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EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

16.3.2011 A7-0038/216 

Τροπολογία  216 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 30 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 30 
Πεδίο εφαρµογής 

διαγράφεται 

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. 

 

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. 

 

3. Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρµόζεται σε 
συµβατικές ρήτρες που αντικατοπτρίζουν 
νοµοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις 
αναγκαστικού δικαίου οι οποίες 
συµµορφώνονται µε το κοινοτικό δίκαιο 
και τις διατάξεις ή τις αρχές διεθνών 
συµβάσεων στις οποίες η Κοινότητα ή τα 
κράτη µέλη αποτελούν συµβαλλόµενο 
µέρος. 
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16.3.2011 A7-0038/217 

Τροπολογία  217 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 31 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 31 
Απαιτήσεις διαφάνειας των συµβατικών 

ρητρών 

διαγράφεται 

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

 

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

 

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

 

4. Τα κράτη µέλη δεν επιβάλλουν τυχόν 
απαιτήσεις παρουσίασης όσον αφορά τον 
τρόπο µε τον οποίο εκφράζονται οι 
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συµβατικοί όροι ή καθίστανται 
διαθέσιµοι στον καταναλωτή. 
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16.3.2011 A7-0038/218 

Τροπολογία  218 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 32 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 32 
Γενικές αρχές 

διαγράφεται 

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

 

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. 

 

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

Or. en 



 

AM\861098EL.doc  PE459.689v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.3.2011 A7-0038/219 

Τροπολογία  219 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 33 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 33 
Βάρος της απόδειξης 

διαγράφεται 

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

 

Or. en 



 

AM\861098EL.doc  PE459.689v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

 

16.3.2011 A7-0038/220 
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Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 34 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 34 
Ρήτρες που θεωρούνται καταχρηστικές 

σε όλες τις περιπτώσεις 

διαγράφεται 

Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
συµβατικές ρήτρες, όπως παρατίθενται 
στον κατάλογο του παραρτήµατος ΙΙ, 
θεωρούνται καταχρηστικές σε όλες τις 
περιπτώσεις. Ο εν λόγω κατάλογος 
συµβατικών ρητρών εφαρµόζεται σε όλα 
τα κράτη µέλη και µπορεί να 
τροποποιηθεί µόνο σύµφωνα µε τα άρθρα 
39 παράγραφος 2 και 40. 
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Emilie Turunen 
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Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 35 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 35 
Ρήτρες που τεκµαίρονται καταχρηστικές 

διαγράφεται 

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. 
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Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 36 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 36 
Ερµηνεία των ρητρών 

διαγράφεται 

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

 

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

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 37 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 37 
Συνέπειες καταχρηστικών συµβατικών 

ρητρών 

διαγράφεται 

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. 
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16.3.2011 A7-0038/224 

Τροπολογία  224 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 38 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 38 
Επιβολή όσον αφορά καταχρηστικές 

συµβατικές ρήτρες 

διαγράφεται 

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. 

 

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

 

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

 

4. Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
νοµικές ενέργειες που αναφέρονται στις 
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παραγράφους 2 και 3 µπορεί να 
απευθύνονται είτε ξεχωριστά είτε από 
κοινού, ανάλογα µε το εθνικό 
διαδικαστικό δίκαιο, κατά ορισµένων 
εµπόρων από τον ίδιο οικονοµικό τοµέα ή 
τις ενώσεις τους που χρησιµοποιούν ή 
συνιστούν τη χρήση των ίδιων γενικών 
συµβατικών ρητρών ή παρόµοιων 
ρητρών. 
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Τροπολογία  225 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 39 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 39 
Επανεξέταση των ρητρών στα 

παραρτήµατα 2 και 3 

διαγράφεται 

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. 
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16.3.2011 A7-0038/226 

Τροπολογία  226 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα II 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το παράρτηµα διαγράφεται 
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Τροπολογία  227 

Emilie Turunen 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

∆ικαιώµατα των καταναλωτών 

COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτηµα III 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Το παράρτηµα διαγράφεται 

Or. en 

 

 


