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Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν 

επανεξεταστεί υπό το πρίσµα της εµπειρίας 

µε σκοπό την απλούστευση και την 

επικαιροποίηση των εφαρµοστέων 

κανόνων, την άρση ασυνεπειών και την 

κάλυψη ανεπιθύµητων κενών στους 

κανόνες. Η εν λόγω επανεξέταση έδειξε ότι 

είναι σκόπιµο οι τέσσερις αυτές οδηγίες να 

αντικατασταθούν από την παρούσα µία 

οδηγία. Η παρούσα οδηγία πρέπει 

αντίστοιχα να καθορίσει πρότυπους 

κανόνες για τις κοινές πτυχές και να 
αποµακρυνθεί από την προσέγγιση 
ελάχιστης εναρµόνισης που προβλεπόταν 
στις προηγούµενες οδηγίες, µε βάση την 
οποία τα κράτη µέλη µπορούσαν να 
διατηρήσουν ή να εγκρίνουν 

αυστηρότερους εθνικούς κανόνες. 

(2) Οι ανωτέρω οδηγίες έχουν 

επανεξεταστεί υπό το πρίσµα της εµπειρίας 

µε σκοπό την απλούστευση και την 

επικαιροποίηση των εφαρµοστέων 

κανόνων, την άρση ασυνεπειών και την 

κάλυψη ανεπιθύµητων κενών στους 

κανόνες. Η εν λόγω επανεξέταση έδειξε ότι 

είναι σκόπιµο οι τέσσερις αυτές οδηγίες να 

αντικατασταθούν από την παρούσα µία 

οδηγία. Η παρούσα οδηγία πρέπει 

αντίστοιχα να καθορίσει πρότυπους 

κανόνες για τις κοινές πτυχές 

επιτρέποντας ταυτόχρονα στα κράτη µέλη 
να διατηρήσουν ή να εγκρίνουν εθνικούς 

κανόνες για κάποιες άλλες πτυχές, ώστε 
να προσφέρουν ένα υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας στους καταναλωτές. 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Το διασυνοριακό δυναµικό της εξ 

αποστάσεως πώλησης το οποίο πρέπει να 

αποτελεί ένα από τα κύρια απτά 

αποτελέσµατα της εσωτερικής αγοράς δεν 

αξιοποιείται πλήρως από τους 
καταναλωτές. Σε σύγκριση µε τη 
σηµαντική ανάπτυξη των εγχώριων εξ 

αποστάσεως πωλήσεων κατά τα τελευταία 

έτη, η ανάπτυξη των διασυνοριακών εξ 

αποστάσεως πωλήσεων είναι 

περιορισµένη. Αυτή η ανισότητα είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική για τις πωλήσεις µέσω 

διαδικτύου για τις οποίες το δυναµικό 

περαιτέρω ανάπτυξης είναι υψηλό. Το 

διασυνοριακό δυναµικό συµβάσεων που 

αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης 

εκτός εµπορικών καταστηµάτων (άµεση 

πώληση) περιορίζεται από ορισµένους 

παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των 

διαφορετικών εθνικών κανόνων 

προστασίας των καταναλωτών που 

επιβάλλονται στη βιοµηχανία. Σε σύγκριση 

µε την ανάπτυξη των εγχώριων άµεσων 

πωλήσεων κατά τα τελευταία έτη, ιδίως 

στον τοµέα των υπηρεσιών (π.χ. 

επιχειρήσεις κοινής ωφελείας), ο αριθµός 

των καταναλωτών που χρησιµοποιούν το 

δίαυλο αυτό για διασυνοριακές αγορές έχει 

παραµείνει σταθερός. Απαντώντας στις 

αυξηµένες επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε 

πολλά κράτη µέλη, οι µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των 

ατοµικών επιχειρήσεων) ή οι 
αντιπρόσωποι των εταιρειών άµεσης 

πώλησης πρέπει να τείνουν περισσότερο 

στην αναζήτηση επιχειρηµατικών 

ευκαιριών σε άλλα κράτη µέλη, ιδίως στις 

µεθοριακές περιοχές. Συνεπώς, η πλήρης 

εναρµόνιση της ενηµέρωσης του 
καταναλωτή και το δικαίωµα 

υπαναχώρησης σε εξ αποστάσεως 

συµβάσεις και συµβάσεις εκτός εµπορικών 

καταστηµάτων θα συµβάλουν στην 

(5) Το διασυνοριακό δυναµικό της εξ 

αποστάσεως πώλησης το οποίο πρέπει να 

αποτελεί ένα από τα κύρια απτά 

αποτελέσµατα της εσωτερικής αγοράς δεν 

αξιοποιείται πλήρως. Σε σύγκριση µε τη 

σηµαντική ανάπτυξη των εγχώριων εξ 

αποστάσεως πωλήσεων κατά τα τελευταία 

έτη, η ανάπτυξη των διασυνοριακών εξ 

αποστάσεως πωλήσεων είναι 

περιορισµένη. Αυτή η ανισότητα είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική για τις πωλήσεις µέσω 

διαδικτύου για τις οποίες το δυναµικό 

περαιτέρω ανάπτυξης είναι υψηλό. Το 

διασυνοριακό δυναµικό συµβάσεων που 

αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης 

εκτός εµπορικών καταστηµάτων (άµεση 

πώληση) περιορίζεται από ορισµένους 

παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων των 

διαφορετικών εθνικών κανόνων 

προστασίας των καταναλωτών που 

επιβάλλονται στη βιοµηχανία. Σε σύγκριση 

µε την ανάπτυξη των εγχώριων άµεσων 

πωλήσεων κατά τα τελευταία έτη, ιδίως 

στον τοµέα των υπηρεσιών (π.χ. 

επιχειρήσεις κοινής ωφελείας), ο αριθµός 

των καταναλωτών που χρησιµοποιούν το 

δίαυλο αυτό για διασυνοριακές αγορές έχει 

παραµείνει σταθερός. Απαντώντας στις 

αυξηµένες επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε 

πολλά κράτη µέλη, οι µικρές και µεσαίες 

επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των 

ατοµικών εµπορευοµένων) ή οι 
αντιπρόσωποι των εταιρειών άµεσης 

πώλησης πρέπει να τείνουν περισσότερο 

στην αναζήτηση επιχειρηµατικών 

ευκαιριών σε άλλα κράτη µέλη, ιδίως στις 

µεθοριακές περιοχές. Για το λόγο αυτό, η 

πλήρης εναρµόνιση ορισµένων πτυχών 
σχετικά µε την ενηµέρωση του 
καταναλωτή και το δικαίωµα 
υπαναχώρησης σε εξ αποστάσεως 

συµβάσεις και εκτός εµπορικών 

καταστηµάτων θα συµβάλλει στην 
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καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής 

αγοράς των συναλλαγών µεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών. 

επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας 
των καταναλωτών και στην καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των 

συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Οι νοµοθεσίες των κρατών µελών 
σχετικά µε τις καταναλωτικές συµβάσεις 
δείχνουν αξιοσηµείωτες διαφορές οι 
οποίες µπορούν να δηµιουργήσουν 
σηµαντικές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισµού και να εµποδίσουν την 
οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Η υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία στο 
πεδίο των συµβάσεων µε τους 
καταναλωτές που συνάπτονται εξ 
αποστάσεως ή εκτός εµπορικών 
καταστηµάτων, των εγγυήσεων 
καταναλωτικών αγαθών καθώς και των 
καταχρηστικών συµβατικών ρητρών 
θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα για την 
εναρµόνιση της νοµοθεσίας, 
επιτρέποντας στα κράτη µέλη τη 
δυνατότητα να διατηρήσουν ή να 
θεσπίσουν πιο αυστηρά µέτρα που να 
εξασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στο 
έδαφός τους. Περαιτέρω, πολλά 
ζητήµατα ρυθµίζονται νοµοθετικά χωρίς 
συνεκτικότητα µεταξύ των οδηγιών ή 
έχουν µείνει ανοιχτά. Τα ζητήµατα αυτά 
έχουν αντιµετωπιστεί µε διαφορετικό 
τρόπο από τα κράτη µέλη. Ως 
αποτέλεσµα, οι εθνικές διατάξεις για τη 
µεταφορά οδηγιών σχετικά µε το δίκαιο 
των συµβάσεων που συνάπτονται µε 
καταναλωτές αποκλίνουν σηµαντικά. 

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Αυτές οι ανισότητες δηµιουργούν 
σηµαντικούς φραγµούς στην εσωτερική 

αγορά που επηρεάζουν επιχειρήσεις και 
καταναλωτές. Οι ανισότητες αυξάνουν το 

κόστος συµµόρφωσης των επιχειρήσεων 
που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη 

διασυνοριακή πώληση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών. Ο κατακερµατισµός 

υπονοµεύει επίσης την εµπιστοσύνη των 

καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. Η 
αρνητική επίδραση στην εµπιστοσύνη 
των καταναλωτών ενισχύεται από το 
άνισο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών σε ολόκληρη την 
Κοινότητα. Αυτό το πρόβληµα είναι 
ιδιαίτερα οξύ υπό το πρίσµα των νέων 
εξελίξεων της αγοράς. 

(7) Ορισµένες ανισότητες στις νοµοθεσίες 
των κρατών µελών σχετικά µε συµβάσεις 
που συνάπτονται µε τους καταναλωτές, 
και ειδικότερα στις συµβάσεις εξ 
αποστάσεως ή εκτός εµπορικών 
καταστηµάτων, δηµιουργούν σηµαντικούς 
φραγµούς στην εσωτερική αγορά που 

επηρεάζουν έµπορους και καταναλωτές. 
Οι ανισότητες αυξάνουν το κόστος 

συµµόρφωσης των εµπόρων που 
επιθυµούν να συµµετάσχουν στη 

διασυνοριακή πώληση αγαθών ή παροχή 

υπηρεσιών. Ο δυσανάλογος 
κατακερµατισµός υπονοµεύει επίσης την 

εµπιστοσύνη των καταναλωτών στην 

εσωτερική αγορά. 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η πλήρης εναρµόνιση ορισµένων 
βασικών ρυθµιστικών πτυχών θα αυξήσει 
σηµαντικά την ασφάλεια δικαίου τόσο για 
τους καταναλωτές όσο και για τις 
επιχειρήσεις. Τόσο οι καταναλωτές όσο 
και οι επιχειρήσεις θα µπορούν να 

βασίζονται σε ένα ενιαίο ρυθµιστικό 

πλαίσιο βάσει σαφώς καθορισµένων 

νοµικών εννοιών που θα διέπουν ορισµένες 

πτυχές των συµβάσεων µεταξύ 

επιχειρήσεων και καταναλωτών σε 

ολόκληρη την Κοινότητα. Το αποτέλεσµα 
θα είναι να εξαλειφθούν οι φραγµοί που 
προκύπτουν από τον κατακερµατισµό των 

κανόνων και να ολοκληρωθεί η εσωτερική 
αγορά στον εν λόγω τοµέα. Οι φραγµοί 
αυτοί µπορούν να εξαλειφθούν µόνο µε τη 
θέσπιση οµοιόµορφων κανόνων σε 
κοινοτικό επίπεδο. Περαιτέρω, οι 
καταναλωτές θα απολαύσουν υψηλό 
κοινό επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη 

(8) Πλην διαφορετικής πρόβλεψης και 
σύµφωνα µε το άρθρο 169 της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας δεν θα πρέπει να εµποδίζουν τα 
κράτη µέλη να εγκρίνουν ή να διατηρούν 
στην εθνική νοµοθεσία αυστηρότερα 
µέτρα τα οποία βελτιώνουν το επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών. 
Εντούτοις, η πλήρης εναρµόνιση 
ορισµένων βασικών ρυθµιστικών πτυχών 

δικαιολογείται όταν σκοπός είναι να 
διασφαλισθεί ένα ενιαίο ρυθµιστικό 
πλαίσιο για την προστασία των 
καταναλωτών και να αυξηθεί σηµαντικά 
η ασφάλεια δικαίου τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους 
εµπορευόµενους µε διασυνοριακή 
δραστηριότητα. Σε αυτή την περίπτωση, 
τόσο οι καταναλωτές όσο και οι 
εµπορευόµενοι θα µπορούν να βασίζονται 
σε ένα ενιαίο ρυθµιστικό πλαίσιο βάσει 
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την Κοινότητα. σαφώς καθορισµένων νοµικών εννοιών 

που θα διέπουν ορισµένες πτυχές των 

συµβάσεων µεταξύ επιχειρήσεων και 

καταναλωτών σε ολόκληρη την Ένωση. 

Έτσι, οι καταναλωτές θα έχουν υψηλό 
κοινό επίπεδο προστασίας σε ολόκληρη 
την Ένωση. Επί πλέον, µε την καθιέρωση 
ενιαίων κανόνων σε επίπεδο Ένωσης, θα 
εξαλειφθούν οι φραγµοί που προκύπτουν 

από τον δυσανάλογο κατακερµατισµό των 
κανόνων και θα ολοκληρωθεί η εσωτερική 
αγορά στον εν λόγω τοµέα.  

Τροπολογία 6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
έχει εφαρµογή στον τοµέα της υγείας, 
δηλ. στις υπηρεσίες υγείας που 
παρέχονται από επαγγελµατίες της υγείας 
σε ασθενείς µε σκοπό την αξιολόγηση, 
διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας 
τους. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10β) Οι δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών τυχερών παιγνίων, 
συµπεριλαµβανοµένων των λαχειοφόρων 
αγορών και των στοιχηµάτων, θα πρέπει 
να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρµογής 
της παρούσας οδηγίας, λόγω της πολύ 
ειδικής φύσης των δραστηριοτήτων 
αυτών, εξ αιτίας της οποίας τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να µπορούν να θεσπίζουν 
διαφορετικά, περιλαµβάνοντας 
αυστηρότερα, µέτρα προστασίας των 
καταναλωτών. 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η υφιστάµενη κοινοτική νοµοθεσία 
σχετικά µε τις χρηµατοπιστωτικές 
υπηρεσίες προς τους καταναλωτές περιέχει 

αρκετούς κανόνες σχετικά µε την 

προστασία των καταναλωτών. Για το λόγο 

αυτό, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας 
καλύπτουν συµβάσεις που συνδέονται µε 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, µόνον 
εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για να 
πληρωθούν τα κανονιστικά κενά. 

(11) Η υφιστάµενη ευρωπαϊκή νοµοθεσία 
που αφορά µεταξύ άλλων τις 
χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες προς τους 

καταναλωτές ή τα οργανωµένα ταξίδια, 
περιέχει αρκετούς κανόνες σχετικά µε την 

προστασία των καταναλωτών. Για το λόγο 

αυτό, τα µεν άρθρα 5 έως 19 και 23α της 
παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να έχουν 
εφαρµογή στις συµβάσεις που αφορούν 
τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, τα δε 
άρθρα 9 έως 19 δεν θα πρέπει να έχουν 
εφαρµογή στις συµβάσεις για οργανωµένα 
ταξίδια που συνάπτονται εξ αποστάσεως 
ή εκτός εµπορικών καταστηµάτων, µε 
την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων της 
υφιστάµενης ευρωπαϊκής νοµοθεσίας. Ως 
προς τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, 
τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
ενθαρρυνθούν να έχουν ως πηγή 
έµπνευσης την υφιστάµενη σε αυτό τον 
τοµέα νοµοθεσία της Ένωσης όποτε 
νοµοθετούν σε τοµείς που δεν 
ρυθµίζονται σε επίπεδο Ένωσης, κατά 
τρόπον ώστε να διασφαλιστούν ισότιµες 
συνθήκες για όλους τους καταναλωτές 
και για όλες τις συµβάσεις που αφορούν 
τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξει τη 
συµπλήρωση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας 
στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών 
υπηρεσιών, ώστε να κλείσουν τα 
υπάρχοντα κενά και να προστατευθούν οι 
καταναλωτές σε όλες τις κατηγορίες 
συµβάσεων. 

Τροπολογία 9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11a) Τα άρθρα 9 έως 19 της παρούσας 
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οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγουν την 
εφαρµογή των διατάξεων των κρατών 
µελών που αφορούν την απόκτηση 
ακίνητης περιουσίας και εγγυήσεις 
συνδεόµενες µε την ακίνητη περιουσία ή 
τη δηµιουργία ή µεταβίβαση 
εµπράγµατων δικαιωµάτων επί 
ακινήτων. Συµπεριλαµβάνονται εδώ οι 
συµφωνίες που συνδέονται µε τέτοιες 
νοµικές πράξεις, όπως είναι οι πωλήσεις 
ακίνητης περιουσίας που θα 
κατασκευαστεί µελλοντικά και η πώληση 
µε δόσεις. 

Τροπολογία 10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11β) ∆εδοµένου ότι δεν υφίσταται 
δύσκολη ψυχολογική κατάσταση όταν µια 
σύµβαση, δυνάµει των διατάξεων των 
κρατών µελών, καταρτίζεται από 
πρόσωπο εντεταλµένο από τη δηµόσια 
αρχή, οι συµβάσεις αυτού του τύπου θα 
πρέπει να εξαιρεθούν του πεδίου των 
άρθρων 9 έως 19 της παρούσας οδηγίας.  

Τροπολογία 11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11γ) Για τους σκοπούς της παρούσας 
οδηγίας, οι συµβάσεις µακροχρόνιας 
µίσθωσης αυτοκινήτων οχηµάτων µε 
κινητήρα, όταν το όχηµα επιστρέφεται 
κατά τον τερµατισµό της σύµβασης, δεν 
θα πρέπει να θεωρούνται υπηρεσίες 
ενοικίασης αυτοκινήτων οχηµάτων µε 
κινητήρα. 

Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 δ (νέα)  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11δ) Πολλά κράτη µέλη έχουν επιλέξει να 
εφαρµόσουν τους κανόνες προστασίας 
των καταναλωτών σε άλλες οντότητες, 
όπως ΜΚΟ, νεοσύστατες επιχειρήσεις και 
µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις, ενώ και 
άλλα κράτη µέλη ίσως θελήσουν να 
κάνουν το ίδιο. Θα πρέπει να 
υπενθυµιστεί ότι τα κράτη µέλη δύνανται 
να επεκτείνουν και σε άλλα νοµικά ή 
φυσικά πρόσωπα που δεν είναι 
καταναλωτές κατά την έννοια της 
παρούσας οδηγίας το πεδίο εφαρµογής 
των εθνικών κανόνων που θα εγκριθούν 
για την εφαρµογή της. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 ε (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11ε) Ψηφιακά προϊόντα που διανέµονται 
στον καταναλωτή σε ψηφιακή µορφή, µε 
δυνατότητα χρήσης σε µόνιµη βάση ή µε 
τρόπο παρόµοιο προς την υλική κατοχή 
του προϊόντος, θα πρέπει να 
αντιµετωπίζονται ως προϊόντα 
εµπίπτοντα στο πεδίο εφαρµογής των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας που 
αφορούν τις συµβάσεις πώλησης. 
Πάντως, το οποιοδήποτε δικαίωµα 
υπαναχώρησης θα πρέπει να ισχύει µόνο 
µέχρι τη στιγµή που ο καταναλωτής 
αποφασίζει να «κατεβάσει» το ψηφιακό 
περιεχόµενο. 

Τροπολογία 14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Ο νέος ορισµός της σύµβασης που 

συνάπτεται εξ αποστάσεως πρέπει να 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις κατά τις 

(12) Ο νέος ορισµός της σύµβασης που 

συνάπτεται εξ αποστάσεως πρέπει να 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις κατά τις 
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οποίες οι συµβάσεις πωλήσεων και 
παροχής υπηρεσιών συνάπτονται 
αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση ενός ή 

περισσότερων µέσων επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως (όπως π.χ. παραγγελία µε 

ταχυδροµείο, διαδίκτυο, τηλέφωνο ή φαξ). 

Ο ορισµός αυτός αναµένεται να 

δηµιουργήσει ισότιµους όρους για όλους 

τους εµπόρους που πωλούν εξ 

αποστάσεως. Αναµένεται επίσης να 
βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου σε 
σύγκριση µε τον τρέχοντα ορισµό, που 
απαιτεί την παρουσία οργανωµένου 
συστήµατος πώλησης εξ αποστάσεως 
που διαχειρίζεται ο έµπορος έως τη 
σύναψη της σύµβασης. 

οποίες οι συµβάσεις που αφορούν την 
προµήθεια ενός προϊόντος ή την παροχή 
µιας υπηρεσίας συνάπτονται µεταξύ του 
εµπόρου και του καταναλωτή βάσει ενός 
οργανωµένου συστήµατος πωλήσεων εξ 
αποστάσεως ή παροχής υπηρεσιών και 
χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία 
των συµβαλλοµένων, αποκλειστικά και 
µόνο µε τη χρήση ενός ή περισσότερων 

µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως (όπως 

π.χ. παραγγελία µε ταχυδροµείο, 

διαδίκτυο, τηλέφωνο ή φαξ). Οι ιστότοποι 
που προσφέρουν αποκλειστικά 
πληροφορίες για τον έµπορο, για τα 
προϊόντα και/ή για τις υπηρεσίες του, δεν 
θα πρέπει να καλύπτονται από τον ορισµό 
αυτών των οργανωµένων συστηµάτων 
πωλήσεων εξ αποστάσεως ή παροχής 
υπηρεσιών, ακόµη κι αν αναρτούν έναν ή 
περισσότερους τρόπους επικοινωνίας εξ 
αποστάσεως. Ο ορισµός αυτός αναµένεται 
να δηµιουργήσει ισότιµους όρους για 

όλους τους εµπόρους που πωλούν εξ 

αποστάσεως.  

Τροπολογία 15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις 

οποίες έγινε µια προσφορά ή έγινε η 

διαπραγµάτευση της σύµβασης δεν πρέπει 

να αφορούν τον ορισµό µιας εξ 

αποστάσεως σύµβασης. Το γεγονός ότι ο 

έµπορος είναι περιστασιακός πωλητής εξ 
αποστάσεως ή ότι χρησιµοποιεί ένα 
οργανωµένο σύστηµα το οποίο 

διαχειρίζεται κάποιο τρίτο µέρος, όπως µια 

πλατφόρµα online, δεν πρέπει να στερεί 

από τους καταναλωτές την προστασία 

τους. Παροµοίως, µια συναλλαγή που 

αποτελεί αντικείµενο άµεσης 

διαπραγµάτευσης µεταξύ του εµπόρου και 

του καταναλωτή εκτός εµπορικού 

καταστήµατος πρέπει να θεωρείται εξ 

αποστάσεως σύµβαση, εάν η σύµβαση έχει 

συναφθεί µέσω της αποκλειστικής χρήσης 

(13) Οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις 

οποίες έγινε µια προσφορά ή έγινε η 

διαπραγµάτευση της σύµβασης δεν πρέπει 

να αφορούν τον ορισµό µιας εξ 

αποστάσεως σύµβασης. Το γεγονός ότι ο 

έµπορος χρησιµοποιεί ένα οργανωµένο 

σύστηµα πωλήσεων εξ αποστάσεως ή 
παροχής υπηρεσιών το οποίο διαχειρίζεται 
κάποιο τρίτο µέρος, όπως µια πλατφόρµα 

online, δεν πρέπει να στερεί από τους 

καταναλωτές την προστασία τους. 

Παροµοίως, µια συναλλαγή που αποτελεί 

αντικείµενο άµεσης διαπραγµάτευσης 

µεταξύ του εµπόρου και του καταναλωτή 

εκτός εµπορικού καταστήµατος πρέπει να 

θεωρείται εξ αποστάσεως σύµβαση, εάν η 

σύµβαση έχει συναφθεί µέσω της 

αποκλειστικής χρήσης µέσων επικοινωνίας 
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µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, όπως 

το διαδίκτυο ή το τηλέφωνο. Για τους 

εµπόρους, ένας απλούστερος ορισµός της 

εξ αποστάσεως σύµβασης αναµένεται να 

βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου και να 

τους προστατεύει από τον αθέµιτο 

ανταγωνισµό. 

εξ αποστάσεως, όπως το διαδίκτυο ή το 

τηλέφωνο. Για τους εµπόρους, ένας 

απλούστερος ορισµός της εξ αποστάσεως 

σύµβασης αναµένεται να βελτιώσει την 

ασφάλεια δικαίου και να τους προστατεύει 

από τον αθέµιτο ανταγωνισµό. 

Τροπολογία 16 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Η σύµβαση εκτός εµπορικού 

καταστήµατος πρέπει να ορίζεται ως η 

σύµβαση που συνάπτεται µε την 

ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εµπόρου 

και του καταναλωτή, εκτός του εµπορικού 

καταστήµατος, παραδείγµατος χάρη, στο 

σπίτι ή στο χώρο εργασίας του 

καταναλωτή. Όταν συναλλάσσονται εκτός 

εµπορικών καταστηµάτων, οι καταναλωτές 

βρίσκονται υπό ψυχολογική πίεση 
ανεξάρτητα από το εάν έχουν ζητήσει την 

επίσκεψη του εµπόρου ή όχι. Περαιτέρω, 

για να προληφθούν καταστρατηγήσεις των 

κανόνων, όταν οι καταναλωτές 

προσεγγίζονται εκτός των εµπορικών 

καταστηµάτων, µια σύµβαση που 

αποτέλεσε αντικείµενο διαπραγµάτευσης, 

παραδείγµατος χάρη στο σπίτι του 

καταναλωτή, αλλά συνήφθη σε 

κατάστηµα, πρέπει να θεωρηθεί ως 

σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος. 

(14) Η σύµβαση εκτός εµπορικού 

καταστήµατος πρέπει να ορίζεται ως η 

σύµβαση που συνάπτεται µε την 

ταυτόχρονη φυσική παρουσία του εµπόρου 

και του καταναλωτή, εκτός του εµπορικού 

καταστήµατος, παραδείγµατος χάρη, στο 

σπίτι ή στο χώρο εργασίας του 

καταναλωτή. Όταν συναλλάσσονται εκτός 

εµπορικών καταστηµάτων, οι καταναλωτές 

βρίσκονται προσωρινά σε µια ιδιαίτερη 
κατάσταση που διαφέρει από την 
κατάσταση µέσα σε ένα κατάστηµα, 
λόγου χάρη από ψυχολογική άποψη και 
όσον αφορά δυνατότητες σύγκρισης 
εµπορευµάτων ή τιµών, ανεξάρτητα από 
το εάν έχουν ζητήσει την επίσκεψη του 

εµπόρου ή όχι. Περαιτέρω, για να 

προληφθούν καταστρατηγήσεις των 

κανόνων, όταν οι καταναλωτές 

προσεγγίζονται εκτός των εµπορικών 

καταστηµάτων, µια σύµβαση που 

αποτέλεσε αντικείµενο διαπραγµάτευσης, 

παραδείγµατος χάρη στο σπίτι του 

καταναλωτή, αλλά συνήφθη σε 

κατάστηµα, πρέπει να θεωρηθεί ως 

σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος 

µόνο εάν τα βασικά στοιχεία της 
σύµβασης καθορίστηκαν στη διάρκεια 
εκδροµής, δραστηριότητας αναψυχής ή 
επίδειξης πωλήσεων. Πάντως, οι 
συµβάσεις βάσει των οποίων το ποσόν 
που ο καταναλωτής οφείλει να καταβάλει 
δεν υπερβαίνει τα 40 ευρώ δεν θα πρέπει 
να καλύπτονται από τις απαιτήσεις 
παροχής πληροφοριών που ορίζονται 
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στην παρούσα οδηγία, ώστε για 
παράδειγµα οι πλανόδιοι έµποροι που 
παραδίδουν αυτοστιγµεί τα προϊόντα τους 
να µην επιβαρύνονται µε υπερβολικές 
υποχρεώσεις ως προς την παροχή 
πληροφοριών. Το δικαίωµα για 
υπαναχώρηση είναι επίσης περιττό σε 
τέτοιες περιπτώσεις, δεδοµένου ότι οι 
επιπτώσεις αυτών των συναλλαγών είναι 
εύκολα κατανοητές. Εντούτοις, τα κράτη 
µέλη πρέπει να διατηρήσουν την 
ελευθερία να ορίζουν µια οριακή τιµή και 
να ενθαρρυνθούν προς την κατεύθυνση 
αυτή. 

Τροπολογία 17 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Τα εµπορικά καταστήµατα πρέπει να 

περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις σε 

οποιαδήποτε µορφή (όπως καταστήµατα ή 

φορτηγά) οι οποίες χρησιµεύουν ως 

µόνιµος χώρος συναλλαγών για τον 
έµπορο. Πάγκοι σε λαϊκές και περίπτερα 
σε εκθέσεις πρέπει να θεωρούνται ως 
εµπορικά καταστήµατα, ακόµη και αν 

µπορεί να χρησιµοποιούνται από τον 

έµπορο προσωρινά. Άλλα καταστήµατα τα 

οποία ενοικιάζονται µόνο για βραχύ 

χρονικό διάστηµα και όπου ο έµπορος δεν 

έχει την έδρα του (όπως π.χ. ξενοδοχεία, 

εστιατόρια, συνεδριακά κέντρα, 

κινηµατογράφοι, ενοικιασµένα από 

εµπόρους που δεν έχουν την έδρα τους 

εκεί) δεν πρέπει να θεωρούνται εµπορικά 

καταστήµατα. Παροµοίως, όλοι οι 

δηµόσιοι χώροι, συµπεριλαµβανοµένων 

των δηµόσιων συγκοινωνιών ή 

εγκαταστάσεων, καθώς και οι ιδιωτικές 

κατοικίες ή οι χώροι εργασίας δεν πρέπει 

να θεωρούνται εµπορικά καταστήµατα. 

(15) Τα εµπορικά καταστήµατα πρέπει να 

περιλαµβάνουν εγκαταστάσεις σε 

οποιαδήποτε µορφή (όπως καταστήµατα, 
ταξί ή φορτηγά) οι οποίες χρησιµεύουν ως 
µόνιµος χώρος δραστηριότητας για τον 
έµπορο. Πάγκοι σε λαϊκές πρέπει να 

θεωρούνται ως εµπορικά καταστήµατα, 

ακόµη και αν µπορεί να χρησιµοποιούνται 

από τον έµπορο προσωρινά ή τακτικά. 
Άλλα καταστήµατα τα οποία ενοικιάζονται 

µόνο για βραχύ χρονικό διάστηµα και όπου 

ο έµπορος δεν έχει την έδρα του (όπως π.χ. 

ξενοδοχεία, εστιατόρια, συνεδριακά 

κέντρα, κινηµατογράφοι, ενοικιασµένα 

από εµπόρους που δεν έχουν την έδρα τους 

εκεί) δεν πρέπει να θεωρούνται εµπορικά 

καταστήµατα. Παροµοίως, όλοι οι 

δηµόσιοι χώροι, συµπεριλαµβανοµένων 

των δηµόσιων συγκοινωνιών ή 

εγκαταστάσεων, καθώς και οι ιδιωτικές 

κατοικίες ή οι χώροι εργασίας δεν πρέπει 

να θεωρούνται εµπορικά καταστήµατα. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

(16) Το σταθερό εναπόθεµα πρέπει να 
περιλαµβάνει ιδίως χαρτί, κλειδιά USB, 

CD-ROM, DVD, κάρτες µνήµης ή 
σκληρούς δίσκους υπολογιστών. Για να 
χαρακτηρισθεί ως «σταθερό εναπόθεµα», 
ένα ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή ένας 
ιστότοπος θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να 
επιτρέπει στον καταναλωτή να 
αποθηκεύει τις πληροφορίες για όσο 
διάστηµα χρειάζεται προκειµένου να 
προστατεύσει τα συµφέροντά του εκείνα 
που απορρέουν από τη σχέση του µε τον 
έµπορο. ∆εύτερον, το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο ή ο ιστότοπος θα πρέπει να 
επιτρέπουν την αποθήκευση των 
πληροφοριών κατά τρόπο που να καθιστά 
αδύνατη για τον έµπορο τη µονοµερή 
τροποποίησή τους. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν 
δικαίωµα να λαµβάνουν πληροφορίες πριν 

από τη σύναψη της σύµβασης. Ωστόσο, οι 
έµποροι δεν πρέπει να είναι υποχρεωµένοι 
να παρέχουν τις πληροφορίες, όταν αυτές 
είναι ήδη εµφανείς από το συγκεκριµένο 
πλαίσιο. Παραδείγµατος χάρη, σε µια 
συναλλαγή σε εµπορικό κατάστηµα, τα 
κύρια χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, η 
ταυτότητα του εµπόρου και οι ρυθµίσεις 
για την παράδοση ενδέχεται να είναι 
εµφανείς από το συγκεκριµένο πλαίσιο. 
Σε περιπτώσεις συναλλαγών εξ 
αποστάσεως και συναλλαγών εκτός 
εµπορικού καταστήµατος, ο έµπορος 
πρέπει πάντα να παρέχει τις πληροφορίες 
σχετικά µε τις ρυθµίσεις για την 

(17) Ο καταναλωτής πρέπει να λαµβάνει 
συνολικές πληροφορίες πριν δεσµευθεί 
από κάποια σύµβαση συναφθείσα εντός 
εµπορικού καταστήµατος, εξ 
αποστάσεως, εκτός εµπορικού 
καταστήµατος, ή από κάποια αντίστοιχη 
συµβατική προσφορά. Κατά την παροχή 
αυτών των πληροφοριών, ο έµπορος 
πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ειδικές 
ανάγκες των καταναλωτών εκείνων που 
είναι ιδιαίτερα τρωτοί λόγω πνευµατικής, 
σωµατικής ή ψυχολογικής αναπηρίας, 
λόγω ηλικίας ή ευπιστίας, κατά τρόπο 
που ο έµπορος µπορούσε ευλόγως να 
προβλέψει. Πάντως, η συνεκτίµηση 
αυτών των ειδικών αναγκών δεν πρέπει 
να οδηγεί σε διαφορετικά επίπεδα 
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πληρωµή, την παράδοση, τις επιδόσεις 
και την πολιτική διαχείρισης παραπόνων, 
καθώς αυτές ενδέχεται να µην είναι 
προφανείς από το συγκεκριµένο πλαίσιο. 

προστασίας των καταναλωτών. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Καθώς στην περίπτωση των εξ 

αποστάσεως πωλήσεων ο καταναλωτής 

δεν είναι σε θέση να δει το προϊόν πριν από 

τη σύναψη της σύµβασης πρέπει να έχει 

δικαίωµα υπαναχώρησης, το οποίο να του 
επιτρέπει να διαπιστώνει τη φύση και τη 
λειτουργία των προϊόντων. 

(22) Καθώς στην περίπτωση των εξ 

αποστάσεως πωλήσεων ο καταναλωτής 

δεν είναι σε θέση να δει το προϊόν πριν από 

τη σύναψη της σύµβασης πρέπει να έχει 

δικαίωµα υπαναχώρησης, ούτως ώστε να 
µπορεί έως τη λήξη της προθεσµίας 
υπαναχώρησης να διαπιστώνει τη φύση 
και την ποιότητα και να εξετάζει τη 
λειτουργία των προϊόντων. Ένα τέτοιο 
δικαίωµα υπαναχώρησης πρέπει να 
επιτρέπεται και για τις εκτός εµπορικού 
καταστήµατος συναπτόµενες συµβάσεις. 
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Τροπολογία 22 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  23 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 26  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Όταν ο καταναλωτής παραγγέλνει 
περισσότερα από ένα προϊόντα από τον 
ίδιο έµπορο, πρέπει να δικαιούται να 
ασκήσει το δικαίωµα της υπαναχώρησης 
όσον αφορά το καθένα από τα προϊόντα 
αυτά. Εάν τα προϊόντα παραδίδονται 
ξεχωριστά, ο χρόνος υπαναχώρησης 
πρέπει να ξεκινά όταν ο καταναλωτής 
αποκτά την κατοχή κάθε µεµονωµένου 
αγαθού. Όταν ένα αγαθό παρέχεται σε 
διάφορες παρτίδες ή τεµάχια, η περίοδος 

υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά όταν ο 

καταναλωτής ή ένα τρίτο µέρος που 
προσδιορίζεται από τον καταναλωτή 
αποκτά την κατοχή της τελευταίας 

παρτίδας ή τεµαχίου. 

(26) Όταν τα προϊόντα παραδίδονται µε 
περισσότερες της µιας αποστολές, η 
προθεσµία υπαναχώρησης πρέπει να 
ξεκινά την ηµέρα που ο καταναλωτής ή 
ένα τρίτο µέρος άλλο από τον µεταφορέα 
και που προσδιορίζεται από τον 
καταναλωτή αποκτά την κατοχή της 
πρώτης µερικής αποστολής. Όταν ένα 
αγαθό παρέχεται σε διάφορες παρτίδες ή 

τεµάχια, η περίοδος υπαναχώρησης πρέπει 

να ξεκινά από την ηµέρα που ο 
καταναλωτής αποκτά την κατοχή της 

τελευταίας παρτίδας ή τεµαχίου. Εάν 
πολλά προϊόντα έχουν παραγγελθεί από 
τον καταναλωτή µε µια παραγγελία αλλά 
παραδίδονται χωριστά, η προθεσµία 
υπαναχώρησης πρέπει να ξεκινά τη 
στιγµή που ο καταναλωτής αποκτά την 
κατοχή και του τελευταίου προϊόντος. 
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Τροπολογία 24 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Εάν ο έµπορος δεν έχει ενηµερώσει 

τον καταναλωτή σχετικά µε το δικαίωµα 

υπαναχώρησης πριν από τη σύναψη εξ 

αποστάσεως σύµβασης ή σύµβασης εκτός 

εµπορικού καταστήµατος, η περίοδος 

υπαναχώρησης πρέπει να παραταθεί. 

Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 

του δικαίου διαχρονικά, πρέπει να 

θεσπιστεί τρίµηνη προθεσµία, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο έµπορος έχει εκτελέσει 

πλήρως τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 
Ο έµπορος πρέπει να θεωρείται ότι έχει 
εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις του 
όταν έχει παραδώσει τα προϊόντα ή έχει 
παράσχει πλήρως τις υπηρεσίες που 
παρήγγειλε ο καταναλωτής. 

(27) Εάν ο έµπορος δεν έχει ενηµερώσει 

τον καταναλωτή σχετικά µε το δικαίωµα 

υπαναχώρησης πριν από τη σύναψη εξ 

αποστάσεως σύµβασης ή σύµβασης εκτός 

εµπορικού καταστήµατος, η περίοδος 

υπαναχώρησης πρέπει να παραταθεί. 

Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 

του δικαίου διαχρονικά, πρέπει να 

θεσπιστεί προθεσµία ενός έτους. Ωστόσο, 
πρέπει να επιτραπεί στα κράτη µέλη να 
διατηρήσουν την υφιστάµενη εθνική 
νοµοθεσία που επιτρέπει να επεκτείνουν 
αυτή την προθεσµία. 

Τροπολογία  25 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Οι διαφορές όσον αφορά τον τρόπο µε 

τον οποίο ασκείται το δικαίωµα 

υπαναχώρησης στα κράτη µέλη 

προκάλεσαν δαπάνες για τις επιχειρήσεις 
που πωλούν διασυνοριακά. Η θέσπιση ενός 

εναρµονισµένου τυποποιηµένου εντύπου 
υπαναχώρησης που πρέπει να 

χρησιµοποιείται από τον καταναλωτή 

αναµένεται να απλουστεύσει τη διαδικασία 

υπαναχώρησης και να επιφέρει ασφάλεια 

δικαίου. Για τους λόγους αυτούς, τα κράτη 

µέλη δεν πρέπει να προσθέτουν στο 

πανευρωπαϊκό τυποποιηµένο έντυπο καµία 

απαίτηση που να αφορά την παρουσίαση, 

παραδείγµατος χάρη, σχετικά µε το 

µέγεθος των στοιχείων. 

(28) Οι διαφορές όσον αφορά τον τρόπο µε 

τον οποίο ασκείται το δικαίωµα 

υπαναχώρησης στα κράτη µέλη 

προκάλεσαν δαπάνες για τους εµπόρους 
που πωλούν διασυνοριακά. Η θέσπιση ενός 

εναρµονισµένου εντύπου υποδείγµατος 
υπαναχώρησης που πρέπει να 

χρησιµοποιείται από τον καταναλωτή 

αναµένεται να απλουστεύσει τη διαδικασία 

υπαναχώρησης και να επιφέρει ασφάλεια 

δικαίου. Για τους λόγους αυτούς, τα κράτη 

µέλη δεν πρέπει να προσθέτουν στο 

πανευρωπαϊκό τυποποιηµένο έντυπο καµία 

απαίτηση που να αφορά την παρουσίαση, 

παραδείγµατος χάρη, σχετικά µε το 

µέγεθος των στοιχείων. 



 

 

 PE459.689/ 16 

 EL 

Τροπολογία 26 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 30 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(30) Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο 

έµπορος πρέπει να επιστρέψει όλα τα ποσά 

που έλαβε από τον καταναλωτή, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 

καλύπτουν τις δαπάνες που επιβαρύνουν 

τον έµπορο για την παράδοση των 

προϊόντων στον καταναλωτή. 

(30) Σε περίπτωση υπαναχώρησης, ο 

έµπορος πρέπει να επιστρέψει όλα τα ποσά 

που έλαβε από τον καταναλωτή, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 

καλύπτουν τις δαπάνες που επιβαρύνουν 

τον έµπορο για την παράδοση των 

προϊόντων στον καταναλωτή, 
εξαιρουµένων των τυχόν δαπανών για 
παραδόσεις ταχείας επίδοσης κατόπιν 
ρητής επιθυµίας του καταναλωτή. Η 
επιστροφή χρηµάτων πρέπει να είναι 
δυνατή µε κάθε µέσον πληρωµής, υπό τον 
όρο να είναι νόµιµο στο κράτος µέλος 
όπου ο καταναλωτής τα εισπράττει. Κατά 
συνέπεια, η επιστροφή χρηµάτων δεν 
πρέπει να γίνεται υπό µορφή voucher ή 
πιστωτικών σηµειωµάτων. 

Τροπολογία 27 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 33 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(33) Πρέπει να υπάρχουν ορισµένες 

εξαιρέσεις από το δικαίωµα 

υπαναχώρησης, όπως σε περιπτώσεις όπου 

το δικαίωµα υπαναχώρησης θα ήταν 

απρόσφορο δεδοµένης της φύσης του 

προϊόντος. Αυτό ισχύει, παραδείγµατος 

χάρη, για κρασί που παραδόθηκε πολύ 

χρόνο µετά τη σύναψη της σύµβασης 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όταν η αξία 

εξαρτάται από διακυµάνσεις στην αγορά 

(vin en primeur). 

(33) Πρέπει να υπάρχουν ορισµένες 

εξαιρέσεις από το δικαίωµα 

υπαναχώρησης, όπως σε περιπτώσεις όπου 

το δικαίωµα υπαναχώρησης θα ήταν 

απρόσφορο δεδοµένης της φύσης του 

προϊόντος και η άσκηση του δικαιώµατος 
υπαναχώρησης θα συνιστούσε άδικο 
µειονέκτηµα για τον επιχειρηµατία. Αυτό 
ισχύει σε περίπτωση που αφορά είδη 
διατροφής και άλλα ευαίσθητα ή 
αλλοιώσιµα από άποψη υγιεινής 
προϊόντα, παραδείγµατος χάρη κρασί που 
παραδόθηκε πολύ χρόνο µετά τη σύναψη 

της σύµβασης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, 

όταν η αξία εξαρτάται από διακυµάνσεις 

στην αγορά (vin en primeur). Ορισµένα 
προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η τιµή 
εξαρτάται από τις διακυµάνσεις της 
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αγοράς, όπως είναι π.χ. τα βασικά 
προϊόντα, θα πρέπει επίσης να 
εξαιρούνται του δικαιώµατος 
υπαναχώρησης. 

Τροπολογία  28 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 34 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(34) Περαιτέρω, σε περίπτωση εξ 

αποστάσεως συµβάσεων για την παροχή 

υπηρεσιών, για τις οποίες η εκτέλεση 

αρχίζει κατά τη διάρκεια της περιόδου 

υπαναχώρησης (π.χ. αρχεία δεδοµένων 
που τηλεφορτώνονται από την καταναλωτή 

κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου), 

θα ήταν άδικο να επιτραπεί στον 

καταναλωτή να υπαναχωρήσει αφότου η 

υπηρεσία έχει παρασχεθεί στον 

καταναλωτή πλήρως ή εν µέρει. Συνεπώς, 

ο καταναλωτής πρέπει να χάνει το 

δικαίωµα υπαναχώρησης, όταν αρχίζει η 

εκτέλεση µε την προηγούµενη ρητή 

συµφωνία του. 

(34) Περαιτέρω, σε περίπτωση εξ 

αποστάσεως και εκτός εµπορικού 
καταστήµατος συναπτόµενων συµβάσεων 
για την παροχή υπηρεσιών, για τις οποίες η 

εκτέλεση αρχίζει κατά τη διάρκεια της 

περιόδου υπαναχώρησης (για παράδειγµα 
αρχεία δεδοµένων που τηλεφορτώνονται 

από την καταναλωτή κατά τη διάρκεια της 

εν λόγω περιόδου), θα ήταν άδικο να 

επιτραπεί στον καταναλωτή να 

υπαναχωρήσει αφότου η υπηρεσία έχει 

παρασχεθεί στον καταναλωτή πλήρως ή εν 

µέρει. Συνεπώς, ο καταναλωτής χάνει το 

δικαίωµα υπαναχώρησης, όταν αρχίζει η 

εκτέλεση µε την προηγούµενη ρητή 

συµφωνία του, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συµφωνία αυτή έγινε συνειδητά, δηλαδή 
ότι ο καταναλωτής έχει ενηµερωθεί για 
τις συνέπειες της απόφασής του σε ό,τι 
αφορά την απώλεια του δικαιώµατος 
υπαναχώρησης. 

Τροπολογία  29 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 37 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(37) Με σκοπό την απλούστευση και την 

ασφάλεια δικαίου, το δικαίωµα 

υπαναχώρησης πρέπει να εφαρµόζεται σε 

όλα τα είδη συµβάσεων εκτός εµπορικών 

καταστηµάτων, εκτός από εκείνες που 

συνάπτονται στο πλαίσιο αυστηρά 

καθορισµένων συνθηκών οι οποίες 

µπορούν εύκολα να αποδειχθούν. 

Συνεπώς, δεν πρέπει να εφαρµόζεται 

(37) Με σκοπό την απλούστευση και την 

ασφάλεια δικαίου, το δικαίωµα 

υπαναχώρησης πρέπει να εφαρµόζεται σε 

όλα τα είδη συµβάσεων συναπτόµενων εξ 
αποστάσεως και εκτός εµπορικών 
καταστηµάτων, εκτός από εκείνες που 

συνάπτονται στο πλαίσιο αυστηρά 

καθορισµένων συνθηκών οι οποίες 
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δικαίωµα υπαναχώρησης για επείγουσες 
επιδιορθώσεις στην κατοικία του 
καταναλωτή για τις οποίες αυτό το 
δικαίωµα υπαναχώρησης θα ήταν 
ασύµβατο µε την επείγουσα κατάσταση 
καθώς και για συστήµατα παράδοσης 
στο σπίτι από σούπερ-µάρκετ που 
επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
επιλέξουν τρόφιµα, ποτά και άλλα 
προϊόντα που προορίζονται για τρέχουσα 
κατανάλωση σ’ ένα νοικοκυριό µέσω του 
δικτυακού τόπου του σουπερµάρκετ και 
να τα παραλαµβάνουν στο σπίτι τους. 
Πρόκειται για εµπορεύµατα, τα οποία δεν 
είναι ακριβά και αγοράζονται τακτικά 
από τους καταναλωτές για καθηµερινή 
κατανάλωση ή καθηµερινή χρήση στο 
νοικοκυριό τους και, συνεπώς, δεν πρέπει 
να αποτελούν αντικείµενο δικαιώµατος 
υπαναχώρησης. Οι κύριες δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές και η 
κύρια πηγή διαφωνιών µε τους εµπόρους 
είναι σχετικά µε την παράδοση των 
προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων των 
προϊόντων που χάνονται ή υφίστανται 
βλάβη κατά τη διάρκεια της µεταφοράς, 
και την καθυστερηµένη και µερική 
παράδοση. Συνεπώς, κρίνεται κατάλληλο 
να αποσαφηνιστούν και να εναρµονιστούν 
οι εθνικοί κανόνες σχετικά µε την 
παράδοση και τη µετάθεση του κινδύνου. 

µπορούν εύκολα να αποδειχθούν.  

Τροπολογία 30 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (37α) Οι κύριες δυσκολίες που 
αντιµετωπίζουν οι καταναλωτές και η 
κύρια πηγή διαφωνιών µε τις επιχειρήσεις 
αφορούν την παράδοση εµπορευµάτων, 
συµπεριλαµβανοµένων της απώλειας ή 
της καταστροφής εµπορευµάτων κατά τη 
µεταφορά, και της καθυστερηµένης και 
ελλιπούς παράδοσης. Συνεπώς, κρίνεται 
σκόπιµο να εναρµονιστούν οι εθνικές 
διατάξεις σχετικά µε την παράδοση των 
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προϊόντων και τη µετάθεση του κινδύνου. 

Τροπολογία 31 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 37 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (37β) Όταν ο έµπορος δεν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του στο θέµα της 
παράδοσης των προϊόντων, ο 
καταναλωτής θα πρέπει να τον καλέσει 
µέσω ενός σταθερού εναποθέµατος να 
προβεί στην παράδοση εντός προθεσµίας 
επτά τουλάχιστον ηµερών και να του 
ανακοινώσει την πρόθεσή του να 
υπαναχωρήσει από τη σύµβαση εάν δεν 
λάβει χώρα η παράδοση. Ο καταναλωτής 
θα πρέπει να λογίζεται ως υπαναχωρήσας 
από τη σύµβαση εάν δεν έχει γίνει καµία 
ενέργεια µέχρι την εκπνοή της 
προθεσµίας. Ο καταναλωτής, µε την 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων του για 
αξίωση αποζηµίωσης, θα πρέπει σε 
περίπτωση που έχει πραγµατοποιήσει την 
πληρωµή να έχει αξίωση επιστροφής των 
καταβληθέντων ποσών εντός επτά 
ηµερών από την υπαναχώρηση. Τα κράτη 
µέλη θα πρέπει να διαθέτουν τη 
δυνατότητα να εγκρίνουν ή να διατηρούν 
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας που 
διασφαλίζουν στον καταναλωτή 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας. 

Τροπολογία  32 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 38  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(38) Στο πλαίσιο των πωλήσεων σε 

καταναλωτές, η παράδοση των προϊόντων 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους 

τρόπους. Μόνον ένας κανόνας από τον 
οποίο να µπορεί κανείς να παρεκκλίνει 
ελεύθερα θα επιτρέψει την αναγκαία 
ευελιξία για να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω 

(38) Στο πλαίσιο των πωλήσεων σε 

καταναλωτές, η παράδοση των προϊόντων 

µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους 

τρόπους : είτε αµέσως είτε σε 
µεταγενέστερη ηµεροµηνία. Εάν οι 
συµβαλλόµενοι δεν έχουν συµφωνήσει 
συγκεκριµένη ηµέρα παράδοσης, ο 
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διαφορές. Ο καταναλωτής πρέπει να 
προστατεύεται από κάθε κίνδυνο απώλειας 

ή βλάβης των προϊόντων που συµβαίνει 

κατά τη διάρκεια της µεταφοράς η οποία 

προετοιµάστηκε ή πραγµατοποιήθηκε από 

τον έµπορο. Ο κανόνας σχετικά µε τη 

µετάθεση του κινδύνου δεν πρέπει να 

εφαρµόζεται όταν ο καταναλωτής αργεί 

αδικαιολόγητα να λάβει στην κατοχή του 

τα προϊόντα (παραδείγµατος χάρη, όταν τα 

προϊόντα δεν παραλαµβάνονται από τον 

καταναλωτή από το ταχυδροµείο εντός της 

προθεσµίας που αυτό ορίζει). Στις 

περιπτώσεις αυτές, ο καταναλωτής πρέπει 

να φέρει τον κίνδυνο απώλειας ή 

καταστροφής µετά το χρόνο παράδοσης 

που συµφωνήθηκε µε τον έµπορο. 

έµπορος πρέπει να κάνει την παράδοση 
των προϊόντων το συντοµότερο δυνατόν 
και οπωσδήποτε εντός τριάντα ηµερών 
από την ηµέρα σύναψης της σύµβασης. Ο 
καταναλωτής πρέπει να προστατεύεται από 

κάθε κίνδυνο απώλειας ή βλάβης των 

προϊόντων που συµβαίνει κατά τη διάρκεια 

της µεταφοράς η οποία προετοιµάστηκε ή 

πραγµατοποιήθηκε από τον έµπορο. Ο 

κανόνας σχετικά µε τη µετάθεση του 

κινδύνου δεν πρέπει να εφαρµόζεται όταν 

ο καταναλωτής αργεί αδικαιολόγητα να 

λάβει στην κατοχή του τα προϊόντα 

(παραδείγµατος χάρη, όταν τα προϊόντα 

δεν παραλαµβάνονται από τον καταναλωτή 

από το ταχυδροµείο εντός της προθεσµίας 

που αυτό ορίζει). Στις περιπτώσεις αυτές, ο 

καταναλωτής πρέπει να φέρει τον κίνδυνο 

απώλειας ή καταστροφής µετά το χρόνο 

παράδοσης που συµφωνήθηκε µε τον 

έµπορο. 

Τροπολογία  33 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (38α) Σε πολλές συναλλαγές, 
προσφέρονται στους καταναλωτές 
ανεπαρκείς επιλογές µέσων πληρωµής ή 
τους επιβάλλονται πρόσθετες χρεώσεις 
εάν αρνηθούν να χρησιµοποιήσουν 
ορισµένα µέσα πληρωµής. Η κατάσταση 
αυτή θα πρέπει να διορθωθεί µέσω µιας 
διάταξης που να διασφαλίζει ότι ο 
έµπορος θα προσφέρει στον καταναλωτή 
διάφορα µέσα πληρωµής και, σε 
περίπτωση εξ αποστάσεως 
συναπτοµένων συµβάσεων, σε αυτά θα 
πρέπει να περιλαµβάνονται τόσο 
ηλεκτρονικά όσο και µη ηλεκτρονικά 
µέσα πληρωµής. Ένα παράδειγµα µη 
ηλεκτρονικού µέσου πληρωµής θα ήταν η 
εκτύπωση εντολής από τον ιστότοπο του 
εµπόρου, εξοφλητέας τοις µετρητοίς σε 
τράπεζα ή σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο 
επικοινωνίας του εµπόρου. 
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Τροπολογία 34 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 39 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(39) Ο έµπορος θα πρέπει να ευθύνεται 

έναντι του καταναλωτή, εάν τα 

εµπορεύµατα δεν είναι σύµφωνα µε τη 

σύµβαση. Τα εµπορεύµατα πρέπει να 

θεωρείται ότι είναι σύµφωνα µε τη 

σύµβαση, εάν ικανοποιούν ορισµένες 

προϋποθέσεις σχετικά κυρίως µε τις 

ιδιότητες των εµπορευµάτων. Η ποιότητα 

και οι επιδόσεις που οι καταναλωτές 

µπορούν εύλογα να αναµένουν θα 

εξαρτηθούν µεταξύ άλλων από το κατά 

πόσο τα εµπορεύµατα είναι καινούργια ή 

µεταχειρισµένα καθώς και από την 

αναµενόµενη διάρκεια ζωής των 

εµπορευµάτων. 

(39) Ο έµπορος θα πρέπει να ευθύνεται 

έναντι του καταναλωτή, εάν τα 

εµπορεύµατα δεν είναι σύµφωνα µε τη 

σύµβαση. Τα εµπορεύµατα πρέπει να 

θεωρείται ότι είναι σύµφωνα µε τη 

σύµβαση, εάν ικανοποιούν ορισµένες 

προϋποθέσεις σχετικά κυρίως µε τις 

ιδιότητες και τις ποσότητες των 
εµπορευµάτων. Η ποιότητα και οι 

επιδόσεις που οι καταναλωτές µπορούν 

εύλογα να αναµένουν θα εξαρτηθούν 

µεταξύ άλλων από το κατά πόσο τα 

εµπορεύµατα είναι καινούργια ή 

µεταχειρισµένα καθώς και από την 

αναµενόµενη διάρκεια ζωής των 

εµπορευµάτων. Η έλλειψη συµµόρφωσης 
µε τους όρους της σύµβασης τεκµαίρεται 
και στην περίπτωση κατά την οποία 
πρόκειται για διαφορετική ή ελλιπή 
παράδοση. 

Τροπολογία 35 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 40 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(40) Εάν το εµπόρευµα δεν είναι σύµφωνο 
µε τη σύµβαση, πρώτον, ο καταναλωτής 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 
απαιτήσει από τον έµπορο να 
επιδιορθώσει τα εµπορεύµατα ή να τα 
αντικαταστήσει, κατ’ επιλογή του 
εµπόρου, εκτός εάν ο έµπορος αποδείξει 
ότι αυτές οι επανορθώσεις είναι 
παράνοµες, αδύνατες ή απαιτούν από τον 
έµπορο δυσανάλογη καταβολή 
προσπάθειας. Η προσπάθεια του εµπόρου 
πρέπει να καθοριστεί αντικειµενικά, 
εκτιµώντας τις δαπάνες που επιβαρύνουν 
τον έµπορο κατά την επανόρθωση της 
έλλειψης συµµόρφωσης, την αξία των 

(40) Ο καταναλωτής, κατ’ αρχάς, θα 
πρέπει να µπορεί να απαιτήσει από τον 
πωλητή την επιδιόρθωση ή την 
αντικατάσταση των εµπορευµάτων, 
εκτός εάν η επανόρθωση αυτή είναι 
αδύνατη ή δυσανάλογη. Η δυσαναλογία 
της επανόρθωσης θα πρέπει να 
καθοριστεί αντικειµενικά. Μια 
επανόρθωση µπορεί να είναι δυσανάλογη, 
εάν, σε σύγκριση µε έναν εναλλακτικό 
τρόπο επανόρθωσης, έχει υπερβολικά 
υψηλό κόστος. Προκειµένου να κριθεί αν 
το κόστος είναι υπερβολικά υψηλό, το 
κόστος του ενός τρόπου επανόρθωσης θα 
πρέπει να είναι σηµαντικά υψηλότερο από 
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προϊόντων και το βαθµό της έλλειψης 
συµµόρφωσης. Η έλλειψη ανταλλακτικών 
δεν πρέπει να αποτελεί έγκυρο λόγο για να 
δικαιολογηθεί η άρνηση του εµπόρου να 
επανορθώσει την έλλειψη συµµόρφωσης 
σε εύλογο χρονικό διάστηµα ή χωρίς 
δυσανάλογη προσπάθεια. 

το κόστος του εναλλακτικού τρόπου 
επανόρθωσης. 

Τροπολογία  36 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 41 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(41) Ο καταναλωτής δεν πρέπει να 

επιβαρυνθεί καθόλου για την επανόρθωση 

της έλλειψης συµµόρφωσης, ιδίως µε το 

κόστος ταχυδροµικών, εργασίας και 

υλικών. Περαιτέρω, ο καταναλωτής δεν 

πρέπει να αποζηµιώσει τον έµπορο για τη 

χρήση ελαττωµατικών προϊόντων. 

(41) Ο καταναλωτής δεν πρέπει να 

επιβαρυνθεί καθόλου για την επανόρθωση 

της έλλειψης συµµόρφωσης, ιδίως µε το 

κόστος ταχυδροµικών, εργασίας και 

υλικών. Περαιτέρω, ο καταναλωτής δεν 

πρέπει να αποζηµιώσει τον έµπορο για τη 

χρήση ελαττωµατικών προϊόντων. Ο 
καταναλωτής θα  πρέπει να δικαιούται να 
απαιτήσει αποζηµίωση βάσει των 
διατάξεων της ισχύουσας εθνικής 
νοµοθεσίας, για οποιαδήποτε απώλεια 
που προέκυψε ως αποτέλεσµα της 
έλλειψης συµµόρφωσης προς την 
πωλητήρια σύµβαση και που δεν 
επανορθώθηκε από τον έµπορο. Στις 
βλάβες αυτές θα πρέπει να µπορούν να 
περιλαµβάνονται και οι ηθικές βλάβες, 
όπου τούτο προβλέπεται από την 
ισχύουσα εθνική νοµοθεσία. 

Τροπολογία 37 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 42 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(42) Όταν ο έµπορος είτε έχει αρνηθεί είτε 
δεν έχει αποκαταστήσει παραπάνω από 
µία φορά την έλλειψη συµµόρφωσης, ο 
καταναλωτής πρέπει να έχει δικαίωµα να 

επιλέξει ελεύθερα κάποια από τις 

διαθέσιµες επανορθώσεις. Η άρνηση του 
εµπόρου µπορεί να είναι είτε ρητή είτε 
έµµεση, υπό την έννοια, στη δεύτερη 

(42) Ο καταναλωτής πρέπει να έχει 
δικαίωµα να επιλέξει ελεύθερα κάποια από 

τις διαθέσιµες επανορθώσεις όταν δεν 
δικαιούται επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση. Τα κράτη µέλη θα πρέπει 
να έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν ή 
να διατηρήσουν σε ισχύ νοµοθετικές 
διατάξεις που αφορούν την ελεύθερη 
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περίπτωση, ότι ο έµπορος δεν απαντά ή 
αγνοεί το αίτηµα του καταναλωτή για 
αποκατάσταση της έλλειψης 
συµµόρφωσης. 

επιλογή των δυνατοτήτων επανόρθωσης 
σε περίπτωση έλλειψης συµµόρφωσης 
προς τους όρους της σύµβασης, 
προκειµένου να εξασφαλίσουν ένα 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών.  

Τροπολογία  38 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Θα πρέπει να προβλεφθούν οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο έµπορος 
µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για 
έλλειψη συµµόρφωσης που υπήρχε τη 
στιγµή της µετάθεσης του κινδύνου στον 
καταναλωτή, ακόµη και εάν η έλλειψη 
συµµόρφωσης παρουσιασθεί εκ των 
υστέρων.  

Τροπολογία 39 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 42 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (42β) Όταν ο έµπορος ευθύνεται ως 
τελικός πωλητής έναντι του καταναλωτή 
λόγω πράξης ή παράλειψης του 
παραγωγού, θα πρέπει να διασφαλίζεται 
ότι ο έµπορος ως τελικός πωλητής 
δικαιούται να στραφεί κατά του 
υπευθύνου ή των υπευθύνων στην 
αλυσίδα συµβάσεων. Προς το σκοπό 
αυτό, η εθνική νοµοθεσία των κρατών 
µελών πρέπει να προσδιορίζει τον ή τους 
υπευθύνους, καθώς και τη σχετική 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις. 
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Τροπολογία 40 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 42 γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (42γ) Σε περίπτωση έλλειψης 
συµµόρφωσης προς τους όρους της 
σύµβασης, ο καταναλωτής θα πρέπει να 
έχει στη διάθεσή του προθεσµία δύο ετών 
για την άσκηση των νοµίµων 
δικαιωµάτων του. Θα πρέπει να 
υφίσταται υπέρ του καταναλωτή µαχητό 
τεκµήριο ότι οι ελλείψεις συµµόρφωσης 
που εµφανίζονται εντός έξι µηνών από τη 
µετάθεση του κινδύνου στον καταναλωτή 
υφίσταντο ήδη κατά τον χρόνο της 
µετάθεσης του κινδύνου. Τα κράτη µέλη 
θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εκδώσουν ή να διατηρήσουν σε ισχύ 
νοµοθετικές διατάξεις του εθνικού τους 
δικαίου σχετικά µε τις προθεσµίες για την 
άσκηση των νοµίµων δικαιωµάτων, τη 
διάρκεια της αντιστροφής του βάρους 
της αποδείξεως ή ειδικούς κανόνες για 
σηµαντικές ελλείψεις συµµόρφωσης που 
εµφανίζονται µετά τη λήξη της 
προθεσµίας για την άσκηση των νοµίµων 
δικαιωµάτων, ώστε να διασφαλίζεται ένα 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών.  

Τροπολογία 41 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 43 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(43) Η οδηγία 1999/44/ΕΚ επέτρεπε στα 
κράτη µέλη να ορίσουν περίοδο 
τουλάχιστον δύο µηνών κατά τη διάρκεια 
της οποίας ο καταναλωτής έπρεπε να 
ενηµερώσει τον έµπορο για τυχόν έλλειψη 
συµµόρφωσης. Οι αποκλίνοντες νόµοι 
µεταφοράς δηµιούργησαν φραγµούς στο 
εµπόριο. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να 
αρθεί αυτή η κανονιστική δυνατότητα 
και να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου µε 

∆ιαγράφεται 
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την υποχρέωση των καταναλωτών να 
ενηµερώνουν τον έµπορο για την έλλειψη 
συµµόρφωσης εντός δύο µηνών από την 
ηµεροµηνία εντοπισµού του 
προβλήµατος. 

Τροπολογία  42 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 44 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(44) Ορισµένοι έµποροι ή παραγωγοί 

προσφέρουν στους καταναλωτές εµπορικές 

εγγυήσεις. Για να εξασφαλιστεί ότι οι 

καταναλωτές δεν παραπλανώνται, οι 

εµπορικές εγγυήσεις πρέπει να 

περιλαµβάνουν ορισµένες πληροφορίες, 

συµπεριλαµβανοµένης της διάρκειάς τους, 

του εδαφικού πεδίου εφαρµογής τους και 

µιας δήλωσης ότι η εµπορική εγγύηση δεν 

θίγει τα νόµιµα δικαιώµατα του 

καταναλωτή. 

(44) Ορισµένοι έµποροι ή παραγωγοί 

προσφέρουν στους καταναλωτές εµπορικές 

εγγυήσεις. Για να εξασφαλιστεί ότι οι 

καταναλωτές δεν παραπλανώνται, οι 

εµπορικές εγγυήσεις πρέπει να 

περιλαµβάνουν ορισµένες πληροφορίες, 

συµπεριλαµβανοµένης της διάρκειάς τους, 

του εδαφικού πεδίου εφαρµογής τους και 

µιας δήλωσης ότι η εµπορική εγγύηση δεν 

θίγει τα νόµιµα δικαιώµατα του 

καταναλωτή στο πλαίσιο της ισχύουσας 
εθνικής νοµοθεσίας, καθώς και αυτά που 
ορίζονται από την παρούσα οδηγία. 

Τροπολογία  43 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (45α) Οι εναρµονισµένες ρυθµιστικές 
πτυχές αφορούν µόνο τις συµβάσεις που 
συνάπτονται µεταξύ εµπόρων και 
καταναλωτών. Συνεπώς, οι περί 
αθέµιτων συµβατικών όρων διατάξεις δεν 
θα πρέπει να επηρεάζουν το εθνικό δίκαιο 
στους τοµείς των συµβάσεων εργασίας, 
των συµβάσεων που αφορούν 
κληρονοµικά δικαιώµατα, των 
συµβάσεων οικογενειακού δικαίου καθώς 
και των συµβάσεων που αφορούν τη 
σύσταση και το καταστατικό εταιρειών ή 
συµφωνίες εταιρικών σχέσεων και όρους 
οµολογιακών εκδόσεων. 
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Τροπολογία  44 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 46 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(46) Οι διατάξεις σχετικά µε τις 

καταχρηστικές συµβατικές ρήτρες δεν 

πρέπει να εφαρµόζονται σε συµβατικές 

ρήτρες οι οποίες άµεσα ή έµµεσα 

εκφράζουν υποχρεωτικές νοµοθετικές ή 
κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών 

οι οποίες συµµορφώνονται µε το κοινοτικό 
δίκαιο. Παροµοίως, ρήτρες οι οποίες 

εκφράζουν τις αρχές ή διατάξεις διεθνών 

συµβάσεων των οποίων συµβαλλόµενα 

µέρη είναι η Κοινότητα ή τα κράτη µέλη, 
ιδίως στον τοµέα των µεταφορών, δεν 

πρέπει να ελέγχονται σχετικά µε τον 

καταχρηστικό χαρακτήρα τους. 

(46) Οι διατάξεις σχετικά µε τις 

καταχρηστικές συµβατικές ρήτρες δεν 

πρέπει να εφαρµόζονται σε συµβατικές 

ρήτρες οι οποίες άµεσα ή έµµεσα 

εκφράζουν νοµοθετικές, κανονιστικές, ή 
δηµόσιες διατάξεις των κρατών µελών οι 
οποίες συµµορφώνονται µε το ενωσιακό 
δίκαιο. Παροµοίως, οι συµβατικές ρήτρες 
θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αρχές 
και διατάξεις του Χάρτη των 
Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ρήτρες οι οποίες 
εκφράζουν τις αρχές ή διατάξεις διεθνών 

συµβάσεων των οποίων συµβαλλόµενα 

µέρη είναι η Ένωση ή τα κράτη µέλη, 
ιδίως στον τοµέα των µεταφορών, δεν 

πρέπει να ελέγχονται σχετικά µε τον 

καταχρηστικό χαρακτήρα τους. 

Τροπολογία  45 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 47 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(47) Οι καταναλωτικές συµβάσεις πρέπει 
να συντάσσονται σε απλή και κατανοητή 
γλώσσα και να είναι ευανάγνωστες. Οι 
έµποροι πρέπει να είναι ελεύθεροι να 

επιλέξουν τη γραµµατοσειρά ή το µέγεθος 

των γραµµάτων µε τα οποία συντάσσονται 

οι συµβατικές ρήτρες. Ο καταναλωτής 

πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαβάσει 

τις ρήτρες πριν από τη σύναψη της 

σύµβασης. Η δυνατότητα αυτή µπορεί να 

δοθεί στον καταναλωτή παρέχοντάς του τις 

ρήτρες κατόπιν αιτήµατος (για συµβάσεις 

σε εµπορικά καταστήµατα) ή καθιστώντας 

τις ρήτρες αυτές διαθέσιµες µε άλλο τρόπο 

(π.χ. στο δικτυακό τόπο του εµπόρου όσον 

αφορά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις) ή 

επισυνάπτοντας τις τυποποιηµένες ρήτρες 

(47) Όλες οι ρήτρες των συµβάσεων θα 
πρέπει να διατυπώνονται µε σαφή και 
κατανοητό τρόπο. Εάν µια συµβατική 
ρήτρα αποτυπώνεται γραπτώς, θα πρέπει 
πάντοτε να συντάσσεται σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα. Οι έµποροι πρέπει να 

είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τη 

γραµµατοσειρά ή το µέγεθος των 

γραµµάτων µε τα οποία συντάσσονται οι 

συµβατικές ρήτρες. Ο καταναλωτής πρέπει 

να έχει τη δυνατότητα να διαβάσει τις 

ρήτρες πριν από τη σύναψη της σύµβασης. 

Η δυνατότητα αυτή µπορεί να δοθεί στον 

καταναλωτή παρέχοντάς του τις ρήτρες 

κατόπιν αιτήµατος (για συµβάσεις σε 

εµπορικά καταστήµατα) ή καθιστώντας τις 

ρήτρες αυτές διαθέσιµες µε άλλο τρόπο 
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στο έντυπο παραγγελίας (όσον αφορά τις 

συµβάσεις εκτός εµπορικού 

καταστήµατος). Ο έµπορος πρέπει να ζητά 

τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή για 

τυχόν πληρωµές επιπλέον της αµοιβής για 

την κύρια συµβατική υποχρέωση του 

εµπόρου. Η συναίνεση που λαµβάνεται µε 

τη χρησιµοποίηση συστηµάτων 

αποποίησης (opt-out), όπως π.χ. µε 

προσηµειωµένα τετραγωνίδια online 

πρέπει να απαγορεύεται. 

(π.χ. στο δικτυακό τόπο του εµπόρου όσον 

αφορά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις) ή 

επισυνάπτοντας τις τυποποιηµένες ρήτρες 

στο έντυπο παραγγελίας (όσον αφορά τις 

συµβάσεις εκτός εµπορικού 

καταστήµατος). Ο έµπορος πρέπει να ζητά 

τη ρητή συναίνεση του καταναλωτή για 

τυχόν πληρωµές επιπλέον της αµοιβής για 

την κύρια συµβατική υποχρέωση του 

εµπόρου. Η συναίνεση που λαµβάνεται µε 

τη χρησιµοποίηση συστηµάτων 

αποποίησης (opt-out), όπως π.χ. µε 

προσηµειωµένα τετραγωνίδια online 

πρέπει να απαγορεύεται. 

Τροπολογία  46 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 47 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (47α) Οι έµποροι θα πρέπει να είναι 
ελεύθεροι να επιλέγουν τον τρόπο µε τον 
οποίο κοινοποιούν τις ρήτρες των 
συµβάσεων, για παράδειγµα τη 
γραµµατοσειρά ή το µέγεθος των 
γραµµάτων µε τα οποία συντάσσονται οι 
συµβατικές ρήτρες. Τα κράτη µέλη 
πρέπει να αποφεύγουν να επιβάλλουν 
οιεσδήποτε απαιτήσεις παρουσίασης 
άλλες από εκείνες που έχουν σχέση µε 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή όταν τα 
εµπορεύµατα ή οι υπηρεσίες ενέχουν 
ιδιαίτερο κίνδυνο για την υγεία και την 
ασφάλεια του καταναλωτή ή τρίτου 
προσώπου. Τα κράτη µέλη µπορούν 
επίσης να επιδιώξουν να επιβάλουν 
πρόσθετες απαιτήσεις όταν λόγω 
πολύπλοκων στοιχείων εγγενών στις 
συµβάσεις για αυτά τα εµπορεύµατα ή τις 
υπηρεσίες, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης 
βλάβης στον καταναλωτή µεταξύ άλλων 
εµφάνιση ζητηµάτων σχετικών µε τον 
ανταγωνισµό στον εν λόγω τοµέα. Τούτο 
µπορεί να ισχύει, παραδείγµατος χάριν, 
για συµβάσεις παροχής 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, παροχής 
αερίου, ηλεκτρικού ρεύµατος και ύδατος, 
συµβάσεις τηλεπικοινωνιών και 
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ακινήτων. Ωστόσο, τούτο δεν θα πρέπει 
να ισχύει για τις τυπικές εθνικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τη σύναψη της 
σύµβασης ή για άλλες τυπικές απαιτήσεις 
όπως για παράδειγµα η γλώσσα στην 
οποία γράφονται οι ρήτρες, οι απαιτήσεις 
σχετικά µε το περιεχόµενο των ρητρών ή 
διατύπωση ορισµένων συµβατικών 
ρητρών για ειδικούς τοµείς. Η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να εναρµονίζει τις 
γλωσσικές απαιτήσεις που εφαρµόζονται 
στις καταναλωτικές συµβάσεις. Συνεπώς, 
τα κράτη µέλη θα πρέπει να µπορούν να 
διατηρούν ή να θεσπίζουν στο εθνικό 
τους δίκαιο γλωσσικές απαιτήσεις όσον 
αφορά τις συµβατικές ρήτρες. 

Τροπολογία  47 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 49  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(49) Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, δεν πρέπει να αξιολογείται ούτε ο 

καταχρηστικός ή µη χαρακτήρας των 

ρητρών που περιγράφουν το κύριο 

αντικείµενο της σύµβασης ούτε ο λόγος 

ποιότητας/τιµής των προϊόντων ή 

υπηρεσιών που παρέχονται, εκτός εάν οι 

ρήτρες αυτές δεν πληρούν τις απαιτήσεις 

διαφάνειας. Το κύριο αντικείµενο της 

σύµβασης και ο λόγος τιµής/ποιότητας 

πρέπει, ωστόσο, να λαµβάνονται υπόψη 

κατά την εκτίµηση του θεµιτού χαρακτήρα 

των λοιπών ρητρών. Παραδείγµατος χάρη, 

στις ασφαλιστικές συµβάσεις, οι ρήτρες 

που καθορίζουν ή οριοθετούν µε σαφήνεια 

τον ασφαλιζόµενο κίνδυνο και την ευθύνη 

του ασφαλιστή δεν υπάγονται σ’ αυτήν την 

εκτίµηση, διότι οι περιορισµοί αυτοί έχουν 

ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό των 

ασφαλίστρων που καταβάλλει ο 

καταναλωτής. 

(49) Για τους σκοπούς της παρούσας 

οδηγίας, δεν πρέπει να αξιολογείται ούτε ο 

καταχρηστικός ή µη χαρακτήρας των 

ρητρών που περιγράφουν το κύριο 

αντικείµενο της σύµβασης ούτε ο λόγος 

ποιότητας/τιµής των προϊόντων ή 

υπηρεσιών που παρέχονται, εκτός εάν οι 

ρήτρες αυτές δεν πληρούν τις απαιτήσεις 

διαφάνειας. Το κύριο αντικείµενο της 

σύµβασης και ο λόγος τιµής/ποιότητας 

πρέπει, ωστόσο, να λαµβάνονται υπόψη 

κατά την εκτίµηση του θεµιτού χαρακτήρα 

των λοιπών ρητρών. Παραδείγµατος χάρη, 

στις ασφαλιστικές συµβάσεις, οι ρήτρες 

που καθορίζουν ή οριοθετούν µε σαφήνεια 

τον ασφαλιζόµενο κίνδυνο και την ευθύνη 

του ασφαλιστή δεν υπάγονται σ’ αυτήν την 

εκτίµηση, διότι οι περιορισµοί αυτοί έχουν 

ληφθεί υπόψη στον υπολογισµό των 

ασφαλίστρων που καταβάλλει ο 

καταναλωτής. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει 
για την πληρωµή που προβλέπεται υπέρ 
του εµπόρου για παρεπόµενες ή υπό 
όρους επιβαρύνσεις προβλεπόµενες από 
τη σύµβαση, συµπεριλαµβανοµένων των 
εξόδων ή επιβαρύνσεων λόγω 
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παραβίασης οποιουδήποτε όρου της 
σύµβασης, η οποία θα πρέπει να ελέγχεται 
πάντα ως προς το κατά πόσον περιέχει 
καταχρηστικούς όρους. 

Τροπολογία  48 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 50  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(50) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 

δικαίου και να βελτιωθεί η λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς, η οδηγία πρέπει να 

περιέχει δύο καταλόγους καταχρηστικών 

όρων. Το παράρτηµα ΙΙ περιέχει έναν 

κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να 

θεωρούνται, σε κάθε περίπτωση, 

καταχρηστικές. Το παράρτηµα ΙΙΙ περιέχει 

έναν κατάλογο ρητρών οι οποίες πρέπει να 

θεωρούνται καταχρηστικές, εκτός εάν ο 

έµπορος αποδείξει το αντίθετο. Αυτοί οι 
ίδιοι κατάλογοι πρέπει να ισχύουν σε όλα 
τα κράτη µέλη. 

(50) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια 

δικαίου και να βελτιωθεί η λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς, η οδηγία πρέπει να 

περιέχει δύο µη εξαντλητικούς 
καταλόγους καταχρηστικών όρων. Το 

παράρτηµα ΙΙ περιέχει έναν κατάλογο 

ρητρών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται, σε 

κάθε περίπτωση, καταχρηστικές. Το 

παράρτηµα ΙΙΙ περιέχει έναν κατάλογο 

ρητρών οι οποίες πρέπει να θεωρούνται 

καταχρηστικές, εκτός εάν ο έµπορος 

αποδείξει το αντίθετο.  

Τροπολογία 49 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 51 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 
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Τροπολογία 50 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 52 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία 51 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 53 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  52 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 55 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (55a) Τα κράτη µέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι εθνικές τους αρχές 
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έχουν το αναγκαίο επίπεδο συνεργασίας 
µε το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών (ΕΚΚ), ώστε να αντιδρούν 
στις διασυνοριακές υποθέσεις, ιδίως σε 
ό,τι αφορά εκκρεµούντα αιτήµατα στα 
ΕΚΚ. 

Τροπολογία  53 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 60  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(60) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει 
τον καταλληλότερο τρόπο για να 

εξασφαλίσει ότι όλοι οι καταναλωτές 

ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους στο 

σηµείο πώλησης. 

(60) Η Επιτροπή, µετά από διαβούλευση 
µε τα κράτη µέλη και τους έχοντες 
συµφέροντα, θα εξετάσει τον 
καταλληλότερο τρόπο για να εξασφαλίσει 

ότι όλοι οι καταναλωτές και έµποροι 
ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους στο 

σηµείο πώλησης. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να αξιοποιήσει τα µέσα που 
προσφέρονται από την τεχνολογία της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας και 
από τα δηµόσια µέσα ενηµέρωσης. 

Τροπολογία 54 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 61 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (61α) Θα πρέπει να θεσπιστεί µια 
διαδικασία αµοιβαίας αξιολόγησης, στο 
πλαίσιο της οποίας τα κράτη µέλη, κατά 
τη διάρκεια της προθεσµίας εφαρµογής 
της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να 
προβούν κατ’ αρχάς σε µία επανεξέταση 
των νοµοθετικών τους διατάξεων 
προκειµένου να διαπιστώσουν τις 
συµβατές µε τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αυστηρότερες διατάξεις που θα 
εκδώσουν ή θα διατηρήσουν στην έννοµη 
τάξη τους προκειµένου να εξασφαλίσουν 
ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών. Τα κράτη µέλη θα πρέπει, 
το αργότερο έως τη λήξη της προθεσµίας 
µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο 
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εθνικό τους δίκαιο, να συντάξουν έκθεση 
σχετικά µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου 
αυτού. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
διαβιβάσει κάθε έκθεση σε όλα τα άλλα 
κράτη µέλη και τους έχοντες συµφέροντα. 
Τα κράτη µέλη και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα έχουν τότε έξη µήνες στη 
διάθεσή τους για να υποβάλουν τις τυχόν 
παρατηρήσεις τους επί των εκθέσεων 
αυτών. Η Επιτροπή πρέπει το αργότερο 
ένα χρόνο µετά τη λήξη της προθεσµίας 
µεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο 
εσωτερικό δίκαιο και στη συνέχεια κάθε 
τρία χρόνια να συντάσσει µια έκθεση 
συνοδευόµενη από τυχόν αναγκαίες 
νοµοθετικές προτάσεις. Η Επιτροπή 
µπορεί, όπου χρειαστεί, να βοηθήσει τα 
κράτη µέλη να επεξεργαστούν µια κοινή 
µέθοδο. 

Τροπολογία 55 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 61 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (61β) Προκειµένου να διασφαλίζεται σ’ 
όλα τα κράτη µέλη ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών, τα 
πρόσωπα και οι οργανισµοί που έχουν 
θεµιτό συµφέρον στην προστασία των 
καταναλωτών θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να ενηµερώνουν τα κράτη 
µέλη και την Επιτροπή για τις 
αξιολογήσεις τους και να διατυπώνουν µη 
δεσµευτικές συστάσεις προκειµένου 
αυτές να µπορούν να ληφθούν υπόψη στο 
πλαίσιο της επανεξέτασης της παρούσας 
οδηγίας. 

Τροπολογία 56 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 63 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(63) Η επανεξέταση της παρούσας 
οδηγίας κρίνεται σκόπιµη, εάν 

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

Τροπολογία  57 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 

συµβάλει στην οµαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και στην επίτευξη 

υψηλού επιπέδου προστασίας των 

καταναλωτών µε την προσέγγιση 

ορισµένων πτυχών των νοµοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών µελών για τις συµβάσεις 

µεταξύ καταναλωτών και εµπόρων. 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 

επιτύχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών και να συµβάλει στην 
οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
µε την προσέγγιση ορισµένων πτυχών των 

νοµοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών 

για τις συµβάσεις µεταξύ καταναλωτών 

και εµπόρων. 

Τροπολογία  58 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να 

συµβάλει στην οµαλή λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς και στην επίτευξη 

υψηλού επιπέδου προστασίας των 

καταναλωτών µε την προσέγγιση 

ορισµένων πτυχών των νοµοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 

των κρατών µελών για τις συµβάσεις 

µεταξύ καταναλωτών και εµπόρων. 

∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο.  
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Αιτιολόγηση 

∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο. 

Τροπολογία  59 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο, 

το οποίο όσον αφορά τις συµβάσεις που 

καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για 

σκοπούς οι οποίοι είναι άσχετοι µε τις 

εµπορικές, επιχειρηµατικές, βιοτεχνικές 

δραστηριότητές του ή το επάγγελµά του· 

1) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο, 

το οποίο όσον αφορά τις συµβάσεις που 

καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για 

σκοπούς οι οποίοι είναι ουσιαστικά 
άσχετοι µε τις εµπορικές, επιχειρηµατικές, 

βιοτεχνικές δραστηριότητές του ή το 

επάγγελµά του· 

 Τα κράτη µέλη δύνανται να διατηρήσουν 
ή να επεκτείνουν το πεδίο εφαρµογής της 
παρούσας οδηγίας σε νοµικά ή φυσικά 
πρόσωπα που δεν είναι «καταναλωτές» 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας· 

Τροπολογία 60 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2) «έµπορος»: κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, το οποίο όσον αφορά τις 

συµβάσεις που καλύπτει η παρούσα 

οδηγία, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι 

σχετίζονται µε τις εµπορικές, 

επιχειρηµατικές, βιοτεχνικές 

δραστηριότητές του ή το επάγγελµά του 

και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί εξ 
ονόµατος ή για λογαριασµό του εµπόρου· 

2) «έµπορος»: κάθε φυσικό ή νοµικό 

πρόσωπο, το οποίο , ανεξάρτητα από το 
εάν είναι ιδιωτικής ή δηµόσιας 
ιδιοκτησίας, ενεργεί για σκοπούς οι οποίοι 
σχετίζονται µε τις εµπορικές, 

επιχειρηµατικές, βιοτεχνικές 

δραστηριότητές του ή το επάγγελµά του 

και κάθε πρόσωπο το οποίο ενεργεί ή για 

λογαριασµό του εµπόρου, σε σχέση µε 
συµβάσεις καλυπτόµενες από την 
παρούσα οδηγία· 
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Τροπολογία 61 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a) «εµπόρευµα»: κάθε χειροπιαστό 
κινητό αντικείµενο και κάθε µη 
χειροπιαστό αντικείµενο ικανό να 
χρησιµοποιηθεί κατά τρόπο δυνάµενο να 
εξισωθεί προς την φυσική κατοχή, 
εξαιρουµένων των εµπορευµάτων που 
πωλούνται στα πλαίσια αναγκαστικής 
εκτέλεσης ή µε άλλο τρόπο από αρχή 
επιβολής του νόµου. Το νερό, το φυσικό 
αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει 
επίσης να θεωρούνται ως «εµπορεύµατα» 
κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον διατίθενται προς πώληση σε 
περιορισµένο όγκο ή καθορισµένη 
ποσότητα· 

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 2 – σηµείο 4) 

Τροπολογία 62 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 2 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β) «εµπόρευµα κατασκευασµένο 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 
πελάτη» κάθε εµπόρευµα το οποίο δεν 
είναι προκατασκευασµένο και 
κατασκευάζεται βάσει της ατοµικής 
επιλογής ή απόφασης του πελάτη·  

Τροπολογία 63 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3) «σύµβαση πώλησης»: κάθε σύµβαση 
για την πώληση εµπορευµάτων από τον 
έµπορο στον καταναλωτή, 
συµπεριλαµβανοµένων των συµβάσεων 

∆ιαγράφεται 
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µεικτού σκοπού, που έχουν ως 
αντικείµενο τόσο την παροχή 
εµπορευµάτων όσο και υπηρεσιών· 

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 2 – σηµείο 5 a) 

Τροπολογία 64 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

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

 

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

 

γ) ηλεκτρικής ενέργειας·  

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 2 – σηµείο 2 a) 

Τροπολογία 65 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

5) «υπηρεσία»: κάθε εργασία ή άλλη 
υπηρεσία οποιουδήποτε είδους η οποία 
παρέχεται από τον έµπορο στον 

καταναλωτή έναντι πληρωµής· 

Τροπολογία  66 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 5 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α) «σύµβαση πώλησης»: κάθε σύµβαση 
µε την οποία ο έµπορος εκχωρεί στον 
καταναλωτή την κυριότητα ενός 
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προϊόντος σύµφωνα µε την ισχύουσα 
εθνική νοµοθεσία, ή αναλαµβάνει την 
υποχρέωση να εκχωρήσει αυτή την 
κυριότητα, και µε την οποία ο 
καταναλωτής αναλαµβάνει να καταβάλει 
το συµπεφωνηµένο αντίτιµο. Ως 
συµβάσεις πώλησης νοούνται στο πλαίσιο 
της παρούσας οδηγίας και οι συµβάσεις 
προµήθειας εµπορευµάτων που πρόκειται 
να κατασκευαστούν ή να παραχθούν· 

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 2 – σηµείο 3) 

Τροπολογία 67 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 5 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5β) «σύµβαση µεικτού σκοπού»: κάθε 
σύµβαση η οποία περιλαµβάνει τόσο 
στοιχεία σχετικά µε την παροχή 
υπηρεσιών όσο και στοιχεία σχετικά µε 
την προµήθεια εµπορευµάτων·  

Τροπολογία 68 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 6 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6) «εξ αποστάσεως σύµβαση»: κάθε 

σύµβαση πώλησης ή παροχής υπηρεσιών 
για τη σύναψη της οποίας ο έµπορος 
προβαίνει σε αποκλειστική χρήση ενός ή 
περισσότερων µέσων επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως· 

6) «εξ αποστάσεως σύµβαση»: κάθε 

σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ εµπόρου 
και καταναλωτή για την προµήθεια 
εµπορεύµατος ή την παροχή υπηρεσίας 
στο πλαίσιο οργανωµένου συστήµατος 
πωλήσεων εξ αποστάσεως, διανοµής ή 
παροχής υπηρεσιών, χωρίς την 
ταυτόχρονη φυσική παρουσία του 
εµπόρου και του καταναλωτού κατά τη 
σύναψη της σύµβασης αλλά µε την 
αποκλειστική χρήση ενός ή περισσότερων 

µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως· 
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Τροπολογία 69 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7) «µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως»: 
κάθε µέσο το οποίο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη 
και ταυτόχρονη παρουσία του 
προµηθευτή και του καταναλωτή, για τη 
σύναψη σύµβασης µεταξύ τους· 

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία 70 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

8) «σύµβαση εκτός εµπορικού 

καταστήµατος»: 

8) «σύµβαση εκτός εµπορικού 

καταστήµατος»: κάθε σύµβαση που 
συνάπτεται µεταξύ επιχείρησης και 
καταναλωτή για την προµήθεια 
εµπορεύµατος ή την παροχή υπηρεσίας: 

α) κάθε σύµβαση πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών που συνάπτεται εκτός 
εµπορικού καταστήµατος µε ταυτόχρονη 

φυσική παρουσία του εµπόρου και του 

καταναλωτή ή κάθε σύµβαση πώλησης ή 
παροχής υπηρεσιών για την οποία έγινε 
προσφορά από τον καταναλωτή κάτω 
από τις ίδιες συνθήκες ή 

α) που συνάπτεται εκτός εµπορικού 

καταστήµατος µε ταυτόχρονη φυσική 

παρουσία του εµπόρου και του 

καταναλωτή, ή  

 αα) για την οποία έγινε προσφορά από τον 
καταναλωτή µε ταυτόχρονη φυσική 
παρουσία του εµπόρου και του 
καταναλωτή εκτός εµπορικού 
καταστήµατος, ή 

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

εµπόρου και του καταναλωτή· 

β) της οποίας τα βασικά στοιχεία 
καθορίστηκαν στη διάρκεια εκδροµής, 
δραστηριότητας αναψυχής ή επίδειξης 
πωλήσεων που οργανώθηκε από τον 
έµπορο εκτός εµπορικού καταστήµατος µε 
την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του 

εµπόρου και του καταναλωτή, όντας 
σκοπός της εκδροµής, δραστηριότητας 
αναψυχής ή επίδειξης πωλήσεων η 
µεταγενέστερη σύναψη σύµβασης εντός 
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εµπορικού καταστήµατος· 

Τροπολογία  71 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 9 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) πάγκοι σε λαϊκές και περίπτερα σε 
εκθέσεις όπου ο έµπορος πραγµατοποιεί τη 
δραστηριότητά του σε τακτική ή 

προσωρινή βάση· 

β) πάγκοι σε λαϊκές όπου ο έµπορος 

πραγµατοποιεί τη δραστηριότητά του σε 

τακτική ή προσωρινή βάση· 

Τροπολογία 72 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 12 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία 73 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 
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Τροπολογία 74 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία 75 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 16 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

16) «δηµόσιος πλειστηριασµός»: µέθοδος 

πώλησης κατά την οποία τα εµπορεύµατα 
προσφέρονται από τον έµπορο σε 
καταναλωτές οι οποίοι συµµετέχουν ή 
έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν 
στον πλειστηριασµό οι ίδιοι, µέσω 
ανταγωνιστικής διαδικασίας προσφορών 

που διεξάγεται από έναν εκπλειστηριαστή 
και όπου ο πλειοδότης δεσµεύεται να 
αγοράσει τα εµπορεύµατα· 

16) «δηµόσιος πλειστηριασµός»: µέθοδος 

πώλησης κατά την οποία ένα εµπόρευµα ή 
µια υπηρεσία παρέχεται από τον έµπορο 
σε καταναλωτές στη διάρκεια διαδικασίας 
ανοικτής στη φυσική παρουσία του 
κοινού, µέσω διαφανούς, ανταγωνιστικής 
διαδικασίας προσφορών που διενεργείται 
από τρίτο (τον εκπλειστηριαστή) ο οποίος, 
για οικονοµικούς λόγους, ενεργεί ως 
εκπρόσωπος του εµπόρου. Σε πλειοδοτικό 
διαγωνισµό, το εµπόρευµα ή η υπηρεσία 
πωλείται στον καταναλωτή ή σε πρόσωπο 
που ενεργεί εξ ονόµατός του που έκανε 
την υψηλότερη προσφορά. Σε µειοδοτικό 
διαγωνισµό, το εµπόρευµα ή η υπηρεσία 
πωλείται στον καταναλωτή ή σε πρόσωπο 
που ενεργεί εξ ονόµατός του ο οποίος 
συµφώνησε πρώτος να αγοράσει αµέσως 
το εµπόρευµα ή την υπηρεσία στη 
ζητούµενη τιµή· 
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Τροπολογία  76 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 17  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

17) «παραγωγός»: ο κατασκευαστής των 

εµπορευµάτων, ο εισαγωγέας των 

εµπορευµάτων στο έδαφος της Κοινότητας 
ή κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως 

παραγωγός, θέτοντας επί του 

εµπορεύµατος το όνοµά του, το σήµα του 

ή άλλο διακριτικό σηµείο· 

17) «παραγωγός»: ο κατασκευαστής των 

εµπορευµάτων, ο εισαγωγέας των 

εµπορευµάτων στο έδαφος της Ένωσης ή 
κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως 

παραγωγός, θέτοντας επί του 

εµπορεύµατος το όνοµά του, το σήµα του 

ή άλλο διακριτικό σηµείο· 

Τροπολογία 77 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 18 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

18) «εµπορική εγγύηση»: κάθε ανάληψη 
υποχρέωσης εκ µέρους του εµπόρου ή του 

παραγωγού (ο «εγγυητής») προς τον 
καταναλωτή για επιστροφή του 

καταβληθέντος τιµήµατος ή για 

αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο των εµπορευµάτων σε 

περίπτωση που αυτά δεν ικανοποιούν τις 

προδιαγραφές που αναφέρονται στη 

δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική 

διαφήµιση και που είναι διαθέσιµες κατά 

τη στιγµή ή πριν από τη σύναψη της 

σύµβασης· 

18) «εµπορική εγγύηση»: κάθε ανάληψη 
υποχρέωσης εκ µέρους του εµπόρου ή του 

παραγωγού (ο «εγγυητής») προς τον 
καταναλωτή, επιπλέον των νοµικών του 
υποχρεώσεων σχετικά µε την εγγύηση 
συµµόρφωσης, για επιστροφή του 
καταβληθέντος τιµήµατος ή για 

αντικατάσταση, επισκευή ή φροντίδα καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο των εµπορευµάτων σε 

περίπτωση που αυτά δεν ικανοποιούν τις 

προδιαγραφές ή οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση πέραν της συµµόρφωσης που 
αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή 

στη σχετική διαφήµιση και που είναι 

διαθέσιµες κατά τη στιγµή ή πριν από τη 

σύναψη της σύµβασης· 

Τροπολογία 78 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 19 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 
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Τροπολογία 79 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – σηµείο 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

20) «συνδεδεµένη σύµβαση»: µια 
σύµβαση προµήθειας ενός εµπορεύµατος 
ή παροχής µιας υπηρεσίας:  

 α) η οποία αποτελεί, από αντικειµενική 
άποψη, µια εµπορική ενότητα µε µια εξ 
αποστάσεως ή εκτός εµπορικού 
καταστήµατος συναπτόµενη σύµβαση, 
και 

 β) της οποίας το εµπόρευµα παραδίδεται 
ή της οποίας η υπηρεσία παρέχεται από 
τον έµπορο ή από τρίτο βάσει συµφωνίας 
µεταξύ του τρίτου και του εµπόρου.  

 
Εµπορική ενότητα θεωρείται ότι υπάρχει 
όταν το εµπόρευµα ή η υπηρεσία που 
παραδίδεται ή παρέχεται βάσει της 
συνδεδεµένης σύµβασης σχετίζεται µε 
την εκτέλεση της εξ αποστάσεως ή εκτός 
εµπορικού καταστήµατος συναφθείσης 
σύµβασης, αναλόγως της περίπτωσης, ή 
µε τη χρήση του εµπορεύµατος ή της 
υπηρεσίας που παραδόθηκε ή 
παρασχέθηκε βάσει αυτής της εξ 
αποστάσεως ή εκτός εµπορικού 
καταστήµατος συναφθείσης σύµβασης. 

Τροπολογία 80 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται, βάσει 

των όρων και στο βαθµό που ορίζεται στις 

διατάξεις της, σε συµβάσεις πώλησης και 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται, βάσει 

των όρων και στο βαθµό που ορίζεται στις 

διατάξεις της, σε συµβάσεις που 
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παροχής υπηρεσιών που συνάπτονται 
µεταξύ του εµπόρου και του καταναλωτή. 

συνάπτονται µεταξύ του εµπόρου και του 

καταναλωτή για την προµήθεια ενός 
εµπορεύµατος ή την παροχή µιας 
υπηρεσίας και σε συµβάσεις µεικτού 
σκοπού. 

2. Η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται µόνο σε 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες όσον 
αφορά ορισµένες συµβάσεις εκτός 
εµπορικού καταστήµατος όπως 
προβλέπεται από τα άρθρα 8 έως 20, 
καταχρηστικές συµβατικές ρήτρες, όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 30 έως 39, και 
γενικές διατάξεις, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 40 έως 46, σε συνδυασµό µε το 
άρθρο 4 σχετικά µε την πλήρη 
εναρµόνιση. 

2. Η παρούσα οδηγία δεν επηρεάζει την 
τοµεακή ευρωπαϊκή νοµοθεσία που διέπει 
τις συµβάσεις που συνάπτονται µεταξύ 
ενός εµπόρου κι ενός καταναλωτή. 

 2a. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται 
στις συµβάσεις που αφορούν: 

 α) τις κοινωνικές υπηρεσίες, 

 β) την ιατρική περίθαλψη, ήτοι τις 
υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από 
επαγγελµατίες της υγείας σε ασθενείς µε 
σκοπό την αξιολόγηση, διατήρηση ή 
αποκατάσταση της υγείας τους, 

 γ) τις δραστηριότητες παροχής 
υπηρεσιών τυχηρών παιγνίων µε 
χρηµατικά στοιχήµατα σε τυχηρά 
παίγνια, συµπεριλαµβανοµένων των 
λαχειοφόρων αγορών, των τυχηρών 
παιγνίων σε καζίνα και των συναλλαγών 
που αφορούν στοιχήµατα· 

 
2β. Τα άρθρα 5 έως 19 και το άρθρο 23a 
δεν έχουν εφαρµογή σε συµβάσεις: 

 
α) που αφορούν χρηµατοοικονοµικές 
υπηρεσίες· 

 
β) που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
23ης Σεπτεµβρίου 2002 σχετικά µε την εξ 
αποστάσεως εµπορία 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς 
τους καταναλωτές1. 

3. Μόνο τα άρθρα 30 έως 39 σχετικά µε 
τα δικαιώµατα των καταναλωτών όσον 
αφορά καταχρηστικές συµβατικές 
ρήτρες, σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 
έως 7 του παρόντος άρθρου, τα άρθρα 9 
έως 19 έχουν εφαρµογή στις εξ 
αποστάσεως και τις εκτός εµπορικού 
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σχετικά µε την πλήρη εναρµόνιση 
εφαρµόζονται σε συµβάσεις οι οποίες 
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της 
οδηγίας 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου και της 
οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου. 

καταστήµατος συναπτόµενες συµβάσεις. 

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

4. Τα άρθρα 9 έως 19 δεν έχουν εφαρµογή 
σε εξ αποστάσεως και σε εκτός 
εµπορικού καταστήµατος συναπτόµενες 
συµβάσεις: 

 α) που αφορούν τη σύσταση, κτήση ή 
µεταβίβαση δικαιωµάτων επί ακινήτου 
ιδιοκτησίας ή εγγυήσεων επί ακινήτου 
ιδιοκτησίας, ή που σχετίζονται µε την 
κατασκευή ή µείζονα τροποποίηση ενός 
κτιρίου ή µε την µίσθωση ενός κτιρίου ή 
ενός διαµερίσµατος, 

 β) που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής 
της οδηγίας 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
της 13ης Ιουνίου 1990, για τα 
οργανωµένα ταξίδια και τις οργανωµένες 
διακοπές και περιηγήσεις2 ή της οδηγίας 
2008/122/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
14ης Ιανουαρίου 2009, για την προστασία 
των καταναλωτών ως προς ορισµένες 
πτυχές των συµβάσεων χρονοµεριστικής 
µίσθωσης, µακροπρόθεσµων προϊόντων 
διακοπών, µεταπώλησης και 
ανταλλαγής3, 

 
γ) συµβάσεις που σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των κρατών µελών 
επικυρώνονται από εντεταλµένο από τη 
δηµόσια αρχή πρόσωπο µε καταστατική 
υποχρέωση ανεξαρτησίας και 
αµεροληψίας και καθήκον να 
διασφαλίζει, µέσω της παροχής εκτενών 
νοµικών πληροφοριών, ότι ο 
καταναλωτής συνάπτει τη σύµβαση µετά 
από ώριµη σκέψη και µε γνώση των 
συνεπειών του νόµου· 

 
4α. Τα άρθρα 9 έως 19 δεν έχουν 
εφαρµογή στις εκτός εµπορικού 
καταστήµατος συναπτόµενες συµβάσεις 
όταν επιφέρουν άµεση εκτέλεση των 
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συµβατικών υποχρεώσεων από έµπορο 
και καταναλωτή, το δε ποσόν που ο 
καταναλωτής καταβάλλει δεν υπερβαίνει 
τα 40,00 ευρώ, εάν αυτές οι συµβάσεις, 
λόγω της φύσης τους, είθισται να 
συνάπτονται εκτός εµπορικού 
καταστήµατος. Τα κράτη µέλη δύνανται 
να ορίσουν µικρότερο ποσόν στην εθνική 
τους νοµοθεσία. 

 
4β. Τα άρθρα 9 έως 19 δεν έχουν 
εφαρµογή στις εξ αποστάσεως 
συναπτόµενες συµβάσεις:  

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

 
β) που συνάπτονται µε φορείς 
τηλεπικοινωνιών µέσω δηµόσιων 
τηλεφωνικών θαλάµων για τη χρήση 
αυτών των τελευταίων, ή που αφορούν τη 
σύνδεση του καταναλωτή µε τηλεφωνική 
γραµµή, µε το διαδίκτυο ή µε γραµµή 
τηλεοµοιοτυπίας· 

 
4γ. Τα άρθρα 12 έως 19 δεν έχουν 
εφαρµογή σε εξ αποστάσεως 
συναπτόµενες συµβάσεις παροχής 
στέγασης, µεταφοράς, υπηρεσιών 
ενοικίασης αυτοκινήτων οχηµάτων, 
εστίασης ή υπηρεσιών αναψυχής εφόσον 
πρόκειται για συµβάσεις που προβλέπουν 
συγκεκριµένη ηµεροµηνία ή περίοδο 
εκτέλεσης. 

 
4δ. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 
4ε, 4στ και 4ζ του παρόντος άρθρου, τα 
άρθρα 22 έως 29 έχουν εφαρµογή στις 
συµβάσεις πωλήσεων. Με την επιφύλαξη 
του άρθρου 24 παράγραφος 5, στις 
συµβάσεις µεικτού σκοπού τα άρθρα 22 
έως 29 έχουν εφαρµογή µόνο επί 
εµπορευµάτων. 

 
4ε. Τα άρθρα 22a και 23a έχουν επίσης 
εφαρµογή στις συµβάσεις παροχής 
υπηρεσιών και στις συµβάσεις µεικτού 
σκοπού.  

 4στ. Τα άρθρα 22 ως 29 δεν έχουν 
εφαρµογή: 

 α) στην ηλεκτρική ενέργεια·  



 

 

 PE459.689/ 46 

 EL 

 β) στο νερό και το φυσικό αέριο όταν δεν 
προσφέρονται προς πώληση σε 
περιορισµένο όγκο ή σε καθορισµένη 
ποσότητα. 

 
4ζ. Τα άρθρα 22 έως 29 δεν έχουν 
εφαρµογή στη πώληση µεταχειρισµένων 
εµπορευµάτων σε δηµόσιους 
πλειστηριασµούς. 

 
____________________ 

1 ΕΕ L 271, 9.10.2002, σ. 16. 
2 ΕΕ L 158, 23.6.1990, σ. 59. 
3 ΕΕ L 33, 3.2.2009, σ. 10. 

Τροπολογία 81 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πλήρης εναρµόνιση Βαθµός εναρµόνισης 

Τροπολογία 82 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να διατηρούν 
ή να εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο 

διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές 
που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, 
συµπεριλαµβανοµένων περισσότερο ή 
λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την 
εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή. 

1. Εξαιρέσει των προβλεποµένων στις 
παραγράφους 1α και 1β περιπτώσεων, τα 
κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν ή να 

εισάγουν στο εθνικό τους δίκαιο 

αυστηρότερες διατάξεις, συµβατές µε τη 
Συνθήκη για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε σκοπό την 
εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή, υπό τις 
προϋποθέσεις και στο βαθµό που 
προβλέπονται στο άρθρο 5, στο άρθρο 9 
παράγραφοι 3β και 3γ, στα άρθρα 22 έως 
29, στο άρθρο 31 παράγραφος 4 και στα 
άρθρα 34 και 35. 

 
2. Τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν 
στο εθνικό τους δίκαιο αυστηρότερες 
διατάξεις, συµβατές µε τη Συνθήκη για 
τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
µε σκοπό την εξασφάλιση υψηλότερου 
επιπέδου προστασίας του καταναλωτή, 
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κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 12 
παράγραφος 4 και στο άρθρο 13 
παράγραφος 2. 

 
3. Τα κράτη µέλη δεν µπορούν να 
διατηρούν ή να εισάγουν στο εθνικό τους 
δίκαιο διατάξεις που παρεκκλίνουν από 
αυτές που καθορίζονται στο άρθρο 2, στο 
άρθρο 9 παράγραφοι 1 έως 3a και στο 
άρθρο 9 παράγραφος 3ε, στα άρθρα 10 
και 11, στο άρθρο 12 παράγραφοι 1 έως 
3, στο άρθρο 13 παράγραφος 1, στα 
άρθρα 14 έως 19, στα άρθρα 30 έως 33 
και στα άρθρα 36, συµπεριλαµβανοµένων 
περισσότερο αυστηρών διατάξεων για 
την εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή. 

Τροπολογία 83 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
Άρθρο 4a 

 
Προθεσµίες, ηµεροµηνίες και διορίες 

 
Ο κανονισµός (ΕΟΚ, Ευρατόµ) αριθ. 
1182/71 του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 
1971 περί καθορισµού των κανόνων που 
εφαρµόζονται στις προθεσµίες, 
ηµεροµηνίες και διορίες1 πρέπει να 
εφαρµόζεται για τον υπολογισµό των 
προθεσµιών, ηµεροµηνιών και διοριών 
που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία.  

 
____________________ 

1 ΕΕ L 124, 8.6.1971, σ. 1. 

Τροπολογία 84 

Πρόταση οδηγίας 

Κεφάλαιο II – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Πληροφορίες για τον καταναλωτή Πληροφορίες για τον καταναλωτή για τις 
εντός εµπορικού καταστήµατος 

συναπτόµενες συµβάσεις 
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Τροπολογία 85 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γενικές απαιτήσεις ενηµέρωσης Απαιτήσεις ενηµέρωσης για τις εντός 
εµπορικού καταστήµατος συναπτόµενες 

συµβάσεις 

Τροπολογία 86 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

εάν δεν είναι ήδη εµφανείς από το 

συγκεκριµένο πλαίσιο: 

1. Κατά τη σύναψη µιας εντός εµπορικού 
καταστήµατος συναπτόµενης σύµβασης, 
ο έµπορος παρέχει στον καταναλωτή τις 
ακόλουθες πληροφορίες µε σαφή και 
κατανοητό τρόπο, εάν δεν είναι ήδη 
εµφανείς από το συγκεκριµένο πλαίσιο: 

Τροπολογία 87 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τα κύρια χαρακτηριστικά του 

προϊόντος, στο βαθµό που ενδείκνυται σε 
σχέση µε το µέσο και το προϊόν· 

α) τα κύρια χαρακτηριστικά του 

εµπορεύµατος ή της υπηρεσίας, στο 
βαθµό που ενδείκνυται σε σχέση µε το 

εµπόρευµα ή την υπηρεσία· 

Τροπολογία 88 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

β) την ταυτότητα του εµπόρου, π.χ. την 
εµπορική επωνυµία του· 
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Τροπολογία 89 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τροπολογία 90 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) την τιµή, συµπεριλαµβανοµένων των 

φόρων, ή αν, λόγω της φύσεως του 

προϊόντος, η τιµή δεν µπορεί ευλόγως να 
καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο µε 

τον οποίο υπολογίζεται η τιµή και, όπου 

ενδείκνυται, όλες τις πρόσθετες 

επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή 

ταχυδροµείου ή, όταν αυτές οι 

επιβαρύνσεις δεν µπορούν ευλόγως να 

υπολογιστούν εκ των προτέρων, το 

γεγονός ότι µπορεί να απαιτηθούν τέτοιες 

πρόσθετες επιβαρύνσεις· 

γ) την συνολική τιµή, 
συµπεριλαµβανοµένων των φόρων, ή αν, 

λόγω της φύσεως του εµπορεύµατος ή της 
υπηρεσίας, η τιµή δεν µπορεί ευλόγως να 
καθοριστεί εκ των προτέρων, τον τρόπο µε 

τον οποίο υπολογίζεται η τιµή και, όπου 

ενδείκνυται, όλες τις πρόσθετες 

επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή 

ταχυδροµείου και κάθε άλλη δαπάνη ή, 
όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν µπορούν 

ευλόγως να υπολογιστούν εκ των 

προτέρων, το γεγονός ότι µπορεί να 

απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες 

επιβαρύνσεις· Σε περίπτωση σύµβασης 
αορίστου χρόνου, ως συνολική τιµή 
νοείται η συνολική µηνιαία δαπάνη· 

Τροπολογία 91 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τις ρυθµίσεις για την πληρωµή, την 

παράδοση, τις επιδόσεις και την 

αντιµετώπιση παραπόνων, εφόσον 

δ) όπου ενδείκνυται, τις ρυθµίσεις για την 
πληρωµή, την παράδοση, τις επιδόσεις, 
την ηµεροµηνία µέχρι την οποία ο 
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αποκλίνουν από τις απαιτήσεις 
επαγγελµατικής ευσυνειδησίας· 

έµπορος αναλαµβάνει να παραδώσει τα 
εµπορεύµατα ή να παράσχει την 
υπηρεσία και την εκ µέρους του εµπόρου 
αντιµετώπιση παραπόνων· 

Τροπολογία 92 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) την ύπαρξη και τους όρους 

εξυπηρέτησης µετά την πώληση και 

εµπορικών εγγυήσεων, όπου ενδείκνυται· 

στ) επιπλέον της υπενθύµισης για την 
ύπαρξη µίας νοµικής εγγύησης 
συµµόρφωσης για τα εµπορεύµατα, την 
ύπαρξη εξυπηρέτησης µετά την πώληση 

και εµπορικών εγγυήσεων, όπου 

ενδείκνυται· 

 στα) την ύπαρξη κωδίκων δεοντολογίας 
και τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να 
αποκτηθούν, όπου έχει εφαρµογή·  

Τροπολογία 93 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) τη διάρκεια της σύµβασης, όπου 

ενδείκνυται, ή, εάν η σύµβαση είναι 

αορίστου χρόνου, τους όρους για τη λήξη 

της σύµβασης· 

ζ) τη διάρκεια της σύµβασης, όπου 
ενδείκνυται, ή, εάν η σύµβαση είναι 

αορίστου χρόνου ή αυτόµατης 
παράτασης, τους όρους για τη λήξη της 
σύµβασης· 

Τροπολογία 94 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

θ) την ύπαρξη και τους όρους καταθέσεων 

ή άλλων χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων 

που πρέπει να καταβληθούν ή να 

παρασχεθούν από τον καταναλωτή κατόπιν 

αιτήµατος του εµπόρου. 

θ) όπου έχει εφαρµογή, την ύπαρξη και 
τους όρους καταθέσεων ή άλλων 

χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων που 

πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν 

από τον καταναλωτή κατόπιν αιτήµατος 

του εµπόρου. 
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Τροπολογία 95 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχεία θ α, θ β και θ γ (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
θα) την εφαρµογή µέτρων τεχνικής 
προστασίας για ψηφιακά προϊόντα, όπου 
έχει εφαρµογή· 

 
θβ) τη διαλειτουργικότητα ψηφιακών 
προϊόντων µε µηχανικό εξοπλισµό και 
λογισµικό της οποίας ο έµπορος έχει 
γνώση ή της οποίας ευλόγως αναµένεται 
ότι είχε γνώση, συµπεριλαµβανοµένης 
τυχόν µη διαλειτουργικότητας, όπου έχει 
εφαρµογή· 

 
θγ) τη δυνατότητα προσφυγής σε 
εξωδικαστικό µηχανισµό παραπόνων και 
επανόρθωσης, στον οποία υπάγεται ο 
έµπορος, καθώς και τους τρόπους 
πρόσβασης σε αυτόν, όπου έχει 
εφαρµογή· 

Τροπολογία 96 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Η παράγραφος 1 δεν έχει εφαρµογή 
στις συµβάσεις προµήθειας 
εµπορευµάτων ή παροχής υπηρεσιών που 
περιλαµβάνουν τρέχουσες δοσοληψίες και 
βάσει των οποίων ο έµπορος οφείλει να 
παραδώσει το εµπόρευµα ή να παράσχει 
την υπηρεσία αµέσως µόλις συναφθεί η 
σύµβαση. 

Τροπολογία 97 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αποτελούν αναπόσπαστο 

3. Τα κράτη µέλη δύνανται να εγκρίνουν 
ή να διατηρούν συµπληρωµατικές 
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τµήµα της σύµβασης πώλησης ή παροχής 
υπηρεσιών. 

απαιτήσεις περί προ-συµβατικής 
ενηµέρωσης. 

Τροπολογία 98 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 
παράγραφος 2, 13 και 42, οι συνέπειες 
τυχόν παράβασης του άρθρου 5 

καθορίζονται σύµφωνα µε το εφαρµοστέο 

εθνικό δίκαιο. Τα κράτη µέλη προβλέπουν 

στην εθνική τους νοµοθεσία 

αποτελεσµατικά µέσα έννοµης προστασίας 

στο πλαίσιο του δικαίου των συµβάσεων 
για τυχόν παράβαση του άρθρου 5. 

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 13 και 

42, οι συνέπειες τυχόν παράβασης του 

άρθρου 5 καθορίζονται σύµφωνα µε το 

εφαρµοστέο εθνικό δίκαιο. Τα κράτη µέλη 

προβλέπουν στην εθνική τους νοµοθεσία 

αποτελεσµατικά και αναλογικά µέσα 
έννοµης προστασίας για τυχόν παράβαση 

του άρθρου 5. 

Τροπολογία 99 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 7 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 7 
Ειδικές απαιτήσεις ενηµέρωσης για 

µεσάζοντες 

∆ιαγράφεται 

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

 

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

 

3. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε 
δηµόσιους πλειστηριασµούς.  



 

 

 PE459.689/ 53 

 EL 

Τροπολογία 100 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 8 
Πεδίο εφαρµογής ∆ιαγράφεται 

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

 

Τροπολογία 101 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 9 Άρθρο 9 

Απαιτήσεις ενηµέρωσης για συµβάσεις εξ 
αποστάσεως και συµβάσεις εκτός 

εµπορικού καταστήµατος 

Προσυµβατικές απαιτήσεις ενηµέρωσης 
για συµβάσεις εξ αποστάσεως και 

συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος 

Όσον αφορά τις συµβάσεις εξ 
αποστάσεως ή τις συµβάσεις εκτός 
εµπορικού καταστήµατος, ο έµπορος 

παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες, οι 
οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα 
της σύµβασης: 

1. Εγκαίρως προτού ο καταναλωτής 
δεσµευθεί µε οποιαδήποτε εξ 
αποστάσεως ή εκτός εµπορικού 
καταστήµατος σύµβαση ή οποιαδήποτε 
αντίστοιχη προσφορά, ο έµπορος παρέχει 
στον καταναλωτή τις ακόλουθες 
πληροφορίες µε σαφή και κατανοητό 
τρόπο: 

α) τις πληροφορίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 5 και 7 και, κατά παρέκκλιση από 
το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ), τις 
ρυθµίσεις για την πληρωµή, την 
παράδοση και τις επιδόσεις σε όλες τις 
περιπτώσεις· 

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

β) όταν εφαρµόζεται το δικαίωµα 
υπαναχώρησης, τους όρους και τις 
διαδικασίες για την άσκηση του 
δικαιώµατος αυτού σύµφωνα µε το 
παράρτηµα Ι· 

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

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

γ) εάν διαφέρει από τη γεωγραφική του 
διεύθυνση, τη γεωγραφική διεύθυνση της 
εµπορικής έδρας του εµπόρου (και, όπου 
ενδείκνυται, τη διεύθυνση του εµπόρου 
για λογαριασµό του οποίου ενεργεί), όπου 
ο καταναλωτής µπορεί να απευθύνει 
τυχόν παράπονά του· 

γ) τη συνολική τιµή µετά φόρων ή, εάν 
λόγω της φύσεως του εµπορεύµατος ή 
της υπηρεσίας, η τιµή δεν µπορεί 
ευλόγως να καθοριστεί εκ των προτέρων, 
τον τρόπο µε τον οποίο αυτή υπολογίζεται 
και, όπου τούτο έχει εφαρµογή, κάθε 
πρόσθετη επιβάρυνση αποστολής, 
παράδοσης ή ταχυδροµείου και κάθε 
άλλη δαπάνη ή, όταν αυτές οι 
επιβαρύνσεις δεν µπορούν ευλόγως να 
υπολογιστούν εκ των προτέρων, την 
πληροφορία ότι µπορεί να απαιτηθεί η 
καταβολή τέτοιων πρόσθετων 
επιβαρύνσεων· σε περίπτωση σύµβασης 
αορίστου χρόνου, η συνολική τιµή 
σηµαίνει το συνολικό µηνιαίο κόστος· 

δ) την ύπαρξη κωδίκων δεοντολογίας και 
τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να 
αποκτηθούν, όπου ενδείκνυται· 

δ) τις διευθετήσεις πληρωµής, 
παράδοσης, παροχής, την προθεσµία 
εντός της οποίας ο έµπορος αναλαµβάνει 
να παραδώσει τα εµπορεύµατα ή να 
παράσχει την υπηρεσία, και την πολιτική 
που εφαρµόζει ο έµπορος για τη 
διεκπεραίωση παραπόνων· 

ε) τη δυνατότητα να προσφύγει σε φιλική 
διευθέτηση της διαφοράς, όπου 
ενδείκνυται· 

ε) όπου υπάρχει δικαίωµα 
υπαναχώρησης, τους όρους, την 
προθεσµία και τη διαδικασία άσκησης 
αυτού του δικαιώµατος, 
συµπεριλαµβανοµένης της ενδεχόµενης 
επιστροφής του εµπορεύµατος δαπάναις 
του καταναλωτή· προς το σκοπό αυτό, ο 
έµπορος δύναται να χρησιµοποιεί το 
υπόδειγµα οδηγιών περί υπαναχώρησης 
που παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι(Α) και 
το υπόδειγµα εντύπου υπαναχώρησης που 
παρατίθεται στο Παράρτηµα Ι(Β), ή 
οποιοδήποτε άλλο ευκρινώς διατυπωµένο 
κείµενο· εάν ο έµπορος ενηµερώσει τον 
καταναλωτή µέσω του υποδείγµατος 
οδηγιών περί υπαναχώρησης του 
Παραρτήµατος Ι(Α), θα θεωρείται ότι 
εξεπλήρωσε τις υποχρεώσεις ενηµέρωσης 
που ορίζει το παρόν άρθρο σε ό,τι αφορά 



 

 

 PE459.689/ 55 

 EL 

το δικαίωµα υπαναχώρησης· 

 εα) όπου δεν ισχύει δικαίωµα 
υπαναχώρησης κατά την έννοια του 
άρθρου 19, παράγραφος 1, την 
πληροφορία ότι ο καταναλωτής δεν 
µπορεί να ασκήσει το δικαίωµα 
υπαναχώρησης· 

στ) ότι η σύµβαση θα συναφθεί µε έµπορο 
και, συνεπώς, ότι ο καταναλωτής θα 
επωφεληθεί από την προστασία που 
παρέχεται από την παρούσα οδηγία. 

στ) επιπλέον της υπενθύµισης περί 
ύπαρξης νοµικής εγγύησης για τη 
συµµόρφωση των εµπορευµάτων, την 
υπενθύµιση περί ύπαρξης εξυπηρέτησης 
µετά την πώληση και, όπου τούτο έχει 
εφαρµογή, εµπορικών εγγυήσεων, µαζί µε 
τους σχετικούς όρους εφαρµογής· 

 στ α) την ύπαρξη κωδίκων δεοντολογίας 
και τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να 
αποκτηθούν αντίγραφά τους, όπου τούτο 
έχει εφαρµογή·  

 στ β) τη διάρκεια της σύµβασης, όπου 
τούτο έχει εφαρµογή ή, εάν η σύµβαση 
είναι αορίστου χρόνου ή αυτόµατης 
παράτασης, τους όρους για τη λήξη της· 

 στ γ) την ελάχιστη διάρκεια των 
υποχρεώσεων του καταναλωτή βάσει της 
σύµβασης, όπου τούτο έχει εφαρµογή· 

 στ δ) την ύπαρξη και τους όρους 
προκαταβολών ή άλλων 
χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων που 
πρέπει να καταβληθούν ή να 
παρασχεθούν από τον καταναλωτή 
κατόπιν αιτήµατος του εµπόρου· 

 στ ε) Την εφαρµογή τεχνικών µέτρων 
προστασίας για ψηφιακά προϊόντα, όπου 
τούτο έχει εφαρµογή· 

 στ στ) κάθε διαλειτουργικότητα 
ψηφιακού περιεχοµένου µε εξοπλισµό και 
λογισµικό της οποίας ο έµπορος έχει 
γνώση ή ευλόγως αναµένεται να έχει 
γνώση, συµπεριλαµβανοµένης κάθε µη 
διαλειτουργικότητας, όπου τούτο έχει 
εφαρµογή· 

 στ ζ) τη δυνατότητα προσφυγής σε 
εξωδικαστική διαδικασία παραπόνων και 
επανόρθωσης, στην οποία υπάγεται ο 
έµπορος, καθώς και τον τρόπο 
πρόσβασης σε αυτήν, όπου τούτο έχει 
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εφαρµογή. 

 2. Σε περίπτωση δηµόσιου 
πλειστηριασµού, οι πληροφορίες των 
στοιχείων β), βα) και γ) της παραγράφου 
1 µπορούν να αντικαθίστανται από 
αντίστοιχα στοιχεία του εκπλειστηριαστή. 

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

 4. Τα κράτη µέλη δεν πρέπει να επιβάλουν 
άλλες απαιτήσεις για το περιεχόµενο του 
υποδείγµατος οδηγιών περί 
υπαναχώρησης που παρατίθεται στο 
Παράρτηµα Ι(Α). 

 5. Για τις εξ αποστάσεως και τις εκτός 
εµπορικού καταστήµατος συναπτόµενες 
συµβάσεις που αφορούν υπηρεσίες 
µεταφοράς ή απαιτήσεις υγείας και 
ασφαλείας, τα κράτη µέλη δύνανται να 
εγκρίνουν ή να διατηρούν διατάξεις 
εθνικής νοµοθεσίας που προβλέπουν 
πρόσθετες υποχρεώσεις προσυµβατικής 
ενηµέρωσης, υπό τον όρο να είναι 
συµβατές µε τη Συνθήκη για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
να είναι κατάλληλες για τη σωστή 
ενηµέρωση του καταναλωτή. 

 6. Τα κράτη µέλη µπορούν να εγκρίνουν ή 
να διατηρούν πρόσθετες υποχρεώσεις 
προσυµβατικής ενηµέρωσης για όλες τις 
εξ αποστάσεως και τις εκτός εµπορικού 
καταστήµατος συναπτόµενες συµβάσεις 
παροχής υπηρεσιών για τις οποίες, 
δυνάµει του άρθρου 22, παράγραφος 5 
της οδηγίας 2006/123/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 12ης ∆εκεµβρίου 2006 
σχετικά µε υπηρεσίες στην εσωτερική 
αγορά1 , τα κράτη µέλη επιβάλλουν 
πρόσθετες υποχρεώσεις παροχής 
πληροφοριών όταν πρόκειται για 
παρόχους οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι 
στο έδαφός τους. 

 7. Το άρθρο 5 δεν επηρεάζει την 
εφαρµογή της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες νοµικές 
πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εµπορίου, στην εσωτερική αγορά2. 

 8. Ως προς την απόδειξη της εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων ενηµέρωσης που 
ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο, το βάρος 
της απόδειξης φέρει ο έµπορος. 

 
____________________ 

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

Τροπολογία 102 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τυπικές απαιτήσεις για συµβάσεις εκτός 

εµπορικού καταστήµατος 

Τυπικές απαιτήσεις προσυµβατικής 
ενηµέρωσης για συµβάσεις εκτός 
εµπορικού καταστήµατος 

Τροπολογία 103 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όσον αφορά τις συµβάσεις εκτός 

εµπορικού καταστήµατος, οι πληροφορίες 

που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρέχονται 

στο έντυπο παραγγελίας σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα και είναι 

ευανάγνωστες. Το έντυπο παραγγελίας 
περιλαµβάνει το τυποποιηµένο έντυπο 
υπαναχώρησης που ορίζεται στο 
παράρτηµα I(B). 

1. Όσον αφορά τις συµβάσεις εκτός 

εµπορικού καταστήµατος, οι πληροφορίες 

που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρέχονται 

στον καταναλωτή γραµµένες πάνω σε 
σταθερό εναπόθεµα, εφόσον τούτο 
θεωρηθεί σκόπιµο λόγω της φύσης της 
σύµβασης, σε απλή, κατανοητή γλώσσα 
και είναι ευανάγνωστες. Ο καταναλωτής 
δύναται σε κάθε περίπτωση να ζητήσει 
να του δοθούν οι πληροφορίες σε χαρτί. 

Τροπολογία 104 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Μια σύµβαση εκτός εµπορικού 2. Μια σύµβαση εκτός εµπορικού 
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καταστήµατος είναι έγκυρη, µόνον εάν ο 
καταναλωτής υπογράψει έντυπο 

παραγγελίας και, στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες το έντυπο παραγγελίας δεν 
είναι σε χαρτί, λαµβάνει αντίτυπο του 
εντύπου παραγγελίας σε άλλο σταθερό 
εναπόθεµα. 

καταστήµατος καθίσταται έγκυρη, µόνον 
εάν ο καταναλωτής έχει υπογράψει έντυπο 
παραγγελίας. 

Τροπολογία 105 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν καµία 

τυπική απαίτηση πέραν εκείνων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2. 

3. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν καµία 

περαιτέρω τυπική απαίτηση 
προσυµβατικής ενηµέρωσης για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
ενηµέρωσης που ορίζονται στο άρθρο 
9(1). 

Τροπολογία 106 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – τίτλος  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τυπικές απαιτήσεις για συµβάσεις εξ 
αποστάσεως 

Προσυµβατικές τυπικές απαιτήσεις 
ενηµέρωσης για συµβάσεις εξ αποστάσεως 

Τροπολογία 107 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όσον αφορά τις εξ αποστάσεως 

συµβάσεις, οι πληροφορίες που 

προβλέπονται στο άρθρο 9 στοιχείο α) 
δίνονται ή καθίστανται διαθέσιµες στον 

καταναλωτή πριν από τη σύναψη της 
σύµβασης σε απλή και κατανοητή γλώσσα 
και κατά τρόπο που να είναι 
ευανάγνωστες καθώς και µε τρόπο 
κατάλληλο για το µέσο της επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως που χρησιµοποιείται. 

1. Όσον αφορά τις εξ αποστάσεως 

συµβάσεις, οι πληροφορίες που 

προβλέπονται στο άρθρο 9 δίνονται ή 

καθίστανται διαθέσιµες στον καταναλωτή 

επί σταθερού εναποθέµατος σε απλή και 
κατανοητή γλώσσα και είναι 

ευανάγνωστες, µε τρόπο κατάλληλο για το 
µέσο της επικοινωνίας εξ αποστάσεως που 

χρησιµοποιείται. 
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 1α. Εάν µια εξ αποστάσεως συναπτόµενη 
σύµβαση παροχής υπηρεσιών θέτει στον 
καταναλωτή υποχρέωση να κάνει µια 
πληρωµή, ο καταναλωτής δεσµεύεται 
από την εν λόγω σύµβαση µόνον εφόσον: 

 α) ο έµπορος έχει επισηµάνει στον 
καταναλωτή µε σαφή και ευδιάκριτο 
τρόπο τη συνολική τιµή, 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
σχετικών συνιστωσών του κόστους, και 

 β) για συµβάσεις που συνάπτονται στο 
∆ιαδίκτυο, ο έµπορος έχει διαµορφώσει 
την ιστοσελίδα του κατά τρόπο που να 
είναι δυνατή η πραγµατοποίηση 
δεσµευτικής παραγγελίας µόνο αφού ο 
καταναλωτής επιβεβαιώσει ότι ανέγνωσε 
και κατανόησε τις πληροφορίες που 
προβλέπονται στο ανωτέρω στοιχείο α)· ή 

 γ) για συµβάσεις συναπτόµενες 
τηλεφωνικώς, ο έµπορος έχει στείλει στον 
καταναλωτή επιβεβαίωση της προσφοράς 
του επί σταθερού εναποθέµατος και ο 
καταναλωτής έχει επιβεβαιώσει τη 
σύναψη της σύµβασης επί σταθερού 
εναποθέµατος. 

Τροπολογία  108 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν ο έµπορος προβεί σε τηλεφωνική 

κλήση προς τον καταναλωτή µε σκοπό τη 

σύναψη εξ αποστάσεως σύµβασης, πρέπει 

να δηλώσει την ταυτότητά του και την 

εµπορική φύση της επικοινωνίας στην 

αρχή της συνοµιλίας µε τον καταναλωτή. 

2. Εάν ο έµπορος ή κάποιος µεσάζων που 
ενεργεί εξ ονόµατος του εµπόρου προβεί 
σε τηλεφωνική κλήση προς τον 

καταναλωτή µε σκοπό τη σύναψη εξ 

αποστάσεως σύµβασης, πρέπει να δηλώσει 

την ταυτότητά του και την εµπορική φύση 

της επικοινωνίας στην αρχή της συνοµιλίας 

µε τον καταναλωτή. 

 2a. Οι δικτυακοί τόποι ηλεκτρονικού 
εµπορίου υποχρεούνται να αναφέρουν 
ευκρινώς και ευανάγνωστα, ήδη από την 
αρχική τους σελίδα, εάν και κατά πόσον, 
για την παράδοση στο έδαφος ορισµένων 
κρατών µελών, υπάρχουν οιασδήποτε 
φύσεως περιορισµοί, 
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συµπεριλαµβανοµένου και σε ό,τι αφορά 
τους τρόπους πληρωµής. 

Τροπολογία  109 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εάν η σύµβαση συνάπτεται µε µέσο το 

οποίο παρέχει περιορισµένο χώρο ή χρόνο 

για την απεικόνιση των πληροφοριών, ο 

έµπορος παρέχει τουλάχιστον τις 

πληροφορίες σχετικά µε τα κύρια 

χαρακτηριστικά του προϊόντος και τη 
συνολική τιµή όπως αναφέρεται στα 
άρθρα 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) 
σχετικά µε το εν λόγω συγκεκριµένο µέσο 
πριν από τη σύναψη αυτής της σύµβασης. 
Οι λοιπές πληροφορίες που αναφέρονται 
στα άρθρα 5 και 7 παρέχονται από τον 
έµπορο στον καταναλωτή κατά κατάλληλο 

τρόπο σύµφωνα µε την παράγραφο 1. 

3. Εάν η σύµβαση συνάπτεται µε µέσο το 

οποίο παρέχει περιορισµένο χώρο ή χρόνο 

για την απεικόνιση των πληροφοριών, ο 

έµπορος παρέχει τουλάχιστον, σε αυτό το 
συγκεκριµένο µέσον πριν από τη σύναψη 
αυτής της σύµβασης, τις προσυµβατικές 
πληροφορίες σχετικά µε τα κύρια 

χαρακτηριστικά του εµπορεύµατος ή της 
υπηρεσίας, τη συνολική τιµή, τη διάρκεια 
της σύµβασης και, εάν η σύµβαση είναι 
αορίστου χρόνου, τις προϋποθέσεις για 
την καταγγελία της που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), γ), 
ε) και ζ). Οι λοιπές πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παρέχονται από 
τον έµπορο στον καταναλωτή κατά 

κατάλληλο τρόπο σύµφωνα µε την 

παράγραφο 1. 

Τροπολογία  110 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 4  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 
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Τροπολογία  111 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 11 – παράγραφος 5  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν καµία 
τυπική απαίτηση πέραν εκείνων που 
προβλέπονται στις παραγράφους 1 έως 4. 

4. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν καµία 
περαιτέρω τυπική απαίτηση 
προσυµβατικής ενηµέρωσης για την 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
ενηµέρωσης που ορίζονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1. 

Τροπολογία  112 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1a. Σε περίπτωση εξ αποστάσεως ή εκτός 
εµπορικού καταστήµατος συναπτόµενης 
σύµβασης, η προβλεπόµενη στην 
παράγραφο 1 προθεσµία υπαναχώρησης 
αρχίζει από την ηµέρα σύναψης της 
σύµβασης ή από την ηµέρα κατά την 
οποία ο καταναλωτής λαµβάνει 
αντίγραφο του υπογεγραµµένου εγγράφου 
της σύµβασης σε σταθερό εναπόθεµα, εάν 
τούτο δε συµβεί την ηµέρα σύναψης της 
σύµβασης. 

Τροπολογία 113 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Στην περίπτωση σύµβασης εκτός 
εµπορικού καταστήµατος, η προθεσµία 

υπαναχώρησης αρχίζει από την ηµέρα 

κατά την οποία ο καταναλωτής υπογράφει 
το έντυπο παραγγελίας ή, σε περιπτώσεις 
όπου το έγγραφο παραγγελίας δεν είναι σε 
χαρτί, όταν ο καταναλωτής λαµβάνει το 
αντίγραφο του εντύπου παραγγελίας σε 
σταθερό εναπόθεµα.  

2. Παρά την παράγραφο 1, σε περίπτωση 
σύµβασης εξ αποστάσεως ή σύµβασης 
εκτός εµπορικού καταστήµατος για την 
προµήθεια εµπορευµάτων, η προθεσµία 
υπαναχώρησης αρχίζει από την ηµέρα 

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

α) σε περίπτωση πολλών εµπορευµάτων 
που παραγγέλθηκαν από τον καταναλωτή 
µε µια παραγγελία και παραδίδονται 
χωριστά, του τελευταίου παραδοθέντος 
εµπορεύµατος· 

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

β) σε περίπτωση εµπορεύµατος 
αποτελούµενου από πολλές παρτίδες ή 
τεµάχια, της τελευταίας παρτίδας ή του 
τελευταίου τεµαχίου· 

 γ) σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης 
παράδοσης εµπορευµάτων του ιδίου 
είδους εντός καθορισµένου χρονικού 
διαστήµατος, του τελευταίου 
παραδοθέντος εµπορεύµατος. 

Τροπολογία 114 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η προθεσµία που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ικανοποιείται, εάν η 

ανακοίνωση σχετικά µε την άσκηση του 

δικαιώµατος υπαναχώρησης αποστέλλεται 

από τον καταναλωτή πριν από το τέλος της 

εν λόγω προθεσµίας. 

3. Η περίοδος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 ικανοποιείται, εάν η 

ανακοίνωση σχετικά µε την άσκηση του 

δικαιώµατος υπαναχώρησης αποστέλλεται 

από τον καταναλωτή πριν από το τέλος της 

εν λόγω περιόδου. 

Τροπολογία  115 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 4  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν στα 

συµβαλλόµενα µέρη να εκτελέσουν τις 

υποχρεώσεις του βάσει της σύµβασης 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 

υπαναχώρησης. 

4. Τα κράτη µέλη δεν απαγορεύουν στα 

συµβαλλόµενα µέρη να εκτελέσουν τις 

συµβατικές υποχρεώσεις τους κατά τη 
διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης. 

Εντούτοις, σε περίπτωση σύµβασης 
συναπτόµενης εκτός εµπορικού 
καταστήµατος, τα κράτη µέλη δύνανται 
να διατηρήσουν την υφιστάµενη εθνική 
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νοµοθεσία που απαγορεύει στον έµπορο 
να συλλέγει πληρωµές για ένα 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µετά τη 
σύναψη της σύµβασης. 

Τροπολογία 116 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 13  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ο έµπορος δεν έχει παράσχει στον 

καταναλωτή τις πληροφορίες σχετικά µε το 

δικαίωµα υπαναχώρησης κατά παράβαση 

των άρθρων 9 στοιχείο β), 10 
παράγραφος 1 και 11 παράγραφος 4, η 
προθεσµία υπαναχώρησης λήγει τρεις 
µήνες αφότου ο έµπορος έχει πλήρως 
εκτελέσει τις λοιπές συµβατικές 
υποχρεώσεις του. 

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

δικαίωµα υπαναχώρησης κατά παράβαση 

του άρθρου 9 παράγραφος 1, στοιχείο ε), η 
προθεσµία υπαναχώρησης λήγει ένα έτος 
µετά το τέλος της αρχικής προθεσµίας 
υπαναχώρησης, όπως αυτή 
προσδιορίζεται βάσει του άρθρου 12, 
παράγραφοι 1α και 2. 

 2. Εντούτοις, τα κράτη µέλη δύνανται να 
διατηρήσουν την υφιστάµενη εθνική 
νοµοθεσία που προβλέπει µεγαλύτερη 
προθεσµία υπαναχώρησης. 

Τροπολογία 117 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο καταναλωτής ενηµερώνει τον έµπορο 

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

1. Ο καταναλωτής ενηµερώνει τον έµπορο 

πριν από τη λήξη της προθεσµίας 
υπαναχώρησης για την απόφασή του να 
υπαναχωρήσει. Προς το σκοπό αυτό, ο 
καταναλωτής δύναται ένα εκ των δυο: 

 α) να χρησιµοποιήσει το υπόδειγµα 
εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται 
στο Παράρτηµα I(B) ή να κάνει 
οποιαδήποτε άλλη σαφώς διατυπωµένη 
δήλωση επί σταθερού εναποθέµατος· ή  

 β) να επιστρέψει στον έµπορο τα 
εµπορεύµατα, συνοδευόµενα από σαφώς 
διατυπωµένη δήλωση του καταναλωτή µε 
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την οποία αυτός εκφράζει την απόφασή 
του να υπαναχωρήσει. 

Τα κράτη µέλη δεν προβλέπουν τυχόν 

άλλες τυπικές απαιτήσεις που να είναι 

εφαρµοστέες στο εν λόγω τυποποιηµένο 
έντυπο υπαναχώρησης. 

Τα κράτη µέλη δεν προβλέπουν τυχόν 

άλλες τυπικές απαιτήσεις από εκείνες που 
ορίζονται στο Παράρτηµα Ι(Β) που να 
είναι εφαρµοστέες στο έντυπο 

υπαναχώρησης. 

Τροπολογία 118 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όσον αφορά συµβάσεις εξ αποστάσεως 
που συνάπτονται στο διαδίκτυο, ο 
έµπορος µπορεί, επιπλέον των 

δυνατοτήτων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, να παράσχει την επιλογή 

στον καταναλωτή να συµπληρώσει και να 

υποβάλει ηλεκτρονικά το τυποποιηµένο 
έντυπο υπαναχώρησης που βρίσκεται στο 
δικτυακό τόπο του εµπόρου. Στην 
περίπτωση αυτή, ο έµπορος κοινοποιεί 
στον καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής 

αυτής της υπαναχώρησης µε ηλεκτρονικό 
µήνυµα αµελλητί. 

2. Ο έµπορος µπορεί, επιπλέον των 

δυνατοτήτων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, να παράσχει την επιλογή 

στον καταναλωτή να συµπληρώσει και να 

υποβάλει είτε το υπόδειγµα εντύπου 
υπαναχώρησης που παρατίθεται στο 
Παράρτηµα Ι(Β) είτε οποιαδήποτε άλλη 
σαφώς διατυπωµένη δήλωση που 
βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του εµπόρου. 

Ο έµπορος µπορεί επίσης να προσφέρει 
στον καταναλωτή την εναλλακτική 
δυνατότητα να υπαναχωρήσει 
τηλεφωνικώς από τη σύµβαση. Σε αυτές 
τις περιπτώσεις, ο έµπορος κοινοποιεί 
στον καταναλωτή επιβεβαίωση παραλαβής 

αυτής της υπαναχώρησης επί σταθερού 
εναποθέµατος αµελλητί.  

Τροπολογία 119 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 15 – στοιχεία α και β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) να εκτελέσουν την εξ αποστάσεως 

σύµβαση ή τη σύµβαση εκτός εµπορικού 

καταστήµατος ή 

α) να εκτελέσουν την εξ αποστάσεως 

σύµβαση ή τη σύµβαση εκτός εµπορικού 

καταστήµατος ή 

β) να συνάψουν σύµβαση εκτός εµπορικού 

καταστήµατος σε περιπτώσεις που 

υποβλήθηκε προσφορά από τον 

καταναλωτή. 

β) να συνάψουν σύµβαση εξ αποστάσεως 
ή σύµβαση εκτός εµπορικού καταστήµατος 
σε περιπτώσεις που υποβλήθηκε προσφορά 

από τον καταναλωτή. 
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Τροπολογία 120 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο έµπορος επιστρέφει κάθε πληρωµή 

που έλαβε από τον καταναλωτή εντός 

τριάντα ηµερών από την ηµέρα κατά την 
οποία λαµβάνει την ανακοίνωση της 
υπαναχώρησης. 

1. Ο έµπορος επιστρέφει κάθε πληρωµή 

που έλαβε από τον καταναλωτή, 
συµπεριλαµβανοµένων, όπου τούτο έχει 
εφαρµογή, των δαπανών παράδοσης, 
χωρίς περιττές καθυστερήσεις και 
οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων 
ηµερών από την ηµέρα κατά την οποία 

ενηµερώθηκε για την απόφαση του 
καταναλωτή να υπαναχωρήσει δυνάµει 
του άρθρου 14. Ο έµπορος δύναται να 
διενεργήσει αυτή την επιστροφή 
χρηµάτων µε οποιοδήποτε µέσον 
πληρωµής που είναι νόµιµο στη χώρα 
όπου ο καταναλωτής θα τα λάβει και υπό 
τον όρο ότι ο καταναλωτής δεν θα 
υποβληθεί σε οποιαδήποτε δαπάνη ως 
αποτέλεσµα της επιστροφής χρηµάτων. 

Τροπολογία  121 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, ο έµπορος δεν απαιτείται να επιστρέψει 
πρόσθετες δαπάνες παράδοσης εάν ο 
καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο 
παράδοσης άλλο από τον συνηθισµένο. 

Τροπολογία 122 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όσον αφορά τις συµβάσεις πώλησης για 
τις οποίες η κατοχή των εµπορευµάτων 
έχει µεταβιβαστεί στον καταναλωτή ή, 

1. Όσον αφορά τις εξ αποστάσεως ή τις 
εκτός εµπορικού καταστήµατος 
συναπτόµενες συµβάσεις προµήθειας 
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κατόπιν αιτήµατός του, σε τρίτο µέρος 
πριν από τη λήξη της περιόδου 
υπαναχώρησης ο καταναλωτής επιστρέφει 
τα εµπορεύµατα ή τα µεταβιβάζει στον 

έµπορο ή σε άτοµο εξουσιοδοτηµένο από 

τον έµπορο να τα παραλάβει εντός 

δεκατεσσάρων ηµερών από την ηµέρα 

κατά την οποία ανακοινώνει την 
υπαναχώρησή του στον έµπορο, εκτός και 
αν ο έµπορος έχει προσφερθεί να 

παραλάβει τα εµπορεύµατα ο ίδιος. 

εµπορευµάτων, ο καταναλωτής επιστρέφει 
τα εµπορεύµατα ή τα µεταβιβάζει στον 

έµπορο ή σε άτοµο εξουσιοδοτηµένο από 

τον έµπορο να τα παραλάβει, χωρίς 
περιττές καθυστερήσεις και οπωσδήποτε 
εντός δεκατεσσάρων ηµερών από την 

ηµέρα κατά την οποία ανακοινώνει στον 

έµπορο την απόφασή του να 
υπαναχωρήσει δυνάµει του άρθρου 14, 
εκτός και αν ο έµπορος έχει προσφερθεί να 

παραλάβει τα εµπορεύµατα ο ίδιος. 

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται µόνο µε το 

άµεσο κόστος επιστροφής των 

εµπορευµάτων, εκτός εάν ο έµπορος έχει 
συµφωνήσει να επιβαρυνθεί ο ίδιος µε το 
εν λόγω κόστος. 

Ο καταναλωτής επιβαρύνεται µόνο µε το 

άµεσο κόστος επιστροφής των 

εµπορευµάτων. ∆εν επιβαρύνεται µε τις 
δαπάνες αυτές εάν ο έµπορος έχει 
συµφωνήσει στη σύµβαση να επιβαρυνθεί 
ο ίδιος µε αυτές ή εάν η τιµή των 
επιστρεφόµενων εµπορευµάτων 
υπερβαίνει τα 40 ευρώ. 

Τροπολογία 123 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν 

µείωση της αξίας των εµπορευµάτων ως 

αποτέλεσµα της διακίνησης πλην εκείνης 

που είναι αναγκαία για την αναγνώριση 
της φύσης και της λειτουργίας των 

εµπορευµάτων. ∆εν ευθύνεται για τη 
µείωση της αξίας όταν ο έµπορος δεν έχει 

παράσχει κοινοποίηση του δικαιώµατος 

υπαναχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 9 

στοιχείο β). Όσον αφορά τις συµβάσεις 
παροχής υπηρεσιών που υπόκεινται στο 
δικαίωµα υπαναχώρησης, ο 
καταναλωτής δεν επιβαρύνεται µε το 
κόστος για τις υπηρεσίες που 
εκτελέστηκαν, εν µέρει ή εν όλω, κατά τη 
διάρκεια της περιόδου υπαναχώρησης. 

2. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν 

µείωση της αξίας των εµπορευµάτων ως 

αποτέλεσµα της διακίνησης πλην εκείνης 

που είναι αναγκαία για την διαπίστωση 
της φύσης, των ιδιοτήτων και της 
λειτουργίας των εµπορευµάτων. Ο 
καταναλωτής δεν ευθύνεται σε καµία 
περίπτωση για οποιαδήποτε µείωση της 
αξίας των εµπορευµάτων όταν ο έµπορος 
δεν έχει παράσχει κοινοποίηση του 

δικαιώµατος υπαναχώρησης σύµφωνα µε 

το άρθρο 9 παράγραφος 1, στοιχείο ε). 

 2a. Εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν 
άρθρο, ο καταναλωτής δεν φέρει ευθύνη 
λόγω της ασκήσεως εκ µέρους του τού 
δικαιώµατος της υπαναχώρησης. 
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Τροπολογία 124 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – τίτλος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Συνέπειες της άσκησης του δικαιώµατος 

υπαναχώρησης σε δευτερεύουσες 
συµβάσεις 

Συνέπειες της άσκησης του δικαιώµατος 

υπαναχώρησης σε συνδεδεµένες 
συµβάσεις 

Τροπολογία 125 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της 

οδηγίας 2008/48/ΕΚ, εάν ο καταναλωτής 

ασκήσει το δικαίωµά του υπαναχώρησης 

από εξ αποστάσεως σύµβαση ή σύµβαση 

εκτός εµπορικού καταστήµατος σύµφωνα 

µε τα άρθρα 12 έως 17, τυχόν 

δευτερεύουσες συµβάσεις λήγουν 
αυτοµάτως χωρίς κανένα κόστος για τον 

καταναλωτή. 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 της 

οδηγίας 2008/48/ΕΚ, εάν ο καταναλωτής 

ασκήσει το δικαίωµά του υπαναχώρησης 

από εξ αποστάσεως σύµβαση ή σύµβαση 

εκτός εµπορικού καταστήµατος σύµφωνα 

µε τα άρθρα 12 έως 17, τυχόν 

συνδεδεµένες συµβάσεις λήγουν 
αυτοµάτως χωρίς κανένα κόστος για τον 

καταναλωτή που δεν προβλέπεται στην 
παρούσα οδηγία. 

Τροπολογία 126 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Αναφορικά µε τις εξ αποστάσεως 

συµβάσεις, το δικαίωµα υπαναχώρησης 

δεν εφαρµόζεται όσον αφορά τα 

ακόλουθα: 

1. Αναφορικά µε τις εξ αποστάσεως και 
τις εκτός εµπορικού καταστήµατος 
συναπτόµενες συµβάσεις, το δικαίωµα 
υπαναχώρησης δεν εφαρµόζεται όσον 

αφορά τα ακόλουθα: 

Τροπολογία 127 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση των α) παροχή υπηρεσιών η εκτέλεση των 
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οποίων έχει αρχίσει, µε την προηγούµενη 

ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή, πριν 

από το τέλος της δεκατετραήµερης 

περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 12· 

οποίων έχει αρχίσει, µε την προηγούµενη 

ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή επί 
σταθερού εναποθέµατος, πριν από το 
τέλος της δεκατετραήµερης περιόδου που 

αναφέρεται στο άρθρο 12· στην 
περίπτωση αυτή, η συγκατάθεση πρέπει 
να αφορά και την παραίτηση του 
καταναλωτή από το δικαίωµα 
υπαναχώρησης· 

Τροπολογία  128 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο β  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) προµήθεια των εµπορευµάτων ή παροχή 

των υπηρεσιών η τιµή των οποίων 

εξαρτάται από διακυµάνσεις της 

χρηµαταγοράς τις οποίες δεν είναι 
δυνατόν να ελέγξει ο έµπορος· 

β) προµήθεια ή παράδοση των 

εµπορευµάτων ή παροχή των υπηρεσιών η 

τιµή των οποίων εξαρτάται από 

διακυµάνσεις της αγοράς, τις οποίες δεν 
είναι δυνατόν να ελέγξει ο έµπορος και 
µπορεί να συµβούν µέσα στην προθεσµία 
υπαναχώρησης· 

Τροπολογία  129 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) προµήθεια εµπορευµάτων που 

κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς 

εξατοµικευµένων, ή τα οποία µπορούν να 
αλλοιωθούν ή λήγουν σύντοµα· 

γ) προµήθεια εµπορευµάτων ή παροχή 
υπηρεσιών που αντιστοίχως 
κατασκευάζονται ή διαµορφώνονται 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του 

καταναλωτή ή που είναι σαφώς 
εξατοµικευµένα, απαιτώντας από τον 
έµπορο ατοµικές διευθετήσεις τις οποίες 
δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει για άλλο 
σκοπό, ή τα οποία µπορούν να αλλοιωθούν 
ή λήγουν σύντοµα· 
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Τροπολογία 130 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

δ) προµήθεια  

- τροφίµων· 

- ποτών· 

- φαρµακευτικών προϊόντων, ή  

- άλλων ευαίσθητων από υγειονοµική 
άποψη εµπορευµάτων των οποίων η 
συσκευασία ή το σφράγισµα έχει ήδη 
ανοιχθεί από τον καταναλωτή ο οποίος 
είχε ενηµερωθεί σχετικά µε τον 
αποκλεισµό του δικαιώµατος 
υπαναχώρησης· 

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

 δβ) συµβάσεις για τις οποίες ο 
καταναλωτής έχει συγκεκριµένα ζητήσει 
από τον έµπορο να τον επισκεφτεί στην 
κατοικία του για να εκτελέσει 
επιδιόρθωση ή εργασίες συντήρησης· εάν, 
στην περίπτωση αυτή, ο έµπορος παρέχει 
υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που 
ζητήθηκαν συγκεκριµένα από τον 
καταναλωτή ή εµπορεύµατα διαφορετικά 
από τα ανταλλακτικά που 
χρησιµοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά 
την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή 
κατά την επιδιόρθωση, το δικαίωµα 
υπαναχώρησης εφαρµόζεται στις εν λόγω 
πρόσθετες υπηρεσίες ή εµπορεύµατα. 
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Τροπολογία 131 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) προµήθεια οπτικοακουστικών 

εγγραφών, δίσκων και λογισµικού που 

έχουν αποσφραγιστεί από τον καταναλωτή· 

ε) προµήθεια σφραγισµένων 
οπτικοακουστικών εγγραφών, δίσκων και 

λογισµικού που έχουν αποσφραγιστεί από 

τον καταναλωτή· 

Τροπολογία  132 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) προµήθεια εφηµερίδων και παντός 

είδους περιοδικών· 

στ) προµήθεια εφηµερίδων και παντός 

είδους περιοδικών, εξαιρουµένων των 
συνδροµητικών συµβάσεων για την 
προµήθεια αυτών των εντύπων· 

Τροπολογία  133 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) υπηρεσίες στοιχηµάτων και λαχείων· ∆ιαγράφεται 

Τροπολογία 134 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 – στοιχείο η 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) συµβάσεις που συνήφθησαν σε 

πλειστηριασµό. 

η) συµβάσεις που συνάφθηκαν σε δηµόσιο 
πλειστηριασµό. 

 ηα) προµήθεια ψηφιακού περιεχοµένου 
αφ ης στιγµής ο καταναλωτής ξεκινήσει 
το «κατέβασµά» του. 
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Τροπολογία 135 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

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

 

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

 

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

Τροπολογία 136 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 19 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Ο έµπορος και ο καταναλωτής µπορεί 
να συµφωνήσουν να µην εφαρµόσουν την 
παράγραφο 1. 

Τροπολογία  137 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 20  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 20 
Εξαιρούµενες συµβάσεις εξ αποστάσεως 

και συµβάσεις εκτός εµπορικού 
καταστήµατος 

∆ιαγράφεται 

1. Τα άρθρα 8 έως 19 δεν εφαρµόζονται 
σε εξ αποστάσεως συµβάσεις ή 
συµβάσεις εκτός εµπορικού 
καταστήµατος. 

 

α) για την πώληση ακίνητης περιουσίας ή 
συνδεόµενες µε άλλα δικαιώµατα 
ακίνητης περιουσίας, πλην συµβάσεων 
ενοικίασης και εργασιών σχετικά µε την 
ακίνητη περιουσία· 

 

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

 

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

 

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

 

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

α) ασφάλειες·  

β) χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες η τιµή 
των οποίων εξαρτάται από διακυµάνσεις 
της χρηµαταγοράς τις οποίες δεν είναι 
δυνατόν να ελέγξει ο έµπορος, οι οποίες 
µπορούν να συµβούν κατά τη διάρκεια 
της περιόδου υπαναχώρησης, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2002/65/ΕΚ1 και 

 

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

 

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

 

Τροπολογία 138 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 21 
Πεδίο εφαρµογής ∆ιαγράφεται 

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

 

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

 

3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται 
στα ανταλλακτικά που αντικαθίστανται 
από τον έµπορο όταν έχει αποκαταστήσει 
την έλλειψη συµµόρφωσης των 
εµπορευµάτων µε επισκευή βάσει του 
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άρθρου 26. 

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

 

Τροπολογία  139 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Εκτός εάν τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν 
αποφασίσει διαφορετικά, ο έµπορος 
παραδίδει τα εµπορεύµατα µε τη 

µεταβίβαση της κατοχής των 

εµπορευµάτων στον καταναλωτή ή σε 

τρίτο µέρος, διαφορετικό από το 

µεταφορέα, το οποίο υποδεικνύεται από 
τον καταναλωτή, εντός τριάντα ηµερών το 
αργότερο από την ηµέρα της σύναψης της 
σύµβασης. 

1. Εάν τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχουν 
συµφωνήσει για το χρόνο παράδοσης, ο 
έµπορος παραδίδει τα εµπορεύµατα µε τη 

µεταβίβαση της κατοχής των 

εµπορευµάτων στον καταναλωτή ή σε 

τρίτο µέρος, υποδειχθέν από τον 
καταναλωτή και διαφορετικό από το 
µεταφορέα, το ενωρίτερο δυνατόν και 
οπωσδήποτε εντός τριάντα ηµερών από 
την ηµέρα της σύναψης της σύµβασης. 

Τροπολογία 140 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 – παράγραφος 2 

  

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν ο έµπορος δεν ικανοποιεί τις 

υποχρεώσεις του για την παράδοση, ο 

καταναλωτής δικαιούται την επιστροφή 

τυχόν ποσών που πληρώθηκαν εντός επτά 

ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης 

που προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

2. Όταν ο έµπορος δεν ικανοποιεί τις 

υποχρεώσεις του για την παράδοση των 
εµπορευµάτων εντός της προθεσµίας που 
συµφωνήθηκε µε τον καταναλωτή, ή σε 
συµφωνία µε την παράγραφο 1, ο 
καταναλωτής δικαιούται να καταγγείλει τη 
σύµβαση, εκτός κι αν τα εµπορεύµατα 
παραδοθούν εντός µιας νέας προθεσµίας 
που θα καθοριστεί από τον καταναλωτή 
και δεν θα υπερβαίνει τις επτά ηµέρες. 
Προς το σκοπό αυτό, ο καταναλωτής 
αποστέλλει έγγραφη προηγούµενη 
κοινοποίηση στον έµπορο διευκρινίζοντας 
τη νέα προθεσµία παράδοσης και 
δηλώνοντας την πρόθεσή του να 
καταγγείλει τη σύµβαση σε περίπτωση µη 
παράδοσης των εµπορευµάτων εντός της 
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νέας προθεσµίας. Εάν, µε την εκπνοή της 
νέας προθεσµίας, δεν έχει γίνει καµία 
ενέργεια, ο καταναλωτής θεωρείται ότι 
υπαναχώρησε από τη σύµβαση.  

 
Παρά το πρώτο εδάφιο, ο καταναλωτής 
δικαιούται να καταγγείλει τη σύµβαση µε 
άµεση ισχύ εάν ο έµπορος σιωπηρώς ή 
ρητώς έχει αρνηθεί να παραδώσει τα 
εµπορεύµατα ή εάν η συµµόρφωση προς 
τον συµφωνηµένο χρόνο παράδοσης 
θεωρείται ως βασικό στοιχείο της 
σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των 
περιστάσεων υπό τις οποίες είχε συναφθεί 
η σύµβαση. 

 2a. Μόλις καταγγελθεί η σύµβαση, ο 
έµπορος επιστρέφει αµέσως και 
οπωσδήποτε εντός επτά ηµερών από την 
καταγγελία, κάθε ποσόν που είχε 
καταβληθεί βάσει της σύµβασης.  

 2β. Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωµα 
του καταναλωτή να απαιτήσει 
αποζηµίωση.  

Τροπολογία  141 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 22α 
∆ικαίωµα παράδοσης εµπορευµάτων ή 
παροχής υπηρεσιών σε άλλο κράτος 

µέλος 

 Σε περίπτωση σύµβασης συναπτόµενης 
εξ αποστάσεως, ο καταναλωτής 
δικαιούται να ζητήσει από τον έµπορο 
την παράδοση του εµπορεύµατος ή την 
παροχή της υπηρεσίας σε άλλο κράτος 
µέλος. Ο έµπορος ικανοποιεί το αίτηµα 
του καταναλωτή εάν τούτο είναι τεχνικώς 
εφικτό και εάν ο καταναλωτής συµφωνεί 
να επιβαρυνθεί µε όλες τις σχετικές 
δαπάνες. Σε κάθε περίπτωση, ο έµπορος 
δηλώνει εκ των προτέρων αυτές τις 
δαπάνες. 
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Τροπολογία  142 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 22 β (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 22β 
Τρόπος πληρωµής 

 1. Ο έµπορος και ο καταναλωτής 
µπορούν να συµφωνήσουν για µια 
προκαταβολή ή για µια κατάθεση κατά 
την παράδοση. 

 2. Βάσει του άρθρου 52 παράγραφος 3 
της από 13 Νοεµβρίου 2007 οδηγίας 
2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τις υπηρεσίες πληρωµών στην 
εσωτερική αγορά1, τα κράτη µέλη 
µπορούν να απαγορεύουν ή να 
περιορίζουν την απαίτηση επιβάρυνσης 
λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισµός και να 
προαχθεί η χρήση αποτελεσµατικών 
µέσων πληρωµών. 

 3. Τα κράτη µέλη απαγορεύουν στους 
εµπόρους να επιβαρύνουν τους 
καταναλωτές για τη χρήση ενός 
συγκεκριµένου µέσου πληρωµής µε 
δαπάνη που υπερβαίνει το κόστος χρήσης 
αυτού του µέσου από τον έµπορο. 

 
_______________________ 

1 ΕΕ L 319, 5.12.2007, σ. 1 

Τροπολογία  143 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των 

εµπορευµάτων µετατίθεται στον 

καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο 

µέρος, διαφορετικό από το µεταφορέα, το 
οποίο υποδεικνύεται από τον 
καταναλωτή, έχει αποκτήσει την κατοχή 
των εµπορευµάτων. 

1. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των 

εµπορευµάτων µετατίθεται στον 

καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο 

µέρος, υποδειχθέν από τον καταναλωτή 
και διαφορετικό από το µεταφορέα, έχει 
αποκτήσει την κατοχή των εµπορευµάτων. 
Ο κίνδυνος µετατίθεται στον καταναλωτή 
άµα τη παραδόσει στον µεταφορέα, εάν ο 
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µεταφορέας έχει ενταλθεί από τον 
καταναλωτή να µεταφέρει τα 
εµπορεύµατα, η δε επιλογή αυτή δεν 
προσφερόταν από τον έµπορο, µε την 
επιφύλαξη των δικαιωµάτων των 
καταναλωτή έναντι του µεταφορέα. 

Τροπολογία  144 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο κίνδυνος που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 µετατίθεται στον 

καταναλωτή κατά τη στιγµή της 

παράδοσης, όπως συµφωνήθηκε από τα 

συµβαλλόµενα µέρη, εάν ο καταναλωτής ή 

ένα τρίτο µέρος, διαφορετικό από το 

µεταφορέα, το οποίο υποδεικνύεται από 

τον καταναλωτή, δεν προέβη στις εύλογες 

ενέργειες για την απόκτηση της κατοχής 

των εµπορευµάτων. 

2. Ο κίνδυνος που αναφέρεται στην 

παράγραφο 1 µετατίθεται στον 

καταναλωτή κατά τη στιγµή της 

παράδοσης, όπως συµφωνήθηκε από τα 

συµβαλλόµενα µέρη, εάν ο καταναλωτής ή 

ένα τρίτο µέρος, διαφορετικό από το 

µεταφορέα, το οποίο υποδεικνύεται από 

τον καταναλωτή, δεν προέβη προδήλως 
στις εύλογες ενέργειες για την απόκτηση 

της κατοχής των εµπορευµάτων. 

Τροπολογία  145 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 23 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 23α 
∆ιάρκεια των συµβάσεων 

 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας περί καταχρηστικών 
όρων συµβάσεων, οι συµβάσεις που 
συνάπτονται µεταξύ καταναλωτών και 
εµπόρων δεν µπορούν να ορίζουν αρχική 
διάρκεια δέσµευσης µεγαλύτερη των 
δώδεκα µηνών.  

 2. Στο τέλος της αρχικής 12µηνης 
περιόδου δέσµευσης, οι καταναλωτές 
µπορούν να καταγγείλουν την σύµβαση 
ανά πάσα στιγµή. Η καταγγελία της 
σύµβασης έχει ως προϋπόθεση µια 
περίοδο προηγούµενης κοινοποίησης, η 
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο 
µήνες. Οι καταναλωτές δικαιούνται να 
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στείλουν την προηγούµενη κοινοποίηση 
πριν από το τέλος της αρχικής 12µηνης 
περιόδου δέσµευσης, µε σκοπό την 
καταγγελία της σύµβασης µε ισχύ από τη 
λήξη της εν λόγω περιόδου. 

Τροπολογία 146 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο έµπορος παραδίδει τα εµπορεύµατα 

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

σύµφωνα µε τη σύµβαση, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορά την ποιότητα και την ποσότητα 

που από κοινού είχαν συµφωνηθεί µεταξύ 

των συµβαλλοµένων. 

Τροπολογία 147 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) συµµορφώνονται µε την περιγραφή που 

έχει γίνει από τον έµπορο και έχουν τις 

ιδιότητες των εµπορευµάτων που ο 

έµπορος είχε παρουσιάσει στον 

καταναλωτή ως δείγµα ή υπόδειγµα· 

α) συµµορφώνονται µε την περιγραφή που 

έχει γίνει από τον έµπορο και έχουν τις 

ιδιότητες των εµπορευµάτων που ο 

έµπορος είχε παρουσιάσει στον 

καταναλωτή ως δείγµα ή υπόδειγµα, και  

Τροπολογία  148 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχείο β  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

και την οποία ο έµπορος αποδέχθηκε· 

β) είναι κατάλληλα, εν απουσία 
συµφωνίας ως προς τα χαρακτηριστικά 
τους, για τη χρήση στην οποία τα 
προόριζαν οι συµβαλλόµενοι στη 
σύµβαση κατά τη στιγµή της σύναψης της 
σύµβασης, και  

Τροπολογία  149 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 2 – στοιχεία γ και δ  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για 

τους οποίους χρησιµοποιούνται κατά 

κανόνα εµπορεύµατα του ίδιου τύπου ή 

γ) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για 

τους οποίους χρησιµοποιούνται κατά 

κανόνα εµπορεύµατα του ίδιου τύπου και 
παρουσιάζουν την ποιότητα και τις 
επιδόσεις που συνηθίζονται για 
εµπορεύµατα του ιδίου τύπου, 
λαµβανοµένων υπόψη µεταξύ άλλων του 
σκοπού, της εµφάνισης, της διάρκειας 
ζωής και του φινιρίσµατος, και που ο 
καταναλωτής ευλόγως µπορεί να 
προσδοκά, λόγω της φύσης των 
εµπορευµάτων και λαµβανοµένης υπόψη 
κάθε δηµόσιας ανακοίνωσης περί των 
ειδικών χαρακτηριστικών των 
εµπορευµάτων η οποία έγινε από τον 
έµπορο, το παραγωγό ή τον εκπρόσωπό 
του, ιδίως µέσω διαφήµισης ή επί της 
σήµανσης. 

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

 

Τροπολογία  150 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, 

δεν υφίσταται έλλειψη συµµόρφωσης προς 

τους όρους της σύµβασης, εάν, κατά τη 

στιγµή της σύναψης της σύµβασης, ο 

καταναλωτής γνώριζε ή δεν µπορούσε 

ευλόγως να αγνοεί την έλλειψη της 

συµµόρφωσης ή, εάν η έλλειψη 

συµµόρφωσης οφείλεται σε υλικά που 

προµηθεύει ο καταναλωτής. 

∆εν αφορά το ελληνικό κείµενο 
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Τροπολογία  151 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 4 – στοιχείο β  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κατά τη στιγµή της σύναψης της 

σύµβασης η σχετική δήλωση είχε 

διορθωθεί· 

β) κατά τη στιγµή της σύναψης της 

σύµβασης η σχετική δήλωση είχε 

διορθωθεί εγκαίρως και κατά τρόπο 
ισοδύναµο προς εκείνον µε τον οποίο είχε 
γίνει ή τουλάχιστον δηλωνόταν σαφώς 
στο έγγραφο της σύµβασης· 

Τροπολογία 152 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 24 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η έλλειψη συµµόρφωσης που απορρέει 

από την κακή εγκατάσταση των 

εµπορευµάτων εξοµοιούται µε την 

έλλειψη συµµόρφωσης των 

εµπορευµάτων, όταν η εγκατάσταση 

αποτελεί µέρος της σύµβασης πώλησης και 

τα εµπορεύµατα εγκαταστάθηκαν από τον 

έµπορο ή µε ευθύνη του. Το ίδιο ισχύει 

εξίσου εάν τα εµπορεύµατα που 

προορίζονταν να εγκατασταθούν από τον 

καταναλωτή, εγκαθίστανται από τον 

καταναλωτή και η κακή εγκατάσταση 

οφείλεται σε παράλειψη των οδηγιών 

εγκατάστασης. 

5. Ο έµπορος φέρει ευθύνη για κάθε 

έλλειψη συµµόρφωσης που προκύπτει ως 

αποτέλεσµα της συσκευασίας ή απορρέει 

από την κακή εγκατάσταση, όταν η 

εγκατάσταση αποτελεί µέρος της 

σύµβασης πώλησης και τα εµπορεύµατα 

εγκαταστάθηκαν από τον έµπορο ή µε 

ευθύνη του. Το ίδιο ισχύει εξίσου εάν τα 

εµπορεύµατα που προορίζονταν να 

εγκατασταθούν από τον καταναλωτή, 

εγκαθίστανται από τον καταναλωτή και η 

κακή εγκατάσταση οφείλεται σε 

παράλειψη των οδηγιών εγκατάστασης. 

Τροπολογία 153 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2 
έως 5, όταν τα προϊόντα δεν 
συµµορφώνονται µε τους όρους της 

σύµβασης, ο καταναλωτής έχει δικαίωµα:  

1. Τα προϊόντα δεν συµµορφώνονται µε 

τους όρους της σύµβασης, ο καταναλωτής 

έχει δικαίωµα σε ένα εκ των δυο:  

α) για αποκατάσταση της έλλειψης 
συµµόρφωσης µέσω επιδιόρθωσης ή 

αντικατάστασης,  

α) αποκατάσταση της έλλειψης 

συµµόρφωσης του προϊόντος µέσω 

επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης, σύµφωνα 
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µε τις παραγράφους 2, 3 και 5, ή 

β) για µείωση της τιµής, β) λογική µείωση τιµής ή ακύρωση της 

σύµβασης βάσει των παραγράφων 4, 5 

και 5a. 
γ) για ακύρωση της σύµβασης. 

 

Τροπολογία 154 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

2. Ο καταναλωτής µπορεί κατά πρώτον 
να ζητήσει από τον έµπορο την 
επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση του 
εµπορεύµατος , εφόσον αυτό δεν είναι 
αδύνατο ή δυσανάλογο. 

Τροπολογία 155 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

3. Και οι δυο δυνατότητες επανόρθωσης 
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 
θεωρούνται δυσανάλογες εάν θα 
επεβάρυναν τον έµπορο µε δαπάνες, οι 
οποίες θα ήταν δυσανάλογες σε σύγκριση 
µε εναλλακτική επανόρθωση 
(επιδιόρθωση ή αντικατάσταση): 

Ο καταναλωτής µπορεί να ακυρώσει τη 
σύµβαση, µόνον εάν η έλλειψη 
συµµόρφωσης δεν είναι ελάσσονος 
σηµασίας. 

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

 β) λαµβανοµένης υπόψη της σηµασίας 
της έλλειψης συµµόρφωσης, 
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 γ) αφού εξετασθεί το ερώτηµα του κατά 
πόσον µπορεί να γίνει χρήση άλλων 
δυνατοτήτων επανόρθωσης 
(επιδιόρθωση ή αντικατάσταση) χωρίς 
σηµαντικά προβλήµατα για τον 
καταναλωτή. 

 Η επιδιόρθωση ή η αντικατάσταση 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί εντός ευλόγου 
χρονικού διαστήµατος και χωρίς 
σηµαντικό πρόβληµα για τον 
καταναλωτή. 

Τροπολογία 156 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5β 

ο καταναλωτής µπορεί να αξιώσει εύλογη 

µείωση του τιµήµατος ή λύση της 

σύµβασης, όταν υφίσταται µία από τις 

ακόλουθες καταστάσεις: 

α) ο έµπορος έχει εµµέσως ή 

ρητώς αρνηθεί να 

αποκαταστήσει την έλλειψη 

συµµόρφωσης· 

α) ο καταναλωτής δεν δικαιούται ούτε 

επιδιόρθωση ούτε αντικατάσταση· 

 αα) ο έµπορος έχει αρνηθεί, ρητώς ή µε τη 

συµπεριφορά του, να αποκαταστήσει την 

έλλειψη συµµόρφωσης· 

β) ο έµπορος δεν προέβη στην 

αποκατάσταση της έλλειψης 

συµµόρφωσης εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος· 

β) ο έµπορος δεν προέβη στην 

αποκατάσταση της έλλειψης 

συµµόρφωσης εντός εύλογου χρονικού 

διαστήµατος· 

γ) ο έµπορος προσπάθησε να 

αποκαταστήσει την έλλειψη 

συµµόρφωσης, προκαλώντας σηµαντικό 

πρόβληµα στον καταναλωτή· 

γ) ο έµπορος αποκατέστησε την έλλειψη 

συµµόρφωσης, προκαλώντας σηµαντικό 

πρόβληµα στον καταναλωτή· 

δ) η ίδια βλάβη επανεµφανίστηκε 
περισσότερες από µία φορές εντός µικρής 
χρονικής περιόδου. 
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Τροπολογία 157 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Το σηµαντικό πρόβληµα για τον 

καταναλωτή και το εύλογο χρονικό 

διάστηµα που χρειάζεται ο έµπορος για την 

αποκατάσταση της έλλειψης 

συµµόρφωσης εκτιµώνται, λαµβάνοντας 

υπόψη τη φύση των εµπορευµάτων ή το 
σκοπό για τον οποίο ο καταναλωτής 
απέκτησε τα εµπορεύµατα όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 24 παράγραφος 2 
στοιχείο β). 

5. Το σηµαντικό πρόβληµα για τον 

καταναλωτή και το εύλογο χρονικό 

διάστηµα που χρειάζεται ο έµπορος για την 

αποκατάσταση της έλλειψης 

συµµόρφωσης εκτιµώνται, λαµβάνοντας 

υπόψη τη φύση των εµπορευµάτων και το 

σκοπό για τον οποίο ο καταναλωτής τα 

ζητεί, κατά την έννοια του άρθρου 24 

παράγραφος 2 στοιχείο β). 

Τροπολογία 158 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

Τροπολογία 159 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 26 – παράγραφος 5 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5β. Τα κράτη µέλη µπορούν να εκδώσουν 

ή να διατηρήσουν σε ισχύ εθνικές 

νοµοθετικές διατάξεις που δίνουν στους 

καταναλωτές το δικαίωµα, σε περίπτωση 

έλλειψης συµµόρφωσης, να καταγγείλουν 

µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τη 

σύµβαση και να λάβουν πλήρη επιστροφή 

χρηµάτων ή να επιλέξουν ελεύθερα 

µεταξύ των δυνατοτήτων επανόρθωσης 

που προβλέπονται στην παράγραφο 1, 

ώστε να διασφαλιστεί ένα υψηλότερο 

επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.  
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Τροπολογία  160 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος κεφαλαίου, ο καταναλωτής 

µπορεί να ζητήσει αποζηµίωση για τυχόν 

απώλεια που δεν αποκαταστάθηκε 

σύµφωνα µε το άρθρο 26. 

2. Σε συµφωνία µε τις διατάξεις της 
ισχύουσας εθνικής νοµοθεσίας και µε την 
επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος 

κεφαλαίου, ο καταναλωτής µπορεί να 

ζητήσει αποζηµίωση για τυχόν απώλεια 

που δεν αποκαταστάθηκε σύµφωνα µε το 

άρθρο 26. 

Τροπολογία 161 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 27 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 27a 
∆ικαίωµα αναγωγής 

 Όταν ο έµπορος ευθύνεται ως τελικός 
πωλητής έναντι του καταναλωτή για µια 
έλλειψη συµµόρφωσης απορρέουσα από 
πράξη ή παράλειψη του παραγωγού, ενός 
προηγούµενου πωλητή εντός της ίδιας 
αλυσίδας συµβάσεων ή ενός άλλου 
µεσάζοντος, ο έµπορος ως τελικός 
πωλητής µπορεί να στραφεί κατά του 
υπευθύνου ή των υπευθύνων στην 
αλυσίδα συµβάσεων. Η εθνική νοµοθεσία 
ορίζει τον υπεύθυνο ή τους υπευθύνους 
κατά των οποίων δικαιούται να στραφεί 
αναγωγικά ο τελικός πωλητής καθώς και 
τη σχετική διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις κατά τρόπο που να 
διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα του 
δικαιώµατος αυτού. 

 Το άτοµο που προσδιορίζεται ως 
υπεύθυνο υπό την έννοια της 
προηγούµενης παράγραφο φέρει το βάρος 
να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για την 
έλλειψη συµµόρφωσης ή ότι η 
επανόρθωση που έγινε από τον τελικό 
πωλητή στον καταναλωτή δεν οφειλόταν 
πράγµατι. 
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Τροπολογία 162 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία 163 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία 164 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
5a. Τα κράτη µέλη µπορούν να εκδίδουν 
ή να διατηρούν σε ισχύ εθνικές 
νοµοθετικές διατάξεις που προβλέπουν 
µεγαλύτερη προθεσµία για την άσκηση 
των νοµίµων δικαιωµάτων, µεγαλύτερη 
περίοδο για την αντιστροφή του βάρους 
της αποδείξεως υπέρ του καταναλωτή ή 
ειδικούς κανόνες για σηµαντικές 
ελλείψεις συµµόρφωσης προς τους όρους 
της σύµβασης που εµφανίστηκαν µετά 
την πάροδο της προθεσµίας άσκησης των 
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νοµίµων δικαιωµάτων, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί ένα υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών.  

Τροπολογία  165 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 28 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 28 α 
Επικοινωνία και δυνατότητα 

επικοινωνίας 

 Ο έµπορος διασφαλίζει, καθ’ όλη τη 
διάρκεια µιας σύµβασης παροχής 
υπηρεσιών ή, αφού συναφθεί µια 
σύµβαση πώλησης, µέχρι να εκπνεύσει η 
αναφερόµενη στο άρθρο 28, παράγραφος 
1 προθεσµία για επίσηµες προσφορές, 
κοινοποιήσεις και ερωτήσεις εκ µέρους 
του καταναλωτή σχετικά µε τα 
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύµβαση παροχής 
υπηρεσιών ή τη σύµβαση πώλησης, ότι 
είναι δυνατή υπό εύλογες συνθήκες η 
επικοινωνία µαζί του. Συγκεκριµένα 
διασφαλίζει ότι οι εκ µέρους του 
καταναλωτή επίσηµες προσφορές που 
αφορούν τη σύµβαση περιέρχονται στη 
κατοχή του χωρίς χρονοτριβή και ότι ο 
καταναλωτής ενηµερώνεται αµέσως για 
την λήψη τους. Το κόστος λήψης και 
διεκπεραίωσης των επίσηµων 
προσφορών, κοινοποιήσεων και 
ερωτήσεων που αφορούν τη σύµβαση 
παροχής υπηρεσιών ή τη σύµβαση 
πώλησης µέσω τηλεφώνου δεν πρέπει να 
χρεώνεται στον καταναλωτή· το 
δικαίωµα του παρόχου 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να 
χρεώνει αυτές τις κλήσεις δεν θίγεται. 

Τροπολογία  166 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εισαγωγή  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η δήλωση εγγύησης συντάσσεται σε 

απλή και κατανοητή γλώσσα και είναι 
ευανάγνωστη. Περιλαµβάνει τα εξής: 

2. Η δήλωση εγγύησης συντάσσεται σε 

απλή και κατανοητή γλώσσα, είναι 
ευανάγνωστη και µε το ίδιο µέγεθος 
στοιχείων. Είναι γραµµένη στην ίδια 
γλώσσα µε της σύµβασης. Η δήλωση 
εγγύησης περιλαµβάνει τα εξής: 

Τροπολογία 167 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχεία α, β και γ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) νοµικά δικαιώµατα του καταναλωτή, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 26, και 
σαφή δήλωση ότι τα εν λόγω δικαιώµατα 

δεν θίγονται από την εµπορική εγγύηση, 

α) νοµικά δικαιώµατα του καταναλωτή 

βάσει των άρθρων 26 και 28, και τις 
διατάξεις της ισχύουσας εθνικής 
νοµοθεσίας, καθώς και σαφή δήλωση ότι 
τα εν λόγω δικαιώµατα δεν θίγονται από 

την εµπορική εγγύηση, 

β) καθορισµό του περιεχοµένου της 

εµπορικής εγγύησης και των όρων για την 

υποβολή αξιώσεων, ιδίως της διάρκειας, 

του εδαφικού πεδίου εφαρµογής και του 

ονόµατος και της διεύθυνσης του εγγυητή, 

β) καθορισµό του περιεχοµένου της 

εµπορικής εγγύησης και των όρων για την 

υποβολή αξιώσεων, ιδίως της διάρκειας, 

του εδαφικού πεδίου εφαρµογής και του 

ονόµατος και της διεύθυνσης του εγγυητή, 

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

γ) την πληροφορία ότι η εµπορική 
εγγύηση µπορεί να µεταφερθεί σε 

επακόλουθο αγοραστή. 

Τροπολογία  168 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Εάν ο καταναλωτής το ζητήσει, ο 
έµπορος καθιστά διαθέσιµη τη δήλωση 

εγγύησης σε σταθερό εναπόθεµα. 

3. Ο έµπορος καθιστά διαθέσιµη τη 
δήλωση εγγύησης σε σταθερό εναπόθεµα 

και, εάν το ζητήσει ο καταναλωτής, και 
σε χαρτί. 
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Τροπολογία  169 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται στις 

συµβατικές ρήτρες που συντάσσονται εκ 

των προτέρων από τον έµπορο ή τρίτο 
µέρος, τις οποίες ο καταναλωτής 
αποδέχτηκε χωρίς να έχει τη δυνατότητα 
να επηρεάσει το περιεχόµενό τους, ιδίως 
όταν αυτές οι συµβατικές ρήτρες 
αποτελούν τµήµα προδιατυπωµένης 
τυποποιηµένης σύµβασης. 

1. Το παρόν κεφάλαιο εφαρµόζεται στις 

συµβατικές ρήτρες που συντάσσονται εκ 

των προτέρων από τον έµπορο ή τρίτο 
µέρος και δεν έχουν αποτελέσει 
αντικείµενο προσωπικής 
διαπραγµάτευσης. Μία συµβατική ρήτρα 
θεωρείται πάντοτε ότι δεν αποτελεί 
αντικείµενο προσωπικής 
διαπραγµάτευσης εάν έχει συνταχθεί εκ 
των προτέρων και ο καταναλωτής για το 
λόγο αυτό δεν ήταν σε θέση να επηρεάσει 
ουσιαστικά το περιεχόµενό της, ιδίως όταν 
η συµβατική ρήτρα αυτή αποτελεί τµήµα 
προδιατυπωµένης τυποποιηµένης 

σύµβασης. 

Τροπολογία  170 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Το γεγονός ότι ο καταναλωτής είχε τη 
δυνατότητα να επηρεάσει το περιεχόµενο 
ορισµένων πτυχών µιας συµβατικής 

ρήτρας ή µιας συγκεκριµένης ρήτρας δεν 

αποκλείει την εφαρµογή του παρόντος 

κεφαλαίου σε άλλες συµβατικές ρήτρες οι 

οποίες αποτελούν τµήµα της σύµβασης. 

2. Το γεγονός ότι για το περιεχόµενο 
ορισµένων πτυχών µιας συµβατικής 

ρήτρας ή µιας συγκεκριµένης ρήτρας 
υπήρξε προσωπική διαπραγµάτευση, δεν 
αποκλείει την εφαρµογή του παρόντος 

κεφαλαίου σε άλλες συµβατικές ρήτρες οι 

οποίες αποτελούν τµήµα της σύµβασης. 

Τροπολογία  171 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 – παράγραφος 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται σε 

συµβατικές ρήτρες που αντικατοπτρίζουν 

νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις 
αναγκαστικού δικαίου οι οποίες 
συµµορφώνονται µε το κοινοτικό δίκαιο 

3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται σε 

συµβατικές ρήτρες που αντικατοπτρίζουν 

νοµοθετικές, κανονιστικές ή άλλες 
διατάξεις δηµοσίας τάξεως οι οποίες 
συµµορφώνονται µε το δίκαιο της 
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και τις διατάξεις ή τις αρχές διεθνών 

συµβάσεων στις οποίες η Κοινότητα ή τα 
κράτη µέλη αποτελούν συµβαλλόµενο 

µέρος. 

Ένωσης και τις διατάξεις ή τις αρχές 
διεθνών συµβάσεων στις οποίες η Ένωση 
ή τα κράτη µέλη αποτελούν συµβαλλόµενο 

µέρος. 

Τροπολογία  172 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 30α 
Βαθµός εναρµόνισης 

 Εκτός εάν ορίζεται άλλως, τα κράτη µέλη 
δεν διατηρούν ούτε εισάγουν στο εθνικό 
τους δίκαιο διατάξεις που παρεκκλίνουν 
από αυτές που καθορίζονται στο παρόν 
κεφάλαιο, συµπεριλαµβανοµένων 
περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών 
διατάξεων για την εξασφάλιση 
διαφορετικού επιπέδου προστασίας του 
καταναλωτή. 

Τροπολογία  173 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

ευανάγνωστες. 

1. Όλες οι ρήτρες των συµβάσεων θα 
πρέπει να διατυπώνονται µε σαφή και 
κατανοητό τρόπο. Εάν οι συµβατικές 
ρήτρες αποτυπώνονται γραπτώς, θα 
πρέπει πάντοτε να συντάσσονται σε απλή, 
κατανοητή γλώσσα και να είναι 
ευανάγνωστες. 

Τροπολογία  174 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν τυχόν 

απαιτήσεις παρουσίασης όσον αφορά τον 
τρόπο µε τον οποίο εκφράζονται οι 

4. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν τυχόν 

απαιτήσεις σχετικά µε την παρουσίαση 
των συµβατικών όρων, εκτός από 
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συµβατικοί όροι ή καθίστανται 
διαθέσιµοι στον καταναλωτή. 

απαιτήσεις παρουσίασης για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες ή όταν τα εµπορεύµατα ή 
οι υπηρεσίες ενέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο 
για την υγεία και την ασφάλεια του 
καταναλωτή ή τρίτου προσώπου ή σε 
σχέση µε συγκεκριµένα εµπορεύµατα ή 
υπηρεσίες για τα οποία υπάρχουν 
στοιχεία που αποδεικνύουν βλάβη για τον 
καταναλωτή. 

Τροπολογία  175 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 34 και 

38, ο καταχρηστικός χαρακτήρας µιας 

συµβατικής ρήτρας κρίνεται, λαµβάνοντας 

υπόψη τη φύση των προϊόντων που αφορά 

η σύµβαση και όλες οι κατά το χρόνο 

σύναψης της σύµβασης περιστάσεις που 

περιέβαλαν την εν λόγω σύναψη καθώς και 

όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύµβασης ή 

άλλης σύµβασης από την οποία αυτή 

εξαρτάται. Κατά την εκτίµηση του 
καταχρηστικού ή όχι χαρακτήρα µιας 
συµβατικής ρήτρας, η αρµόδια εθνική 
αρχή λαµβάνει επίσης υπόψη τον τρόπο 
µε τον οποίο η σύµβαση συντάχθηκε και 
κοινοποιήθηκε στον καταναλωτή από τον 
έµπορο σύµφωνα µε το άρθρο 31. 

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 34 και 

38, ο καταχρηστικός χαρακτήρας µιας 

συµβατικής ρήτρας κρίνεται, λαµβάνοντας 

υπόψη τη φύση των προϊόντων που αφορά 

η σύµβαση και όλες οι κατά το χρόνο 

σύναψης της σύµβασης περιστάσεις που 

περιέβαλαν την εν λόγω σύναψη καθώς και 

όλες οι υπόλοιπες ρήτρες της σύµβασης ή 

άλλης σύµβασης από την οποία αυτή 

εξαρτάται. 

Τροπολογία  176 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2a. Κατά την εκτίµηση του 
καταχρηστικού ή όχι χαρακτήρα µιας 
συµβατικής ρήτρας, η αρµόδια εθνική 
αρχή λαµβάνει επίσης υπόψη τον τρόπο 
µε τον οποίο η σύµβαση συντάχθηκε και 
κοινοποιήθηκε στον καταναλωτή από τον 
έµπορο σύµφωνα µε το άρθρο 31, 
παράγραφοι 1 και 2. Ρήτρα που ορίσθηκε 
από τον έµπορο κατά παραβίαση της 
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υποχρέωσης διαφάνειας που επιβάλλει το 
άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 2 µπορεί και 
µόνον για το λόγο αυτό να θεωρηθεί 
καταχρηστική. 

Τροπολογία  177 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 
εφαρµόζονται στην εκτίµηση του κύριου 

αντικειµένου της σύµβασης ή στην 

επάρκεια της αµοιβής που προβλέπεται 

από την κύρια συµβατική υποχρέωση του 

εµπόρου, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

έµπορος συµµορφώνεται πλήρως µε το 

άρθρο 31. 

3. Οι παράγραφοι 1, 2 και 2α του 
παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στην 
εκτίµηση του κύριου αντικειµένου της 

σύµβασης ή στην επάρκεια της αµοιβής 

που προβλέπεται από την κύρια συµβατική 

υποχρέωση του εµπόρου, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο έµπορος συµµορφώνεται 

πλήρως µε το άρθρο 31 παράγραφοι 1, 2 
και 3. 

Τροπολογία  178 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 33 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εάν ο έµπορος ισχυρίζεται ότι για µια 

συµβατική ρήτρα υπήρξε ατοµική 

διαπραγµάτευση, φέρει το βάρος της 

απόδειξης. 

Εάν ο έµπορος ισχυρίζεται ότι για µια 

συµβατική ρήτρα υπήρξε ατοµική 

διαπραγµάτευση, ή ότι µια συµβατική 
ρήτρα συµµορφώνεται προς την 
απαίτηση διαφάνειας που ορίζεται από το 
άρθρο 31 παράγραφοι 1 και 2, φέρει το 
βάρος της απόδειξης. 

Τροπολογία  179 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 34 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

συµβατικές ρήτρες, όπως παρατίθενται 

στον κατάλογο του παραρτήµατος ΙΙ, 

θεωρούνται καταχρηστικές σε όλες τις 

περιπτώσεις. Ο εν λόγω κατάλογος 
συµβατικών ρητρών εφαρµόζεται σε όλα 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συµβατικές ρήτρες, όπως παρατίθενται 

στον κατάλογο του παραρτήµατος ΙΙ, 

θεωρούνται καταχρηστικές σε όλες τις 

περιπτώσεις. 
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τα κράτη µέλη και µπορεί να 
τροποποιηθεί µόνο σύµφωνα µε τα άρθρα 
39 παράγραφος 2 και 40. 

 2. Τα κράτη µέλη µπορούν στην εθνική 
τους νοµοθεσία να ορίζουν ως 
καταχρηστικές σε κάθε περίπτωση και 
άλλες συµβατικές ρήτρες. Τα κράτη µέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις 
συµβατικές ρήτρες της παραγράφου 1.  

 Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τις 
πληροφορίες κατά τρόπο που να 
προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε αυτές. 

Τροπολογία  180 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 35 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

συµβατικές ρήτρες, όπως παρατίθενται 

στον κατάλογο στο σηµείο 1 του 

παραρτήµατος ΙΙΙ, τεκµαίρονται 

καταχρηστικές, εκτός εάν ο έµπορος έχει 

αποδείξει ότι αυτές οι συµβατικές ρήτρες 

είναι θεµιτές σύµφωνα µε το άρθρο 32. Ο 
εν λόγω κατάλογος συµβατικών ρητρών 
εφαρµόζεται σε όλα τα κράτη µέλη και 
µπορεί να τροποποιηθεί µόνο σύµφωνα 
µε τα άρθρα 39 παράγραφος 2 και 40. 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συµβατικές ρήτρες, όπως παρατίθενται 

στον κατάλογο στο σηµείο 1 του 

παραρτήµατος ΙΙΙ, τεκµαίρονται 

καταχρηστικές, εκτός εάν ο έµπορος έχει 

αποδείξει ότι αυτές οι συµβατικές ρήτρες 

είναι θεµιτές σύµφωνα µε το άρθρο 32. 

 2. Τα κράτη µέλη µπορούν στην εθνική 
τους νοµοθεσία να περιλαµβάνουν και 
άλλες συµβατικές ρήτρες που θεωρούνται 
ως καταχρηστικές. Τα κράτη µέλη 
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις 
συµβατικές ρήτρες της παραγράφου 1. 

 Η Επιτροπή δηµοσιοποιεί τις 
πληροφορίες κατά τρόπο που να 
προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε αυτές. 

Τροπολογία  181 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 37  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι συµβατικές ρήτρες που είναι 

καταχρηστικές δεν είναι δεσµευτικές για 

τον καταναλωτή. Η σύµβαση εξακολουθεί 

να δεσµεύει τα συµβαλλόµενα µέρη, εάν 

µπορεί να παραµείνει σε ισχύ χωρίς τους 

καταχρηστικούς όρους. 

Οι συµβατικές ρήτρες που είναι 

καταχρηστικές δυνάµει της παρούσας 
οδηγίας δεν είναι δεσµευτικές για τον 
καταναλωτή σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία. Η σύµβαση εξακολουθεί να 
δεσµεύει τα συµβαλλόµενα µέρη, εάν 

µπορεί να παραµείνει σε ισχύ χωρίς τους 

καταχρηστικούς όρους. 

Τροπολογία  182 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, προς 

το συµφέρον των καταναλωτών και των 

ανταγωνιζόµενων επαγγελµατιών, 

υπάρχουν κατάλληλα και αποτελεσµατικά 

µέτρα προκειµένου να πάψει η 

χρησιµοποίηση των καταχρηστικών 
ρητρών στις συµβάσεις που συνάπτονται 

από εµπόρους µε καταναλωτές. 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι, προς 

το συµφέρον των καταναλωτών και των 

ανταγωνιζόµενων επαγγελµατιών, 

υπάρχουν κατάλληλα και αποτελεσµατικά 

µέτρα προκειµένου να πάψει η χρήση 
καταχρηστικών ρητρών στις συµβάσεις 

που συνάπτονται από εµπόρους µε 

καταναλωτές. 

Τροπολογία  183 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 38 – παράγραφος 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Τα κράτη µέλη δίνουν τη δυνατότητα 

στα δικαστήρια ή στις διοικητικές αρχές να 

εφαρµόσουν κατάλληλα και 

αποτελεσµατικά µέσα για να αποτραπεί το 

ενδεχόµενο οι έµποροι να εξακολουθούν 
να χρησιµοποιούν ρήτρες οι οποίες 

αποδείχθηκαν καταχρηστικές. 

3. Τα κράτη µέλη δίνουν τη δυνατότητα 

στα δικαστήρια ή στις διοικητικές αρχές να 

εφαρµόσουν κατάλληλα και 

αποτελεσµατικά µέσα για να αποτραπεί το 

ενδεχόµενο οι έµποροι να χρησιµοποιούν 

ρήτρες οι οποίες αποδείχθηκαν 

καταχρηστικές. 
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Τροπολογία  184 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 39  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 39 
Επανεξέταση των ρητρών στα 

παραρτήµατα 2 και 3 

∆ιαγράφεται 

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

 

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

 

Τροπολογία 185 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 40 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 40 
Η επιτροπή 

∆ιαγράφεται 

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

 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 
παράγραφο, εφαρµόζονται το άρθρο 5α 
παράγραφοι 1 έως 4 και το άρθρο 7 της 
απόφασης 999/468/ΕΚ, τηρουµένων των 
διατάξεων του άρθρου 8. 
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Τροπολογία  186 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 41 – παράγραφος 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν την 

ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσµατικών 

µέσων για την τήρηση των διατάξεων της 
παρούσας οδηγίας. 

1. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή 
εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και 

αποτελεσµατικών µέσων για το σεβασµό 
των δικαιωµάτων των καταναλωτών 
όπως αυτά προβλέπονται από την 
παρούσα οδηγία. 

Τροπολογία  187 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 44  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα κατάλληλα 

µέτρα για την ενηµέρωση του 
καταναλωτή σχετικά µε τη µεταφορά της 
παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο 

και ενθαρρύνουν, όπου ενδείκνυται, τους 

εµπόρους και τους ιδιοκτήτες κωδίκων να 

ενηµερώνουν τους καταναλωτές για τους 

κώδικες συµπεριφοράς τους. 

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή λαµβάνουν 
τα κατάλληλα µέτρα για την ενηµέρωση 

των καταναλωτών και των εµπόρων, 
ειδικά µέσω µηχανισµών της τεχνολογίας 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
και µέσω των δηµοσίων µέσων 
ενηµέρωσης, σχετικά µε τη µεταφορά της 
παρούσας οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο 

και ενθαρρύνουν, όπου ενδείκνυται, τους 

εµπόρους και τους ιδιοκτήτες κωδίκων να 

ενηµερώνουν τους καταναλωτές για τους 

κώδικες συµπεριφοράς τους. 

Τροπολογία  188 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 45 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο καταναλωτής απαλλάσσεται από κάθε 

είδους αντιπαροχή στην περίπτωση 

παροχής µη παραγγελθέντος προϊόντος, 
όπως απαγορεύεται από το άρθρο 5 
παράγραφος 5 και το σηµείο 29 του 

παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΚ. 

Η έλλειψη απάντησης από τον 
καταναλωτή ύστερα από περίπτωση 

παροχής µη παραγγελθέντων δεν 

Ο καταναλωτής απαλλάσσεται από κάθε 

είδους αντιπαροχή στην περίπτωση 

προµήθειας µη παραγγελθέντων 
εµπορευµάτων ή παροχής υπηρεσίας που 
απαγορεύεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 
παράγραφος 5 και το σηµείο 29 του 

παραρτήµατος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΚ. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απουσία 
απάντησης από τον καταναλωτή ύστερα 
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ισοδυναµεί µε συναίνεση. από περίπτωση παροχής µη 

παραγγελθέντων δεν ισοδυναµεί µε 

συναίνεση. 

Τροπολογία 189 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 46 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία 190 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 46 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
Άρθρο 46a 

Υποχρέωση υποβολής εκθέσεων και 
αµοιβαία αξιολόγηση από των κρατών 

µελών 

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

 α) το κείµενο κάθε πρόσθετης 
υποχρέωσης προσυµβατικής ενηµέρωσης 
που τα κράτη µέλη εγκρίνουν ή διατηρούν 
σύµφωνα µε το άρθρο 9, παράγραφοι 5 
και 6· 

 β) το κείµενο κάθε παρεκκλίνουσας 
εθνικής νοµοθετικής διάταξης που τα 
κράτη µέλη εγκρίνουν ή διατηρούν 
σύµφωνα µε το άρθρο 12, παράγραφος 4 
και το άρθρο 13, παράγραφος 2· 

 γ) το κείµενο κάθε παρεκκλίνουσας 
εθνικής νοµοθετικής διάταξης που τα 
κράτη µέλη εγκρίνουν ή διατηρούν 
σύµφωνα µε το άρθρο 22, παράγραφος 
2a· 
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 δ) το κείµενο κάθε παρεκκλίνουσας 
εθνικής νοµοθετικής διάταξης που τα 
κράτη µέλη εγκρίνουν ή διατηρούν 
σύµφωνα µε το άρθρο 26, παράγραφος 5β 
και το άρθρο 28, παράγραφος 5α· 

 ε) το κείµενο κάθε πρόσθετης συµβατικής 
ρήτρας που τα κράτη µέλη ορίζουν ως 
καταχρηστική σε όλες τις περιπτώσεις 
σύµφωνα µε το άρθρο 34, παράγραφος 
1α· 

 στ) το κείµενο κάθε πρόσθετης 
συµβατικής ρήτρας που τα κράτη µέλη, 
σύµφωνα µε το άρθρο 35, παράγραφος 
1α, ορίζουν ως τεκµαιρόµενη ως 
καταχρηστική· 

 ζ) το κείµενο κάθε απόφασης 
θεµελιώδους σηµασίας – µαζί µε την 
αντίστοιχη αιτιολόγηση – που ελήφθη από 
τα ∆ικαστήρια, τα διοικητικά όργανα ή 
τις αρµόδιες διοικητικές αρχές των 
κρατών µελών στο πεδίο που υπάγεται 
στην παρούσα οδηγία. 

 2. Η έκθεση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 υποβάλλεται στην 
Επιτροπή. Όσον αφορά τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχεία a) έως ε), τα κράτη µέλη εξηγούν 
το λόγο για τον οποίο οι παρεκκλίνουσες 
εθνικές νοµοθετικές διατάξεις είναι 
κατάλληλες και αναλογικές για την 
επίτευξη των σκοπών της οδηγίας. 

 3. Η Επιτροπή µεριµνά ώστε οι 
καταναλωτές και οι έµποροι να έχουν 
εύκολη πρόσβαση στις αναφερόµενες 
στην παράγραφο 1, στοιχεία δ) και ε), 
πληροφορίες, µεταξύ άλλων µέσω ειδικής 
ιστοθέσης δηµιουργηµένης και 
συντηρούµενης από την Επιτροπή. 

 4. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις 
προβλεπόµενες στην παράγραφο 1 
εκθέσεις στα άλλα κράτη µέλη και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που υποβάλλουν 
τις παρατηρήσεις τους σχετικά µε κάθε 
έκθεση εντός έξι µηνών από την λήψη 
της. Στο ίδιο διάστηµα, η Επιτροπή 
πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε τις εν 
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λόγω εκθέσεις. 

Τροπολογία 191 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 46 β (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
Άρθρο 46β 

Υποβολή εκθέσεων από τους φορείς 
προστασίας των καταναλωτών 

 
Πρόσωπα ή οργανισµοί που έχουν έννοµο 
συµφέρον σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία να προστατεύουν τους 
καταναλωτές κατά την έννοια του άρθρου 
38, παράγραφος 2, ενηµερώνουν την 
Επιτροπή για τα συµπεράσµατα στα 
οποία κατέληξαν βάσει της αξιολόγησης 
της εφαρµογής και των επιπτώσεων της 
παρούσας οδηγίας σε ό,τι αφορά τα 
δικαιώµατα των καταναλωτών και τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Τροπολογία 192 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 46 γ (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 
Άρθρο 46γ 

Υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή και 
επανεξέταση 

 
Το αργότερο έως [ένα έτος µετά τη 
µεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο] και εν 
συνεχεία ανά τριετία, η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο σχετικά 
µε την εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, 
λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που 
συγκεντρώνει βάσει των άρθρων 46a 
παράγραφος 4 και 46β. Η έκθεση 
συνοδεύεται εάν απαιτείται από 
νοµοθετικές προτάσεις, µε σκοπό την 
προσαρµογή της οδηγίας στις εξελίξεις 
στον τοµέα των δικαιωµάτων των 
καταναλωτών. 
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Τροπολογία 193 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο -47 (νέο) 

οδηγία 2002/65/ΕΚ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο -47 
Τροποποίηση της οδηγίας 2002/65/ΕΚ 

 
Το άρθρο 2, στοιχείο a) της οδηγίας 
2002/65/ΕΚ αντικαθίσταται από το εξής: 

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

Τροπολογία  194 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 47 – παράγραφος 1  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι οδηγίες 85/577/ΕΟΚ, 93/13/ΕΟΚ και 

97/7/ΕΚ και η οδηγία 1999/44/ΕΚ, όπως 

τροποποιήθηκαν από τις οδηγίες που 

παρατίθενται στο παράρτηµα IV, 

καταργούνται. 

Οι οδηγίες 85/577/ΕΟΚ, 93/13/ΕΟΚ και 

97/7/ΕΚ και η οδηγία 1999/44/ΕΚ, όπως 

τροποποιήθηκαν από τις οδηγίες που 

παρατίθενται στο παράρτηµα IV, 

καταργούνται από [ηµεροµηνία 
µεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο]. 
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Τροπολογία 195 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 48 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 48 
Επανεξέταση ∆ιαγράφεται 

Η Επιτροπή επανεξετάζει την παρούσα 
οδηγία και υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο το αργότερο έως τις 
[προσθήκη της ίδιας ηµεροµηνίας µε 
αυτήν που υπάρχει στο δεύτερο εδάφιο 
του άρθρου 46 παράγραφος 1 + πέντε 
έτη]. 

 

Αν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή 
υποβάλλει περαιτέρω προτάσεις για την 
προσαρµογή της οδηγίας στις εξελίξεις 
στον εν λόγω τοµέα. Για το σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή µπορεί να ζητά πληροφορίες 
από τα κράτη µέλη. 

 

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 46 γ) 

Τροπολογία  196 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 48 α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 48α 

 Η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόµενο 
έγκρισης µιας πρότασης Κανονισµού για 
τις εξ αποστάσεως και τις εκτός 
εµπορικού καταστήµατος συναπτόµενες 
συµβάσεις, όπου οι υπηρεσίες µεταφοράς 
και οι υπηρεσίες υγείας θα εξαιρούνται. 
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Τροπολογία 197 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I – µέρος Α 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

A. Πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται µε το έντυπο υπαναχώρησης 

A. Υπόδειγµα οδηγιών για την 
υπαναχώρηση 

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

∆ικαίωµα υπαναχώρησης 

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

Έχετε δικαίωµα υπαναχώρησης από την 
παρούσα σύµβαση, µε δήλωση σε 
σταθερό εναπόθεµα, εντός 14 ηµερών 
χωρίς να αναφέρετε το λόγο [ή – εφόσον 
τα εµπορεύµατα σας παραδοθούν πριν 
από τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας – 
µε επιστροφή των εµπορευµάτων]. 

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

Η προθεσµία υπαναχώρησης αρχίζει [µε 
την παραλαβή των παραγγελθέντων 
εµπορευµάτων](1). Η ηµέρα [παραλαβής 
των εµπορευµάτων] (2) δεν 
συνυπολογίζεται στην προθεσµία 
υπαναχώρησης. Εάν η τελευταία ηµέρα 
της προθεσµίας υπαναχώρησης 
συµπίπτει µε αργία, Σάββατο ή Κυριακή, 
η προθεσµία λήγει την πρώτη εργάσιµη 
ηµέρα που ακολουθεί. 

 Η προθεσµία υπαναχώρησης λογίζεται 
ως τηρηθείσα εάν η δήλωση 
υπαναχώρησής σας σταλεί, ή τα 
εµπορεύµατα επιστραφούν, πριν από την 
εκπνοή της. Η αποστολή είτε της 
δήλωσης υπαναχώρησης είτε των 
εµπορευµάτων πριν από την εκπνοή της 
περιόδου υπαναχώρησης πρέπει να 
µπορεί να αποδειχθεί (π.χ. υπό µορφή 
ταχυδροµικού αποδεικτικού). 

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

Η δήλωση υπαναχώρησης πρέπει να 
αποσταλεί σε σταθερό εναπόθεµα (λ.χ. 
υπό µορφή ταχυδροµικής επιστολής) (3) 
προς : (4). Ο καταναλωτής δύναται να 
χρησιµοποιήσει το κάτωθι έντυπο χωρίς 
τούτο να είναι υποχρεωτικό. 
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γ) για συµβάσεις παροχής υπηρεσίας εξ 
αποστάσεως:  

Αποτελέσµατα της υπαναχώρησης 

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

Προκειµένου να δηλώσετε την 
υπαναχώρησή σας πρέπει να επιστρέψετε 
τα εµπορεύµατα [µε δικά µας έξοδα](5) 
εντός 14 ηµερών από την ηµέρα 
αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησής 
σας. Η προθεσµία επιστροφής χρηµάτων 
αρχίζει την ηµέρα που εµείς θα λάβουµε 
είτε τη δήλωση υπαναχώρησής σας είτε 
τα εµπορεύµατα. Η ηµέρα λήψης από 
εµάς της δήλωσης υπαναχώρησής σας 
δεν συνυπολογίζεται στην προθεσµία 
επιστροφής χρηµάτων. Εάν η τελευταία 
ηµέρα της εν λόγω προθεσµίας συµπίπτει 
µε αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η 
προθεσµία λήγει την πρώτη εργάσιµη 
ηµέρα που ακολουθεί. 

– εντός περιόδου που τελειώνει όταν 
αρχίζει η εκτέλεση της σύµβασης, όταν ο 
καταναλωτής έχει δώσει την 
προηγούµενη ρητή συγκατάθεσή του για 
να αρχίσει η εκτέλεση της σύµβασης πριν 
από το τέλος της δεκατετραήµερης 
περιόδου.  

Εάν δεν µπορείτε να επιστρέψετε τα 
εµπορεύµατα που έχετε παραλάβει στην 
αρχική τους κατάσταση, ευθύνεστε για 
οποιαδήποτε υποβάθµιση της αξίας τους. 
Τούτο ισχύει µόνον εφόσον η υποβάθµιση 
της αξίας τους οφείλεται σε χειρισµό των 
εµπορευµάτων κατά τρόπο διαφορετικό 
από εκείνον που απαιτείται για τη 
διαπίστωση της φύσης και του τρόπου 
λειτουργίας τους. Μπορείτε να 
αποτρέψετε την υποβάθµιση της αξίας 
των εµπορευµάτων εάν αποφύγετε να τα 
χρησιµοποιήσετε σαν να σας ανήκαν και 
εάν αποφύγετε να τα χειριστείτε µε 
οποιονδήποτε τρόπο που θα µείωνε την 
αξία τους. 

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

Σε περίπτωση έγκυρης υπαναχώρησής 
σας, οφείλουµε να σας επιστρέψουµε 
εντός 14 ηµερών οποιοδήποτε ποσό µας 
έχετε καταβάλει. Η προθεσµία 
επιστροφής χρηµάτων αρχίζει από την 
ηµέρα λήψης από εµάς της δήλωσης 
υπαναχώρησής σας. Η ηµέρα λήψης από 
εµάς της δήλωσης υπαναχώρησής σας 
δεν συνυπολογίζεται στην προθεσµία 
επιστροφής χρηµάτων. Εάν η τελευταία 
ηµέρα της εν λόγω προθεσµίας συµπίπτει 
µε αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η 
προθεσµία λήγει την πρώτη εργάσιµη 
ηµέρα που ακολουθεί. 
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4. Για συµβάσεις εξ αποστάσεως που 
συνάπτονται στο διαδίκτυο δήλωση ότι ο 
καταναλωτής µπορεί να συµπληρώσει και 
να υποβάλει ηλεκτρονικά το 
τυποποιηµένο έντυπο υπαναχώρησης στο 
δικτυακό τόπο του εµπόρου και ότι θα 
λάβει επιβεβαίωση παραλαβής αυτής της 
υπαναχώρησης από τον έµπορο µε 
ηλεκτρονικό µήνυµα αµελλητί. 

Μπορούµε να θέσουµε ως προϋπόθεση 
για την επιστροφή των χρηµάτων το να 
έχουµε προηγουµένως παραλάβει τα υπό 
επιστροφή εµπορεύµατα.  

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

Συστάσεις για εναλλακτική διατύπωση: 

 (1) Στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις, 
το εντός αγκυλών κείµενο πρέπει να 
διατυπωθεί ως εξής:  

 

 

Σε περίπτωση εξ αποστάσεως ή εκτός 
εµπορικού καταστήµατος συναπτοµένων 
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών: «από 
την ηµέρα σύναψης της σύµβασης ή από 
την ηµέρα που παραλάβατε αντίγραφο 
της υπογεγραµµένης σύµβασης σε 
σταθερό εναπόθεµα, εάν αυτή είναι 
διαφορετική από την ηµέρα σύναψης της 
σύµβασης». 

 (2) Στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις, 
το εντός αγκυλών κείµενο πρέπει να 
διατυπωθεί ως εξής:  

Σε περίπτωση εξ αποστάσεως ή εκτός 
εµπορικού καταστήµατος συναπτοµένων 
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών: «από 
την ηµέρα σύναψης της σύµβασης ή από 
την ηµέρα που παραλάβατε αντίγραφο 
της υπογεγραµµένης σύµβασης σε 
σταθερό εναπόθεµα, εάν αυτή είναι 
διαφορετική από την ηµέρα σύναψης της 
σύµβασης». 

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

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

β) εάν ο έµπορος επιτρέπει στον 
καταναλωτή να συµπληρώσει 
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ηλεκτρονικά το υπόδειγµα εντύπου 
υπαναχώρησης σε διαδικτυακό τόπο: «ή 
µέσω του δικού µας διαδικτυακού 
τόπου». 

 (4) Προσθήκη: το όνοµα και η 
επαγγελµατική διεύθυνση του εµπόρου. 
Σε περίπτωση εξ αποστάσεως 
συναπτοµένων συµβάσεων πρέπει να 
αναφέρονται επιπλέον τα ακόλουθα 
στοιχεία: ∆ιεύθυνση του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου και/ή διαδικτυακή 
διεύθυνση του εµπόρου που µπορεί να 
χρησιµοποιήσει ο καταναλωτής για να 
υπαναχωρήσει από τη σύµβαση. 

 (5) Εάν η τιµή των επιστρεφόµενων 
εµπορευµάτων δεν υπερβαίνει το ποσόν 
των 40 ευρώ, το εντός αγκυλών κείµενο 
πρέπει να διατυπωθεί ως εξής: «µε δικά 
σας έξοδα». 

Τροπολογία 198 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα I – µέρος B 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

 

Προς:  Προς: (Όνοµα, επαγγελµατική διεύθυνση 
και, εφόσον υπάρχει, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του 
εµπόρου)(*) 

Εγώ/Εµείς* γνωστοποιώ/γνωστοποιούµε 

µε την παρούσα ότι 

υπαναχωρώ/υπαναχωρούµε* από τη 

σύµβασή µου/µας* πώλησης των 

ακόλουθων εµπορευµάτων*/παροχής της 

ακόλουθης υπηρεσίας* 

Εγώ/Εµείς* γνωστοποιώ/γνωστοποιούµε 

µε την παρούσα ότι 

υπαναχωρώ/υπαναχωρούµε* από τη 

σύµβασή µου/µας* πώλησης των 

ακόλουθων εµπορευµάτων*/παροχής της 

ακόλουθης υπηρεσίας* 

Που παραγγέλθηκε στις*/που παρελήφθη 
στις* 

Που παραγγέλθηκε στις (***) 

Όνοµα καταναλωτή(-ών) Όνοµα(ονόµατα) καταναλωτή(-ών)(***): 

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

Υπογραφή(υπογραφές) καταναλωτή(-ών) 
(µόνο εάν το παρόν έντυπο αποστέλλεται 
σε χαρτί) 

Ηµεροµηνία Ηµεροµηνία(***): 

*∆ιαγράφεται η περιττή ένδειξη. (*) Να συµπληρωθεί από τον έµπορο 
προτού επιδώσει το έντυπο στον 
καταναλωτή. 

 (**) διαγράφεται η περιττή ένδειξη. 

 (***) Να συµπληρωθεί από τον ή τους 
καταναλωτές. 

Τροπολογία  199 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα II – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αα) απαλλάσσουν ή περιορίζουν την εκ 
του νόµου ευθύνη του εµπόρου για υλική 
ζηµία που υφίσταται ο καταναλωτής από 
σκόπιµη ενέργεια ή σοβαρή αµέλεια µέσω 
πράξης ή παράλειψης του εµπόρου· 

Τροπολογία  200 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα II – σηµείο 1 – στοιχείο β 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) περιορίζουν την υποχρέωση του 

εµπόρου να τηρεί δεσµεύσεις που 

ανέλαβαν οι πράκτορές του ή να συναρτά 
τις δεσµεύσεις τους από τη συµµόρφωση 
µε µια συγκεκριµένη προϋπόθεση η οποία 
εξαρτάται αποκλειστικά από τον έµπορο· 

β) περιορίζουν την υποχρέωση του 
εµπόρου να τηρεί δεσµεύσεις που 

ανέλαβαν οι πράκτορές του ή να συναρτά 
τις δεσµεύσεις του από τη συµµόρφωση µε 
µια συγκεκριµένη προϋπόθεση, η 
εκπλήρωση της οποίας εξαρτάται 
αποκλειστικά από τον έµπορο· 

Τροπολογία 201 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) αναθέτουν αποκλειστική δικαιοδοσία 
για όλες τις αντιδικίες που έχουν σχέση µε 
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τη σύµβαση στον τόπο όπου έχει την έδρα 
του ο έµπορος, εκτός αν το επιλεγµένο 
δικαστήριο έχει δικαιοδοσία και για τον 
τόπο κατοικίας του καταναλωτή· 

Τροπολογία 202 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα IΙI – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αα) καθιστούν δεσµευτική για τον 
καταναλωτή µια υποχρέωση εξαρτηµένη 
από όρο του οποίου η εκπλήρωση 
εξαρτάται αποκλειστικά από την πρόθεση 
του εµπόρου· 

Τροπολογία  203 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) απαιτούν από τον καταναλωτή να 
αγοράσει πρόσθετα αγαθά ή υπηρεσίες 
που δεν περιλαµβάνονται στην τιµή της 
κύριας σύµβασης. 

Τροπολογία  204 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γβ) επιβάλλουν επιπρόσθετες χρεώσεις, 
όπως πρόστιµα για αθέτηση συµβατικών 
όρων, που είναι σαφώς δυσανάλογες προς 
το κόστος που επιβάρυνε τον έµπορο 
λόγω της αθέτησης· 

Τροπολογία  205 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 δα) αποκλείουν ή περιορίζουν το 
δικαίωµα του καταναλωτή να εντέλλει 
και να εξουσιοδοτεί τρίτο πρόσωπο να 
συνάψει σύµβαση µεταξύ του 
καταναλωτή και του εµπόρου και/ή να 
προβαίνει σε ενέργειες που έχουν ως 
στόχο ή διευκολύνουν τη σύναψη 
σύµβασης µεταξύ του καταναλωτή και 
του εµπόρου. 

Αιτιολόγηση 

Κάθε καταναλωτής έχει δικαίωµα να αναθέτει µε εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο τη σύναψη 

σύµβασης µεταξύ του ιδίου και του εµπόρου και/ή να προβαίνει σε ενέργειες που έχουν ως στόχο 

ή διευκολύνουν τη σύναψη τέτοιας σύµβασης. Κάθε ρήτρα που αποκλείει ή περιορίζει το 

δικαίωµα αυτό πρέπει να θεωρείται καταχρηστική σε κάθε περίπτωση. 

Τροπολογία  206 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ε  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

ε) δίνουν τη δυνατότητα στον έµπορο να 
καταγγέλλει χωρίς εύλογη προειδοποίηση 
µια σύµβαση αορίστου χρόνου, εκτός αν 
συντρέχουν σοβαροί λόγοι για τούτο· 
τούτο δεν θίγει ρήτρες συµβάσεων 
παροχής οικονοµικών υπηρεσιών εφόσον 
συντρέχει βάσιµος λόγος, όπου ο 
προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να 
ενηµερώσει αµέσως σχετικά το άλλο 
συµβαλλόµενο µέρος· 

Τροπολογία  207 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ζ) επιτρέπουν στον έµπορο να αυξήσει την 
τιµή που συµφωνήθηκε µε τον 

καταναλωτή όταν συνήφθη η σύµβαση 

χωρίς να δίνει στον καταναλωτή το 

δικαίωµα περάτωσης της σύµβασης· 

ζ) προβλέπουν ότι η τιµή των 
εµπορευµάτων ή άλλων στοιχείων πρέπει 
να καθοριστεί κατά τη στιγµή της 
παράδοσης ή της προµήθειας ή 
επιτρέπουν στον έµπορο να αυξήσει την 
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τιµή που συµφωνήθηκε µε τον 

καταναλωτή όταν συνήφθη η σύµβαση 

χωρίς να δίνει στον καταναλωτή το 

δικαίωµα λύσης της σύµβασης, αν η 
προσαυξηµένη τιµή είναι υπερβολικά 
υψηλή σε σχέση µε την τιµή που είχε 
συµφωνηθεί κατά τη σύναψη της 
σύµβασης· τούτο δεν επηρεάζει τις 
ρήτρες τιµαριθµικής αναπροσαρµογής 
της τιµής, όπου αυτό είναι νόµιµο, υπό 
την προϋπόθεση ότι η µέθοδος µε την 
οποία κυµαίνονται οι τιµές περιγράφεται 
ρητώς. 

Τροπολογία  208 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ια  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ια) δίνουν τη δυνατότητα στον έµπορο να 
τροποποιήσει µονοµερώς τους όρους της 

σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας· 

ια) δίνουν τη δυνατότητα στον έµπορο να 
τροποποιήσει µονοµερώς τους όρους της 

σύµβασης, συµπεριλαµβανοµένων των 

χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας χωρίς βάσιµο λόγο που να 
προβλέπεται στη σύµβαση· τούτο δεν 
επηρεάζει ρήτρες βάσει των οποίων οι 
πάροχοι χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών 
διατηρούν το δικαίωµα να αλλάζουν το 
επιτόκιο που καταβάλλεται από τον 
καταναλωτή ή οφείλεται σε αυτόν ή το 
ποσό άλλων επιβαρύνσεων για 
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες χωρίς 
προειδοποίηση, όταν συντρέχει βάσιµος 
λόγος, υπό την προϋπόθεση ότι ο πάροχος 
ενηµερώνει τον καταναλωτή το ταχύτερο 
δυνατό και ότι ο καταναλωτής είναι 
ελεύθερος να λύσει τη συµβατική σχέση 
αµέσως· ούτε επηρεάζει ρήτρες βάσει των 
οποίων ο έµπορος διατηρεί το δικαίωµα 
να τροποποιεί µονοµερώς τους όρους 
µιας σύµβασης αορίστου χρόνου, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο έµπορος οφείλει να 
ενηµερώσει σχετικά τον καταναλωτή µε 
εύλογη προειδοποίηση, και ότι ο 
καταναλωτής είναι ελεύθερος να λύσει τη 
συµβατική σχέση. 
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Τροπολογία  209 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 ιβ α) επιτρέπουν στον έµπορο, σε 
περίπτωση που τα παραγγελθέντα δεν 
είναι διαθέσιµα, να παραδώσει ισοδύναµα 
χωρίς να έχει ενηµερώσει ρητά τον 
καταναλωτή για αυτή τη δυνατότητα και 
για το ότι ο έµπορος βαρύνεται µε το 
κόστος επιστροφής των όσων παραλάβει 
ο καταναλωτής βάσει της σύµβασης σε 
περίπτωση που ο τελευταίος ασκήσει το 
δικαίωµα υπαναχώρησης. 

Τροπολογία  210 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα III – παράγραφος 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  211 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα ΙΙΙ – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) συµβάσεις για οργανωµένα ταξίδια 
που υπάγονται στις διατάξεις της οδηγίας 
90/314/ΕΟΚ. 

Τροπολογία  212 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα III – παράγραφος 4 – εισαγωγικό µέρος  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Η παράγραφος 1 στοιχείο ια) δεν 
εφαρµόζεται σε 

4. Η παράγραφος 1 στοιχεία ε, ζ) και ια) 
δεν εφαρµόζεται σε 

Τροπολογία  213 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα III – παράγραφος 4 – στοιχείο α  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

Τροπολογία  214 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα III – παράγραφος 4 – στοιχείο β  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 
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Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα III – παράγραφος 4 – στοιχείο δ  
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

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

∆ιαγράφεται 

 

 


