναι άκυρη ή μη δεσμευτική, οι υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τη 
τη συνδεδεμένη σύμβαση πρέπει να διέπονται από το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β – στοιχείο β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) όταν, στο πλαίσιο της συνδεδεμένης 
σύμβασης, ουδέν εκ των μερών ασκεί ένα 
δικαίωμα, ένα έννομο βοήθημα ή ένα 
μέσο άμυνας, ή όταν η σύμβαση είναι 
άκυρη ή μη δεσμευτική σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο στη σύμβαση αυτή εθνικό 
δίκαιο, οι υποχρεώσεις των μερών από τη 
σύμβαση που διέπεται από το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων δεν 
θίγονται, εκτός εάν ένα μέρος θα είχε 
συνάψει τη διεπόμενη από το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
σύμβαση αυτή μόνο λόγω της 
συνδεδεμένης σύμβασης ή θα είχε προβεί 
στη σύναψη αυτή μόνο με θεμελιωδώς 
διαφορετικούς συμβατικούς όρους· στην 
περίπτωση αυτή, το μέρος δικαιούται να 
καταγγείλει τη σύμβαση που διέπεται από 
το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν, στο πλαίσιο μιας συνδεδεμένης σύμβασης, ουδέν εκ των μερών ασκεί ένα δικαίωμα, ένα 
έννομο βοήθημα ή ένα μέσο άμυνας, ή όταν η σύμβαση αυτή είναι άκυρη ή μη δεσμευτική, αυτό 
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δεν πρέπει κατ’ αρχήν να θίγει τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από τη σύμβαση που 
διέπεται από το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, εκτός εάν αυτό δεν μπορεί να 
αναμένεται από αυτά. Στην περίπτωση αυτή, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης. Το κείμενο που περιγράφει την τελευταία αυτή κατάσταση 
είναι πανομοιότυπο με το κείμενο στο άρθρο 48 παράγραφος 1 στοιχείο α) σχετικά με την 
ακύρωση της σύμβασης. 

Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 
στοιχείο β), τα λοιπά στοιχεία της 
σύμβασης θεωρούνται ως στοιχεία που 
έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο μιας 
συνδεδεμένης σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο διευκρινίζει ότι, όταν μία σύμβαση μικτού σκοπού περιλαμβάνει ένα 
στοιχείο το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων, όπως π.χ. υπηρεσίες μεταφοράς ή μια υπηρεσία γραμμής επικοινωνίας, το στοιχείο 
αυτό θα αντιμετωπίζεται ως συνδεδεμένη σύμβαση.

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Όταν μία σύμβαση, εκτός από την 
αγορά εμπορευμάτων, τη διάθεση 
ψηφιακού περιεχομένου και την παροχή 
συναφών υπηρεσιών κατά την έννοια του 
άρθρου 5, περιλαμβάνει και άλλα 
στοιχεία, και τα στοιχεία αυτά δεν 
μπορούν να κατατμηθούν ή δεν είναι 
δυνατόν να καταλογισθεί ένα μέρος του 
τιμήματος σε μέρος της σύμβασης, το 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
σύμβαση αυτή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι, όταν μία σύμβαση μικτού σκοπού περιλαμβάνει ένα 
στοιχείο που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, 
το οποίο δεν μπορεί να κατατμηθεί ή για το οποίο δεν μπορεί να καταλογισθεί ένα μέρος του 
τιμήματος, το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων δεν είναι δυνατόν να επιλεγεί. 

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων δεν επιτρέπεται να 
χρησιμοποιείται για συμβάσεις μεταξύ 
ενός εμπόρου και ενός καταναλωτή όπου 
ο έμπορος χορηγεί ή υπόσχεται να 
χορηγήσει στον καταναλωτή πίστωση 
υπό τη μορφή αναβολής πληρωμής, 
δανείου ή άλλης παρόμοιας 
χρηματοπιστωτικής διευκόλυνσης. Το 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για 
συμβάσεις μεταξύ ενός εμπόρου και ενός 
καταναλωτή όπου αγαθά, ψηφιακό 
περιεχόμενο ή συναφείς υπηρεσίες του 
ίδιου είδους παρέχονται σε διαρκή βάση, 
και ο καταναλωτής πληρώνει για τα 
εκάστοτε αγαθά, το ψηφιακό περιεχόμενο 
ή τις συναφείς υπηρεσίες με δόσεις κατά 
τη διάρκεια της παροχής.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στις σχέσεις μεταξύ ενός εμπόρου και 
ενός καταναλωτή, η συμφωνία σχετικά με 

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

τη χρησιμοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων είναι έγκυρη μόνον 
εφόσον η συναίνεση του καταναλωτή 
δίδεται με ρητή δήλωση η οποία είναι 
αυτοτελής σε σχέση με τη δήλωση του 
καταναλωτή ότι συμφωνεί να συνάψει τη 
σύμβαση και εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις του άρθρου 9. Ο έμπορος 
παρέχει στον καταναλωτή επιβεβαίωση της 
εν λόγω συμφωνίας επί σταθερού 
υποθέματος.

Or. en

Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις σχέσεις μεταξύ ενός εμπόρου και 
ενός καταναλωτή, το κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων δεν επιτρέπεται να 
επιλεγεί εν μέρει, αλλά μόνο στο σύνολό 
του.

3. Στις σχέσεις μεταξύ ενός εμπόρου και 
ενός καταναλωτή, το κοινό ευρωπαϊκό 
δίκαιο των πωλήσεων δεν επιτρέπεται να 
επιλεγεί εν μέρει, αλλά μόνο στο σύνολό 
του. Στις σχέσεις μεταξύ εμπόρων, το 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν μέρει, υπό 
την προϋπόθεση ότι ο αποκλεισμός των 
αντίστοιχων διατάξεων δεν απαγορεύεται 
σε αυτό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται απαραίτητο να διευκρινισθεί ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εν μέρει σε συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο τα μέρη να μπορούν 
να αποφύγουν την εφαρμογή των κανόνων υποχρεωτικής ισχύος του ΚΕΔΠ.

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σε περίπτωση που τα μέρη έχουν 
εγκύρως συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουν 
το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων 
για τη μεταξύ τους σύμβαση, το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων διέπει 
κατ’ αποκλειστικότητα τα ζητήματα τα 
οποία ρυθμίζονται με τις διατάξεις του, και 
όχι το καθεστώς του δικαίου των 
συμβάσεων το οποίο, χωρίς μια τέτοια 
συμφωνία, θα ρύθμιζε τη σύμβαση εντός 
της έννομης τάξης, το δίκαιο της οποίας 
έχει οριστεί ως εφαρμοστέο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων αποτελεί ένα 
δεύτερο καθεστώς εντός της έννομης τάξης κάθε κράτους μέλους. Αποτελεί μέρος μιας δέσμης 
τροποποιήσεων με τις οποίες διευκρινίζεται η σχέση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων με τον κανονισμό Ρώμη Ι.

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν τα μέρη προβαίνουν σε 
διαπραγματεύσεις ή λαμβάνουν άλλα 
προπαρασκευαστικά μέτρα για τη 
σύναψη μιας σύμβασης με αναφορά στο 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, 
το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων ισχύει και για την τήρηση των 
υποχρεώσεων προσυμβατικής παροχής 
πληροφοριών και για τα έννομα 
βοηθήματα σε περίπτωση παραβίασής 
τους καθώς και σε σχέση με άλλα 
ζητήματα που έχουν σημασία πριν από τη 
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σύναψη της σύμβασης.
Η εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων σύμφωνα με το 
πρώτο εδάφιο δεν θίγει το ισχύον 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί 
συγκρούσεων νόμων δίκαιο, όταν ο 
έμπορος έχει επικαλεσθεί και άλλες 
έννομες τάξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προταθέν κείμενο ορίζει ότι το ΚΕΔΠ πρέπει να διέπει το προσυμβατικό στάδιο από το 
σημείο κατά το οποίο τα μέρη επικαλούνται το ΚΕΔΠ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, 
σε αντίθεση με την πρόταση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία οι υποχρεώσεις 
προσυμβατικής παροχής πληροφοριών που περιλαμβάνει το ΚΕΔΠ εφαρμόζονται μόνον σε 
περίπτωση που μια σύμβαση συνήφθη πραγματικά, δηλαδή αναδρομικά. Το δεύτερο εδάφιο 
καθιστά σαφές ότι μόνον όταν ένας έμπορος έχει αφήσει ανοικτό το εάν προτίθεται να συνάψει 
μια σύμβαση σύμφωνα με το ΚΕΔΠ ή σύμφωνα με το ισχύον κατά τα λοιπά δίκαιο, υποχρεούται 
να τηρήσει και τα δύο αυτά σύνολα κανόνων.

Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Ζητήματα που καλύπτονται από το κοινό 

ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων
1. Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων διέπει μέσω των διατάξεών 
του τα ακόλουθα ζητήματα:
α) τις υποχρεώσεις προσυμβατικής 
πληροφόρησης·
β) τη σύναψη μιας σύμβασης, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων 
τύπου·
γ) το δικαίωμα υπαναχώρησης και τις 
συνέπειές του·
δ) την ακύρωση της σύμβασης λόγω 
πλάνης, απάτης, απειλής ή αθέμιτης 
εκμετάλλευσης και τις συνέπειές της·
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ε) την ερμηνεία·
στ) περιεχόμενο και αποτελέσματα, 
περιλαμβανομένων και εκείνων της 
σχετικής σύμβασης·
ζ) την αξιολόγηση και τις συνέπειες 
καταχρηστικών συμβατικών όρων·
η) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
των μερών·
θ) τα έννομα βοηθήματα για την μη 
εκτέλεση·
ι) την ανάστροφη εκκαθάριση μετά από 
ακύρωση και καταγγελία καθώς και σε 
περίπτωση μη δεσμευτικής σύμβασης·
ια) την παραγραφή και τον αποκλεισμό 
από τα δικαιώματα·
ιβ) τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε 
περίπτωση παραβίασης των 
υποχρεώσεων και των καθηκόντων που 
απορρέουν στο πλαίσιο της εφαρμογής 
του. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προταθέν νέο άρθρο 11α συνδιάζει ένα θετικό κατάλογο ζητημάτων που διέπονται από το 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων (παράγραφος 1) με ένα ενδεικτικό κατάλογο 
ζητημάτων, τα οποία δεν καλύπτονται αλλά μνημονεύονται απλώς στην αιτιολογική σκέψη 27 
της πρότασης της Επιτροπής (παράγραφος 2). Ο στόχος έγκειται στην παροχή της μέγιστης 
δυνατής σαφήνειας επί ζητημάτων που καλύπτονται αφενός από το ΚΕΔΠ και αφετέρου από το 
εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο) – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από 
το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων, διέπονται από τους σχετικούς 
κανόνες του εθνικού δικαίου που ισχύει 
δυνάμει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
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593/2008 και (ΕΚ) αριθ. 864/2007 ή 
κάποιου άλλου σχετικού κανόνα 
σύγκρουσης νόμων. Στα θέματα αυτά 
περιλαμβάνονται:
α) η νομική προσωπικότητα·
β) η ακυρότητα σύμβασης λόγω έλλειψης 
δικαιοπρακτικής ικανότητας, παράνομου 
ή αντίθετου προς τα χρηστά 
συναλλακτικά ήθη χαρακτήρα της 
σύμβασης, εκτός εάν οι λόγοι του 
παράνομου/ανήθικου χαρακτήρα 
ρυθμίζονται στο κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο 
των πωλήσεων·
γ) ο καθορισμός της γλώσσας της 
σύμβασης·
δ) η απαγόρευση της διακριτικής 
μεταχείρισης·
ε) η εκπροσώπηση·
στ) η πολλαπλότητα οφειλετών και 
δανειστών, καθώς και η αλλαγή των 
μερών, συμπεριλαμβανομένης της 
εκχώρησης·
ζ) ο συμψηφισμός και η συγχώνευση·
η) το δίκαιο περί ιδιοκτησίας 
συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης 
της κυριότητας·
θ) το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας· και
ι) το δίκαιο των αδικοπραξιών καθώς και 
το ζήτημα του κατά πόσον μπορούν να 
ασκηθούν από κοινού συντρέχουσες 
αξιώσεις λόγω συμβατικής ή 
εξωσυμβατικής ευθύνης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προταθέν νέο άρθρο 11α συνδιάζει ένα θετικό κατάλογο ζητημάτων που διέπονται από το 
κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων (παράγραφος 1) με ένα ενδεικτικό κατάλογο 
ζητημάτων, τα οποία δεν καλύπτονται αλλά μνημονεύονται απλώς στην αιτιολογική σκέψη 27 
της πρότασης της Επιτροπής (παράγραφος 2). Ο στόχος έγκειται στην παροχή της μέγιστης 
δυνατής σαφήνειας επί ζητημάτων που καλύπτονται αφενός από το ΚΕΔΠ και αφετέρου από το 
εθνικό δίκαιο.
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Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο) – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το παρόν άρθρο δεν θίγει τους κανόνες 
αναγκαστικής ισχύος ενός μη κράτους 
μέλους, οι οποίοι θα μπορούσαν να 
εφαρμοσθούν σύμφωνα με τους σχετικούς 
κανόνες περί σύγκρουσης νόμων. 

Or. en

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 14 διαγράφεται
Γνωστοποίηση των δικαστικών 

αποφάσεων που εφαρμόζουν τον παρόντα 
κανονισμό

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
τελεσίδικες αποφάσεις δικαστηρίων τους 
οι οποίες εφαρμόζουν τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού γνωστοποιούνται 
αμελλητί στην Επιτροπή.
2. Η Επιτροπή συγκροτεί σύστημα το 
οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στις 
πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες 
στην παράγραφο 1 δικαστικές αποφάσεις, 
καθώς και στις συναφείς αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το κοινό έχει πρόσβαση στο σύστημα 
αυτό.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 186α· το κείμενο τροποποιήθηκε)
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Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 15 διαγράφεται
Επανεξέταση

1. Έως … [4 έτη από την ημερομηνία 
έναρξης της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού], τα κράτη μέλη παρέχουν 
στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ειδικότερα δε σχετικά με τον βαθμό 
αποδοχής του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων, την έκταση στην οποία οι 
διατάξεις του έδωσαν λαβή για νομικές 
διαφορές και την κατάσταση των 
πραγμάτων όσον αφορά τις διαφορές του 
επιπέδου προστασίας του καταναλωτή 
μεταξύ του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων και του εκάστοτε εθνικού 
δικαίου. Τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνουν ολοκληρωμένη 
επισκόπηση της νομολογίας των εθνικών 
δικαστηρίων με την οποία ερμηνεύονται 
οι διατάξεις του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων.
2. Έως … [5 έτη από την ημερομηνία 
έναρξης της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή αναλυτική έκθεση 
στην οποία επανεξετάζεται η εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, με γνώμονα, 
μεταξύ άλλων, την ανάγκη περαιτέρω 
επέκτασης του πεδίου εφαρμογής σε 
σχέση με τις συμβάσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων, τις εξελίξεις που θα έχουν 
σημειωθεί στην αγορά και στην 
τεχνολογία σε σχέση με το ψηφιακό 
περιεχόμενο, και τις μελλοντικές εξελίξεις 
του κεκτημένου της Ένωσης.

Or. en
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(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 186β)

Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 διαγράφεται
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει 
την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Εφαρμόζεται από την [ 6 μήνες μετά 
την έναρξη της ισχύος του].
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός 
ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει 
άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 186στ)

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Πίνακας περιεχομένων

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο πίνακας περιεχομένων διαγράφεται.

Or. en

(Βλ. τροπολογία για την προσθήκη του πίνακα περιεχομένων στην αρχή του διατακτικού).

Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος ΙΙ (νέος) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tίτλος II
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Ρυθμίσεις του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων

Or. en

Αιτιολόγηση

Σειρά τροπολογιών αποσκοπεί στη συνένωση του κυρίως κανονισμού με το παράρτημα. Ο 
διαχωρισμός σε κανονισμό και παράρτημα φαίνεται ότι προκαλεί σύγχυση και δεν κρίνεται 
απαραίτητος.

Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 2 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής 
δύναται να εμποδίσει το αθετούν μέρος να 
ασκήσει ή να επικαλεστεί δικαίωμα, 
έννομο βοήθημα ή μέσο άμυνας το οποίο 
θα είχε σε άλλη περίπτωση, ή δύναται να 
καταστήσει το μέρος υπεύθυνο για 
οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε κατά 
αυτόν τον τρόπο στο έτερο μέρος.

2. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής 
δύναται να εμποδίσει το αθετούν μέρος να 
ασκήσει ή να επικαλεστεί δικαίωμα, 
έννομο βοήθημα ή μέσο άμυνας το οποίο 
θα είχε σε άλλη περίπτωση, αλλά δεν 
οδηγεί άμεσα σε έννομο βοήθημα σε 
περίπτωση μη εκπλήρωσης μιας 
υποχρέωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία καθιστά σαφές ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων αποτελεί ένα 
δεύτερο καθεστώς εντός της έννομης τάξης κάθε κράτους μέλους. Αποτελεί μέρος μιας δέσμης 
τροποποιήσεων με τις οποίες διευκρινίζεται η σχέση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων με τον κανονισμό Ρώμη Ι.

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συμβάσεις μεικτού σκοπού Συμβάσεις που περιλαμβάνουν την 
παροχή συναφών υπηρεσιών

Or. en
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να γίνει καλύτερη διάκριση μεταξύ περιπτώσεων που εμπίπτουν στη διάταξη αυτή 
και περιπτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 6 του προταθέντος κανονισμού για το ΚΕΔΠ, ο 
τίλος αυτός έχει τροποποιηθεί.

Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται όσον 
αφορά την παροχή ειδοποίησης για 
οποιονδήποτε σκοπό βάσει των κανόνων 
του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων και της σύμβασης. Η έννοια 
της «ειδοποίησης» περιλαμβάνει την 
ανακοίνωση οποιασδήποτε δήλωσης που 
προορίζεται να παράγει έννομα 
αποτελέσματα ή να διαβιβάσει 
πληροφορίες για έννομο σκοπό.

1. Η έννοια της «ειδοποίησης» 
περιλαμβάνει την ανακοίνωση 
οποιασδήποτε δήλωσης που προορίζεται 
να παράγει έννομα αποτελέσματα ή να 
διαβιβάσει πληροφορίες για έννομο σκοπό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση του κειμένου. Η πρώτη πρόταση δεν κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι η γενική 
εφαρμογή της διάταξης απορρέει ήδη από το γεγονός ότι βρίσκεται στο κεφάλαιο των γενικών 
διατάξεων.

Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται σε σχέση με τον 
υπολογισμό του χρόνου για κάθε σκοπό 
δυνάμει του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Απλοποίηση. Η πρώτη παράγραφος δεν κρίνεται απαραίτητη, δεδομένου ότι η γενική εφαρμογή 
της διάταξης απορρέει ήδη από το γεγονός ότι βρίσκεται στο κεφάλαιο των γενικών διατάξεων.

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Αν προθεσμία που ορίζεται σε ημέρες, 
εβδομάδες, μήνες ή έτη υπολογίζεται με 
αφετηρία συγκεκριμένο γεγονός, 
συγκεκριμένη ενέργεια ή συγκεκριμένο 
χρόνο, η ημέρα κατά την οποία λαμβάνει 
χώρα το γεγονός, πραγματοποιείται η 
ενέργεια ή συμπληρώνεται ο 
συγκεκριμένος χρόνος, δεν θεωρείται ότι 
εμπίπτει στην εν λόγω προθεσμία.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στην παράγραφο 3)

Αιτιολόγηση

Προτείνεται να τροποποιηθεί η σειρά των παραγράφων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ), 
Ευρατόμ) αριθ. 1182/71 του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1971 περί καθορισμού των κανόνων 
που εφαρμόζονται στις προθεσμίες, ημερομηνίες και διορίες, ο οποίος περιλαμβάνει τους 
γενικούς κανόνες υπολογισμού των προθεσμιών στο ενωσιακό δίκαιο.

Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Αν προθεσμία που προσδιορίζεται κατά 
ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή έτη 
υπολογίζεται από συγκεκριμένο γεγονός, 
ενέργεια ή χρόνο, η ημέρα κατά την οποία 
συμβαίνει το γεγονός, πραγματοποιείται η 
ενέργεια ή φθάνει ο συγκεκριμένος χρόνος 
δεν εμπίπτει στην εν λόγω προθεσμία.

διαγράφεται
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Or. en

(Βλ. τροπολογία στην παράγραφο 1α)

Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 11 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν ένα πρόσωπο αποστέλλει σε άλλο 
πρόσωπο έγγραφο το οποίο καθορίζει 
χρονική προθεσμία εντός της οποίας ο 
αποδέκτης πρέπει να απαντήσει ή να 
προβεί σε άλλη ενέργεια, αλλά δεν 
δηλώνει πότε αρχίζει η προθεσμία, τότε 
ελλείψει ενδείξεων περί του αντιθέτου, η 
προθεσμία υπολογίζεται από τη στιγμή 
που το έγγραφο περιέρχεται στον 
αποδέκτη.

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. τροπολογία στην παράγραφο 7α)

Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 11 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7α. Όταν ένα πρόσωπο αποστέλλει σε 
άλλο πρόσωπο έγγραφο το οποίο 
καθορίζει χρονική προθεσμία εντός της 
οποίας ο αποδέκτης πρέπει να απαντήσει 
ή να προβεί σε άλλη ενέργεια, αλλά δεν 
δηλώνει πότε αρχίζει η προθεσμία, τότε 
ελλείψει ενδείξεων περί του αντιθέτου, η 
προθεσμία υπολογίζεται από τη στιγμή 
που το έγγραφο περιέρχεται στον 
αποδέκτη.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 6· το κείμενο τροποποιήθηκε)
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Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα άρθρα 59 έως 65 εφαρμόζονται με 
τις κατάλληλες προσαρμογές στην 
ερμηνεία των μονομερών δηλώσεων που 
υποδεικνύουν βούληση.

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 58 παράγραφος 3α)

Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 12 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι κανόνες για τα ελαττώματα της 
βούλησης στο Κεφάλαιο 5 εφαρμόζονται 
με τις κατάλληλες προσαρμογές στις 
μονομερείς δηλώσεις που υποδεικνύουν 
βούληση.

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου -48 παράγραφος 2)

Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 24 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τους όρους της σύμβασης. ε) τους όρους βάσει των οποίων ο 
έμπορος είναι διατεθειμένος να συνάψει 
τη σύμβαση.

Or. en
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Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 24 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο έμπορος πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι 
όροι της σύμβασης που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο ε) να διατίθενται με 
αλφαβητικούς ή άλλους κατανοητούς 
χαρακτήρες και πάνω σε σταθερό υπόθεμα 
με οποιοδήποτε μέσο το οποίο επιτρέπει 
ανάγνωση, εγγραφή της πληροφορίας που 
περιέχεται στο κείμενο και αναπαραγωγή 
της σε υλική μορφή.

4. Με την επιφύλαξη αυστηρότερων 
απαιτήσεων για τον έμπορο που 
συναλλάσσεται με καταναλωτή σύμφωμα 
μετο τμήμα 1, ο έμπορος πρέπει να 
μεριμνήσει ώστε οι όροι που αναφέρονται 
στην παράγραφο 3 στοιχείο ε) να 
διατίθενται με αλφαβητικούς ή άλλους 
κατανοητούς χαρακτήρες και πάνω σε 
σταθερό υπόθεμα με οποιοδήποτε μέσο το 
οποίο επιτρέπει ανάγνωση, εγγραφή της 
πληροφορίας που περιέχεται στο κείμενο 
και αναπαραγωγή της σε υλική μορφή.

Or. en

Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 24 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο έμπορος πρέπει να βεβαιώσει με 
ηλεκτρονικό μέσο και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση την 
παραλαβή πρότασης ή αποδοχής που 
εστάλη από το έτερο μέρος.

5. Ο έμπορος πρέπει να βεβαιώσει με 
ηλεκτρονικό μέσο και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση την 
παραλαβή πρότασης ή αποδοχής που 
εστάλη από το έτερο μέρος. Με την 
επιβεβαίωση αυτή ανακοινώνεται το 
περιεχόμενο της προσφοράς ή της 
αποδοχής.

Or. en

Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 29 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένα μέρος που παρέλειψε να 
συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υποχρέωση 
η οποία επιβάλλεται από το παρόν 
Κεφάλαιο ευθύνεται για κάθε ζημία που 
προκλήθηκε στο έτερο μέρος από την 
παράλειψη αυτή.

1. Ένα μέρος που παρέλειψε να 
συμμορφωθεί με οποιαδήποτε υποχρέωση 
η οποία επιβάλλεται από το παρόν 
Κεφάλαιο ευθύνεται, δυνάμει του 
κεφαλαίου 16, για κάθε ζημία που 
προκλήθηκε στο έτερο μέρος από την 
παράλειψη αυτή.

Or. en

Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η συμφωνία επιτυγχάνεται με αποδοχή 
πρότασης. Η αποδοχή δύναται να είναι 
ρητή ή να πραγματοποιείται με άλλες 
δηλώσεις ή συμπεριφορά.

2. Η συμφωνία επιτυγχάνεται με αποδοχή 
πρότασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση του κειμένου. Το άρθρο 34 παράγραφος 1 επισημαίνει ήδη ότι η αποδοχή μπορεί 
να πραγματοποιηθεί υπό μορφήν δήλωσης ή συμπεριφοράς.

Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) διαθέτει περιεχόμενο και σαφήνεια που 
επαρκούν για την κατάρτιση σύμβασης.

β) διαθέτει περιεχόμενο και σαφήνεια που 
επαρκούν για την κατάρτιση σύμβασης. 
Στις σχέσεις μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή, μία προσφορά τότε μόνο 
θεωρείται ότι έχει επαρκές περιεχόμενο 
και είναι συγκεκριμένη, εφόσον 
περιλαμβάνει ένα αντικείμενο, μία 
ποσότητα ή διάρκεια καθώς και ένα 
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τίμημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για συμβάσεις μεταξύ εμπόρων και καταναλωτών φαίνεται εύλογο να διευκρινίζεται το 
ελάχιστο περιεχόμενο μιας προσφοράς.

Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο -48 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο -48
Πεδίο εφαρμογής

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται  σε 
περίπτωση ακύρωσης μιας σύμβασης 
λόγω ελαττωμάτων της βούλησης ή 
συναφών ελαττωμάτων.
2. Οι κανόνες του παρόντος κεφαλαίου 
εφαρμόζονται με τις κατάλληλες 
προσαρμογές στην ακύρωση μιας 
πρότασης, μιας αποδοχής ή άλλης 
μονομερούς δήλωσης βούλησης ή 
συναφούς συμπεριφοράς.

Or. en

(Για την παράγραφο 2, βλ. τροπολογία στο άρθρο 12, παράγραφος 4)

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) το μέρος, ελλείψει της πλάνης, δεν θα 
είχε συνάψει τη σύμβαση ή θα την είχε 
συνάψει μόνο με θεμελιωδώς 

α) το μέρος, ελλείψει της πλάνης, δεν θα 
είχε συνάψει τη σύμβαση ή θα την είχε 
συνάψει μόνο με θεμελιωδώς 
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διαφορετικούς συμβατικούς όρους και το 
έτερο μέρος το γνώριζε ή όφειλε να το 
γνωρίζει· και

διαφορετικούς συμβατικούς όρους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πρέπον να δεσμεύεται ένα μέρος από τα σφάλματά του, π.χ. τυπογραφικά λάθη, με το 
να απαιτείται και η συνευθύνη του έτερου μέρους.

Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) προκάλεσε την πλάνη· (i) προκάλεσε την πλάνη· ή

Or. en

Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) προκάλεσε τη σύναψη της σύμβασης 
με πλάνη παραλείποντας να συμμορφωθεί 
με οποιαδήποτε προσυμβατική υποχρέωση 
παροχής πληροφοριών δυνάμει του 
κεφαλαίου 2, τμήματα 1 έως 4·

(ii) προκάλεσε τη σύναψη της σύμβασης 
με πλάνη παραλείποντας να συμμορφωθεί 
με οποιαδήποτε προσυμβατική υποχρέωση 
παροχής πληροφοριών δυνάμει του 
κεφαλαίου 2, τμήματα 1 έως 4· ή

Or. en

Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 48 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iv

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iv) υπέπεσε στην ίδια πλάνη. διαγράφεται



PR\929386EL.doc 63/127 PE505.998v02-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ακύρωση λόγω κοινής πλάνης φαίνεται ότι αποτελεί ξένο σώμα στο κεφάλαιο αυτό. Μια 
λύση στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να βρεθεί μέσω της ερμηνείας ή της αλλαγής των 
περιστάσεων.

Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 49 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Προκειμένου να καθοριστεί αν βάσει 
της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών ένα μέρος οφείλει να 
κοινοποιήσει συγκεκριμένες πληροφορίες, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι 
περιστάσεις, στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται:

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Αιτιολόγηση

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 49 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) η προφανής σημασία των πληροφοριών 
για το έτερο μέρος· και

ε) η πιθανή σημασία των πληροφοριών για 
το έτερο μέρος· και

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κείμενο ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 23 παράγραφος 2 (υποχρέωση κοινοποίησης 
πληροφοριών σχετικά με τα αγαθά και τις συναφείς υπηρεσίες) το οποίο περιλαμβάνει ένα 
παρόμοιο κατάλογο. Δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο, στο σημείο αυτό, η σημασία των 
πληροφοριών για το έτερο μέρος θα πρέπει να τεθεί σε υψηλότερο επίπεδο.
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Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 50 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 50α
Τρίτα μέρη

1. Όταν ένα τρίτο μέρος, για τις ενέργειες 
του οποίου ευθύνεται ένα πρόσωπο, ή 
όταν το μέρος αυτό συμμετέχει με τη 
συγκατάθεση του προσώπου αυτού στη 
σύναψη μιας σύμβασης και
α) προκαλεί ή γνωρίζει ή αναμένεται να 
γνωρίζει ένα σφάλμα, ή
β) βαρύνεται με πλάνη ή απειλή ή αθέμιτη 
εκμετάλλευση,
ισχύουν τα έννομα βοηθήματα του 
κεφαλαίου αυτού και εφαρμόζονται οσάν 
η συμπεριφορά ή η γνώση να αφορούσε 
το πρόσωπο που είχε την ευθύνη ή έδωσε 
τη συγκατάθεσή του.
2. Όταν ένα τρίτο μέρος για τις πράξεις 
του οποίου δεν είναι υπεύθυνο ένα 
πρόσωπο ή όταν το τρίτο μέρος, χωρίς τη 
συγκατάθεση του προσώπου αυτού να 
συμμετάσχει στην κατάρτιση μιας 
σύμβασης, βαρύνεται με απάτη ή απειλή, 
τα έννομα βοηθήματα του κεφαλαίου 
αυτού εφαρμόζονται εάν το πρόσωπο 
αυτό γνώριζε ή όφειλε δικαιολογημένα να 
γνωρίζει τα σχετικά πραγματικά 
περιστατικά ή, κατά το χρόνο της 
ακύρωσης, δεν ενήργησε σύμφωνα με τη 
σύμβαση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απουσίαζε μια διάταξη σχετικά με την εκ μέρους τρίτων προκληθείσα απάτη, άσκηση απειλών ή 
αθέμιση εκμετάλλευση.
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Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 55 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα μέρος που έχει δικαίωμα ακύρωσης 
σύμβασης βάσει του παρόντος κεφαλαίου 
ή είχε αυτό το δικαίωμα πριν το απωλέσει 
λόγω λήξης προθεσμίας ή επιβεβαίωσης 
δικαιούται, ανεξάρτητα από την ακύρωση 
ή μη της σύμβασης, αποζημίωση από το 
έτερο μέρος για ζημία που υπέστη λόγω 
της πλάνης, της απάτης, των απειλών ή της 
αθέμιτης εκμετάλλευσης, υπό τον όρο ότι 
το έτερο μέρος γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει τις συναφείς περιστάσεις.

Ένα μέρος που έχει δικαίωμα ακύρωσης 
σύμβασης βάσει του παρόντος κεφαλαίου 
ή είχε αυτό το δικαίωμα πριν το απωλέσει 
λόγω λήξης προθεσμίας ή επιβεβαίωσης 
δικαιούται, ανεξάρτητα από την ακύρωση 
ή μη της σύμβασης, αποζημίωση, δυνάμει 
του κεφαλαίου 16, από το έτερο μέρος για 
ζημία που υπέστη λόγω της πλάνης, της 
απάτης, των απειλών ή της αθέμιτης 
εκμετάλλευσης, υπό τον όρο ότι το έτερο
μέρος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει τις 
συναφείς περιστάσεις.

Or. en

Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 58 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν σύμφωνα με τη βούληση μέρους 
μια έκφραση που χρησιμοποιείται στη 
σύμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία, και κατά 
το χρόνο σύναψης της σύμβασης το έτερο 
μέρος γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την εν 
λόγω βούληση, η έκφραση πρέπει να 
ερμηνεύεται σύμφωνα με τη βούληση του 
πρώτου μέρους.

2. Όταν σύμφωνα με τη βούληση μέρους 
μια έκφραση ή αντίστοιχη συμπεριφορά
που χρησιμοποιείται στη σύμβαση, έχει 
ιδιαίτερη σημασία και κατά το χρόνο 
σύναψης της σύμβασης το έτερο μέρος 
γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την εν λόγω 
βούληση, η έκφραση ή αντίστοιχη 
συμπεριφορά πρέπει να ερμηνεύεται 
σύμφωνα με τη βούληση του πρώτου 
μέρους.

Or. en

Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 58 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται 
σε σύμβαση ερμηνεύονται με βάση τη 
σύμβαση ως σύνολο.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 60· το κείμενο τροποποιήθηκε)

Αιτιολόγηση

Μια σειρά τροπολογιών αποσκοπεί στην αναδιάταξη των ρυθμίσεων περί ερμηνείας 
προκειμένου να καταστεί το κεφάλαιο αυτό περισσότερο ευανάγνωστο και χρηστικό.

Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 58 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Οι κανόνες του παρόντος κεφαλαίου 
εφαρμόζονται με τις κατάλληλες 
προσαρμογές για την ερμηνεία μιας 
προσφοράς, αποδοχής ή άλλης 
μονομερούς δήλωσης που εκφράζει 
πρόθεση ή ισοδύναμη συμπεριφορά.

Or. en

(Βλ. την τροπολογία στο άρθρο 12, παράγραφος 3· το κείμενο τροποποιήθηκε)

Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 59 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήφθη, 
συμπεριλαμβανομένων των 
προκαταρκτικών διαπραγματεύσεων·

α) οι περιστάσεις υπό τις οποίες συνήφθη·

Or. en
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Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 59 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) η συμπεριφορά των μερών, ακόμα και
μετά από τη σύναψη της σύμβασης·

β) η συμπεριφορά των μερών, πριν, κατά 
τη διάρκεια και μετά από τη σύναψη της 
σύμβασης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 59 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η ερμηνεία που έχει ήδη δοθεί από τα 
μέρη σε εκφράσεις που είναι ταυτόσημες ή 
παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν 
στη σύμβαση·

γ) η ερμηνεία που έδωσαν προηγουμένως
τα μέρη σε εκφράσεις που είναι 
ταυτόσημες ή παρόμοιες με αυτές που 
χρησιμοποιήθηκαν στη σύμβαση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 60

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 60 διαγράφεται
Αναφορά στη σύμβαση ως σύνολο

Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε 
σύμβαση πρέπει να ερμηνεύονται με βάση 
τη σύμβαση ως σύνολο.
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Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 58 παράγραφος 3α)

Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 61 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 61α
Προτίμηση ερμηνείας βάσει της οποίας οι 
συμβατικοί όροι παράγουν αποτελέσματα
Η ερμηνεία βάσει της οποίας οι 
συμβατικοί όροι παράγουν αποτελέσματα 
υπερισχύει εκείνης βάσει της οποίας δεν 
παράγονται αποτελέσματα.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 63)

Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 61 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 61β
Ερμηνεία υπέρ των καταναλωτών

1. Όταν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τη 
σημασία συμβατικού όρου σε σύμβαση 
μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή, 
υπερισχύει η ευνοϊκότερη για τον 
καταναλωτή ερμηνεία, εκτός αν ο όρος 
είχε υποδειχθεί από τον καταναλωτή.
2. Τα μέρη δεν μπορούν, εις βάρος του 
καταναλωτή, να αποκλείσουν την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ούτε να 
παρεκκλίνουν από τα αποτελέσματά του ή 
να μεταβάλουν τα αποτελέσματα αυτά.

Or. en
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(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 64)

Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 62 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προτίμηση των συμβατικών όρων που 
αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής 

διαπραγμάτευσης

Συμβατικοί όροι που δεν αποτέλεσαν 
αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης

Or. en

Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 62 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Όταν, σε μια κατάσταση που δεν 
κατέστη δυνατόν να διευθετηθεί 
σύμφωνα με το άρθρο 61β, υπάρχει 
αμφιβολία σχετικά με τη σημασία 
συμβατικού όρου που δεν είχε αποτελέσει 
αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης 
κατά την έννοια του άρθρου 7, υπερισχύει 
μία ερμηνεία του όρου που είναι 
δυσμενής για το μέρος που τον υπέδειξε.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 65)

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 65 συνενώθηκε με το άρθρο 62 καθόσον βελτιώνεται η σαφήνεια και το ευανάγνωστο 
ενός άρθρου όταν όλες οι διατάξεις σχετικά με την ερμηνεία συμβατικών όρων που δεν 
αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης συγκεντρώνονται στο ίδιο άρθρο. Στο 
κείμενο επήλθε μία διευκρίνιση.

Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 63
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 63 διαγράφεται
Προτίμηση ερμηνείας βάσει της οποίας οι 
συμβατικοί όροι παράγουν αποτελέσματα
Η ερμηνεία βάσει της οποίας οι 
συμβατικοί όροι παράγουν αποτελέσματα 
υπερισχύει εκείνης βάσει της οποίας δεν 
παράγονται αποτελέσματα.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 61α)

Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 64

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 64 διαγράφεται
Ερμηνεία υπέρ των καταναλωτών

1. Όταν υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τη 
σημασία συμβατικού όρου σε σύμβαση 
μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή, 
υπερισχύει η ευνοϊκότερη για τον 
καταναλωτή ερμηνεία, εκτός αν ο όρος 
είχε υποδειχθεί από τον καταναλωτή.
2. Τα μέρη δεν μπορούν, εις βάρος του 
καταναλωτή, να αποκλείσουν την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ούτε να 
παρεκκλίνουν από τα αποτελέσματά του ή 
να μεταβάλουν τα αποτελέσματα αυτά.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 61β)

Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 65
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 65 διαγράφεται
Ερμηνεία κατά του υποδείξαντος τον 

συμβατικό όρο
Όταν, σε μια σύμβαση που δεν εμπίπτει 
στο άρθρο 64, υπάρχει αμφιβολία σχετικά 
με τη σημασία όρου που δεν είχε 
αποτελέσει αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του 
άρθρου 7, υπερισχύει η ερμηνεία του όρου 
κατά του μέρους που τον υπέδειξε.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 62 παράγραφος 1α)

Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τίτλος II – μέρος III – κεφάλαιο 7 – τμήμα 1 (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 1: Γενικές διατάξεις

Or. en

Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 67 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι συναλλακτικές συνήθειες και οι 
πρακτικές δεν δεσμεύουν τα μέρη στο 
βαθμό που συγκρούονται με συμβατικούς 
όρους οι οποίοι αποτέλεσαν αντικείμενο 
ατομικής διαπραγμάτευσης ή με 
οποιουσδήποτε υποχρεωτικούς κανόνες 
του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων.

3. Οι συναλλακτικές συνήθειες και οι 
πρακτικές δεν δεσμεύουν τα μέρη στο 
βαθμό που συγκρούονται με τις 
συμφωνίες των μερών ή με 
οποιουσδήποτε υποχρεωτικούς κανόνες 
του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 68 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οποιοσδήποτε συμβατικός όρος 
συνάγεται βάσει της παραγράφου 1, στο 
μέτρο του δυνατού, ερμηνεύεται σύμφωνα 
με τη βούληση των μερών όπως πιθανά θα 
είχε εκφραστεί αν τα μέρη είχαν ρυθμίσει 
το ζήτημα.

2. Οποιοσδήποτε συμβατικός όρος 
συνάγεται βάσει της παραγράφου 1, στο 
μέτρο του δυνατού, ερμηνεύεται σύμφωνα 
με τη βούληση των μερών όπως πιθανά θα 
είχε εκφραστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση της διατύπωσης.

Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 69 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Όταν ο έμπορος, ή ένα πρόσωπο που 
ασχολείται με τη διαφήμιση ή την 
εμπορική προώθηση κατ’ εντολήν του 
εμπόρου, πριν από τη σύναψη της 
σύμβασης, προβαίνει σε δήλωση, είτε στο 
έτερο μέρος είτε δημόσια, σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των παρεχομένων από τον 
έμπορο αυτό βάσει της σύμβασης, η 
δήλωση ενσωματώνεται στη σύμβαση ως 
όρος της εκτός αν:

Or. en

(Βλ. τροπολογία στην παράγραφο 2)

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 2 συνενώθηκε με την παράγραφο 1 προκειμένου να απλοποιηθεί η δομή του 
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άρθρου.

Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 69 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η 
δήλωση η οποία γίνεται από πρόσωπο 
που ασχολείται με τη διαφήμιση ή την 
εμπορική προώθηση για τον έμπορο 
θεωρείται ότι έγινε από τον έμπορο.

διαγράφεται

Or. en

(Βλ. τροπολογία στην παράγραφο 1)

Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Annex I – Article 70

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 70 διαγράφεται
Υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με τους 
συμβατικούς όρους που δεν αποτέλεσαν 
αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης

1. Επίκληση συμβατικών όρων που 
υπεδείχθησαν από ένα μέρος και δεν 
απετέλεσαν αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του 
άρθρου 7 δύναται να γίνει κατά του 
έτερου μέρους μόνο αν το έτερο μέρος 
τους γνώριζε ή αν το μέρος που τους 
υπέδειξε έλαβε εύλογα μέτρα για να 
επιστήσει την προσοχή του ετέρου μέρους 
σ’ αυτούς, πριν από ή κατά τη σύναψη 
της σύμβασης.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, στις σχέσεις μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή η απλή αναφορά στους 
συμβατικούς όρους από το έγγραφο της 
σύμβασης δεν εφιστά επαρκώς την 
προσοχή του καταναλωτή σ’ αυτούς, 
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ακόμα και ο καταναλωτής υπογράψει το 
έγγραφο.
3. Τα μέρη δεν μπορούν να αποκλείσουν 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ούτε 
να παρεκκλίνουν από τα αποτελέσματά 
του ή να μεταβάλουν τα αποτελέσματα 
αυτά.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 76α· το κείμενο τροποποιήθηκε)

Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 71

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 71 διαγράφεται
Πρόσθετες πληρωμές σε συμβάσεις 

μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή
1. Σε σύμβαση μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή, ο συμβατικός όρος που 
υποχρεώνει τον καταναλωτή στην 
καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής 
επιπλέον της προβλεπόμενης αμοιβής για 
την κύρια συμβατική υποχρέωση του 
εμπόρου, ιδίως όταν ο όρος έχει 
ενσωματωθεί με τη χρήση πάγιων 
επιλογών τις οποίες ο καταναλωτής 
απαιτείται να απορρίψει προκειμένου να 
αποφύγει την πρόσθετη πληρωμή, δεν 
δεσμεύει τον καταναλωτή εκτός αν 
αυτός, πριν να δεσμευθεί με τη σύμβαση, 
είχε συγκατατεθεί ρητά στην πρόσθετη 
πληρωμή. Αν ο καταναλωτής κατέβαλε 
την πρόσθετη πληρωμή, δύναται να την 
ανακτήσει.
2. Τα μέρη δεν μπορούν, εις βάρος του 
καταναλωτή, να αποκλείσουν την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ούτε να 
παρεκκλίνουν από τα αποτελέσματά του ή 
να μεταβάλουν τα αποτελέσματα αυτά.

Or. en
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(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 76β)

Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 74 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα μέρη δεν μπορούν να αποκλείσουν 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ούτε 
να παρεκκλίνουν από τα αποτελέσματά του 
ή να μεταβάλουν τα αποτελέσματα αυτά.

2. Στις σχέσεις μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή, τα μέρη δεν μπορούν, εις 
βάρος αυτού του τελευταίου, να 
αποκλείσουν την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, ούτε να παρεκκλίνουν από τα 
αποτελέσματά του ή να μεταβάλουν τα 
αποτελέσματα αυτά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μην περιοριστεί υπερβολικά η συμβατική ελευθερία σε συμβάσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων, το άρθρο 74 θα πρέπει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα μόνο σε συμβάσεις μεταξύ 
εμπόρων και καταναλωτών.

Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – τίτλος II – μέρος III – κεφάλαιο 7 – τμήμα 2 (νέο) – τίτλος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τμήμα 2: Ειδικές διατάξεις για 
συμβάσεις μεταξύ εμπόρων και 

καταναλωτών

Or. en

Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 76 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76α
Υποχρέωση επισήμανσης συμβατικών 
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όρων που δεν αποτέλεσαν αντικείμενο 
ατομικής διαπραγμάτευσης

Or. en

Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 76 α – παράγραφος 1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Επίκληση συμβατικών όρων που 
υπεδείχθησαν από τον έμπορο και δεν 
απετέλεσαν αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του 
άρθρου 7 δύναται να γίνει κατά ενός 
καταναλωτή μόνο αν ο καταναλωτής 
τους γνώριζε ή αν ο έμπορος έλαβε 
εύλογα μέτρα για να επιστήσει την 
προσοχή του καταναλωτή σε αυτούς, πριν 
από ή κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 70 παράγραφος 1)

Αιτιολόγηση

Φαίνεται επαρκές να προβλεφθεί μία υποχρέωση επισήμανσης των συμβατικών όρων που δεν 
αποτέλεσαν αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης μόνο στις συμβάσεις μεταξύ εμπόρων και 
καταναλωτών. Αυτό λαμβάνει υπόψη τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί σε συνάρτηση με 
την εφαρμογή της διάταξης αυτής και σε συμβάσεις μεταξύ εμπόρων.

Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 76 α – παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος 
άρθρου, η προσοχή του καταναλωτή 
στους όρους της σύμβασης εφιστάται 
επαρκώς, μόνον εφόσον αυτοί:
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α) παρουσιάζονται κατά τρόπο 
κατάλληλο να προσελκύσει την προσοχή 
του καταναλωτή στην ύπαρξή τους· και
β) παραδίδονται ή διατίθενται στον 
καταναλωτή από τον έμπορο κατά τρόπο 
που δίδει στον καταναλωτή την ευκαιρία 
να τους κατανοήσει πριν από τη σύναψη 
της σύμβασης.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 70 παράγραφος 2· το κείμενο τροποποιήθηκε)

Αιτιολόγηση

Έχει επικριθεί το γεγονόςς ότι το άρθρο 70 παράγραφος 2 ορίζει μόνο ποια συμπεριφορά δεν 
είναι επαρκής προκειμένου να ενημερωθεί επαρκώς ο καταναλωτής για τους όρους της 
σύμβασης. Το προταθέν νέο κείμενο αποσκοπεί να περιγράψει εκείνο που είναι απαραίτητο 
προκειμένου να εκπληρωθεί η υποχρέωση αυτή· ο έμπορος, που υποβάλλει συμβατικούς όρους 
που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, μπορεί να επικαλεσθεί τους 
όρους αυτούς έναντι του καταναλωτή μόνον εφόσον τους έχει γνωστοποιήσει με τρόπο 
κατάλληλο να προσελκύσει την προσοχή του καταναλωτή στην ύπαρξή τους, παρέχοντας στον 
καταναλωτή τη δυνατότητα να τους κατανοήσει πριν από τη σύναψη της σύμβασης.

Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 76 α – παράγραφος 3 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η απλή αναφορά στους συμβατικούς 
όρους από ένα έγγραφο της σύμβασης δεν 
θεωρείται ότι εφιστά επαρκώς την 
προσοχή του καταναλωτή σε αυτούς 
ακόμα και ο καταναλωτής υπογράψει το 
έγγραφο.

Or. en

(Βλ. τροπολογία επί του άρθρου 70 παράγραφος 2)

Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 76 α – παράγραφος 4 (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη απαγορεύεται 
να αποκλείσουν εις βάρος του 
καταναλωτή την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου ή να παρεκκλίνουν από αυτό ή να 
μεταβάλουν τα αποτελέσματα που 
παράγει.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο άρθρου 70 παράγραφος 3)

Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 76 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 76β
Πρόσθετες πληρωμές σε συμβάσεις 

μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή
1. Σε σύμβαση μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή, ο συμβατικός όρος που 
υποχρεώνει τον καταναλωτή στην 
καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής 
επιπλέον της προβλεπόμενης αμοιβής για 
την κύρια συμβατική υποχρέωση του 
εμπόρου, ιδίως όταν ο όρος έχει 
ενσωματωθεί με τη χρήση πάγιων 
επιλογών τις οποίες ο καταναλωτής 
απαιτείται να απορρίψει προκειμένου να 
αποφύγει την πρόσθετη πληρωμή, δεν 
δεσμεύει τον καταναλωτή εκτός αν 
αυτός, πριν να δεσμευθεί με τη σύμβαση, 
είχε συγκατατεθεί ρητά στην πρόσθετη 
πληρωμή. Αν ο καταναλωτής καταβάλει 
την πρόσθετη πληρωμή, δύναται να την 
ανακτήσει.
2. Τα μέρη δεν μπορούν, εις βάρος του 
καταναλωτή, να αποκλείσουν την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ούτε να 
παρεκκλίνουν από τα αποτελέσματά του ή 
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να μεταβάλουν τα αποτελέσματα αυτά.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 71)

Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 86 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) είναι τέτοιας φύσεως ώστε η εφαρμογή 
του να έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με 
την ορθή εμπορική πρακτική, την καλή 
πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

β) είναι τέτοιας φύσεως ώστε η εφαρμογή 
του να έρχεται σε κατάφωρη αντίθεση με 
την συνήθη εμπορική πρακτική, την καλή 
πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Or. en

Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 88 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Το μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει 
υποχρέωσή του έχει καθήκον να 
διασφαλίσει την ενημέρωση του έτερου 
μέρους σχετικά με το εμπόδιο και τις 
συνέπειές του για την ικανότητα εκτέλεσης 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τη 
στιγμή που το πρώτο μέρος αποκτά ή 
όφειλε να έχει αποκτήσει γνώση των 
σχετικών περιστάσεων. Το έτερο μέρος 
δικαιούται αποζημίωση για κάθε ζημία που 
ενδεχομένως υπέστη εξαιτίας της μη 
τήρησης του ανωτέρω καθήκοντος.

3. Το μέρος που αδυνατεί να εκπληρώσει 
υποχρέωσή του έχει καθήκον να 
διασφαλίσει την ενημέρωση του έτερου 
μέρους σχετικά με το εμπόδιο και τις 
συνέπειές του για την ικανότητα εκτέλεσης 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τη 
στιγμή που το πρώτο μέρος αποκτά ή 
όφειλε να έχει αποκτήσει γνώση των 
σχετικών περιστάσεων. Το έτερο μέρος 
δικαιούται αποζημίωση, δυνάμει του 
κεφαλαίου 16, για κάθε ζημία που 
ενδεχομένως υπέστη εξαιτίας της μη 
τήρησης του ανωτέρω καθήκοντος.

Or. en
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Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 89 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) το θιγόμενο μέρος δεν υπέθεσε ούτε θα 
μπορούσε ευλόγως να υποθέσει ότι υπήρχε 
ο κίνδυνος να επέλθει η συγκεκριμένη 
μεταβολή των συνθηκών.

γ) το θιγόμενο μέρος, που επικαλείται τη 
μεταβολή των συνθηκών, δεν υπέθεσε 
ούτε θα μπορούσε ευλόγως να υποθέσει 
ότι υπήρχε ο κίνδυνος να επέλθει η 
συγκεκριμένη μεταβολή των συνθηκών.

Or. en

Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 91 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) να μεταβιβάσει την κυριότητα των 
αγαθών, περιλαμβανομένου του υλικού 
υποθέματος επί του οποίου παρέχεται το 
ψηφιακό περιεχόμενο·

β) να μεταβιβάσει ή να δεσμευθεί να 
μεταβιβάσει την κυριότητα των αγαθών, 
περιλαμβανομένου του υλικού υποθέματος 
επί του οποίου παρέχεται το ψηφιακό 
περιεχόμενο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη καθιστά σαφές, λαμβάνοντας υπόψη την προσθήκη του νέου άρθρου 91α σχετικά 
με την παρακράτηση κυριότητας, ότι η κυριότητα δεν πρέπει να μεταβιβαστεί άμεσα (πράγμα 
που θα απέκλειε την παρακράτηση κυριότητας).

Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 91 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 91α
Παρακράτηση κυριότητας

Εφόσον συμφωνήθηκε ρήτρα 
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παρακράτησης της κυριότητας, ο 
πωλητής δεν υποχρεούται να μεταβιβάσει 
την κυριότητα των αγαθών ενόσω ο 
αγοραστής δεν εκπληρώνει την 
υποχρέωσή του καταβολής του 
τιμήματος, βάσει της συμφωνηθείσας 
ρήτρας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη μιας ρήτρας παρακράτησης της κυριότητας εξυπηρετεί μια πρακτική ανάγκη. Η 
προταθείσα νέα διατύπωση διευκρινίζει ότι οι ρήτρες παρακράτησης της κυριότητας μπορούν 
να συμφωνηθούν, όταν τα μέρη συμφωνούν να εφαρμόσου το ΚΕΔΠ στη σύμβασή τους. 
Παρομοίως, όπως στην περίπτωση του άρθρου 9 της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών, 
η προταθείσα διατύπωση περιορίζεται στο ενοχικό σκέλος της ρήτρας παρακράτησης της 
κυριότητας, αφήνοντας το εμπράγματο σκέλος εκτός του πεδίου εφαρμογής του.

Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 95 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εφόσον ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί 
να προσδιορισθεί με άλλον τρόπο, τα 
αγαθά ή το ψηφιακό περιεχόμενο είναι 
παραδοτέα χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση μετά τη σύναψη της 
σύμβασης.

1. Εφόσον ο χρόνος παράδοσης δεν μπορεί 
να προσδιορισθεί με άλλον τρόπο, τα 
αγαθά ή το ψηφιακό περιεχόμενο είναι 
παραδοτέα εντός εύλογης προθεσμίας 
μετά τη σύναψη της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προταθείσα αλλαγή ευθυγραμμίζει τη διάταξη με το άρθρο 33 στοιχείο γ) της σύμβασης για τη 
διεθνή πώληση αγαθών (CISG). Η διάταξη για τις συμβάσεις μεταξύ εμπόρων και 
καταναλωτών στην παράγραφο 2, που ορίζει την προθεσμία παράδοσης σε 30 ημέρες, 
παραμένει αμετάβλητη.

Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 98
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 98 διαγράφεται
Συνέπειες της μετάθεσης του κινδύνου

Οι συνέπειες της παράδοσης όσον αφορά 
τη μετάθεση του κινδύνου ρυθμίζονται με 
τις διατάξεις του κεφαλαίου 14.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη διευκρινίζει το προφανές και συνεπώς δεν είναι αναγκαία.

Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 100 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) να έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
και τις δυνατότητες επιδόσεων που είναι 
δυνατό να αναμένει ο αγοραστής σύμφωνα 
με το άρθρο 5 παράγραφος 2. Για να 
καθορισθεί τι είναι δυνατό να αναμένει 
από ψηφιακό περιεχόμενο ο καταναλωτής, 
λαμβάνεται υπόψη το κατά πόσον το 
ψηφιακό περιεχόμενο παρεσχέθη έναντι 
της καταβολής τιμήματος ή άλλης 
αντιπαροχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στο άρθρο 5 καθιστά σαφές ότι το τι δύναται να αναμένει ο αγοραστής ορίζεται με 
βάση τη διάταξη αυτή. Η αναφορά σε «αντιπαροχή» συνιστά μια τροποποίηση που αποτελεί 
συνέπεια των αλλαγών που προτάθηκαν σε σχέση με το άρθρο 107.

Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 102 –παράγραφοι 3 και 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στην περίπτωση συμβάσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων, η παράγραφος 2 δεν 
εφαρμόζεται αν ο αγοραστής γνώριζε ή 
όφειλε να γνωρίζει τα δικαιώματα ή τις 
αξιώσεις που στηρίζονται σε διανοητική 
ιδιοκτησία κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης.

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται 
εφόσον:

α) στην περίπτωση συμβάσεων μεταξύ 
εμπόρων, ο αγοραστής γνώριζε ή όφειλε 
να γνωρίζει τα δικαιώματα ή τις αξιώσεις 
που στηρίζονται σε διανοητική ιδιοκτησία 
κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

4. Στην περίπτωση συμβάσεων μεταξύ 
εμπόρου και καταναλωτή, η παράγραφος 2 
δεν εφαρμόζεται αν ο καταναλωτής 
γνώριζε τα δικαιώματα ή τις αξιώσεις που 
στηρίζονται σε διανοητική ιδιοκτησία κατά 
τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

β) στην περίπτωση συμβάσεων μεταξύ 
εμπόρου και καταναλωτή, ο καταναλωτής 
γνώριζε τα δικαιώματα ή τις αξιώσεις που 
στηρίζονται σε διανοητική ιδιοκτησία κατά 
τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση της δομής του άρθρου.

Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 103

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 103 διαγράφεται
Περιορισμός σε σχέση με τη 

συμμόρφωση ψηφιακού περιεχομένου
Σε σχέση με ψηφιακό περιεχόμενο, δεν 
θεωρείται ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται 
στους όρους της σύμβασης για τον μόνο 
λόγο ότι κατέστη διαθέσιμο 
επικαιροποιημένο ψηφιακό περιεχόμενο 
μετά τη σύναψη της σύμβασης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η διάταξη τείνει μάλλον να προκαλεί σύγχυση παρά σαφήνεια. Το άρθρο 100 αποτελεί γενική 
διάταξη που εφαρμόζεται για τη διαπίστωση της συμφωνίας με τη σύμβαση.

Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 106 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης υποχρέωσης 
από μέρους του πωλητή, ο αγοραστής 
δύναται, εφόσον πληρούνται οι ειδικές 
απαιτήσεις για τα αντίστοιχα έννομα 
βοηθήματα, να προβεί σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες ενέργειες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι η παράγραφος 1 αποτελεί μόνο τη γενική διάταξη, που απαριθμεί τα πιθανά 
έννομα βοηθήματα σε περίπτωση μη εκπλήρωσης. Οι ειδικές απαιτήσεις για τα αντίστοιχα 
έννομα βοηθήματα ισχύουν.

Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 106 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος και σημείο i 
(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) τα δικαιώματα του αγοραστή δεν 
υπόκεινται στο δικαίωμα διόρθωσης του 
πωλητή εκτός εάν:

(i) αφορούν αγαθά ή ψηφιακό 
περιεχόμενο που κατασκευάζονται, 
παράγονται ή τροποποιούνται σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή 
ανταποκρίνονται σαφώς στις ατομικές 
του απαιτήσεις· ή

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το ΚΕΔΠ, ο καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση λόγω μη 
ασήμαντης έλλειψης συμμόρφωσης (άρθρο 114 παράγραφος 2) σε όλες τις περιπτώσεις 
πώλησης αγαθών ή παροχής ψηφιακού περιεχομένου, οφείλει όμως να επιτρέψει τη διόρθωση 
σε περίπτωση σύμβασης συναφούς υπηρεσίας (άρθρο 155 παράγραφος 2). Προκαλεί αυθαίρετα 
αποτελέσματα η μη διασύνδεση με προϋποθέσεις του δικαιώματος του αγοράστή σε διόρθωση 
σε περιπτώσεις συμβάσεων πώλησης, οι οποίες περιλαμβάνουν εκ των πραγμάτων και ένα 
στοιχείο παροχής υπηρεσιών, όπως η πώληση εξατομικευμένων αγαθών προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες του αγοραστή (π.χ. κοστούμι ραμμένο στα μέτρα του πελάτη) ή ψηφιακού 
περιεχομένου. Η προταθείσα τροποποίηση πραγματοποιεί την απαραίτητη προσαρμογή.

Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 106 – παράγραφος 3 – στοιχείο α – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εναλλακτική δυνατότητα 1 [Εναλλακτική 
τροπολογία στις τροπολογίες του άρθρου 
119 και του άρθρου 174 παράγραφοι 1 έως 
1β]

(ii) ο καταναλωτής ενημερώνει τον 
έμπορο για την έλλειψη συμμόρφωσης 
μετά την πάροδο έξι και πλέον μηνών από 
τον χρόνο μετάθεσης του κινδύνου στον 
καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αποτελεί μέρος μιας δέσμης τροπολογιών που αφορούν διάφορες 
εναλλακτικές δυνατότητες, τις οποίες οι εισηγητές επιθυμούν να θέσουν σε συζήτηση όσον 
αφορά τις προσαρμογές σχετικά με την εξισορρόπηση μεταξύ του δικαιώματος του αγοραστή να 
καταγγείλει τη σύμβαση και του δικαιώματος του πωλητή σε διόρθωση. Οι εισηγητές επιθυμούν 
να τονίσουν ότι οι δυνατότητες αυτές προτείνονται εναλλακτικά και σε καμία περίπτωση 
σωρευτικά. Η παρούσα τροπολογία εισάγει μία προθεσμία 6 μηνών μετά τη μετάθεση του 
κινδύνου στον αγοραστή, μετά την πάροδο της οποίας ο αγοραστής θα πρέπει να αποδεχτεί τη 
διόρθωση.

Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 106 – παράγραφος 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο προστασίας του καταναλωτή σύμφωνα με το ΚΕΔΠ δεν πρέπει να υπολείπεται του 
ελάχιστου επιπέδου της οδηγίας σχετικά με τις πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών (άρθρο 3 
παράγραφος 5), πράγμα που θα ίσχυε εάν ο πωλητής μπορούσε να αρνηθεί τη διόρθωση ή την 
αντικατάσταση σε περίπτωση κατά την οποία είναι δικαιολογημένη η παροχή μη 
συμμορφούμενων με τη σύμβαση αγαθών.

Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 107

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιορισμός των έννομων βοηθημάτων ως 
προς ψηφιακό περιεχόμενο που δεν 

παρέχεται έναντι της καταβολής τιμήματος

Περιορισμός των έννομων βοηθημάτων ως 
προς ψηφιακό περιεχόμενο που δεν 

παρέχεται έναντι της καταβολής τιμήματος 
ή άλλης αντιπαροχής

- 1. Όταν ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται 
έναντι αντιπαροχής που δεν συνιστά 
καταβολή τιμήματος, ο αγοραστής μπορεί 
να προσφύγει στα έννομα βοηθήματα του 
άρθρου 106 παράγραφος 1, με εξαίρεση 
τη μείωση του τιμήματος σύμφωνα με το 
στοιχείο δ).

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

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

περιουσιακό του στοιχείο, 
περιλαμβανομένου υλισμικού, λογισμικού 
ή δεδομένων, εξαιτίας της μη 
συμμόρφωσης του παρασχεθέντος 
ψηφιακού περιεχομένου, με εξαίρεση το 
τυχόν κέρδος το οποίο ο αγοραστής 
στερήθηκε λόγω της συγκεκριμένης 
βλάβης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ΚΕΔΠ καλύπτει επίσης περιπτώσεις στις οποίες το ψηφιακό περιεχόμενο δεν παρέχεται 
έναντι καταβολής τιμήματος (άρθρο 5 στοιχείο β). Το προταθέν άρθρο 107 περιορίζει ωστόσο 
υπερβολικά τα έννομα βοηθήματα του αγοραστή και δεν λαμβάνει υπόψη του τις περιπτώσεις 
στις οποίες ο αγοραστής δεν καταβάλλει χρηματικό τίμημα αλλά προβαίνει σε μία αντιπαροχή, 
όπως η διάθεση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η παράγραφος 1 επιτρέπει στις 
περιπτώσεις αυτές την προσφυγή σε όλα τα έννομα βοηθήματα του ΚΕΔΠ, με εξαίρεση τη 
μείωση του τιμήματος (δεδομένου ότι δεν έχει καταβληθεί χρηματικό τίμημα). Η παράγραφος 2 
διατηρεί τον περιορισμό των εννόμων βοηθημάτων που συνίσταται μόνο στην καταβολή 
αποζημίωσης, μόνο όμως στις περιπτώσεις στις οποίες το ψηφιακό περιεχόμενο παρασχέθηκε 
πράγματι δωρεάν.

Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 109 – παράγραφος 4 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-α) εάν ο αγοραστής είναι καταναλωτής 
τα έννομα βοηθήματα του αγοραστή 
υφίστανται ανεξαρτήτως της διόρθωσης 
από τον πωλητή, σύμφωνα με το άρθρο 
106 παράγραφος 3 στοιχείο α)·

Or. en

(Τροποποίηση που είναι αποτέλεσμα της τροπολογίας στο άρθρο 106 παράγραφος 3 στοιχείο 
α).)

Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 109 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο πωλητής έχει στη διάθεσή του εύλογο 
χρονικό διάστημα για να προβεί στη 
διόρθωση.

5. Ο πωλητής έχει στη διάθεσή του εύλογο 
χρονικό διάστημα για να προβεί στη 
διόρθωση. Στις συμβάσεις μεταξύ ενός 
εμπόρου και ενός καταναλωτή, το εύλογο 
χρονικό διάστημα δεν υπερβαίνει τις 30 
ημέρες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται σκόπιμο να τεθεί μία προθεσμία για τη διόρθωση στις συμβάσεις μεταξύ εμπόρου και 
καταναλωτή. Το χρονικό διάστημα των 30 ημερών αντιστοιχεί στον χρόνο παράδοσης που 
προβλέπεται στις συμβάσεις μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή (άρθρο 95 παράγραφος 2).

Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 109 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ανεξαρτήτως της διόρθωσης, ο 
αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να 
διεκδικήσει αποζημίωση για την 
καθυστέρηση, καθώς και για κάθε βλάβη η 
οποία προκλήθηκε ή δεν απετράπη με τη 
διόρθωση.

7. Ανεξαρτήτως της διόρθωσης, ο 
αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα, δυνάμει 
του κεφαλαίου 16, να διεκδικήσει 
αποζημίωση για την καθυστέρηση, καθώς 
και για κάθε βλάβη η οποία προκλήθηκε ή 
δεν απετράπη με τη διόρθωση.

Or. en

Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 110 –παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο αγοραστής δικαιούται να απαιτήσει 
την εκτέλεση των υποχρεώσεων του 
πωλητή.

1. Ο αγοραστής δικαιούται να απαιτήσει 
την εκτέλεση των υποχρεώσεων του 
πωλητή, η οποία συμπεριλαμβάνει την 
επανόρθωση, χωρίς οικονομική 
επιβάρυνση, τυχόν εκτέλεσης η οποία δεν 
ανταποκρίνεται στους όρους της 
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σύμβασης.
2. Η εκτέλεση που μπορεί να απαιτηθεί 
συμπεριλαμβάνει την επανόρθωση, χωρίς 
οικονομική επιβάρυνση, τυχόν εκτέλεσης 
η οποία δεν ανταποκρίνεται στους όρους 
της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απλοποίηση της δομής της διάταξης.

Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 119 –παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εναλλακτική δυνατότητα 2 [Εναλλακτική 
τροπολογία στις τροπολογίες του άρθρου 
106 παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο (ii) 
και του άρθρου 174 παράγραφοι 1 έως 1β]

1. Ο αγοραστής χάνει το δικαίωμα 
καταγγελίας βάσει του παρόντος τμήματος 
αν δεν απευθύνει γνωστοποίηση της 
καταγγελίας μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από τη στιγμή γένεσης του 
δικαιώματος ή από τη στιγμή κατά την 
οποία ο αγοραστής αντελήφθη ή όφειλε να 
αντιληφθεί τη μη εκτέλεση, αναλόγως του 
ποιο από τα δύο είναι μεταγενέστερο.

1. Ο αγοραστής χάνει το δικαίωμα 
καταγγελίας βάσει του παρόντος τμήματος 
αν δεν απευθύνει γνωστοποίηση της 
καταγγελίας μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα από τη στιγμή γένεσης του 
δικαιώματος ή, εάν ο αγοραστής είναι 
έμπορος, από τη στιγμή κατά την οποία ο 
συγκεκριμένος αγοραστής αντελήφθη ή 
όφειλε να αντιληφθεί τη μη εκτέλεση, 
αναλόγως του ποιο από τα δύο είναι 
μεταγενέστερο.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται: 2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται αν δεν 
έχει καν υποβληθεί πρόταση εκτέλεσης.

α) αν ο αγοραστής είναι καταναλωτής· ή
β) αν δεν έχει καν υποβληθεί πρόταση 
εκτέλεσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment belongs to a set of amendments concerning several alternatives the 
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rapporteurs wish to put to discussion regarding adjustments as regards the balance between 
the buyer's right to termination and the seller's right to cure. The rapporteurs wish to 
underline that these options are proposed alternatively and by no means cumulatively. The 
present amendment extends the requirement that notice of termination must be given within 
reasonable time after the buyer became aware of non-performance to B2C contracts (whereas 
expected knowledge remains relevant for B2B contracts only).

Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 120 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν ο αγοραστής μειώνει το τίμημα, 
δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση για 
την απώλεια που αντισταθμίζεται με τη 
μείωση του τιμήματος, αλλά εξακολουθεί 
να έχει δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε 
περαιτέρω απώλεια που έχει ενδεχομένως 
υποστεί.

3. Όταν ο αγοραστής μειώνει το τίμημα, 
δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 16, για την απώλεια 
που αντισταθμίζεται με τη μείωση του 
τιμήματος, αλλά εξακολουθεί να έχει 
δικαίωμα αποζημίωσης για κάθε 
περαιτέρω απώλεια που έχει ενδεχομένως 
υποστεί.

Or. en

Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 121 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση σύμβασης μεταξύ 
εμπόρων, ο αγοραστής οφείλει να εξετάσει 
τα αγαθά, ή να αναθέσει σε τρίτο να τα 
εξετάσει, μέσα σε κατά το δυνατό σύντομο 
χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να 
υπερβεί τις 14 ημέρες από την ημερομηνία 
παράδοσης των αγαθών, την προμήθεια 
του ψηφιακού περιεχομένου ή την παροχή 
συναφών υπηρεσιών.

1. Στην περίπτωση σύμβασης μεταξύ 
εμπόρων, ο αγοραστής οφείλει να εξετάσει 
τα αγαθά ή το ψηφιακό περιεχόμενο, ή να 
αναθέσει σε τρίτο να τα εξετάσει, μέσα σε 
κατά το δυνατό σύντομο χρονικό 
διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί 
τις 14 ημέρες από την ημερομηνία 
παράδοσης των αγαθών, την προμήθεια 
του ψηφιακού περιεχομένου ή την παροχή 
συναφών υπηρεσιών.

Or. en
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Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 122 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν πρόκειται για σύμβαση μεταξύ 
εμπόρων, ο αγοραστής δεν δύναται να 
επικαλεσθεί τυχόν μη συμμόρφωση 
εφόσον δεν ειδοποιήσει σχετικά τον 
πωλητή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
προσδιορίζοντας το είδος της μη 
συμμόρφωσης.

1. Όταν πρόκειται για σύμβαση μεταξύ 
εμπόρων, ο αγοραστής δεν δύναται να 
επικαλεσθεί τυχόν μη συμμόρφωση 
εφόσον δεν ειδοποιήσει σχετικά τον 
πωλητή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα 
προσδιορίζοντας το είδος της μη 
συμμόρφωσης. Ο αγοραστής μπορεί 
ωστόσο να μειώσει το τίμημα ή να 
ζητήσει αποζημίωση, με εξαίρεση την 
αποζημίωση για διαφυγόν κέρδος, εφόσον 
μπορεί να δικαιολογήσει επαρκώς την 
παράλειψη της απαιτούμενης 
ειδοποίησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αντιστοιχεί στο άρθρο 44 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς 
πωλήσεις κινητών πραγμάτων (CISG).

Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 123 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν 
εφαρμόζεται στις συμβάσεις με 
αντικείμενο την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου όπου το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν παρέχεται έναντι της 
καταβολής τιμήματος.

2. Για συμβάσεις που αφορούν την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου

α) η παράγραφος 1 στοιχείο α) δεν 
εφαρμόζεται στις συμβάσεις με 
αντικείμενο την προμήθεια ψηφιακού 
περιεχομένου όπου το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν παρέχεται έναντι της 
καταβολής τιμήματος·

β) η παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν 
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εφαρμόζεται στην περίπτωση που το 
ψηφιακό περιεχόμενο δεν παρέχεται 
πάνω σε σταθερό υπόθεμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Φαίνεται σκόπιμο να προβλεφθεί μία εξαίρεση από την υποχρέωση του αγοραστή να παραλάβει 
το ψηφιακό περιεχόμενο σε περίπτωση που αυτό δεν παρέχεται πάνω σε σταθερό υπόθεμα. Το 
εν λόγω είδος ψηφιακού περιεχομένου ενδέχεται να προκαλέσει ζημία στον αγοραστή και 
επιπλέον ο πωλητής δεν υποβάλλεται σε έξοδα αποθήκευσης. Ο αγοραστής δεν πρέπει συνεπώς 
να είναι υποχρεωμένος να παραλάβει το ψηφιακό περιεχόμενο.

Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 127 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν ο πωλητής αποδεχθεί πληρωμή από 
τρίτο υπό συνθήκες οι οποίες δεν 
υπάγονται στις παραγράφους 1 ή 2, ο μεν 
αγοραστής απαλλάσσεται από την ευθύνη 
έναντι του πωλητή, ο δε πωλητής φέρει 
ευθύνη έναντι του αγοραστή για τυχόν 
απώλεια που προκαλείται από την αποδοχή 
αυτή.

4. Αν ο πωλητής αποδεχθεί πληρωμή από 
τρίτο υπό συνθήκες οι οποίες δεν 
υπάγονται στις παραγράφους 1 ή 2, ο μεν 
αγοραστής απαλλάσσεται από την ευθύνη 
έναντι του πωλητή, ο δε πωλητής φέρει 
ευθύνη έναντι του αγοραστή, δυνάμει του 
κεφαλαίου 16, για τυχόν απώλεια που 
προκαλείται από την αποδοχή αυτή.

Or. en

Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 131 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης υποχρέωσης 
από μέρους του αγοραστή, ο πωλητής 
δύναται, εφόσον πληρούνται οι ειδικές 
απαιτήσεις για τα αντίστοιχα έννομα 
βοηθήματα, να προβεί σε οποιαδήποτε 
από τις ακόλουθες ενέργειες:

Or. en
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Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 131 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

2. Αν η μη εκτέλεση από μέρους του 
αγοραστή είναι συγγνωστή, ο πωλητής 
δύναται να κάνει χρήση όλων των έννομων 
βοηθημάτων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 με εξαίρεση την απαίτηση 
αποζημίωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση αυτή αντικατοπτρίζει την προσαρμογή στο άρθρο 106 παράγραφος 4.

Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 143 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Χρόνος μετάθεσης του κινδύνου Μετάθεση του κινδύνου σε συμβάσεις 
μεταξύ εμπόρων

Or. en

Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 143 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των άρθρων 144, 145 και 146.

2. Σε περίπτωση που τα αγαθά ή το 
ψηφιακό περιεχόμενο τίθενται στη 
διάθεση του αγοραστή και ο αγοραστής 
γνωρίζει το γεγονός αυτό, ο κίνδυνος 
μετατίθεται στον αγοραστή τη στιγμή 
κατά την οποία έπρεπε να είχε γίνει η 
παραλαβή των αγαθών ή του ψηφιακού 
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περιεχομένου, εκτός αν ο αγοραστής είχε 
δικαίωμα να απόσχει από την παραλαβή 
δυνάμει του άρθρου 113.
Αν τα αγαθά ή το ψηφιακό περιεχόμενο 
τίθενται στη διάθεση του αγοραστή σε 
τόπο διαφορετικό από τόπο 
εγκατάστασης του πωλητή, ο κίνδυνος 
μετατίθεται τη στιγμή κατά την οποία 
καθίσταται απαιτητή η παράδοση και ο 
αγοραστής γνωρίζει ότι τα αγαθά ή το 
ψηφιακό περιεχόμενο τέθηκαν στη 
διάθεσή του στον συγκεκριμένο τόπο.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 144)

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του τμήματος 3 έχουν συγχωνευθεί σε ένα άρθρο για λόγους απλοποίησης.

Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 143 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Σε μία σύμβαση πώλησης με 
αντικείμενο τη μεταφορά αγαθών, 
ανεξάρτητα από το εάν ο πωλητής έχει 
εξουσιοδοτηθεί να διατηρεί έγγραφα 
σχετικά με το δικαίωμα διάθεσης των 
αγαθών:
α) αν ο πωλητής δεν υποχρεούται να 
παραδώσει τα αγαθά σε συγκεκριμένο 
τόπο, ο κίνδυνος μετατίθεται στον 
αγοραστή κατά τη στιγμή της παράδοσης 
των αγαθών στον πρώτο μεταφορέα με 
σκοπό την αποστολή τους στον αγοραστή 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης·
β) αν ο πωλητής υποχρεούται να 
παραδώσει τα αγαθά σε μεταφορέα σε 
συγκεκριμένο τόπο, ο κίνδυνος 
μετατίθεται στον αγοραστή κατά τη 
στιγμή της παράδοσης των αγαθών στον 
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μεταφορέα στον συγκεκριμένο τόπο.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 145· η δομή του κειμένου τροποποιήθηκε)

Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 143 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στην περίπτωση που αγαθά 
πωλούνται μετά τη μεταφορά, ο κίνδυνος, 
αναλόγως των περιστάσεων, μετατίθεται 
στον αγοραστή από τη στιγμή της 
παράδοσης των αγαθών στον πρώτο 
μεταφορέα ή μετά τη σύναψη της 
σύμβασης. Ο κίνδυνος δεν μετατίθεται 
στον αγοραστή αν κατά τον χρόνο 
σύναψης της σύμβασης ο πωλητής 
γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι τα αγαθά 
είχαν απωλεσθεί ή υποστεί φθορά και δεν 
ενημέρωσε τον αγοραστή για το γεγονός 
αυτό.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 146· το κείμενο τροποποιήθηκε)

Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 144

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 144 διαγράφεται
Θέση αγαθών στη διάθεση του αγοραστή
1. Σε περίπτωση που τα αγαθά ή το 
ψηφιακό περιεχόμενο τίθενται στη 
διάθεση του αγοραστή και ο αγοραστής 
γνωρίζει το γεγονός αυτό, ο κίνδυνος 
μετατίθεται στον αγοραστή τη στιγμή 
κατά την οποία έπρεπε να είχε γίνει η 
παραλαβή των αγαθών ή του ψηφιακού 
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περιεχομένου, εκτός αν ο αγοραστής είχε 
δικαίωμα να απόσχει από την παραλαβή 
δυνάμει του άρθρου 113.
2. Αν τα αγαθά ή το ψηφιακό περιεχόμενο 
τίθενται στη διάθεση του αγοραστή σε 
τόπο διαφορετικό από τόπο 
εγκατάστασης του πωλητή, ο κίνδυνος 
μετατίθεται τη στιγμή κατά την οποία 
καθίσταται απαιτητή η παράδοση και ο 
αγοραστής γνωρίζει ότι τα αγαθά ή το 
ψηφιακό περιεχόμενο τέθηκαν στη 
διάθεσή του στον συγκεκριμένο τόπο.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 143 παράγραφος 2)

Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 145

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 145 διαγράφεται
Μεταφορά των αγαθών

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις πώλησης οι οποίες 
περιλαμβάνουν μεταφορά των αγαθών.
2. Αν ο πωλητής δεν υποχρεούται να 
παραδώσει τα αγαθά σε συγκεκριμένο 
τόπο, ο κίνδυνος μετατίθεται στον 
αγοραστή κατά τη στιγμή της παράδοσης 
των αγαθών στον πρώτο μεταφορέα με 
σκοπό την αποστολή τους στον αγοραστή 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
3. Αν ο πωλητής υποχρεούται να 
παραδώσει τα αγαθά σε μεταφορέα σε 
συγκεκριμένο τόπο, ο κίνδυνος 
μετατίθεται στον αγοραστή κατά τη 
στιγμή της παράδοσης των αγαθών στον 
μεταφορέα στον συγκεκριμένο τόπο.
4. Το γεγονός ότι ο πωλητής 
νομιμοποιείται να κρατήσει έγγραφα με 
τα οποία ελέγχεται η διάθεση των αγαθών 
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δεν έχει συνέπειες για τη μετάθεση του 
κινδύνου.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 143 παράγραφος 3)

Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 146

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 146 διαγράφεται
Πώληση αγαθών υπό διαμετακόμιση

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε 
συμβάσεις πώλησης με αντικείμενο 
αγαθά που πωλούνται υπό 
διαμετακόμιση.
2. Ο κίνδυνος μετατίθεται στον αγοραστή 
από τη στιγμή της παράδοσης των 
αγαθών στον πρώτο μεταφορέα. 
Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον 
αγοραστή κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης αν τούτο υπαγορεύεται από τις 
περιστάσεις.
3. Αν κατά τον χρόνο σύναψης της 
σύμβασης ο πωλητής γνώριζε ή όφειλε να 
γνωρίζει ότι τα αγαθά είχαν απωλεσθεί ή 
υποστεί φθορά και δεν ενημέρωσε τον 
αγοραστή για το γεγονός αυτό, υπεύθυνος 
για την απώλεια ή τη φθορά είναι ο 
πωλητής.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 143 παράγραφος 4)

Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 155 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) να απαιτήσει αποζημίωση. ε) να απαιτήσει αποζημίωση δυνάμει του 
κεφαλαίου 16.

Or. en

Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 155 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία διόρθωσης σε συμβάσεις μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή μπορεί να διαγραφεί, 
εφόσον περιλαμβάνεται στις γενικές διατάξεις σχετικά με τη διόρθωση σε συμβάσεις πώλησης 
(άρθρο 109 παράγραφος 5).

Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 157 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) να αξιώσει τόκους επί του τιμήματος ή 
αποζημίωση.

δ) να αξιώσει τόκους επί του τιμήματος ή 
αποζημίωση δυνάμει του κεφαλαίου 16.

Or. en

Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 172 – τίτλος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Απόδοση σε περίπτωση ακύρωσης ή 
καταγγελίας της σύμβασης

Απόδοση σε περίπτωση ακύρωσης,
καταγγελίας ή ακυρότητας της σύμβασης

Or. en

Αιτιολόγηση

Σειρά τροπολογιών αποσκοπεί στην αναδιάταξη του κεφαλαίου σχετικά με την απόδοση, 
δεδομένου ότι έχουν εντοπιστεί ορισμένες ελλείψεις. Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στην 
επίτευξη πιο συνεκτικών και ισόρροπων αποτελεσμάτων καθώς και στη συμπλήρωση και 
αποσαφήνιση των διατάξεων καθώς και στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων όσον αφορά την 
προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου, ιδίως όταν το ψηφιακό περιεχόμενο παρέχεται έναντι 
αντιπαροχής που δεν συνίσταται στην καταβολή τιμήματος.

Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 172 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Σε περίπτωση ακύρωσης ή καταγγελίας 
της σύμβασης από οποιοδήποτε μέρος, 
έκαστο εξ αυτών είναι υποχρεωμένο να 
αποδώσει αυτά τα οποία το μέρος αυτό (ο 
«αποδέκτης») έλαβε από το έτερο μέρος.

1. Σε περίπτωση ακύρωσης ή καταγγελίας 
της σύμβασης ή μέρους της σύμβασης 
από οποιοδήποτε μέρος, ή σε περίπτωση 
ακυρότητας ή έλλειψης δεσμευτικού 
χαρακτήρα που δεν οφείλεται σε 
ακύρωση ή καταγγελία, έκαστο εξ αυτών 
είναι υποχρεωμένο να αποδώσει αυτά τα 
οποία το μέρος αυτό (ο «αποδέκτης») 
έλαβε από το έτερο μέρος δυνάμει της 
άκυρης σύμβασης ή τμήματος αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίσεις σχετικά με τη μερική ακύρωση ή καταγγελία (βλ. άρθρο 117) καθώς και για 
περιπτώσεις στις οποίες μία σύμβαση είναι άκυρη ή μη δεσμευτική επειδή ο πωλητής δεν τήρησε 
ορισμένες υποχρεώσεις ή δεν εκπληρώθηκε μια συγκεκριμένη απαίτηση ( π.χ. άρθρα 19 
παράγραφος 4, 25 παράγραφος 2, 71 παράγραφος 1, 72 παράγραφος 3, 79 παράγραφος 2, 167 
παράγραφος 3 και 170 παράγραφος 1).
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Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 172 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η αποκατάσταση πραγματοποιείται 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε 
κάθε περίπτωση το αργότερο εντός 14 
ημερών μετά την ακύρωση ή την 
καταγγελία. Όταν ο αποδέκτης είναι 
καταναλωτής, η προθεσμία αυτή 
θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν ο 
καταναλωτής λαμβάνει τα απαραίτητα 
μέτρα πριν από την πάροδο της 
προθεσμίας των 14 ημερών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση όσον αφορά το χρόνο της απόδοσης. Η προτεινόμενη λύση αντιστοιχεί στις 
διατάξεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης (άρθρα 44 παράγραφος 1 και 
45 παράγραφος 1, σύμφωνα με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών).

Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 172 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ο αποδέκτης επιβαρύνεται με τη 
δαπάνη επιστροφής των αγαθών που 
παρέλαβε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση όσον αφορά η δαπάνη της απόδοσης. Η προτεινόμενη λύση αντιστοιχεί στις 
διατάξεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης (άρθρο 44 παράγραφος 2, 
σύμφωνα με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών).

Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 172 – παράγραφος 2 γ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Ένα μέρος μπορεί να μην εκτελέσει 
μια υποχρέωση επιστροφής, όταν το 
μέρος αυτό έχει έννομο συμφέρον να το 
πράξει, για παράδειγμα όταν αυτό είναι 
απαραίτητο για να διαπιστωθεί η ύπαρξη 
ή η έλλειψη συμμόρφωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 172 – παράγραφος 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2δ. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης από ένα 
μέρος μιας υποχρέωσης επιστροφής ή 
καταβολής τιμήματος σύμφωνα με το 
παρόν κεφάλαιο, το έτερο μέρος μπορεί 
να ζητήσει αποζημίωση σύμφωνα με τα 
άρθρα 159 έως 163.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 172 α (νέο) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 172α
Επιστροφή ψηφιακού περιεχομένου και 

της αντιπαροχής σε περίπτωση 
παράδοσης ψηφιακού περιεχομένου
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Or. en

Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 172 α (νέο) – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το ψηφιακό περιεχόμενο θεωρείται 
επιδεκτικό επιστροφής όταν:
α) έχει παραδοθεί σε σταθερό υπόθεμα 
και το υπόθεμα αυτό εξακολουθεί να 
βρίσκεται σε σφραγισμένο περιτύλιγμα ή 
ο πωλητής δεν το έθεσε σε σφραγισμένο 
περιτύλιγμα προτού το παραδώσει·
β) είναι με άλλο τρόπο σαφές ότι ο 
αποδέκτης που επιστρέφει ένα σταθερό 
υπόθεμα δεν έχει κρατήσει ένα 
αξιοποιήσιμο αντίγραφο του ψηφιακού 
περιεχομένου· ή
γ) ο πωλητής μπορεί, χωρίς μεγάλη 
προσπάθεια ή δαπάνη, να εμποδίσει κάθε 
περαιτέρω χρησιμοποίηση του ψηφιακού 
περιεχομένου εκ μέρους του αποδέκτη, 
ακυρώνοντας, για παράδειγμα, τον 
λογαριασμό χρήστη του αποδέκτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ψηφιακό περιεχόμενο πρέπει να θεωρείται ότι μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επιστροφής 
όταν ο αγοραστής δεν μπορεί πλέον να το χρησιμοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων των 
περιπτώσεων στις οποίες ένα σταθερό υπόθεμα εξακολουθεί να βρίσκεται σε σφραγισμένο 
περιτύλιγμα, όταν ο αγοραστής δεν έχει κρατήσει ένα αξιοποιήσιμο αντίγραφο (π.χ. το 
περιεχόμενο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί δυνάμει τεχνικών μέτρων προστασίας ή έχει 
παραδοθεί με ελάττωμα που καθιστά αδύνατη τη χρησιμοποίησή του), ή όταν ο πωλητής 
μπορεί, χωρίς μεγάλη προσπάθεια ή δαπάνη, να εμποδίσει την περαιτέρω χρησιμοποίηση του 
ψηφιακού περιεχομένου από ένα αγοράστη (π.χ. διαγράφοντας τον λογαριασμό χρήστη του 
αποδέκτη). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο αγοραστής δεν θα πρέπει να υποχρεούται να 
καταβάλει τη χρηματική αξία.
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Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 172 α (νέο) – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο αποδέκτης του ψηψιακού 
περιεχομένου το οποίο παραδόθηκε σε 
ένα σταθερό υπόθεμα, που μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο επιστροφής 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχεία α) 
και β), θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει την 
υποχρέωση επιστροφής με την επιστροφή 
του σταθερού υποθέματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζονται οι ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο αποδέκτης ενός επιδεκτικού 
επιστροφής ψηφιακού περιεχομένου που παραδόθηκε σε σταθερό υπόθεμα προκειμένου να 
εκπληρώσει την υποχρέωσή του για επιστροφή (π.χ. επιστρέφοντας τον συμπαγή δίσκο).

Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 172 α (νέο) – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν παραδίδεται ψηφιακό 
περιεχόμενο έναντι αντιπαροχής που δεν 
συνίσταται στην καταβολή τιμήματος, 
όπως είναι, για παράδειγμα, η παροχή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και 
η αντιπαροχή αυτή δεν μπορεί να 
επιστραφεί, ο αποδέκτης της 
αντιπαροχής απέχει από την περαιτέρω 
χρησιμοποίηση των παραληφθέντων, 
διαγράφοντας, για παράδειγμα, τα 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
του παραδόθηκαν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο παραδίδεται έναντι αντιπαροχής που δεν συνίσταται στην 
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καταβολή τιμήματος, επιβάλλεται να καταστεί σαφές σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί ο 
πωλητής σε περίπτωση απόδοσης: Συνήθως, παραλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 
άλλες πληροφορίες σχετικές με τον αγοραστή ή οφέλη από τη χρησιμοποίηση του ψηφιακού 
προϊόντος από τον αγοραστή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιστρέψει αυτό που παρέλαβε. 
Θα πρέπει ωστόσο να υποχρεωθεί να απέχει από την περαιτέρω χρησιμοποίηση όσων παρέλαβε 
(π.χ. τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα), σε περίπτωση ακύρωσης ή καταγγελίας της 
σύμβασης.

Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 173 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν τα παρασχεθέντα, και κατά 
περίπτωση οι καρποί τους, δεν μπορούν να 
αποδοθούν ή, όταν πρόκειται για ψηφιακό 
περιεχόμενο, παρεχόμενο ή μη σε 
σταθερό υπόθεμα, ο αποδέκτης οφείλει να 
καταβάλει τη χρηματική αξία τους. Όταν η 
απόδοση είναι εφικτή αλλά θα απαιτούσε 
υπέρμετρη προσπάθεια ή δαπάνη, ο 
αποδέκτης μπορεί να επιλέξει να 
καταβάλει τη χρηματική αξία, υπό τον 
όρον ότι αυτό δεν θα βλάψει τα 
περιουσιακά συμφέροντα του έτερου 
μέρους.

1. Όταν τα παρασχεθέντα, και κατά 
περίπτωση οι καρποί τους, δεν μπορούν να 
αποδοθούν, ο αποδέκτης οφείλει να 
καταβάλει τη χρηματική αξία τους. Όταν η 
απόδοση είναι εφικτή αλλά θα απαιτούσε 
υπέρμετρη προσπάθεια ή δαπάνη, ο 
αποδέκτης μπορεί να επιλέξει να 
καταβάλει τη χρηματική αξία, υπό τον 
όρον ότι αυτό δεν θα βλάψει τα 
περιουσιακά συμφέροντα του έτερου 
μέρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το μέρος που διαγράφεται στη διάταξη είναι περιττό εάν εισαχθεί το νέο άρθρο 172.

Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 173 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ο αποδέκτης έλαβε 
υποκατάστατο σε χρήμα ή σε είδος ως 
αντάλλαγμα αγαθών ή ψηφιακού 
περιεχομένου, σε περίπτωση που αυτός 
γνώριζε ή θα όφειλε να γνωρίζει τον λόγο 
της ακύρωσης ή καταγγελίας, ο 

διαγράφεται
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αντισυμβαλλόμενος μπορεί να επιλέξει να 
απαιτήσει το υποκατάστατο ή τη 
χρηματική αξία του. Ο αποδέκτης που 
έλαβε υποκατάστατο σε χρήμα ή σε είδος 
ως αντάλλαγμα αγαθών ή ψηφιακού 
περιεχομένου, σε περίπτωση που αυτός 
δεν γνώριζε και δεν θα όφειλε να γνωρίζει 
τον λόγο της ακύρωσης ή καταγγελίας, 
μπορεί να επιλέξει την απόδοση της 
χρηματικής αξίας του υποκατάστατου ή 
την απόδοση του ίδιου του 
υποκατάστατου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παράγραφος 5 διαγράφεται δεδομένου ότι οδηγεί σε ανεπιεική αποτελέσματα όταν ο 
αγοραστής που δεν μπορεί να επιστρέψει τα αγαθά (π.χ. επειδή αυτά εκλάπησαν, δωρήθηκαν ή 
καταστράφηκαν εξ ολοκλήρου) είναι υποχρεωμένος να καταβάλει την πλήρη χρηματική τους 
αξία (παράγραφος 1), ενώ ο αγοραστής που έχει πωλήσει καλόπιστα τα αγαθά σε τιμή 
μικρότερη της αγοραίας αξίας τους οφείλει να επιστρέψει μόνο το αντίτιμο της πώλησης 
(παράγραφος 5). Και στις δύο περιπτώσεις ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει τη χρηματική 
αξία.

Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 173 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Στην περίπτωση ψηφιακού 
περιεχομένου το οποίο δεν παρέχεται 
έναντι της καταβολής τιμήματος, δεν 
ακολουθεί απόδοση.

6. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο δεν 
παρέχεται έναντι καταβολής τιμήματος, 
αλλά έναντι αντιπαροχής που δεν 
συνίσταται στην καταβολή τιμήματος ή 
χωρίς αντιπαροχή, και το ψηφιακό 
περιεχόμενο δεν μπορεί να θεωρηθεί 
επιδεκτικό επιστροφής σύμφωνα με το 
άρθρο 172α παράγραφος 1, ο αποδέκτης 
του ψηφιακού περιεχομένου δεν 
υποχρεούται να καταβάλει τη χρηματική 
του αξία.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Αναγκαία αποσαφήνιση. Εάν ο αγοραστής έχει αποκτήσει ψηφιακό περιεχόμενο χωρίς 
καταβολή τιμήματος, δεν θα πρέπει, σε περίπτωση επιστροφής, να υποχρεωθεί να καταβάλει τη 
χρηματική του αξία.

Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 173 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται έναντι αντιπαροχής που δεν 
συνίσταται στην καταβολή τιμήματος και 
η αντιπαροχή αυτή δεν μπορεί να 
επιστραφεί, ο αποδέκτης του ψηφιακού 
περιεχομένου δεν υποχρεούται να 
καταβάλει τη χρηματική του αξία. Αυτό 
ισχύει με την επιφύλαξη του άρθρου 172α 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαία αποσαφήνιση. Πολύ συχνά είναι αδύνατη η επιστροφή των παραληφθέντων σε 
αντάλλαγμα για την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και επίσης είναι δύσκολο, σε ορισμένες δε 
περιπτώσεις αδύνατο, να διαπιστωθεί η χρηματική αξία της αντιπαροχής. Στην περίπτωση αυτή, 
η πιο ενδεδειγμένη λύση για την εξισορρόπηση των δικαιωμάτων των μερών συνίσταται στο να 
μην υποχρεούται κάποιο συμβαλλόμενο μέρος να καταβάλει τη χρηματική αξία των 
παραληφθέντων. Αυτό πρέπει να είναι προφανές με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του 
αποδέκτη της αντιπαροχής, σύμφωνα με το άρθρο 172α παράγραφος 3, να απέχει από την
περαιτέρω χρησιμοποίηση των αποκτηθέντων (π.χ. των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 174 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληρωμή για τη χρήση και τόκοι για 
εισπραχθέντα χρηματικά ποσά

Πληρωμή για τη χρήση και τόκοι για 
εισπραχθέντα χρηματικά ποσά και μείωση 

της αξίας

Or. en
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Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 174 –παράγραφοι 1 έως 1β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εναλλακτική δυνατότητα 3 [Εναλλακτική 
τροπολογία στις τροπολογίες του άρθρου 
106 παράγραφοι 1 και 3 στοιχείο α) σημείο
(ii) και του άρθρου 119]

1. Ο αποδέκτης που έκανε χρήση των 
αγαθών οφείλει να καταβάλει στον 
αντισυμβαλλόμενο τη χρηματική αξία 
αυτής της χρήσης για το σχετικό χρονικό 
διάστημα όταν:

1. Σε περίπτωση ακύρωσης της 
σύμβασης, ο αποδέκτης που έκανε χρήση 
των αγαθών, του ψηφιακού περιεχομένου 
ή των καρπών τους, οφείλει να καταβάλει 
στον αντισυμβαλλόμενο τη χρηματική αξία 
αυτής της χρήσης για το σχετικό χρονικό 
διάστημα όταν:

α) ο αποδέκτης υπήρξε η αιτία της 
ακύρωσης ή της καταγγελίας,

α) ο αποδέκτης υπήρξε η αιτία της 
ακύρωσης, ή

β) ο αποδέκτης, πριν από την έναρξη αυτής 
της περιόδου, γνώριζε τον λόγο ακύρωσης 
ή της καταγγελίας, ή

β) ο αποδέκτης, πριν από την έναρξη αυτής 
της περιόδου, γνώριζε τον λόγο ακύρωσης.

γ) έχοντας υπόψη τη φύση των αγαθών, 
τον χαρακτήρα και το ποσό της χρήσης 
και την ύπαρξη έννομων βοηθημάτων 
πέραν της καταγγελίας, θα ήταν αθέμιτο 
να επιτρέψει στον αποδέκτη να κάνει 
ελεύθερα χρήση κατά το συγκεκριμένο 
διάστημα.

1α. Σε περίπτωση καταγγελίας της 
σύμβασης, ο αποδέκτης που έκανε χρήση
των αγαθών, του ψηφιακού περιεχομένου 
ή των καρπών τους, καταβάλλει στο 
έτερο μέρος τη χρηματική αξία αυτής της 
χρήσης. Ο αποδέκτης δύναται να 
αφαιρέσει τη δαπάνη επιστροφής των 
αγαθών, του ψηφιακού περιεχομένου ή 
των καρπών τους από την πληρωμή για 
τη χρήση.
1β. Η χρηματική αξία αυτής της χρήσης 
συνίσταται στο ποσόν που εξοικονόμησε 
ο αποδέκτης κάνοντας χρήση των 
αγαθών, του ψηφιακού περιεχομένου ή 
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των καρπών τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment belongs to a set of amendments concerning several alternatives the 
rapporteurs wish to put to discussion regarding adjustments as regards the balance between 
the buyer's right to termination and the seller's right to cure. The rapporteurs wish to 
underline that these options are proposed alternatively and by no means cumulatively. The 
present amendment allows the seller to claim payment for the use of the goods if the buyer 
decides to terminate the contract instead of invoking his less extensive rights, i.e. replacement 
or repair. Paragraphs 1a and 1b add necessary clarifications.

Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 174 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ο αποδέκτης δεν είναι 
υποχρεωμένος να πληρώσει για τη χρήση 
παραληφθέντων αγαθών ή να καταβάλει 
τόκους για εισπραχθέντα χρηματικά ποσά 
σε οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις πλην 
των προβλεπομένων στις παραγράφους 1 
και 2.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κεφαλαίου, ο αποδέκτης δεν είναι 
υποχρεωμένος να πληρώσει για τη χρήση 
αγαθών, του ψηφιακού περιεχομένου ή 
των καρπών τους ή να καταβάλει τόκους 
για εισπραχθέντα χρηματικά ποσά σε 
οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις πλην των 
προβλεπομένων στις παραγράφους 1, 1α
και 2.

Or. en

Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 174 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο αποδέκτης ευθύνεται δυνάμει των 
άρθρων 159 έως 163 για κάθε μείωση της 
αξίας των αγαθών, του ψηφιακού 
περιεχομένου ή των καρπών τους στο 
μέτρο που η μείωση της αξίας υπερβαίνει 
μία ελάττωση αξίας λόγω συνήθους 
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χρήσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή προτείνεται δεδομένου ότι δεν είναι επιεικές ένας αγοράστης που δεν μπορεί να 
επιστρέψει τα αγαθά – π.χ. επειδή αυτά εκλάπησαν, δωρήθηκαν ή καταστράφηκαν πλήρως – να 
πρέπει να καταβάλει την πλήρη χρηματική τους αξία (άρθρο 173 παράγραφος 1), ενώ όταν τα 
αγαθά έχουν υποστεί σοβαρή ζημία και συνεπώς η αξία τους έχει μειωθεί σημαντικά, δυνάμενα 
ωστόσο να επιστραφούν, ο αγοραστής να πρέπει να επιστρέψει μόνο τα αγαθά που έχουν 
υποστεί ζημία (άρθρο 172 παράγραφοι 1 και 2). Ο αγοραστής θα πρέπει να καταβάλει 
αποζημίωση και στην τελευταία περίπτωση.

Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 174 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Η πληρωμή για τη χρήση ή τη μείωση 
της αξίας δεν υπερβαίνει το τίμημα που 
συμφωνήθηκε για τα αγαθά ή το ψηφιακό 
περιεχόμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν πρέπει κάποιο μέρος να επωφελείται από την επιστροφή, η πληρωμή για τη 
χρήση ή τη μείωση της αξίας περιορίζεται στο συμφωνηθέν τίμημα για τα αγαθά ή το ψηφιακό 
περιεχόμενο.

Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 174 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3γ. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο δεν 
παρέχεται έναντι καταβολής τιμήματος, 
αλλά έναντι αντιπαροχής που δεν 
συνίσταται στην καταβολή τιμήματος, ή 
χωρίς αντιπαροχή, ο αποδέκτης του 
ψηφιακού περιεχομένου δεν υποχρεούται 
να καταβάλει τίμημα για τη χρήση ή τη 



PE505.998v02-00 110/127 PR\929386EL.doc

EL

μείωση της αξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαία αποσαφήνιση. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο δεν παρασχέθηκε έναντι τιμήματος, δεν 
μπορεί να αναμένεται από τον αποδέκτη να καταβάλει χρήματα για τη χρήση ή τη μείωση της 
αξίας.

Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 174 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3δ. Όταν το ψηφιακό περιεχόμενο 
παρέχεται έναντι αντιπαροχής που δεν 
συνίσταται στην καταβολή τιμήματος, ο 
αποδέκτης της αντιπαροχής δεν 
υποχρεούται να καταβάλει χρήματα για 
τη χρήση ή τη μείωση της αξίας των 
παραληφθέντων. Αυτό ισχύει με την 
επιφύλαξη του άρθρου 172α παράγραφος 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγκαία αποσαφήνιση. Η προταθείσα διάταξη αποσκοπεί να εξισορροπήσει τα συμφέροντα 
του πωλητή και του αγοραστή. Όταν ο αγοραστής δεν υποχρεούται να καταβάλει τίμημα για τη 
χρήση ή τη μείωση της αξίας, ο πωλητής δεν θα πρέπει να υπέχει αντίστοιχη υποχρέωση. Αυτό 
πρέπει να είναι προφανές, με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του αποδέκτη της αντιπαροχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 172α παράγραφος 3, να απέχει από την περαιτέρω χρησιμοποίηση των 
αποκτηθέντων (π.χ. των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα).

Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 175 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ο αποδέκτης προέβη σε δαπάνες 
σχετικές με αγαθά ή ψηφιακό περιεχόμενο, 
έχει δικαίωμα αποζημίωσης στο μέτρο που 

1. Όταν ο αποδέκτης προέβη σε δαπάνες 
σχετικές με αγαθά ή ψηφιακό περιεχόμενο 
ή τους καρπούς τους, έχει δικαίωμα 
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οι δαπάνες απέβησαν προς όφελος του 
έτερου μέρους, υπό τον όρο ότι οι δαπάνες 
πραγματοποιήθηκαν όταν ο αποδέκτης δεν 
γνώριζε ή δεν θα όφειλε να γνωρίζει τον 
λόγο ακύρωσης ή καταγγελίας.

αποζημίωσης στο μέτρο που οι δαπάνες 
απέβησαν προς όφελος του έτερου μέρους, 
υπό τον όρο ότι οι δαπάνες 
πραγματοποιήθηκαν όταν ο αποδέκτης δεν 
γνώριζε ή δεν θα όφειλε να γνωρίζει τον 
λόγο ακύρωσης ή καταγγελίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 175 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο αποδέκτης που γνώριζε ή θα όφειλε 
να γνωρίζει τον λόγο ακύρωσης ή 
καταγγελίας έχει δικαίωμα αποζημίωσης 
μόνον για τις δαπάνες που ήταν αναγκαίες 
για να αποτραπεί η απώλεια ή η απαξίωση 
των αγαθών ή του ψηφιακού 
περιεχομένου, υπό τον όρον ότι ο 
αποδέκτης δεν είχε καμία δυνατότητα να 
συμβουλευθεί το έτερο μέρος.

2. Ο αποδέκτης που γνώριζε ή θα όφειλε 
να γνωρίζει τον λόγο ακύρωσης ή 
καταγγελίας έχει δικαίωμα αποζημίωσης 
μόνον για τις δαπάνες που ήταν αναγκαίες 
για να αποτραπεί η απώλεια ή η απαξίωση 
των αγαθών ή του ψηφιακού περιεχομένου 
ή των καρπών τους, υπό τον όρον ότι ο 
αποδέκτης δεν είχε καμία δυνατότητα να 
συμβουλευθεί το έτερο μέρος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 177 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις σχέσεις μεταξύ ενός εμπόρου και ενός 
καταναλωτή, τα μέρη δεν μπορούν, εις 
βάρος του καταναλωτή, να αποκλείσουν 
την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, 
ούτε να παρεκκλίνουν από τα 

Στις σχέσεις μεταξύ ενός εμπόρου και ενός 
καταναλωτή, τα μέρη δεν μπορούν, εις 
βάρος του καταναλωτή, να αποκλείσουν 
την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, 
ούτε να παρεκκλίνουν από τα 



PE505.998v02-00 112/127 PR\929386EL.doc

EL

αποτελέσματά του ή να μεταβάλουν τα 
αποτελέσματα αυτά.

αποτελέσματά του ή να μεταβάλουν τα 
αποτελέσματα αυτά, πριν την 
γνωστοποίηση της ακύρωσης ή της 
καταγγελίας της σύμβασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επιτρέπεται στα μέρη να παρεκλίνουν από τις διατάξεις περί απόδοσης μετά τη 
γνωστοποίηση της ακύρωσης ή της καταγγελίας της σύμβασης. Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό 
για αυτά προκειμένου να επιτύχουν ένα φιλικό διακανονισμό.

Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 178 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αξίωση εκτέλεσης συγκεκριμένης 
υποχρέωσης καθώς και κάθε παρεπόμενη 
αξίωση υπόκεινται σε παραγραφή μετά την 
πάροδο ορισμένης προθεσμίας σύμφωνα 
με το παρόν Κεφάλαιο.

Η αξίωση εκτέλεσης συγκεκριμένης 
υποχρέωσης καθώς και κάθε παρεπόμενη 
αξίωση, συμπεριλαμβανομένων έννομων 
βοηθημάτων για τη μη εκτέλεση, με 
εξαίρεση την παρακράτηση της παροχής,
υπόκεινται σε παραγραφή μετά την πάροδο 
ορισμένης προθεσμίας σύμφωνα με το 
παρόν Κεφάλαιο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι τα έννομα βοηθήματα για μη εκτέλεση υπόκεινται σε παραγραφή. Η 
διατύπωση είναι σύμφωνη με το άρθρο 185 το οποίο ωστόσο ρυθμίζει μόνο τα αποτελέσματα 
της παραγραφής. Οι διατάξεις περί παραγραφής δεν αφορούν τις εμπορικές εγγυήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιθ).

Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 179 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η μακρά προθεσμία παραγραφής 
ανέρχεται σε δέκα έτη ή, σε περίπτωση 
αξίωσης αποζημίωσης λόγω σωματικής 

2. Η μακρά προθεσμία παραγραφής 
ανέρχεται σε έξι έτη ή, σε περίπτωση 
αξίωσης αποζημίωσης λόγω σωματικής 
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βλάβης, σε τριάντα έτη. βλάβης, σε τριάντα έτη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δεκαετής προθεσμία παραγραφής έχει επικριθεί, ενώ άλλοι, συμπεριλαμβανομένης της 
Επιτροπής, υποστηρίζουν ότι η πρακτική σημασία της είναι περιορισμένη. Προκειμένου να 
διασκεδάσουν τις ανησυχίες, και αποδεχόμενοι ότι η πρακτική σημασία των μακρών περιόδων 
παραγραφής είναι περιορισμένη, οι εισηγητές προτείνουν μια εξαετή περίοδο παραγραφής, η 
οποία, κατά την άποψή τους, αποτελεί ικανοποιητική λύση υπο το φως των μακρών περιόδων 
παραγραφής που ισχύουν στα κράτη μέλη. 

Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 179 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παραγραφή επέρχεται με την 
εκπνοή μιας εκ των δύο προθεσμιών, 
ανάλογα με το ποια εξ αυτών 
συμπληρούται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της σχέσης μεταξύ των δύο περιόδων παραγραφής.

Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 183 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 183α
Αναστολή λόγω ανωτέρας βίας

1. Η συμπλήρωση της βραχείας 
παραγραφής αναστέλλεται ενόσω ο 
δανειστής δεν μπορεί να ασκήσει 
δικαστικά το δικαίωμά του λόγω 
κωλύματος που δεν τελεί υπό τον έλεγχό 
του και το οποίο δεν μπορεί λογικά να 
αναμένεται ότι θα απέφευγε ή θα 
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αντιμετώπιζε.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει μόνο εάν το 
κώλυμα προκύπτει ή διαρκεί εντός των 
τελευταίων έξι μηνών της περιόδου 
παραγραφής.
3. Όταν η διάρκεια ή η φύση του 
κωλύματος είναι τέτοια ώστε δεν θα 
μπορούσε λογικά να αναμένεται ότι ο 
δανειστής θα κινήσει διαδικασία για να 
ασκήσει το δικαίωμά του εντός του 
τμήματος της περιόδου παραγραφής που 
υπολείπεται μετά τη λήξη της αναστολής, 
η παραγραφή δεν εκπνέει πριν από την 
πάροδο έξι μηνών μετά την άρση του 
κωλύματος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσθήκη μιας γενικής διάταξης περί ανωτέρας βίας σε συμφωνία με το άρθρο III.-7.303 του 
σχεδίου κοινού πλαισίου αναφοράς. Το άρθρο 183 (έλλειψη δικαιοπρακτικής ικανότητας του 
δανειστή) και η γενική αρχή της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών δεν 
φαίνεται να επαρκούν για να αποτρέψουν τα ιδιαιτέρως ανεπιεική αποτελέσματα κωλυμάτων 
που αποτελούν εμπόδιο για την έγκαιρη κίνηση διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 181. 
Δεδομένου ότι η διάταξη εφαρμόζεται μόνο για τη βραχεία παραγραφή, τα αποτελέσματα στον 
τομέα της ασφάλειας δικαίου είναι περιορισμένα.

Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος ΙΙΙ (νέος) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tίτλος III 
Συνοδευτικά μέτρα

Or. en

Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 186 α (νέο) – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 186α
Κοινοποίηση των δικαστικών αποφάσεων 
που εφαρμόζουν τον παρόντα κανονισμό

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων 
τους οι οποίες εφαρμόζουν τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού κοινοποιούνται 
αμελλητί στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 186 α (νέο) – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή συγκροτεί σύστημα το 
οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στις 
πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες 
στην παράγραφο 1 δικαστικές αποφάσεις, 
καθώς και στις συναφείς αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Το κοινό έχει πρόσβαση στο σύστημα 
αυτό το οποίο είναι πλήρως 
συστηματοποιημένο και φιλικό στον 
χρήστη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η βάση δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση μιας κοινής κατανόησης 
και εφαρμογής του ΚΕΔΠ. Η πρόσβαση σε αυτό πρέπει συνεπώς να είναι εύκολη και φιλική στο 
χρήστη.

Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – άρθρο 186 α (νέο) – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Στις αποφάσεις που κοινοποιούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 
επισυνάπτεται μία τυποποιημένη 
περίληψη, η οποία περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:
α) το αντικείμενο της διαφοράς και το 
σχετικό άρθρο/τα σχετικά άρθρα του 
κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των 
πωλήσεων·
β) μία συνοπτική παρουσίαση των 
πραγματικών περιστατικών·
γ) μία συνοπτική παρουσίαση των 
κυριότερων επιχειρημάτων·
δ) την απόφαση· και
ε) τους λόγους της απόφασης και σαφή 
επισήμανση της αρχής επί της οποίας 
αυτή στηρίχτηκε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αντιμετώπιση των διαφορετικών προσεγγίσεων όσον αφορά τις δικαστικές αποφάσεις 
στην Ένωση και για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής και οικονομικής λειτουργίας της 
βάσης δεδομένων, θα πρέπει να εισαχθεί μια τυποποιημένη περίληψη των αποφάσεων, η οποία 
θα πρέπει στη συνέχεια να καταχωρίζεται στη βάση δεδομένων χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία. Η 
περίληψη αυτή θα πρέπει να επισυνάπτεται στην απόφαση. Θα πρέπει να είναι συνοπτική ούτως 
ώστε να καθίσταται εύκολα κατανοητή και να ελαχιστοποιεί τη δαπάνη μετάφρασης και θα 
πρέπει να έχει το προτεινόμενο περιεχόμενο.

Τροπολογία 200
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 186 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 186β
Εναλλακτική επίλυση διαφορών

1. Στις συμβάσεις μεταξύ καταναλωτή 
και εμπόρου, τα μέρη παροτρύνονται να 
εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποβάλλουν 
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τις διαφορές που προκύπτουν από τη 
σύμβαση στο πλαίσιο της οποίας έχουν 
συμφωνήσει να χρησιμοποιούν το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων, σε 
έναν φορέα εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 
στοιχείο ε) της οδηγίας [οδηγία για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών].
2. Το άρθρο αυτό δεν αποκλείει ούτε 
περιορίζει το δικαίωμα των μερών να 
υποβάλλουν ανά πάσα στιγμή τη διαφορά 
τους σε δικαστήριο αντί σε έναν φορέα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένα πρόσθετο εμπόδιο για το διασυνοριακό εμπόριο έγκειται στην έλλειψη πρόσβασης σε 
αποτελεσματικές και αποδεκτές από πλευράς κόστους διαδικασίες έννομων βοηθημάτων. Η νέα 
οδηγία σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών διασφαλίζει τη δυνατότητα προσφυγής 
στη διαδικασία αυτή σε ολόκληρη την ΕΕ, πράγμα που πρέπει να επιδοκιμαστεί. Κατά τη 
χρησιμοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων, ιδίως οι έμποροι θα πρέπει να 
εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιλύουν τις διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση μέσω ενός 
υφιστάμενου φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 στοιχείο ε) 
της οδηγίας για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών. Αυτό δεν θα πρέπει να 
θίγει τη δυνατότητα των μερών να προσφύγουν στα δικαστήρια.

Τροπολογία 201
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 186 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 186γ
Εκπόνηση ευρωπαϊκών προτύπων 

συμβατικών όρων
1. Το συντομότερο δυνατόν και το 
αργότερο τρεις μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή συγκροτεί ομάδα 
εμπειρογνωμόνων για να τη βοηθήσουν 
στην εκπόνηση «ευρωπαϊκών προτύπων 
συμβατικών όρων» που θα βασίζονται 
και θα συμπληρώνουν το κοινό 
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ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων και θα 
προωθούν την πρακτική εφαρμογή του.
2. Η Επιτροπή επιδιώκει με τη συνδρομή 
της ομάδας εμπειρογνωμόνων να 
υποβάλει τους πρώτους ευρωπαϊκούς 
πρότυπους συμβατικούς όρους εντός 
[xxx] μετά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.
3. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων της 
παραγράφου 1 αποτελείται από μέλη που 
αντιπροσωπεύουν ιδίως τα συμφέροντα 
των χρηστών του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να 
αποφασίζει να συγκροτεί ειδικές υπο-
ομάδες για ξεχωριστούς τομείς της 
εμπορικής δραστηριότητας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει επίσης να επιβεβαιωθεί η ανάγκη θέσπισης προτύπων συμβάσεων που θα ισχύουν σε 
ολόκληρη την ΕΕ παράλληλα με το ΚΕΔΠ. Στο ισχύον νομικό πλαίσιο, ιδίως λόγω του άρθρου 
6 παράγραφος 2 του κανονισμού Ρώμη Ι, η χρήση προτύπων συμβάσεων δεν θα ήταν εφικτή. Οι 
εισηγητές είναι πεπεισμένοι ότι τέτοιου είδους άμεσα διαθέσιμες πρότυπες συμβάσεις θα έχουν 
καθοριστική σημασία για την επιτυχία του ΚΕΔΠ, και καλούν μετ’ επιτάσεως την Επιτροπή να 
αρχίσει να τις επεξεργάζεται το συντομότερο δυνατό και παράλληλα με την τρέχουσα 
νομοθετική διαδικασία. Ωστόσο θεωρούν ότι πρέπει να γίνει ρητή αναφορά σε αυτές στο 
διατακτικό.

Τροπολογία 202
Πρόταση κανονισμού
Τίτλος IV (νέος) – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τίτλος IV 
Τελικές διατάξεις

Or. en
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Τροπολογία 203
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 186 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 186δ
Επανεξέταση

1. Το αργότερο … [4 έτη από την 
ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού], τα κράτη μέλη 
διαβιβάζουν στην Επιτροπή στοιχεία 
σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, ειδικότερα δε σχετικά με τον 
βαθμό αποδοχής του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων, την έκταση στην 
οποία οι διατάξεις του έδωσαν λαβή για 
νομικές διαφορές και την κατάσταση που 
επικρατεί όσον αφορά τις διαφορές στο 
επίπεδο προστασίας του καταναλωτή 
μεταξύ του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου 
των πωλήσεων και του εκάστοτε εθνικού 
δικαίου. Στα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη 
επισκόπηση της νομολογίας των εθνικών 
δικαστηρίων σχετικά με την ερμηνεία 
των διατάξεων του κοινού ευρωπαϊκού 
δικαίου των πωλήσεων.
2. Το αργότερο … [5 έτη από την 
ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
αναλυτική έκθεση στην οποία 
επανεξετάζεται η εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, με γνώμονα, μεταξύ άλλων, 
την ανάγκη περαιτέρω επέκτασης του 
πεδίου εφαρμογής του σε σχέση με τις 
συμβάσεις μεταξύ εμπόρων, τις εξελίξεις 
που θα έχουν σημειωθεί στην αγορά και 
στην τεχνολογία σε σχέση με το ψηφιακό 
περιεχόμενο, και τις μελλοντικές εξελίξεις 
του κεκτημένου της Ένωσης. Ιδιαίτερη 
προσοχή δίδεται περαιτέρω στο κατά 
πόσον ο περιορισμός σε συμβάσεις εξ 
αποστάσεως και ειδικότερα σε 
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επιγραμμικές συμβάσεις εξακολουθεί να 
είναι ενδεδειγμένος ή κατά πόσο μπορεί 
να είναι σκόπιμη η διεύρυνση του πεδίου 
εφαρμογής ώστε να συμπεριλάβει τις 
συμβάσεις εντός του εμπορικού 
καταστήματος.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 15· το κείμενο τροποποιήθηκε)

Τροπολογία 204
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 186 ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 186ε
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

2006/2004
Στο Παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/20041, προστίθεται το 
ακόλουθο σημείο:
«18. Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση κοινού 
ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων (ΕΕ 
L ***, ***, σ. **).»
__________________
1 ΕΕ L 364, 9.12.2004, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 θεσπίζει ένα σύστημα συνεργασίας μεταξύ των εθνικών 
αρχών προστασίας καταναλωτών με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της εναρμονισμένης 
νομοθεσίας περί προστασίας των καταναλωτών. Δεδομένου ότι το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των 
πωλήσεων περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη δέσμη πλήρως εναρμονισμένων διατάξεων περί 
προστασίας των καταναλωτών με δεσμευτική ισχύ, ο κανονισμός θα πρέπει επίσης να 
καλύπτεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2006/2004.
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Τροπολογία 205
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – άρθρο 186 στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 186στ
Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

1. Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ 
την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Εφαρμόζεται από την [ 6 μήνες μετά 
την έναρξη της ισχύος του].
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός 
ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει 
άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Or. en

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 16)
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Η πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων (ΚΕΔΠ) 
(COM(2011)0635) αποτελεί μια ρηξικέλευθη πρωτοβουλία καίριας σημασίας τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά. Πρόκειται για το 
αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων - η 
οποία αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στην εσωτερική 
αγορά λόγω των αποκλίσεων μεταξύ των εθνικών δικαίων των συμβάσεων - η οποία τελεί 
υπό συζήτηση επί πολλά χρόνια, με το Κοινοβούλιο να έχει παράσχει επανειλημμένα 
καθοδήγηση και στήριξη1, με πιο πρόσφατο παράδειγμα το ψήφισμά του του 2011 σχετικά με 
την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής.2

Σε συνέχεια του έγγραφου εργασίας τους του Οκτωβρίου 2012, οι συνεισηγητές 
παρουσιάζουν τις κοινές τροπολογίες τους σε σχέδιο έκθεσης. Υπογραμμίζεται ότι το παρόν 
έγγραφο δεν έχει εξαντλητικό χαρακτήρα, αλλά εντοπίζει τα σημεία που οι εισηγητές 
επιθυμούν να προτείνουν προς περαιτέρω συζήτηση και τα παρουσιάζει υπό μορφή 
τροπολογιών.

Οι εισηγητές επιθυμούν, συγκεκριμένα, να ευχαριστήσουν το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού 
Δικαίου για τη δήλωσή του σε σχέση με το έργο3, καθώς και τους εμπειρογνώμονες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη που συνέβαλαν στις διοργανώσεις της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και 
το Θεματικό Τμήμα Γ το 20124, οι οποίες αποτέλεσαν πολύτιμες πηγές για το έργο των 
εισηγητών.
Η παρούσα αιτιολογική έκθεση δίνει έμφαση στις κύριες αλλαγές που προτείνονται στο 
σχέδιο έκθεσης. Οι επιμέρους τροπολογίες συνοδεύονται από αναλυτική αιτιολόγηση.

II. Προκλήσεις

Γενικός στόχος των εισηγητών είναι η βελτίωση του κειμένου ούτως ώστε να καταστεί 
περισσότερο φιλικό προς το χρήστη, να αποκτήσει μεγαλύτερη σαφήνεια και να συνάδει 
περισσότερο με το κεκτημένο. 

                                               
1 Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 1989 (ΕΕ C 158, της 26.6.1989, σ. 400), της 6ης 
Μαΐου 1994 (ΕΕ C 205, της 25.7.1994, σ. 518), της 15ης Νοεμβρίου 2001 (ΕΕ 140 E, της 13.6.2002, σ. 538), 
της 2ας Σεπτεμβρίου 2003 (ΕΕ C 76 E, της 25.3.2004, σ. 95), της 23ης Μαρτίου (ΕΕ C 292 E, της 1.12.2006, σ. 
109), της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 (ΕΕ C 305 E, της 14.12.2006, σ. 247), της 12ης Δεκεμβρίου 2007 (ΕΕ C 323 E, 
της 18.12.2008, σ. 364), της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 (ΕΕ C 295 E, της 4.12.2009, σ. 31).
2 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις επιλογές πολιτικής για τη 
θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (P7_TA-
PROV(2011)0262).
3 http://www.europeanlawinstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/S-2-

2012_Statement_on_the_Proposal_for_a_Regulation_on__a_Common_European_Sales_Law.pdf.
4http://www.europarl.europa.eu/committees/en/juri/events.html#menuzone. 
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1. Δομή
Η διαίρεση της πρότασης σε κυρίως κανονισμό και παράρτημα έχει προκαλέσει μεγάλη 
σύγχυση. Οι εισηγητές προτείνουν εν προκειμένω τη συνένωση του κανονισμού και του 
παραρτήματος, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα ενοποιημένο και ολοκληρωμένο μέσο. 

Οι εισηγητές γνωρίζουν επίσης ότι έχουν προωθηθεί ριζικότερες αλλαγές στη δομή του 
ΚΕΔΠ. Ειδικότερα, προτάθηκε η αναδιάρθρωση του Μέρους IV με θέμα τις υποχρεώσεις και 
τα έννομα βοηθήματα των μερών, με στόχο να ενισχυθεί η ευχρηστία του συγκεκριμένου 
μέρους. Οι εισηγητές πιστεύουν ότι η δομή του θα μπορούσε πραγματικά να διαμορφωθεί 
έτσι ώστε να ομαδοποιεί τις υποχρεώσεις του αγοραστή και του πωλητή και τα έννομα 
βοηθήματα του αγοραστή και του πωλητή. Εντούτοις, κατόπιν προβληματισμού και 
προκειμένου να διευκολυνθεί η εργασία επί του σχεδίου έκθεσης και των τροπολογιών που 
θα κατατεθούν, δεν προτείνονται τόσο εκτεταμένες αναδιατάξεις του κειμένου. Στα σημεία 
όπου κρίθηκε εφικτή η βελτίωση της δομής σε μικρότερα τμήματα, είτε πρόκειται για 
διατάξεις, τμήματα ή κεφάλαια, υποβλήθηκαν οι συναφείς προτάσεις.

2. Πεδίο εφαρμογής
Ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής του ΚΕΔΠ στις επιγραμμικές ή τις εξ αποστάσεως 
συναλλαγές εξακολουθεί να αποτελεί δύσκολο ζήτημα. Κατόπιν προσεκτικής εξέτασης, οι 
εισηγητές προτείνουν τη θέσπιση ΚΕΔΠ μόνο για συμβάσεις εξ αποστάσεως στο παρόν 
στάδιο. Προτείνεται ο όρος «συμβάσεις εξ αποστάσεως» δεδομένου ότι χρησιμοποιείται ήδη 
στο ισχύον δίκαιο (οδηγία για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις, οδηγία για την εξ αποστάσεως 
εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών). Στο 
στόχαστρο βρίσκεται κυρίως ο ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας των διαδικτυακών 
πωλήσεων, όπου η ιδέα ενός προαιρετικού μέσου έτυχε σθεναρής υποστήριξης, ακόμα και 
από τους κύκλους που ήταν αρκετά διστακτικοί απέναντι στη χρήση ενός τέτοιου μέσου. 
Είναι σαφές ότι το ΚΕΔΠ, όντας ένα σύνολο κανόνων που ισχύουν για ολόκληρη την ΕΕ, 
αποτελεί το ιδανικό εργαλείο για το επιγραμμικό εμπόριο. Το σχέδιο έκθεσης έχει ως στόχο 
να εγκαινιάσει διάλογο επί του θέματος, ενώ δεν προβλέπει την πλήρη προσαρμογή του 
ΚΕΔΠ στο εμπόριο εξ αποστάσεως. Αυτό θα απαιτούσε περαιτέρω μελέτη και ανάλυση και 
τα σχετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να τροφοδοτήσουν την υπό εξέλιξη νομοθετική 
διαδικασία. Ωστόσο, στο παρόν στάδιο έχουν ήδη προστεθεί ορισμένα στοιχεία με σκοπό τη 
χρήση του ΚΕΔΠ στις συμβάσεις εξ αποστάσεως, για παράδειγμα όσον αφορά το ψηφιακό 
περιεχόμενο και το «υπολογιστικό νέφος».

Όσον αφορά το ουσιαστικό πεδίο εφαρμογής, οι εισηγητές προτείνουν μια περισσότερο 
πρακτική και φιλικότερη προς το χρήστη λύση για συμβάσεις μεικτού σκοπού και συμβάσεις 
που συνδέονται με πίστωση.

3. Σχέση με τον κανονισμό «Ρώμη Ι»
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχέση με τον κανονισμό «Ρώμη Ι», και ιδίως με το άρθρο 6, 
αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία του ΚΕΔΠ, οι εισηγητές επιχείρησαν 
να διασαφηνίσουν το ζήτημα με αλλαγές στη διατύπωση των αιτιολογικών σκέψεων και των 
άρθρων. Στόχος είναι, πρωτίστως, να καταστεί σαφώς το ΚΕΔΠ δεύτερο καθεστώς στο 
πλαίσιο της έννομης τάξης κάθε κράτους μέλους (βλ. τροπολογίες επί του άρθρου 1 και του 
άρθρου 11 παράγραφος 1). Δεύτερον, πρέπει να διασαφηνιστεί πλήρως ότι η συμφωνία για τη 
χρήση του ΚΕΔΠ δεν πρέπει να συγχέεται με την επιλογή μεταξύ δύο έννομων τάξεων, αλλά 
συνιστά «επιλογή μεταξύ δύο διαφορετικών καθεστώτων εντός της ίδιας εθνικής έννομης 
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τάξης» (βλ. τροπολογίες επί της αιτιολογικής σκέψης 10). Τρίτον, οι εισηγητές κρίνουν 
απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση του λόγου για τον οποίο το άρθρο 6 παράγραφος 2 
του κανονισμού «Ρώμη Ι» στερείται πρακτικού ενδιαφέροντος, «δεδομένου ότι αυτό θα είχε 
ως αποτέλεσμα μία σύγκριση μεταξύ των δεσμευτικών διατάξεων δύο ταυτόσημων δεύτερων 
καθεστώτων δικαίου των συμβάσεων» (βλ. τροπολογία επί της αιτιολογικής σκέψης 12).

4. Παραπομπές στο εθνικό δίκαιο
Οι εισηγητές πιστεύουν ότι, για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, είναι σημαντικό να 
οριστούν σαφώς στο διατακτικό του ΚΕΔΠ οι τομείς που καλύπτονται και, παράλληλα, να 
καταρτιστεί κατάλογος των ζητημάτων που δεν καλύπτονται (βλ. τροπολογία που εισάγει το 
νέο άρθρο 11α). Όσον αφορά τα ζητήματα που καλύπτονται, ενδέχεται να χρειαστούν 
προσαρμογές κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας, ιδίως αν το απαιτεί ο 
εξορθολογισμός του ΚΕΔΠ για τις συμβάσεις εξ αποστάσεως και κυρίως για τις επιγραμμικές 
συμβάσεις. 

5. Καλή πίστη και χρηστά συναλλακτικά ήθη
Οι εισηγητές πιστεύουν ότι οι αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών 
αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την εξεύρεση δίκαιων λύσεων κατά περίπτωση. 
Εντούτοις, εξέτασαν προσεκτικά τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί, μεταξύ άλλων από τη 
σκοπιά του εθιμικού δικαίου, όπου η αρχή αυτή δεν είναι γνωστή. Για το λόγο αυτό, 
προτείνονται αλλαγές και διευκρινίσεις σε σχέση με τον ορισμό (βλ. τροπολογία επί του 
άρθρου 2 παράγραφος β) και τη γενική αρχή καθεαυτή (βλ. τροπολογία επί του άρθρου 2 του 
Παραρτήματος I). Ο ορισμός που είχε προταθεί αρχικά θεωρήθηκε ως εμπόδιο σε μία σκληρή 
διαπραγμάτευση των μερών, πράγμα το οποίο προκάλεσε επιφυλάξεις ιδίως όσον αφορά 
συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων. Προκειμένου να καταστεί σαφές ότι δεν υπήρχε σχετική 
πρόθεση, η προτεινόμενη διατύπωση ορίζει ότι δεν θα πρέπει κάποιο μέρος να κάνει 
κατάχρηση των δικαιωμάτων του, τα οποία πρέπει να διέπονται από το πνεύμα καλής πίστης 
και χρηστών συναλλακτικών ηθών. Η τροποποίηση επηρεάζει επίσης το άρθρο 86 σχετικά με 
τους ελέγχους της αθέμιτης συμπεριφοράς σε συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και θα πρέπει 
να διασκεδάζει τις σχετικές επιφυλάξεις, σύμφωνα με τις οποίες δεν θα επιτρέπεται 
ενδεχομένως στα μέρη μιας σύμβασης να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους όταν 
διαπραγματεύονται. Επιπλέον, οι εισηγητές πιστεύουν ότι η αρχή της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών εντός του ΚΕΔΠ πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στην 
προστατευτική λειτουργία της αρχής αυτής, δηλαδή την παρεμπόδιση του αθετούντος μέρους 
να ασκήσει ή να επικαλεστεί δικαίωμα, έννομο βοήθημα ή μέσο άμυνας, και ότι η επιθετική 
λειτουργία, δηλαδή το δικαίωμα αποζημίωσης, πρέπει να διαγραφεί.

6. Έννομα βοηθήματα του αγοραστή
Οι εισηγητές εξέτασαν προσεκτικά το σύστημα έννομων βοηθημάτων του καταναλωτή που 
προτείνει το ΚΕΔΠ. Στα κύρια ζητήματα συγκαταλέγεται η καλύτερη ισορροπία όσον αφορά 
την ελευθερία ως προς την επιλογή των έννομων βοηθημάτων, λαμβάνοντας υπόψη την 
απουσία διόρθωσης από μέρους του πωλητή, την απουσία απαίτησης γνωστοποίησης 
καταγγελίας της σύμβασης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, καθώς και τη γενική αρχή της 
απουσίας πληρωμής για τη χρήση. Οι εισηγητές υπενθυμίζουν το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο 
προστασίας που παρέχει το ΚΕΔΠ στους καταναλωτές, το οποίο υπερβαίνει τα 
προβλεπόμενα στο κεκτημένο, και ιδίως στην οδηγία για τις πωλήσεις καταναλωτικών 
αγαθών. Το επίπεδο αυτό είναι σχεδόν ισοδύναμο ή και ανώτερο εκείνου που παρέχουν τα 
εθνικά δίκαια, πράγμα που είναι σημαντικό διότι η μη εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 2 
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του κανονισμού «Ρώμη Ι» (βλ. ανωτέρω σημείο 3) είναι επιθυμητή μόνο εάν η επίτευξη του 
σκοπού του, δηλαδή να εξασφαλιστεί ότι ο καταναλωτής προστατεύεται στον ίδιο βαθμό 
στον οποίο θα προστατευόταν βάσει του εθνικού του δικαίου, κατοχυρώνεται με κάποιον 
άλλο τρόπο. Από την άλλη πλευρά, η διάταξη του άρθρου 174 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 
Παραρτήματος, η οποία επιτρέπει την αξίωση για χρήση όταν η δωρεάν χρήση θα ήταν 
αθέμιτη και, κατ' αυτόν τον τρόπο, φαίνεται να προορίζεται ως διορθωτικό μέσο σε 
περιπτώσεις καταχρήσεων σε σχέση με την καταγγελία χωρίς πληρωμή για χρήση, δεν είναι 
σαφής και μπορεί εντέλει να εμποδίσει τους καταναλωτές να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. 
Η ύπαρξη σαφών κανόνων είναι, καθώς φαίνεται, προτιμότερη, και προς όφελος των 
καταναλωτών, διατηρουμένου, παράλληλα, καταρχήν του παρεχόμενου επιπέδου προστασίας 
των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι εισηγητές επιθυμούν να προτείνουν τρεις εναλλακτικές λύσεις προς 
συζήτηση, προκειμένου να παρέχεται καλύτερη ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος του 
καταναλωτή για καταγγελία και του δικαιώματος του πωλητή για διόρθωση, η οποία είναι 
δικαιολογημένη επίσης προκειμένου να περιοριστούν οι ασάφειες που περιγράφονται. Οι 
εισηγητές επιθυμούν να τονίσουν ότι οι επιλογές αυτές τίθενται προς εξέταση εναλλακτικά 
και σε καμία περίπτωση σωρευτικά.

- Ως πρώτη εναλλακτική, προτείνεται η καθιέρωση προθεσμίας 6 μηνών από τον χρόνο 
μετάθεσης του κινδύνου στον αγοραστή και μετά την πάροδο αυτής ο αγοραστής θα 
πρέπει να αποδεχτεί τη διόρθωση (βλ. εναλλακτική τροπολογία επί του άρθρου 106 
παράγραφος 3 στοιχείο α) σημείο ii)). Οι συντάκτες γνωρίζουν ότι στο άρθρο 5 
παράγραφος 2 της οδηγίας για τις πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών προβλέπεται η 
δυνατότητα των κρατών μελών να εισαγάγουν υποχρέωση γνωστοποίησης εντός δύο 
μηνών από τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης, και ότι η δυνατότητα αυτή δεν 
αξιοποιήθηκε από όλα τα κράτη μέλη. Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί μία αρκετά προνομιακή μεταχείριση τους πρώτους έξι μήνες μετά την 
παράδοση, κατά τους οποίους ο αγοραστής επωφελείται σε κάθε περίπτωση από την 
αντιστροφή του βάρους της απόδειξης όσον αφορά τη μη συμμόρφωση κατά το χρόνο 
παράδοσης. Ο περιορισμός της ελεύθερης επιλογής έννομων βοηθημάτων για την 
περίοδο μετά την πάροδο των 6 μηνών μπορεί να θεωρηθεί περιορισμένης σημασίας, 
δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση καθίσταται δυσκολότερο για τον αγοραστή να 
αποδείξει τη μη συμμόρφωση μετά την πάροδο των 6 μηνών.

- Ως δεύτερη εναλλακτική, προτείνεται η εισαγωγή υποχρέωσης του καταναλωτή να 
γνωστοποιεί την καταγγελία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που 
λαμβάνει γνώση της μης συμμόρφωσης. Στη συνέχεια, ο καταναλωτής θα χάνει το 
δικαίωμα καταγγελίας και θα πρέπει να προσφεύγει σε άλλα, λιγότερο εκτεταμένα 
δικαιώματα, όπως είναι η αντικατάσταση ή η επισκευή. Είναι γεγονός ότι αυτό 
συνιστά περιορισμό όσον αφορά τα δικαιώματα του καταναλωτή για καταγγελία. Από 
την άλλη πλευρά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι είναι σίγουρα προς όφελος του 
καταναλωτή να πραγματοποιείται η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας το 
συντομότερο δυνατόν αφού διαπιστωθεί μη εκτέλεση, ιδίως εφόσον με την πάροδο 
του χρόνου περιορίζεται η ικανότητα απόδειξης της μη εκτέλεσης.

- Τέλος, ως τρίτη εναλλακτική, προτείνεται η εισαγωγή υποχρέωσης του καταναλωτή 
να πληρώνει για τη χρήση σε περίπτωση που καταγγείλει τη σύμβαση (σε αντίθεση με 
περιπτώσεις ακύρωσης, όπου ο λόγος τερματισμού της σύμβασης φαίνεται να 
υπάγεται λιγότερο στη σφαίρα ευθύνης ενός μέρους, βλ. τροπολογία επί του άρθρου 
174 παράγραφοι 1 έως 1β). Στο πλαίσιο αυτής της επιλογής, ο καταναλωτής θα 
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εξακολουθεί να διαθέτει ελευθερία ως προς την επιλογή των έννομων βοηθημάτων, 
αλλά ο πωλητής θα μπορεί να απαιτήσει πληρωμή για τη χρήση των αγαθών εάν ο 
αγοραστής αποφασίσει να καταγγείλει τη σύμβαση αντί να επικαλεστεί τα λιγότερο 
εκτεταμένα δικαιώματά του, δηλαδή την αντικατάσταση ή την επισκευή. Αυτό 
σημαίνει πρακτικά ότι, μετά την πάροδο ορισμένης προθεσμίας από την παράδοση 
των αγαθών, είναι λογικότερο από οικονομική σκοπιά για τον αγοραστή να 
επικαλεστεί κάποιο από τα λοιπά έννομα βοηθήματα (πχ επισκευή, αντικατάσταση ή 
μείωση της τιμής). Πρέπει, εντούτοις, να σημειωθεί ότι ο υπολογισμός της χρήσης δεν 
είναι πάντα εύκολος.

Οι εισηγητές πιστεύουν ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί μία εξ αυτών των προσαρμογών και 
προσπάθησαν να συνοψίσουν ανοικτά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που 
διαβλέπουν στην εκάστοτε επιλογή και να θέσουν προς συζήτηση τα θέματα αυτά.

7. Απόδοση
Οι εισηγητές υπέβαλαν πρόταση για την αναδιατύπωση και την αναδιάρθρωση των κανόνων 
που αφορούν την απόδοση. Στόχος είναι να δοθεί μια λύση η οποία θα συμβάλλει σε μια 
βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των δύο μερών, ούτως ώστε να είναι σαφές και εκ των προτέρων 
γνωστό στους καταναλωτές τι οφείλουν να καταβάλουν ή να αποδώσουν, ώστε να νιώθουν 
ασφάλεια κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

8. Ψηφιακό περιεχόμενο
Όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο, οι εισηγητές προτείνουν συγκεκριμένα μια λύση για 
περιπτώσεις όπου η πληρωμή για το ψηφιακό περιεχόμενο δεν γίνεται με χρήματα αλλά, για 
παράδειγμα, με δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η προστασία του αγοραστή διευρύνεται 
στις περιπτώσεις αυτές, καθώς ο αγοραστής θα πρέπει να διαθέτει το πλήρες σύστημα 
έννομων βοηθημάτων (εκτός από τη μείωση τιμής, αφού δεν έχει καταβάλει χρήματα). Για τις 
περιπτώσεις αυτές προτείνονται, επιπλέον, ειδικές διατάξεις για απόδοση.

9. Παραγραφή
Οι εισηγητές γνωρίζουν ότι η δεκαετής προθεσμία παραγραφής έχει προκαλέσει έντονες 
αντιδράσεις, ενώ άλλοι, μεταξύ των οποίων και η Επιτροπή, εξηγούν ότι η πρακτική σημασία 
της είναι περιορισμένη. Προκειμένου να διασκεδαστούν οι επιφυλάξεις, και παρόλο που οι 
εισηγητές συμφωνούν ότι οι πρακτικές επιπτώσεις είναι περιορισμένες μακροπρόθεσμα, 
προτείνεται η εξαετής περίοδος, η οποία θεωρείται κατάλληλη λύση, λαμβάνοντας υπόψη τις 
μεγάλες προθεσμίες παραγραφής που ισχύουν στα κράτη μέλη. Προτείνονται επίσης 
ορισμένες πρόσθετες διευκρινίσεις στο κεφάλαιο περί παραγραφής.

10. Συνοδευτικά μέτρα
Οι εισηγητές πρότειναν ορισμένες πρόσθετες διατάξεις με στόχο την εδραίωση των 
συνοδευτικών μέτρων στο διατακτικό του κειμένου, οι οποίες αφορούν τη βάση δεδομένων 
με αποφάσεις, τη σύνδεση με την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, καθώς και 
την επεξεργασία προτύπων συμβάσεων που θα ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΙΙΙ. Συμπέρασμα

Κατά την άποψη των εισηγητών, το ΚΕΔΠ δύναται να προσφέρει τεράστια οφέλη για τους 
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καταναλωτές και τις επιχειρήσεις στην εσωτερική αγορά, ιδίως στην ψηφιακή εποχή, και 
παρέχει μια δυνατότητα που δεν θα πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτη. Οι εισηγητές ζητούν 
την περαιτέρω εξέταση των προτεινόμενων τροπολογιών, καθώς, κατά την άποψή τους, αυτές 
θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την επιτυχία του εν λόγω μέσου και προσβλέπουν στην 
περαιτέρω συζήτησή τους.


