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Τροπολογία  252 

Marlene Mizzi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της διακριτικής μεταχείρισης που 

βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στην 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. 

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της αδικαιολόγητης διακριτικής 

μεταχείρισης που βασίζεται, άμεσα ή 

έμμεσα, στην ιθαγένεια ή τον τόπο 

διαμονής των καταναλωτών και με τον 

καθορισμό περιπτώσεων στις οποίες η 

διαφορετική μεταχείριση δεν μπορεί να 

δικαιολογηθεί βάσει του άρθρου 20 

παράγραφος 2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  253 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της διακριτικής μεταχείρισης που 

βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στην 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. 

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της αδικαιολόγητης διακριτικής 

μεταχείρισης που βασίζεται, άμεσα ή 

έμμεσα, στην ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής 

ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών και 

με τον καθορισμό περιπτώσεων στις 

οποίες η διαφορετική μεταχείριση δεν 

μπορεί να δικαιολογηθεί βάσει του 

άρθρου 20 παράγραφος 2 της οδηγίας 

2006/123/ΕΚ. 

Or. en 
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Τροπολογία  254 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της διακριτικής μεταχείρισης που 

βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στην 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. 

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της διακριτικής μεταχείρισης που 

βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στην 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής, τον τόπο 

προσωρινής διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών και να 

συμπληρώσει περαιτέρω το άρθρο 20 της 

οδηγίας 2006/123/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  255 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της διακριτικής μεταχείρισης που 

βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στην 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. 

1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει 

υψηλού επιπέδου προστασία των 

καταναλωτών με την πρόληψη της 

διακριτικής μεταχείρισης που βασίζεται, 

άμεσα ή έμμεσα, στην ιθαγένεια ή τον 

τόπο διαμονής των καταναλωτών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  256 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, 
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Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της διακριτικής μεταχείρισης που 

βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στην 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. 

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της αδικαιολόγητης διακριτικής 

μεταχείρισης που βασίζεται, άμεσα ή 

έμμεσα, στην ιθαγένεια ή τον τόπο 

διαμονής των καταναλωτών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  257 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της διακριτικής μεταχείρισης που 

βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στην 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. 

1. Στόχος του παρόντος κανονισμού 

είναι να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς με την πρόληψη 

της διακριτικής μεταχείρισης που 

βασίζεται, άμεσα ή έμμεσα, στην 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής, τον τόπο 

προσωρινής διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης των πελατών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  258 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Ο παρών κανονισμός δεν 
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επιτρέπεται να περιορίζει την 

επιχειρηματική ελευθερία και την 

ελευθερία των συμβάσεων, οι οποίες 

κατοχυρώνονται με το άρθρο 16 του 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Or. de 

 

Τροπολογία  259 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

2. Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται σε αμιγώς ενδοσυνοριακές 

καταστάσεις, κατά τις οποίες όλα τα 

οικεία στοιχεία της συναλλαγής 

περιορίζονται εντός ενός και μόνο 

κράτους μέλους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  260 

Virginie Rozière 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 

Or. fr 

 

Τροπολογία  261 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί 

αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να 

το πράξει, σε κράτος μέλος διαφορετικό 

από το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο 

τόπος διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασης 

του πελάτη· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  262 

Marlene Mizzi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος διαφορετικό από 

το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο τόπος 

διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασης του 

πελάτη· 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος διαφορετικό από 

το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο τόπος 

διαμονής του καταναλωτή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  263 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος διαφορετικό από 

το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο τόπος 

διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασης του 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος διαφορετικό από 

το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο τόπος 

διαμονής του καταναλωτή· 
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πελάτη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  264 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος διαφορετικό από 

το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο τόπος 

διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασης του 

πελάτη· 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος διαφορετικό από 

το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο τόπος 

διαμονής του καταναλωτή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  265 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος διαφορετικό από 

το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο τόπος 

διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασης του 

πελάτη· 

α) όταν ο εμπορευόμενος ή ο 

προμηθευτής πωλεί αγαθά ή παρέχει 

υπηρεσίες ή επιχειρεί να το πράξει, σε 

κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος 

μέλος όπου βρίσκεται ο τόπος διαμονής ή 

ο τόπος εγκατάστασης του πελάτη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  266 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος διαφορετικό από 

το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο τόπος 

διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασης του 

πελάτη· 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος διαφορετικό από 

το κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο τόπος 

διαμονής, ο τόπος προσωρινής διαμονής 

ή ο τόπος εγκατάστασης του πελάτη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  267 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί 

αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να 

το πράξει, στο κράτος μέλος όπου 

βρίσκεται ο τόπος διαμονής ή ο τόπος 

εγκατάστασης του πελάτη, αλλά ο 

πελάτης είναι υπήκοος άλλου κράτους 

μέλους· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  268 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται 

ο τόπος διαμονής ή ο τόπος 

εγκατάστασης του πελάτη, αλλά ο 

πελάτης είναι υπήκοος άλλου κράτους 

β) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε ένα κράτος μέλος και ο 

καταναλωτής είναι υπήκοος άλλου 

κράτους μέλους· 
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μέλους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  269 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο 

τόπος διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασης 

του πελάτη, αλλά ο πελάτης είναι υπήκοος 

άλλου κράτους μέλους· 

β) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο 

τόπος διαμονής του καταναλωτή, αλλά ο 

καταναλωτής είναι υπήκοος άλλου 

κράτους μέλους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  270 

Marlene Mizzi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο 

τόπος διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασης 

του πελάτη, αλλά ο πελάτης είναι υπήκοος 

άλλου κράτους μέλους· 

β) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο 

τόπος διαμονής του καταναλωτή, αλλά ο 

καταναλωτής είναι υπήκοος άλλου 

κράτους μέλους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  271 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, στο κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο 

τόπος διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασης 

του πελάτη, αλλά ο πελάτης είναι υπήκοος 

άλλου κράτους μέλους· 

β) όταν ο εμπορευόμενος ή ο 

προμηθευτής πωλεί αγαθά ή παρέχει 

υπηρεσίες ή επιχειρεί να το πράξει, στο 

κράτος μέλος όπου βρίσκεται ο τόπος 

διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασης του 

πελάτη, αλλά ο πελάτης είναι υπήκοος 

άλλου κράτους μέλους· 

Or. en 

 

Τροπολογία  272 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί 

αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να 

το πράξει, σε κράτος μέλος όπου ο 

πελάτης βρίσκεται προσωρινά, χωρίς ο 

τόπος διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασής 

του να βρίσκεται σε εκείνο το κράτος 

μέλος. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  273 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος όπου ο πελάτης 

βρίσκεται προσωρινά, χωρίς ο τόπος 

διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασής του να 

βρίσκεται σε εκείνο το κράτος μέλος. 

γ) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος όπου ο 

καταναλωτής βρίσκεται προσωρινά, χωρίς 

ο τόπος διαμονής του να βρίσκεται σε 

εκείνο το κράτος μέλος. 



 

PE599.759v01-00 12/97 AM\1117512EL.docx 

EL 

Or. en 

 

Τροπολογία  274 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος όπου ο πελάτης 

βρίσκεται προσωρινά, χωρίς ο τόπος 

διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασής του να 

βρίσκεται σε εκείνο το κράτος μέλος. 

γ) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος όπου ο 

καταναλωτής βρίσκεται προσωρινά, χωρίς 

ο τόπος διαμονής του να βρίσκεται σε 

εκείνο το κράτος μέλος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  275 

Marlene Mizzi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος όπου ο πελάτης 

βρίσκεται προσωρινά, χωρίς ο τόπος 

διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασής του να 

βρίσκεται σε εκείνο το κράτος μέλος. 

γ) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος όπου ο 

καταναλωτής βρίσκεται προσωρινά, χωρίς 

ο τόπος διαμονής του να βρίσκεται σε 

εκείνο το κράτος μέλος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  276 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

ή παρέχει υπηρεσίες ή επιχειρεί να το 

πράξει, σε κράτος μέλος όπου ο πελάτης 

βρίσκεται προσωρινά, χωρίς ο τόπος 

διαμονής ή ο τόπος εγκατάστασής του να 

βρίσκεται σε εκείνο το κράτος μέλος. 

γ) όταν ο εμπορευόμενος ή ο 

προμηθευτής πωλεί αγαθά ή παρέχει 

υπηρεσίες ή επιχειρεί να το πράξει, σε 

κράτος μέλος όπου ο πελάτης βρίσκεται 

προσωρινά, χωρίς ο τόπος διαμονής ή ο 

τόπος εγκατάστασής του να βρίσκεται σε 

εκείνο το κράτος μέλος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  277 

Lambert van Nistelrooij 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο παρών κανονισμός δεν 

δημιουργεί υποχρέωση για τον 

εμπορευόμενο να καλύπτει πρόσθετες 

δαπάνες σε περιπτώσεις στις οποίες ο 

καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα 

υπαναχώρησης σύμφωνα με την οδηγία 

2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. Στα 

έξοδα που είναι απαραίτητα για την 

αποκατάσταση της συμμόρφωσης των 

αγαθών δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

αποστολής ή μεταφοράς, οι οποίες είναι 

πρόσθετες των εξόδων αυτών που είναι 

απαραίτητα για την παράδοση των 

αγαθών όπως ορίζεται στις γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης ή όπως έχει 

συμφωνηθεί. 

 ___________ 

 1α Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 

δικαιώματα των καταναλωτών, την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

304 της 22.11.2011, σ. 64). 

Or. en 

 

Τροπολογία  278 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο παρών κανονισμός δεν 

δημιουργεί υποχρέωση για τον 

εμπορευόμενο να καλύπτει πρόσθετες 

δαπάνες σε περιπτώσεις στις οποίες ο 

καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα 

υπαναχώρησης σύμφωνα με την οδηγία 

2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. Στα 

έξοδα που είναι απαραίτητα για την 

αποκατάσταση της συμμόρφωσης των 

αγαθών δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

αποστολής ή μεταφοράς, οι οποίες είναι 

πρόσθετες των εξόδων αυτών που είναι 

απαραίτητα για την παράδοση των 

αγαθών όπως ορίζεται στις γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης ή όπως έχει 

συμφωνηθεί. 

 _______________ 

 1α Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 

δικαιώματα των καταναλωτών, την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

304 της 22.11.2011, σ. 64). 
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Or. en 

 

Τροπολογία  279 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται σε αμιγώς ενδοσυνοριακές 

καταστάσεις που δεν έχουν εξωγενή 

στοιχεία. 

Or. en 

 

Τροπολογία  280 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

της οδηγίας 2006/123/ΕΚ. 

3. Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχεία α) έως γ), ε), στ) και η) έως ιβ) 
της οδηγίας 2006/123/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  281 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Josep-Maria Terricabras, Andrejs 

Mamikins, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Csaba Sógor, Jill 

Evans, Ian Hudghton, Ádám Kósa, Andor Deli, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, László 

Tőkés, Patricija Šulin, Julia Reda 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

της οδηγίας 2006/123/ΕΚ. 

3. Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, με εξαίρεση το 

άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) της 

οδηγίας 2006/123/ΕΚ. 

Or. en 

 

Τροπολογία  282 

Marlene Mizzi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

της οδηγίας 2006/123/ΕΚ. 

3. Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

της οδηγίας 2006/123/ΕΚ και σε 

δραστηριότητες αμιγώς ενδοσυνοριακών 

εθνικών καταστάσεων, στις οποίες όλα τα 

οικεία στοιχεία της πώλησης αγαθών ή 

υπηρεσιών περιορίζονται εντός ενός και 

μόνο κράτους μέλους και ο καταναλωτής 

είναι υπήκοος του εν λόγω κράτους 

μέλους. 

Or. en 

 

Τροπολογία  283 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. O παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη των κανόνων που 
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ισχύουν για τα δικαιώματα του 

δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, 

ιδίως της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α. 

 _______________ 

 1α Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση 

ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 

δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 

στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 

167 της 22.6.2001, σ. 10). 

Or. en 

 

Τροπολογία  284 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. O παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη των κανόνων που 

ισχύουν για τα δικαιώματα του 

δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, 

ιδίως των κανόνων που προβλέπονται 

στην οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. 

 _______________ 

 1α Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση 

ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 

δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 

στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 

167 της 22.6.2001, σ. 10). 

Or. en 
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Τροπολογία  285 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. O παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη των κανόνων που 

ισχύουν για τα δικαιώματα του 

δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, 

ιδίως των κανόνων που προβλέπονται 

στην οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. 

 _______________ 

 1α Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση 

ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του 

δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων 

στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 

167 της 22.6.2001, σ. 10). 

Or. en 

 

Τροπολογία  286 

Marlene Mizzi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει 

τους κανόνες που εφαρμόζονται στον 

τομέα των δικαιωμάτων του δημιουργού 

και των συγγενικών δικαιωμάτων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  287 

Dennis de Jong 

 



 

AM\1117512EL.docx 19/97 PE599.759v01-00 

 EL 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον 

παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι ο 

εμπορευόμενος κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 

1 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. 

5. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη του δικαίου της Ένωσης 

σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε 

αστικές και εμπορικές υποθέσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  288 

Antanas Guoga 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

ένδειξη ότι ο εμπορευόμενος κατευθύνει 

τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. 

5. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη των πράξεων του 

δικαίου της Ένωσης σχετικά με τη 

δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται 

ως ένδειξη ότι ο εμπορευόμενος 

κατευθύνει τις δραστηριότητές του στο 

κράτος μέλος όπου ο καταναλωτής έχει τη 

συνήθη διαμονή του ή την κατοικία του 

κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 

1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. Όταν ένας εμπορευόμενος 

ενεργεί σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 
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του παρόντος κανονισμού, δεν θεωρείται, 

αποκλειστικά για τους λόγους αυτούς, ότι 

κατευθύνει ενεργά τις δραστηριότητές 

του σε άλλο κράτος μέλος όπου ο 

καταναλωτής έχει τόπο διαμονής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  289 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

ένδειξη ότι ο εμπορευόμενος κατευθύνει 

τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται 

ως ένδειξη ότι ο εμπορευόμενος 

κατευθύνει τις δραστηριότητές του στο 

κράτος μέλος όπου ο καταναλωτής έχει τη 

συνήθη διαμονή του ή την κατοικία του 

κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 

1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. Ειδικά, στην περίπτωση που ο 

εμπορευόμενος ενεργεί σύμφωνα με τα 

άρθρα 3, 4 και, ανεξάρτητα από την 

εθνικότητα, τον τόπο κατοικίας ή την 

έδρα του, δεν αποκλείει ή περιορίζει την 

πρόσβαση στην επιγραμμική διεπαφή 

του, δεν ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

μια νέα έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής, διαφορετική από την 

επιγραμμική διεπαφή την οποία είχαν 

επισκεφτεί την πρώτη φορά, εκτός εάν ο 

καταναλωτής δώσει ρητή συγκατάθεση 

για την εν λόγω ανακατεύθυνση, δεν 

εφαρμόζει διαφορετικές γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης κατά την 

πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 

σε περιπτώσεις που ορίζονται στον 

παρόντα κανονισμό ή σε περίπτωση που ο 
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εμπορευόμενος δέχεται μέσα πληρωμών 

που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος 

χωρίς διακρίσεις, ο εμπορευόμενος δεν 

θεωρείται, μόνο με βάση τους λόγους 

αυτούς, ότι ανακατευθύνει τις 

δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του. Ωστόσο, 

πρέπει να αξιολογηθεί κατά περίπτωση αν 

υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία τα οποία 

υπερβαίνουν την απλή συμμόρφωση με 

τις υφιστάμενες δεσμευτικές διατάξεις 

και εάν αυτά αποτελούν ενδείξεις που 

οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

εμπορευόμενος έχει σκοπίμως κατευθύνει 

τη δραστηριότητά του προς το κράτος 

μέλος στο οποίο ο καταναλωτής έχει τη 

συνήθη διαμονή ή την κατοικία του. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  290 

Marco Zullo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

ένδειξη ότι ο εμπορευόμενος κατευθύνει 

τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται 

ως ένδειξη ότι ο εμπορευόμενος 

κατευθύνει τις δραστηριότητές του στο 

κράτος μέλος όπου ο καταναλωτής έχει τη 

συνήθη διαμονή του ή την κατοικία του 

κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 

1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. Συγκεκριμένα, όταν ένας 

εμπορευόμενος, κατά την έννοια των 

άρθρων 3, 4 και 5 του παρόντος 

κανονισμού, διασφαλίζει την πρόσβαση 

των πελατών όλων των κρατών μελών 
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στην επιγραμμική του διεπαφή χωρίς να 

εισάγει διακρίσεις ως προς την 

πρόσβαση, ή στις περιπτώσεις που ο 

εμπορευόμενος δεν ανακατευθύνει τον 

καταναλωτή σε έκδοση της επιγραμμικής 

του διεπαφής η οποία διαφέρει από 

εκείνη την οποία επιχείρησε αρχικά να 

προσπελάσει ο πελάτης, ή στις 

περιπτώσεις που δεν εφαρμόζει 

διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις 

πρόσβασης κατά την πώληση αγαθών ή 

την παροχή υπηρεσιών σε περιπτώσεις 

που περιγράφονται στον παρόντα 

κανονισμό, ή στις περιπτώσεις που ο 

εμπορευόμενος δέχεται μέσα πληρωμών 

άλλου κράτους μέλους χωρίς διακρίσεις, 

ο εμπορευόμενος δεν θεωρείται ότι 

κατευθύνει τις δραστηριότητές του στο 

κράτος μέλος όπου ο καταναλωτής έχει 

τη διαμονή ή τη συνήθη κατοικία του, 

εκτός εάν ο εμπορευόμενος έχει εκφράσει 

σαφή πρόθεση να κατευθύνει τη 

δραστηριότητά του στην εν λόγω χώρα. 

Or. it 

 

Τροπολογία  291 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

ένδειξη ότι ο εμπορευόμενος κατευθύνει 

τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

5. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη του δικαίου της Ένωσης 

σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε 

αστικές υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον 

παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι ο 

εμπορευόμενος κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 
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1215/2012. στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. Ειδικότερα, όταν ένας 

εμπορευόμενος που ενεργεί σύμφωνα με 

τα άρθρα 3, 4 και 5 δεν αποκλείει ή δεν 

περιορίζει την πρόσβαση των πελατών 

στην επιγραμμική διεπαφή του, δεν 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε έκδοση 

της επιγραμμικής διεπαφής του που είναι 

διαφορετική από την επιγραμμική 

διεπαφή την οποία ο πελάτης επιχείρησε 

να προσπελάσει αρχικά, ανεξάρτητα από 

την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής ή τον 

τόπο εγκατάστασής τους, δεν εφαρμόζει 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης κατά την πώληση αγαθών ή 

την παροχή υπηρεσιών σε περιπτώσεις 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό ή όταν ο εμπορευόμενος 

δέχεται μέσα πληρωμών που εκδίδονται 

σε άλλο κράτος μέλος χωρίς διάκριση, 

τότε ο εν λόγω εμπορευόμενος δεν 

θεωρείται, αποκλειστικά για τους λόγους 

αυτούς, ότι κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή ή κατοικία του. 

 [Η τροπολογία αυτή θα πρέπει να καταπέσει 

σε περίπτωση που εγκριθεί η πρόταση για το 

άρθρο 4 παράγραφος 3β (νέο)] 

Or. en 

 

Τροπολογία  292 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

ένδειξη ότι ο εμπορευόμενος κατευθύνει 

5. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη του δικαίου της Ένωσης 

σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε 

αστικές υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον 

παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι ο 
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τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. 

εμπορευόμενος κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. Ειδικότερα, όταν ένας 

εμπορευόμενος που ενεργεί σύμφωνα με 

τα άρθρα 3, 4 και 5 δεν αποκλείει ή δεν 

περιορίζει την πρόσβαση των πελατών 

στην επιγραμμική διεπαφή του, δεν 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε έκδοση 

της επιγραμμικής διεπαφής του που είναι 

διαφορετική από την επιγραμμική 

διεπαφή την οποία ο πελάτης επιχείρησε 

να προσπελάσει αρχικά, ανεξάρτητα από 

την ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής, τον 

τόπο προσωρινής διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασής τους, δεν εφαρμόζει 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης κατά την πώληση αγαθών ή 

την παροχή υπηρεσιών σε περιπτώσεις 

που προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισμό ή όταν ο εμπορευόμενος 

δέχεται μέσα πληρωμών που εκδίδονται 

σε άλλο κράτος μέλος χωρίς διάκριση, 

τότε ο εν λόγω εμπορευόμενος δεν 

θεωρείται, αποκλειστικά για τους λόγους 

αυτούς, ότι κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή ή κατοικία του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  293 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, 

Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 



 

AM\1117512EL.docx 25/97 PE599.759v01-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

ένδειξη ότι ο εμπορευόμενος κατευθύνει 

τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. 

5. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου 

δικαίου της Ένωσης σχετικά με τη 

δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η απλή συμμόρφωση με τον 

παρόντα κανονισμό δεν θα πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι ο 

εμπορευόμενος κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. Ειδικότερα, όταν ένας 

εμπορευόμενος που ενεργεί σύμφωνα με 

τα άρθρα 3, 4 και 5 δεν αποκλείει ή δεν 

περιορίζει την πρόσβαση του 

καταναλωτή στην επιγραμμική διεπαφή 

του, δεν τον ανακατευθύνει σε έκδοση της 

επιγραμμικής διεπαφής του διαφορετική 

από αυτήν την οποία ο καταναλωτής 

επιχείρησε να προσπελάσει αρχικά, 

ανεξάρτητα από την ιθαγένεια ή τον τόπο 

διαμονής του, δεν εφαρμόζει 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης σε περιπτώσεις που 

προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, 

τότε ο εν λόγω εμπορευόμενος δεν μπορεί 

να θεωρείται, αποκλειστικά για τους 

λόγους αυτούς, ότι κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή ή κατοικία του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  294 

Marlene Mizzi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως 

ένδειξη ότι ο εμπορευόμενος κατευθύνει 

τις δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον παρόντα 

κανονισμό και ειδικότερα οι 

δραστηριότητες των εμπορευόμενων 

σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 του 

παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να 

εκλαμβάνονται ως ένδειξη ότι ο 

εμπορευόμενος κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του ώστε να προσεγγίσει 

ενεργά μεμονωμένους καταναλωτές στο 

κράτος μέλος όπου ο καταναλωτής έχει τη 

συνήθη διαμονή του κατά την έννοια του 

άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 και του 

άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012, στις 

περιπτώσεις που δεν αποκλείουν ή δεν 

περιορίζουν την πρόσβαση των πελατών 

στην επιγραμμική διεπαφή του, ούτε 

ανακατευθύνουν τους πελάτες σε 

διαφορετική επιγραμμική διεπαφή και 

δεν εφαρμόζουν διαφορετικές γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης ή τιμολόγησης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  295 

Julia Reda 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η συμμόρφωση με τον 

παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι ο 

εμπορευόμενος κατευθύνει τις 

δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

5. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις 

πράξεις του δικαίου της Ένωσης σχετικά 

με τη δικαστική συνεργασία σε αστικές 

υποθέσεις. Η απλή συμμόρφωση με τα 

άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος 

κανονισμού δεν θα πρέπει να 

εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι ο 

εμπορευόμενος κατευθύνει τις 
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όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012. 

δραστηριότητές του στο κράτος μέλος 

όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη 

διαμονή του ή την κατοικία του κατά την 

έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 

στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008 και του άρθρου 17 παράγραφος 1 

στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012, εκτός εάν η ύπαρξη άλλων 

πρόσθετων στοιχείων υποδεικνύει ότι ο 

εμπορευόμενος κατευθύνει τις εμπορικές 

του δραστηριότητες στο εν λόγω κράτος 

μέλος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  296 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 5α. Οι μικροί πωλητές και οι πολύ 

μικρές επιχειρήσεις δεν χρειάζεται να 

επαληθεύουν την τοποθεσία των 

καταναλωτών προς τους οποίους 

επιθυμούν να πραγματοποιούν πωλήσεις. 

Όταν ένας εμπορευόμενος έχει την 

υποχρέωση να συνάπτει συμβάσεις με 

καταναλωτές που κατοικούν σε χώρα 

στην οποία δεν απευθύνεται, είναι 

απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι θα 

ισχύει το δίκαιο του εμπορευόμενου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ασφάλεια δικαίου για τις ΜΜΕ. 

 

Τροπολογία  297 

Marlene Mizzi 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

6. Στον βαθμό που οι διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού συγκρούονται με τις 

διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2006/123/ΕΚ, υπερισχύουν οι 

διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 

6. Στον βαθμό που οι διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού συγκρούονται με τις 

διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 2 της 

οδηγίας 2006/123/ΕΚ, υπερισχύουν οι 

ειδικές διατάξεις και υποχρεώσεις για 

τους εμπορευόμενους που 

περιλαμβάνονται στο παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  298 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 Πεδίο εφαρμογής 

 1.  Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται σε αμιγώς ενδοσυνοριακές 

καταστάσεις στο πλαίσιο των οποίων 

όλες οι δραστηριότητες περιορίζονται 

από όλες τις απόψεις σε ένα κράτος 

μέλος. 

 2.  Ο παρών κανονισμός δεν 

εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που 

αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

της οδηγίας 2006/123/ΕΚ. 

 3.  Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη των κανόνων που 

εφαρμόζονται στον τομέα της 

φορολογίας. 

 4.  Στον βαθμό που οι διατάξεις του 

παρόντος κανονισμού συγκρούονται με 

τις διατάξεις του άρθρου 20 παράγραφος 

2 της οδηγίας 2006/123/ΕΚ, υπερισχύουν 

οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
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 5.  Ο παρών κανονισμός δεν 

δημιουργεί υποχρέωση για τον 

εμπορευόμενο να καλύπτει πρόσθετες 

δαπάνες σε περιπτώσεις στις οποίες ο 

καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα 

υπαναχώρησης σύμφωνα με την οδηγία 

2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. Στα 

έξοδα που είναι απαραίτητα για την 

αποκατάσταση της συμμόρφωσης των 

αγαθών δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες 

αποστολής ή μεταφοράς, οι οποίες είναι 

πρόσθετες των εξόδων αυτών που είναι 

απαραίτητα για την παράδοση των 

αγαθών όπως ορίζεται στις γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης ή όπως έχει 

συμφωνηθεί. 

 _______________ 

 1α Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 

δικαιώματα των καταναλωτών, την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

304 της 22.11.2011, σ. 64). 

Or. en 

 

Τροπολογία  299 

Marlene Mizzi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «πελάτης»: καταναλωτής που 

είναι υπήκοος κράτους μέλους ή έχει τον 

τόπο διαμονής του σε κράτος μέλος ή 

επιχείρηση με έδρα ή τόπο εγκατάστασης 

σε κράτος μέλος και ο οποίος/η οποία 

διαγράφεται 
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σκοπεύει να αγοράσει ή αγοράζει αγαθό ή 

υπηρεσία εντός της Ένωσης, αλλά όχι για 

σκοπούς μεταπώλησης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  300 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «πελάτης»: καταναλωτής που 

είναι υπήκοος κράτους μέλους ή έχει τον 

τόπο διαμονής του σε κράτος μέλος ή 

επιχείρηση με έδρα ή τόπο εγκατάστασης 

σε κράτος μέλος και ο οποίος/η οποία 

σκοπεύει να αγοράσει ή αγοράζει αγαθό ή 

υπηρεσία εντός της Ένωσης, αλλά όχι για 

σκοπούς μεταπώλησης· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  301 

Antanas Guoga 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «πελάτης»: καταναλωτής που 

είναι υπήκοος κράτους μέλους ή έχει τον 

τόπο διαμονής του σε κράτος μέλος ή 

επιχείρηση με έδρα ή τόπο εγκατάστασης 

σε κράτος μέλος και ο οποίος/η οποία 

σκοπεύει να αγοράσει ή αγοράζει αγαθό ή 

υπηρεσία εντός της Ένωσης, αλλά όχι για 

σκοπούς μεταπώλησης· 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  302 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «πελάτης»: καταναλωτής που είναι 

υπήκοος κράτους μέλους ή έχει τον τόπο 

διαμονής του σε κράτος μέλος ή 

επιχείρηση με έδρα ή τόπο εγκατάστασης 

σε κράτος μέλος και ο οποίος/η οποία 

σκοπεύει να αγοράσει ή αγοράζει αγαθό ή 

υπηρεσία εντός της Ένωσης, αλλά όχι για 

σκοπούς μεταπώλησης· 

β) «πελάτης»: καταναλωτής που είναι 

υπήκοος κράτους μέλους ή έχει τον τόπο 

διαμονής του σε κράτος μέλος ή 

επιχείρηση με έδρα ή τόπο εγκατάστασης 

σε κράτος μέλος και ο οποίος/η οποία 

σκοπεύει να αγοράσει ή αγοράζει υπό 

γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης αγαθό ή 

υπηρεσία εντός της Ένωσης, μόνο για 

τελική χρήση και αποκλείοντας τη 

μεταπώληση, την εκμίσθωση, τον 

μετασχηματισμό ή την επεξεργασία σε 

εμπορική κλίμακα· 

Or. en 

 

Τροπολογία  303 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «πελάτης»: καταναλωτής που είναι 

υπήκοος κράτους μέλους ή έχει τον τόπο 

διαμονής του σε κράτος μέλος ή 

επιχείρηση με έδρα ή τόπο εγκατάστασης 

σε κράτος μέλος και ο οποίος/η οποία 

σκοπεύει να αγοράσει ή αγοράζει αγαθό ή 

υπηρεσία εντός της Ένωσης, αλλά όχι για 

σκοπούς μεταπώλησης· 

β) «πελάτης»: καταναλωτής που είναι 

υπήκοος κράτους μέλους ή έχει τον τόπο 

διαμονής του σε κράτος μέλος ή 

επιχείρηση με έδρα ή τόπο εγκατάστασης 

σε κράτος μέλος και ο οποίος/η οποία 

σκοπεύει να αγοράσει ή αγοράζει αγαθό ή 

υπηρεσία εντός της Ένωσης· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι καταναλωτές δεν θα μπορούν να αποκομίσουν τα οφέλη της λήξης του αδικαιολόγητου 
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γεωγραφικού αποκλεισμού αν δεν καλύπτεται ολόκληρη η αλυσίδα εφοδιασμού. 

 

Τροπολογία  304 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) «γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης»: όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και λοιπές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των τιμών 

πώλησης, που διέπουν την πρόσβαση των 

πελατών σε αγαθά ή υπηρεσίες που 

προσφέρονται προς πώληση από 

εμπορευόμενο· οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και οι πληροφορίες καθορίζονται, 

εφαρμόζονται και κοινολογούνται στο 

ευρύ κοινό από τον εμπορευόμενο ή για 

λογαριασμό του και ισχύουν σε περίπτωση 

απουσίας συμφωνίας με ατομική 

διαπραγμάτευση μεταξύ του 

εμπορευόμενου και του πελάτη· 

γ) «γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης»: όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και λοιπές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των καθαρών 

τιμών πώλησης, που διέπουν την 

πρόσβαση των καταναλωτών σε αγαθά ή 

υπηρεσίες που προσφέρονται προς πώληση 

από εμπορευόμενο· οι όροι, οι 

προϋποθέσεις και οι πληροφορίες 

καθορίζονται, εφαρμόζονται και 

κοινολογούνται στο ευρύ κοινό από τον 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του και 

ισχύουν σε περίπτωση απουσίας 

συμφωνίας με ατομική διαπραγμάτευση 

μεταξύ του εμπορευόμενου και του 

καταναλωτή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  305 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) «γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης»: όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και λοιπές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των τιμών 

πώλησης, που διέπουν την πρόσβαση των 

πελατών σε αγαθά ή υπηρεσίες που 

προσφέρονται προς πώληση από 

γ) «γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης»: όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και λοιπές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των τιμών 

πώλησης, που διέπουν την πρόσβαση των 

καταναλωτών σε αγαθά ή υπηρεσίες που 

προσφέρονται προς πώληση από 
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εμπορευόμενο· οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και οι πληροφορίες καθορίζονται, 

εφαρμόζονται και κοινολογούνται στο 

ευρύ κοινό από τον εμπορευόμενο ή για 

λογαριασμό του και ισχύουν σε περίπτωση 

απουσίας συμφωνίας με ατομική 

διαπραγμάτευση μεταξύ του 

εμπορευόμενου και του πελάτη· 

εμπορευόμενο· οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και οι πληροφορίες καθορίζονται, 

εφαρμόζονται και κοινολογούνται στο 

ευρύ κοινό από τον εμπορευόμενο ή για 

λογαριασμό του και ισχύουν σε περίπτωση 

απουσίας συμφωνίας με ατομική 

διαπραγμάτευση μεταξύ του 

εμπορευόμενου και του καταναλωτή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  306 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) «γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης»: όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και λοιπές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των τιμών 

πώλησης, που διέπουν την πρόσβαση των 

πελατών σε αγαθά ή υπηρεσίες που 

προσφέρονται προς πώληση από 

εμπορευόμενο· οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και οι πληροφορίες καθορίζονται, 

εφαρμόζονται και κοινολογούνται στο 

ευρύ κοινό από τον εμπορευόμενο ή για 

λογαριασμό του και ισχύουν σε περίπτωση 

απουσίας συμφωνίας με ατομική 

διαπραγμάτευση μεταξύ του 

εμπορευόμενου και του πελάτη· 

γ) «γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης»: όλοι οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και λοιπές πληροφορίες, 

συμπεριλαμβανομένων των καθαρών 

τιμών πώλησης και των απαιτήσεων με 

βάση τα προθέματα τηλεφωνικών 

αριθμών, που διέπουν την πρόσβαση των 

πελατών σε αγαθά ή υπηρεσίες που 

προσφέρονται προς πώληση από 

εμπορευόμενο· οι όροι, οι προϋποθέσεις 

και οι πληροφορίες καθορίζονται, 

εφαρμόζονται και κοινολογούνται στο 

ευρύ κοινό από τον εμπορευόμενο ή για 

λογαριασμό του και ισχύουν σε περίπτωση 

απουσίας συμφωνίας με ατομική 

διαπραγμάτευση μεταξύ του 

εμπορευόμενου και του πελάτη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  307 

Eva Maydell 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) «αγαθά»: κάθε ενσώματο κινητό 

πράγμα, πλην των πραγμάτων τα οποία 

πωλούνται στο πλαίσιο μέτρων 

αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο 

από νόμιμη αρχή. Το νερό, το φυσικό 

αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια 

θεωρούνται αγαθά κατά την έννοια του 

παρόντος κανονισμού όταν διατίθενται 

προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή 

καθορισμένη ποσότητα· 

δ) «αγαθά»: κάθε ενσώματο κινητό 

πράγμα, πλην των πραγμάτων τα οποία 

πωλούνται στο πλαίσιο μέτρων 

αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο 

από νόμιμη αρχή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  308 

Antanas Guoga 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) «αγαθά»: κάθε ενσώματο κινητό 

πράγμα, πλην των πραγμάτων τα οποία 

πωλούνται στο πλαίσιο μέτρων 

αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο 

από νόμιμη αρχή. Το νερό, το φυσικό 

αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια 

θεωρούνται αγαθά κατά την έννοια του 

παρόντος κανονισμού όταν διατίθενται 

προς πώληση σε περιορισμένο όγκο ή 

καθορισμένη ποσότητα· 

δ) «αγαθά»: κάθε ενσώματο κινητό 

πράγμα, πλην των πραγμάτων τα οποία 

πωλούνται στο πλαίσιο μέτρων 

αναγκαστικής εκτέλεσης ή με άλλο τρόπο 

από νόμιμη αρχή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  309 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε 

λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των 

δικτυακών τόπων και των εφαρμογών, το 

οποίο λειτουργεί εμπορευόμενος ή για 

λογαριασμό του και χρησιμεύει για να 

παρέχεται στους πελάτες πρόσβαση στα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες του εμπορευόμενου 

με σκοπό εμπορική συναλλαγή που 

σχετίζεται με τα εν λόγω αγαθά ή τις 

υπηρεσίες· 

ε) «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε 

λογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του 

συνόλου ή μέρους των δικτυακών τόπων 

και των εφαρμογών, το οποίο λειτουργεί 

εμπορευόμενος ή για λογαριασμό του και 

χρησιμεύει για να παρέχεται στον 

καταναλωτή πρόσβαση στα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες του εμπορευόμενου με σκοπό 

εμπορική συναλλαγή που σχετίζεται με τα 

εν λόγω αγαθά ή τις υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  310 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε 

λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των 

δικτυακών τόπων και των εφαρμογών, το 

οποίο λειτουργεί εμπορευόμενος ή για 

λογαριασμό του και χρησιμεύει για να 

παρέχεται στους πελάτες πρόσβαση στα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες του εμπορευόμενου 

με σκοπό εμπορική συναλλαγή που 

σχετίζεται με τα εν λόγω αγαθά ή τις 

υπηρεσίες· 

ε) «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε 

λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των 

δικτυακών τόπων και των εφαρμογών, το 

οποίο λειτουργεί εμπορευόμενος ή για 

λογαριασμό του και χρησιμεύει για να 

παρέχεται στους καταναλωτές πρόσβαση 

στα αγαθά ή τις υπηρεσίες του 

εμπορευόμενου με σκοπό εμπορική 

συναλλαγή που σχετίζεται με τα εν λόγω 

αγαθά ή τις υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  311 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε 

λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των 

δικτυακών τόπων και των εφαρμογών, το 

οποίο λειτουργεί εμπορευόμενος ή για 

λογαριασμό του και χρησιμεύει για να 

παρέχεται στους πελάτες πρόσβαση στα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες του εμπορευόμενου 

με σκοπό εμπορική συναλλαγή που 

σχετίζεται με τα εν λόγω αγαθά ή τις 

υπηρεσίες· 

ε) «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε 

λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των 

δικτυακών τόπων ή μέρους αυτών και των 

εφαρμογών, το οποίο λειτουργεί 

εμπορευόμενος ή για λογαριασμό του και 

χρησιμεύει για να παρέχεται στους πελάτες 

πρόσβαση στα αγαθά ή τις υπηρεσίες του 

εμπορευόμενου με σκοπό εμπορική 

συναλλαγή που σχετίζεται με τα εν λόγω 

αγαθά ή τις υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  312 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε 

λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των 

δικτυακών τόπων και των εφαρμογών, το 

οποίο λειτουργεί εμπορευόμενος ή για 

λογαριασμό του και χρησιμεύει για να 

παρέχεται στους πελάτες πρόσβαση στα 

αγαθά ή τις υπηρεσίες του εμπορευόμενου 

με σκοπό εμπορική συναλλαγή που 

σχετίζεται με τα εν λόγω αγαθά ή τις 

υπηρεσίες· 

ε) «επιγραμμική διεπαφή»: κάθε 

λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των 

δικτυακών τόπων και των εφαρμογών 

λογισμικού, το οποίο λειτουργεί 

εμπορευόμενος ή για λογαριασμό του και 

χρησιμεύει για να παρέχεται στους πελάτες 

πρόσβαση στα αγαθά ή τις υπηρεσίες του 

εμπορευόμενου με σκοπό εμπορική 

συναλλαγή που σχετίζεται με τα εν λόγω 

αγαθά ή τις υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  313 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 η α)  «προμηθευτής»: οποιοδήποτε 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο προμηθεύει 

αγαθά ή παρέχει υπηρεσίες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  314 

Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν 

χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέτρα ή 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να 

αποκλείουν ή να περιορίζουν την 

πρόσβαση των πελατών στην 

επιγραμμική διεπαφή τους για λόγους 

σχετικούς με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης του 

πελάτη. 

διαγράφεται 

Or. de 

 

Τροπολογία  315 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν 

χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέτρα ή 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να 

αποκλείουν ή να περιορίζουν την 

πρόσβαση των πελατών στην επιγραμμική 

διεπαφή τους για λόγους σχετικούς με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη. 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν 

χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέτρα ή 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να 

αποκλείουν ή να περιορίζουν την 

πρόσβαση του καταναλωτή στην 

επιγραμμική διεπαφή του για λόγους 

σχετικούς με την ιθαγένεια ή τον τόπο 

διαμονής του καταναλωτή. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  316 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν 

χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέτρα ή 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να 

αποκλείουν ή να περιορίζουν την 

πρόσβαση των πελατών στην επιγραμμική 

διεπαφή τους για λόγους σχετικούς με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη. 

1. Ο εμπορευόμενος δεν 

χρησιμοποιεί τεχνολογικά μέτρα ή 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να 

αποκλείουν ή να περιορίζουν την 

πρόσβαση των καταναλωτών στην 

επιγραμμική διεπαφή τους για λόγους 

σχετικούς με την ιθαγένεια ή τον τόπο 

διαμονής του καταναλωτή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  317 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν 

χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέτρα ή 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να 

αποκλείουν ή να περιορίζουν την 

πρόσβαση των πελατών στην επιγραμμική 

διεπαφή τους για λόγους σχετικούς με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη. 

1. Ένας εμπορευόμενος και μια 

διαδικτυακή αγορά δεν χρησιμοποιούν 

τεχνολογικά μέτρα ή οποιονδήποτε άλλο 

τρόπο για να αποκλείουν ή να περιορίζουν 

την πρόσβαση των πελατών στην 

επιγραμμική διεπαφή τους για λόγους 

σχετικούς με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή προσωρινής διαμονής ή τον 

τόπο εγκατάστασης του πελάτη. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Με βάση την τροπολογία της εισηγήτριας και διατηρώντας ταυτόχρονα τον ορισμό του πελάτη 

στο κείμενο. 

 

Τροπολογία  318 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν 

χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέτρα ή 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να 

αποκλείουν ή να περιορίζουν την 

πρόσβαση των πελατών στην επιγραμμική 

διεπαφή τους για λόγους σχετικούς με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη. 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν 

χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέτρα ή 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να 

αποκλείουν ή να περιορίζουν την 

πρόσβαση των πελατών στην επιγραμμική 

διεπαφή τους για λόγους σχετικούς με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής, τον τόπο 

προσωρινής διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  319 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Anna Hedh, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του 

πελάτη, από την επιγραμμική διεπαφή την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά προς διαφορετική 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής τους, η 

οποία λόγω της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

πελάτες με συγκεκριμένη ιθαγένεια, τόπο 

Ο εμπορευόμενος δεν ανακατευθύνει τον 

καταναλωτή από την επιγραμμική διεπαφή 

την οποία ο καταναλωτής επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά προς διαφορετική 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής του, η 

οποία λόγω της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

καταναλωτές με συγκεκριμένη ιθαγένεια ή 

τόπο διαμονής, εκτός αν ο καταναλωτής 

δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του πριν από 
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διαμονής ή τόπο εγκατάστασης, εκτός αν 

ο πελάτης δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του 

πριν από την εν λόγω ανακατεύθυνση. 

την εν λόγω ανακατεύθυνση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  320 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του 

πελάτη, από την επιγραμμική διεπαφή την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά προς διαφορετική 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής τους, η 

οποία λόγω της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

πελάτες με συγκεκριμένη ιθαγένεια, τόπο 

διαμονής ή τόπο εγκατάστασης, εκτός αν 

ο πελάτης δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του 

πριν από την εν λόγω ανακατεύθυνση. 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας ή 

τόπου διαμονής του καταναλωτή, από την 

επιγραμμική διεπαφή την οποία ο 

καταναλωτής επιχείρησε να προσπελάσει 

αρχικά προς διαφορετική έκδοση της 

επιγραμμικής διεπαφής τους, η οποία λόγω 

της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

πελάτες με συγκεκριμένη ιθαγένεια ή τόπο 

διαμονής, εκτός αν ο καταναλωτής δώσει 

τη ρητή συγκατάθεσή του πριν από την εν 

λόγω ανακατεύθυνση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  321 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten 

Løkkegaard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του 

πελάτη, από την επιγραμμική διεπαφή την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή προσωρινής διαμονής ή τόπου 

εγκατάστασης του πελάτη, από την 

επιγραμμική διεπαφή την οποία ο πελάτης 
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προσπελάσει αρχικά προς διαφορετική 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής τους, η 

οποία λόγω της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

πελάτες με συγκεκριμένη ιθαγένεια, τόπο 

διαμονής ή τόπο εγκατάστασης, εκτός αν ο 

πελάτης δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του 

πριν από την εν λόγω ανακατεύθυνση. 

επιχείρησε να προσπελάσει αρχικά προς 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής τους, η οποία λόγω της 

διαμόρφωσής της, της χρησιμοποιούμενης 

γλώσσας ή άλλων χαρακτηριστικών είναι 

κατάλληλη για πελάτες με συγκεκριμένη 

ιθαγένεια, τόπο διαμονής ή προσωρινής 

διαμονής ή τόπο εγκατάστασης, εκτός αν ο 

πελάτης έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή 

του για την εν λόγω ανακατεύθυνση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  322 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του 

πελάτη, από την επιγραμμική διεπαφή την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά προς διαφορετική 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής τους, η 

οποία λόγω της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

πελάτες με συγκεκριμένη ιθαγένεια, τόπο 

διαμονής ή τόπο εγκατάστασης, εκτός αν ο 

πελάτης δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του 

πριν από την εν λόγω ανακατεύθυνση. 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του 

πελάτη, από την επιγραμμική διεπαφή την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά προς διαφορετική 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής τους, η 

οποία λόγω της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

πελάτες με συγκεκριμένη ιθαγένεια, τόπο 

διαμονής, τον τόπο προσωρινής διαμονής 

ή τόπο εγκατάστασης, εκτός αν ο πελάτης 

δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του πριν από 

την εν λόγω ανακατεύθυνση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  323 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του 

πελάτη, από την επιγραμμική διεπαφή την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά προς διαφορετική 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής τους, η 

οποία λόγω της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

πελάτες με συγκεκριμένη ιθαγένεια, τόπο 

διαμονής ή τόπο εγκατάστασης, εκτός αν ο 

πελάτης δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του 

πριν από την εν λόγω ανακατεύθυνση. 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του 

πελάτη, από την επιγραμμική διεπαφή την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά προς διαφορετική 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής τους, η 

οποία λόγω της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

πελάτες με συγκεκριμένη ιθαγένεια, τόπο 

διαμονής ή τόπο εγκατάστασης, εκτός αν ο 

πελάτης έδωσε τη ρητή συγκατάθεσή του 

πριν από την εν λόγω ανακατεύθυνση. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  324 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του 

πελάτη, από την επιγραμμική διεπαφή την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά προς διαφορετική 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής τους, η 

οποία λόγω της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

πελάτες με συγκεκριμένη ιθαγένεια, τόπο 

διαμονής ή τόπο εγκατάστασης, εκτός αν ο 

πελάτης δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του 

πριν από την εν λόγω ανακατεύθυνση. 

Οι εμπορευόμενοι δεν ανακατευθύνουν 

τους πελάτες για λόγους ιθαγένειας, τόπου 

διαμονής ή τόπου εγκατάστασης του 

πελάτη, από την επιγραμμική διεπαφή την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά προς διαφορετική 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής τους, η 

οποία λόγω της διαμόρφωσής της, της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας ή άλλων 

χαρακτηριστικών είναι κατάλληλη για 

πελάτες με συγκεκριμένη ιθαγένεια, τόπο 

διαμονής ή τόπο εγκατάστασης, εκτός αν ο 

εμπορευόμενος έχει παράσχει στον 

καταναλωτή σαφείς πληροφορίες για την 

εν λόγω ανακατεύθυνση. 

Or. en 
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Τροπολογία  325 

Renato Soru 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περίπτωση που ο εμπορευόμενος 

επιτρέπει την έκφραση ρητής προτίμησης 

από τον πελάτη σε προσωπικό 

λογαριασμό, η οποία μπορεί να 

τροποποιείται ανά πάσα στιγμή από τον 

πελάτη, ο εμπορευόμενος μπορεί να 

ανακατευθύνει συστηματικά σε 

συγκεκριμένη σελίδα προορισμού, 

επιτρέποντας ωστόσο τη σαφή και απλή 

πρόσβαση στην επιγραμμική διεπαφή την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  326 

Marco Zullo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης με 

τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η 

αρχική έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής 

παραμένει εύκολα προσβάσιμη στον 

πελάτη αυτό. 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης με 

τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής την 

οποία ο καταναλωτής επιχείρησε αρχικά 

να προσπελάσει παραμένει εύκολα 

προσβάσιμη στον πελάτη αυτό. 

Or. it 

 

Τροπολογία  327 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, Marlene Mizzi, 

Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez 

Prieto 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης με 

τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η 

αρχική έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής 

παραμένει εύκολα προσβάσιμη στον 

πελάτη αυτό. 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης με 

τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του 

καταναλωτή, η έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής, την οποία ο καταναλωτής 

επιχείρησε να προσπελάσει αρχικά, 
παραμένει εύκολα προσβάσιμη στον 

καταναλωτή αυτόν. 

Or. en 

 

Τροπολογία  328 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης με 

τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η 

αρχική έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής 

παραμένει εύκολα προσβάσιμη στον 

πελάτη αυτό. 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης με 

τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η 

αρχική έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής 

παραμένει εύκολα προσβάσιμη στον 

καταναλωτή αυτό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  329 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake, Morten Løkkegaard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης με 

τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η 

αρχική έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής 

παραμένει εύκολα προσβάσιμη στον 

πελάτη αυτό. 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης με 

τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η 

έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής, την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά, παραμένει εύκολα 

προσβάσιμη στον πελάτη αυτό. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  330 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης με 

τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η 

αρχική έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής 

παραμένει εύκολα προσβάσιμη στον 

πελάτη αυτό. 

Σε περίπτωση τέτοιας ανακατεύθυνσης με 

τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη, η 

αρχική έκδοση της επιγραμμικής διεπαφής, 

την οποία επισκέφτηκε την πρώτη φορά, 
παραμένει εύκολα προσβάσιμη στον 

πελάτη αυτό. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  331 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται όταν ο αποκλεισμός, ο 

περιορισμός της πρόσβασης ή η 

ανακατεύθυνση που εφαρμόζονται σε 

ορισμένους πελάτες ή σε πελάτες σε 

συγκεκριμένα εδάφη απαιτούνται 

προκειμένου να εξασφαλιστεί 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σε συμφωνία με το δίκαιο 

της Ένωσης. 

3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται όταν ο αποκλεισμός ή ο 

περιορισμός της πρόσβασης του 

καταναλωτή στην επιγραμμική διεπαφή 

του εμπορευόμενου ή η ανακατεύθυνση 

απαιτούνται προκειμένου ένας 

εμπορευόμενος να συμμορφωθεί με 

νομική απαίτηση του δικαίου της Ένωσης 

ή του δικαίου των κρατών μελών σε 

συμφωνία με το δίκαιο της Ένωσης. 

Or. en 
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Τροπολογία  332 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται όταν ο αποκλεισμός, ο 

περιορισμός της πρόσβασης ή η 

ανακατεύθυνση που εφαρμόζονται σε 

ορισμένους πελάτες ή σε πελάτες σε 

συγκεκριμένα εδάφη απαιτούνται 

προκειμένου να εξασφαλιστεί 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σε συμφωνία με το δίκαιο 

της Ένωσης. 

3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται όταν ο αποκλεισμός, ο 

περιορισμός της πρόσβασης ή η 

ανακατεύθυνση που εφαρμόζονται σε 

συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών ή σε 

καταναλωτές σε συγκεκριμένα εδάφη 

απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σε συμφωνία με το δίκαιο 

της Ένωσης όπου εφαρμόζονται οι 

δραστηριότητες του εμπορευόμενου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  333 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται όταν ο αποκλεισμός, ο 

περιορισμός της πρόσβασης ή η 

ανακατεύθυνση που εφαρμόζονται σε 

ορισμένους πελάτες ή σε πελάτες σε 

συγκεκριμένα εδάφη απαιτούνται 

προκειμένου να εξασφαλιστεί 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σε συμφωνία με το δίκαιο 

της Ένωσης. 

3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται όταν ο αποκλεισμός, ο 

περιορισμός της πρόσβασης ή η 

ανακατεύθυνση που εφαρμόζονται σε 

ορισμένους καταναλωτές ή σε 

καταναλωτές σε συγκεκριμένα εδάφη 

απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σε συμφωνία με το δίκαιο 

της Ένωσης. 

Or. en 
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Τροπολογία  334 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται όταν ο αποκλεισμός, ο 

περιορισμός της πρόσβασης ή η 

ανακατεύθυνση που εφαρμόζονται σε 

ορισμένους πελάτες ή σε πελάτες σε 

συγκεκριμένα εδάφη απαιτούνται 

προκειμένου να εξασφαλιστεί 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σε συμφωνία με το δίκαιο 

της Ένωσης. 

3. Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται 

στις παραγράφους 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται όταν ο αποκλεισμός ή ο 

περιορισμός της πρόσβασης των πελατών 

στην επιγραμμική διεπαφή του 

εμπορευόμενου ή η ανακατεύθυνση που 

εφαρμόζονται σε ορισμένους πελάτες ή σε 

πελάτες σε συγκεκριμένα εδάφη 

απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί 

συμμόρφωση με νομική απαίτηση του 

δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου των 

κρατών μελών σε συμφωνία με το δίκαιο 

της Ένωσης, που ισχύει για τη 

δραστηριότητα του εμπορευόμενου. 

Or. ro 

 

Τροπολογία  335 

Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

πελατών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 4, 

ο εμπορευόμενος παρέχει σαφή 

αιτιολόγηση. Η εν λόγω αιτιολόγηση 

παρέχεται στη γλώσσα της επιγραμμικής 

διεπαφής την οποία ο πελάτης επιχείρησε 

να προσπελάσει αρχικά. 

διαγράφεται 
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Or. de 

 

Τροπολογία  336 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

πελατών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 4, 

ο εμπορευόμενος παρέχει σαφή 

αιτιολόγηση. Η εν λόγω αιτιολόγηση 

παρέχεται στη γλώσσα της επιγραμμικής 

διεπαφής την οποία ο πελάτης επιχείρησε 

να προσπελάσει αρχικά. 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  337 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

πελατών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 4, ο 

εμπορευόμενος παρέχει σαφή αιτιολόγηση. 

Η εν λόγω αιτιολόγηση παρέχεται στη 

γλώσσα της επιγραμμικής διεπαφής την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά. 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

πελατών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 4, ο 

εμπορευόμενος παρέχει σαφή αιτιολόγηση. 

Η εν λόγω αιτιολόγηση παρέχεται στη 

γλώσσα της επιγραμμικής διεπαφής την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά. Μπορεί να 

προβλέπεται στους γενικούς όρους και 

προϋποθέσεις. 
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Τροπολογία  338 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

πελατών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 4, ο 

εμπορευόμενος παρέχει σαφή αιτιολόγηση. 

Η εν λόγω αιτιολόγηση παρέχεται στη 

γλώσσα της επιγραμμικής διεπαφής την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά. 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

καταναλωτών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 3, ο 

εμπορευόμενος παρέχει σαφή αιτιολόγηση 

και επεξήγηση στον καταναλωτή. Η εν 

λόγω αιτιολόγηση παρέχεται στη γλώσσα 

της επιγραμμικής διεπαφής την οποία ο 

πελάτης επιχείρησε να προσπελάσει 

αρχικά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  339 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Olga Sehnalová, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

πελατών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 4, ο 

εμπορευόμενος παρέχει σαφή αιτιολόγηση. 

Η εν λόγω αιτιολόγηση παρέχεται στη 

γλώσσα της επιγραμμικής διεπαφής την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά. 

4. Όταν ο εμπορευόμενος αποκλείει ή 

περιορίζει την πρόσβαση καταναλωτών σε 

επιγραμμική διεπαφή ή ανακατευθύνει 

τους καταναλωτές σε διαφορετική έκδοση 

της επιγραμμικής διεπαφής σύμφωνα με 

την παράγραφο 4, ο εμπορευόμενος 

παρέχει σαφή και ρητή αιτιολόγηση. Η εν 

λόγω αιτιολόγηση παρέχεται στη γλώσσα 

της επιγραμμικής διεπαφής την οποία ο 

καταναλωτής επιχείρησε να προσπελάσει 

αρχικά. 
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Τροπολογία  340 

Renato Soru 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

πελατών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 4, ο 

εμπορευόμενος παρέχει σαφή αιτιολόγηση. 

Η εν λόγω αιτιολόγηση παρέχεται στη 

γλώσσα της επιγραμμικής διεπαφής την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά. 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

πελατών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 4, ο 

εμπορευόμενος παρέχει σαφή αιτιολόγηση. 

Η εν λόγω αιτιολόγηση παρέχεται στη 

γλώσσα της επιγραμμικής διεπαφής την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά. Στην περίπτωση 

πρόσβασης του πελάτη σε προσωπικό 

λογαριασμό στον ιστότοπο του 

εμπορευόμενου, η αιτιολόγηση 

επισημαίνεται κατά την πρώτη επίσκεψη 

και παραμένει στη διάθεση του πελάτη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  341 

Marco Zullo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

πελατών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 4, ο 

εμπορευόμενος παρέχει σαφή αιτιολόγηση. 

Η εν λόγω αιτιολόγηση παρέχεται στη 

4. Όταν ένας εμπορευόμενος 

αποκλείει ή περιορίζει την πρόσβαση 

πελατών σε επιγραμμική διεπαφή ή 

ανακατευθύνει τους πελάτες σε 

διαφορετική έκδοση της επιγραμμικής 

διεπαφής σύμφωνα με την παράγραφο 4, ο 

εμπορευόμενος παρέχει σαφή επεξήγηση. 

Η εν λόγω επεξήγηση παρέχεται στη 
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γλώσσα της επιγραμμικής διεπαφής την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά. 

γλώσσα της επιγραμμικής διεπαφής την 

οποία ο πελάτης επιχείρησε να 

προσπελάσει αρχικά. 

Or. it 

 

Τροπολογία  342 

Othmar Karas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4α. Ο εμπορευόμενος δεν έχει 

υποχρέωση να επικοινωνεί με τον 

καταναλωτή σε άλλη γλώσσα από τη 

γλώσσα της επιγραμμικής διεπαφής του 

εμπορευόμενου, μέσω της οποίας ο 

καταναλωτής αγόρασε ένα προϊόν. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Όταν ένας καταναλωτής αγοράζει ένα προϊόν σε συγκεκριμένη γλωσσική έκδοση δικτυακού 

τόπου, δεν μπορεί να ζητήσει από τον εμπορευόμενο να επικοινωνήσει μαζί του σε άλλη 

γλώσσα από αυτήν. 

 

Τροπολογία  343 

Othmar Karas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 4 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 4β. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

διαθέτουν έναν περιοριστικό κατάλογο 

των νομοθετικών διατάξεων που 

αναφέρονται στην παράγραφο 3 σε όλες 

τις γλωσσικές εκδόσεις με κατανοητό 

τρόπο και εύκολη πρόσβαση. 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Θα ήταν δυσανάλογο να πρέπει κάθε επιχειρηματίας του ηλεκτρονικού εμπορίου να εξετάζει το 

σύνολο των ενωσιακών και εθνικών νομοθετικών διατάξεων όλων των κρατών μελών, που 

δικαιολογούν πιθανό αποκλεισμό για συγκεκριμένα προϊόντα. Ένας τέτοιος κατάλογος με τις 

πληροφορίες αυτές θα έπρεπε να καταρτιστεί και να διατεθεί από την πλευρά της Επιτροπής και 

των κρατών μελών. 

 

Τροπολογία  344 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, στις 

περιπτώσεις που ορίζονται στο παρόν 

άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ). 

Ο παρών κανονισμός δεν επιτρέπεται να 

περιορίζει την επιχειρηματική ελευθερία 

και την ελευθερία των συμβάσεων, οι 

οποίες κατοχυρώνονται με το άρθρο 16 

του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ελευθερία των εμπορευόμενων να 

συνάπτουν συμβάσεις δεν πρέπει να 

μετατραπεί σε υποχρέωση σύναψης 

συμβάσεων με καταναλωτές, 

συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης 

παράδοσης. Αυτό ισχύει επίσης για τις 

περιπτώσεις που ορίζονται στο παρόν 

άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως γ). 

Or. de 

 

Τροπολογία  345 

Marlene Mizzi 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

1. Οι εμπορευόμενοι και μια 

διαδικτυακή αγορά δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής του 

καταναλωτή, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Or. en 

 

Τροπολογία  346 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής του 

καταναλωτή, όταν: 

Or. en 

 

Τροπολογία  347 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

1. Ο εμπορευόμενος δεν εφαρμόζει 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 
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τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

του για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής του 

καταναλωτή, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

Or. en 

 

Τροπολογία  348 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

1. Ένας εμπορευόμενος δεν 

εφαρμόζει διαφορετικές γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης στα αγαθά και 

τις υπηρεσίες του για λόγους που 

σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή προσωρινής διαμονής ή τον 

τόπο εγκατάστασης του πελάτη, στις 

ακόλουθες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 

πελάτης επιδιώκει: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με βάση την τροπολογία της εισηγήτριας και διατηρώντας ταυτόχρονα τον ορισμό του πελάτη 

στο κείμενο. 

 

Τροπολογία  349 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 



 

AM\1117512EL.docx 55/97 PE599.759v01-00 

 EL 

εγκατάστασης του πελάτη, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

εγκατάστασης του πελάτη, στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης 

επιδιώκει: 

Or. en 

 

Τροπολογία  350 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

1. Οι εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες 

τους για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής, τον τόπο 

προσωρινής διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

Or. en 

 

Τροπολογία  351 

Biljana Borzan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

και αυτά δεν παραδίδονται διασυνοριακά 

στο κράτος μέλος του πελάτη από τον 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του 

εμπορευόμενου· 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

και αυτά δεν παραδίδονται διασυνοριακά 

στο κράτος μέλος του πελάτη από τον 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του 

εμπορευόμενου. Σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες ο εμπορευόμενος συμμετέχει σε 

διασυνοριακή παράδοση, οι διαφορές 

στις τιμές παράδοσης για τους 

καταναλωτές με διαφορετική ιθαγένεια 

και τόπο διαμονής ή εγκατάστασης είναι 

διαφανείς και βασίζονται κυρίως στο 

πραγματικό κόστος παράδοσης· 
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Or. en 

 

Τροπολογία  352 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί 

αγαθά και αυτά δεν παραδίδονται 

διασυνοριακά στο κράτος μέλος του 

πελάτη από τον εμπορευόμενο ή για 

λογαριασμό του εμπορευόμενου· 

α) αγοράζει αγαθά από έναν 

εμπορευόμενο και αυτά παραδίδονται σε 

τοποθεσία ενός κράτους μέλους στο οποίο 

ο εμπορευόμενος προσφέρει παράδοση 

σύμφωνα με τις γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης, ή συλλέγονται σε τοποθεσία 

που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του 

εμπορευόμενου και του πελάτη σε κράτος 

μέλος στο οποίο ο εμπορευόμενος παρέχει 

αυτήν την επιλογή στις γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης· 

Or. en 

 

Τροπολογία  353 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί 

αγαθά και αυτά δεν παραδίδονται 

διασυνοριακά στο κράτος μέλος του 

πελάτη από τον εμπορευόμενο ή για 

λογαριασμό του εμπορευόμενου· 

α) αγοράζει αγαθά και ο 

εμπορευόμενος προσφέρει στις γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης παράδοση των 

αγαθών αυτών σε τοποθεσία που 

βρίσκεται σε κράτος μέλος διαφορετικό 

από το κράτος μέλος του πελάτη, 

συμπεριλαμβανομένης της επιλογής 

συλλογής των αγαθών σε τοποθεσία που 

θα συμφωνηθεί μεταξύ του πελάτη και 
του εμπορευόμενου· 

Or. en 
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Τροπολογία  354 

Marlene Mizzi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

και αυτά δεν παραδίδονται διασυνοριακά 

στο κράτος μέλος του πελάτη από τον 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του 

εμπορευόμενου· 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

και αυτά δεν παραδίδονται διασυνοριακά 

σε τοποθεσία ενός κράτους μέλους στο 

οποίο ο εμπορευόμενος προσφέρει 

παράδοση σύμφωνα με τις γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης, ή συλλέγονται 

σε τοποθεσία που έχει συμφωνηθεί 

μεταξύ του εμπορευόμενου και του 

πελάτη σε κράτος μέλος στο οποίο ο 

εμπορευόμενος παρέχει αυτήν την 

επιλογή· 

Or. en 

 

Τροπολογία  355 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

και αυτά δεν παραδίδονται διασυνοριακά 

στο κράτος μέλος του πελάτη από τον 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του 

εμπορευόμενου· 

α) ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά και 

αυτά δεν παραδίδονται διασυνοριακά στο 

κράτος μέλος του καταναλωτή από τον 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του 

εμπορευόμενου, αλλά συλλέγονται σε 

τοποθεσία που έχει συμφωνηθεί μεταξύ 

του εμπορευόμενου και του καταναλωτή 

στην οποία δραστηριοποιείται ο 

εμπορευόμενος· 

Or. en 
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Τροπολογία  356 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

και αυτά δεν παραδίδονται διασυνοριακά 

στο κράτος μέλος του πελάτη από τον 

εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του 

εμπορευόμενου· 

α) όταν ο εμπορευόμενος πωλεί αγαθά 

και αυτά δεν παραδίδονται διασυνοριακά 

στο κράτος μέλος του καταναλωτή από 

τον εμπορευόμενο ή για λογαριασμό του 

εμπορευόμενου· 

Or. en 

 

Τροπολογία  357 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

διαφορετικές από εκείνες το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών· 

β) λαμβάνει ηλεκτρονικά παρεχόμενες 

υπηρεσίες από εμπορευόμενο, 

διαφορετικές από εκείνες το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, ή η 

χρήση αυτών, ή η πώληση έργων με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή προστατευόμενων αντικειμένων άυλης 

μορφής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  358 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

διαφορετικές από εκείνες το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών· 

β) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

διαφορετικές από εκείνες το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών, ή η πώληση έργων με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή προστατευόμενων αντικειμένων άυλης 

μορφής, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία και 

η μουσική στο διαδίκτυο· 

Or. en 

 

Τροπολογία  359 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

διαφορετικές από εκείνες το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών· 

β) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

διαφορετικές από εκείνες το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, ή η 

χρήση αυτών, ή πωλεί έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή προστατευόμενα αντικείμενα άυλης 

μορφής· 

Or. en 

 

Τροπολογία  360 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

διαφορετικές από εκείνες το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών· 

β) ο εμπορευόμενος παρέχει 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

διαφορετικές από εκείνες το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία  361 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) ο καταναλωτής επιθυμεί να λάβει 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες το 

κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και 

η χρήση αυτών, για τα οποία ο 

εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για το έδαφος από το οποίο ο 

καταναλωτής επιθυμεί να λάβει αυτές τις 

υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  362 

Herbert Dorfmann, Kinga Gál, Nils Torvalds, Patricija Šulin, Izaskun Bilbao 

Barandica, Csaba Sógor, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Ramon Tremosa i Balcells, 

Ádám Kósa, József Nagy, Andrejs Mamikins, Ildikó Gáll-Pelcz, Andor Deli, Ian 

Hudghton, Jill Evans, Josep-Maria Terricabras, László Tőkés, Pascal Arimont 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) λαμβάνει ηλεκτρονικά 

παρεχόμενες υπηρεσίες το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και 

η χρήση αυτών, για τα οποία ο 

εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για το έδαφος από το οποίο ο 

καταναλωτής επιθυμεί να λάβει αυτές τις 

υπηρεσίες· 

Or. en 

 

Τροπολογία  363 

Julia Reda 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες ή 

άυλα αγαθά το κύριο χαρακτηριστικό των 

οποίων είναι η παροχή πρόσβασης σε 

έργα με προστατευόμενα πνευματικά 

δικαιώματα ή άλλα προστατευόμενα 

αντικείμενα και η χρήση αυτών, για τα 

οποία ο εμπορευόμενος έχει τα 

δικαιώματα χρήσης αυτού του 

περιεχομένου για τα οικεία εδάφη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  364 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marietje Schaake 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 β α) λαμβάνει ηλεκτρονικά 

παρεχόμενες υπηρεσίες το κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και 

η χρήση αυτών, για τα οποία ο 

εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για τα οικεία εδάφη· 

Or. en 

 

Τροπολογία  365 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

υπηρεσίες διαφορετικές από εκείνες που 

καλύπτει το στοιχείο β), οι οποίες 

παρέχονται στον πελάτη στις 

εγκαταστάσεις του εμπορευόμενου ή σε 

φυσική τοποθεσία όπου δραστηριοποιείται 

ο εμπορευόμενος, σε κράτος μέλος 

διαφορετικό από εκείνο του οποίου ο 

πελάτης είναι υπήκοος ή στο οποίο ο 

πελάτης έχει τον τόπο διαμονής ή τον 

τόπο εγκατάστασής του. 

γ) λαμβάνει υπηρεσίες διαφορετικές 

από ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

σε φυσική τοποθεσία εντός του εδάφους 

κράτους μέλους όπου δραστηριοποιείται ο 

εμπορευόμενος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  366 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 



 

AM\1117512EL.docx 63/97 PE599.759v01-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

υπηρεσίες διαφορετικές από εκείνες που 

καλύπτει το στοιχείο β), οι οποίες 

παρέχονται στον πελάτη στις 

εγκαταστάσεις του εμπορευόμενου ή σε 

φυσική τοποθεσία όπου δραστηριοποιείται 

ο εμπορευόμενος, σε κράτος μέλος 

διαφορετικό από εκείνο του οποίου ο 

πελάτης είναι υπήκοος ή στο οποίο ο 

πελάτης έχει τον τόπο διαμονής ή τον 

τόπο εγκατάστασής του. 

γ) λαμβάνει υπηρεσίες από τον 

εμπορευόμενο διαφορετικές από τις 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες και 

οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται στον 

πελάτη σε φυσική τοποθεσία εντός 

κράτους μέλους όπου δραστηριοποιείται ο 

εμπορευόμενος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  367 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

υπηρεσίες διαφορετικές από εκείνες που 

καλύπτει το στοιχείο β), οι οποίες 

παρέχονται στον πελάτη στις 

εγκαταστάσεις του εμπορευόμενου ή σε 

φυσική τοποθεσία όπου δραστηριοποιείται 

ο εμπορευόμενος, σε κράτος μέλος 

διαφορετικό από εκείνο του οποίου ο 

πελάτης είναι υπήκοος ή στο οποίο ο 

πελάτης έχει τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασής του. 

γ) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

υπηρεσίες διαφορετικές από εκείνες που 

καλύπτει το στοιχείο β), οι οποίες 

παρέχονται στον καταναλωτή στις 

εγκαταστάσεις του εμπορευόμενου ή σε 

φυσική τοποθεσία όπου δραστηριοποιείται 

ο εμπορευόμενος, σε κράτος μέλος 

διαφορετικό από εκείνο του οποίου ο 

καταναλωτής είναι υπήκοος ή στο οποίο ο 

καταναλωτής έχει τον τόπο διαμονής του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  368 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

υπηρεσίες διαφορετικές από εκείνες που 

καλύπτει το στοιχείο β), οι οποίες 

παρέχονται στον πελάτη στις 

εγκαταστάσεις του εμπορευόμενου ή σε 

φυσική τοποθεσία όπου δραστηριοποιείται 

ο εμπορευόμενος, σε κράτος μέλος 

διαφορετικό από εκείνο του οποίου ο 

πελάτης είναι υπήκοος ή στο οποίο ο 

πελάτης έχει τον τόπο διαμονής ή τον 

τόπο εγκατάστασής του. 

γ) όταν ο εμπορευόμενος παρέχει 

υπηρεσίες διαφορετικές από εκείνες που 

καλύπτει το στοιχείο β), οι οποίες 

παρέχονται στον καταναλωτή στις 

εγκαταστάσεις του εμπορευόμενου ή σε 

φυσική τοποθεσία όπου δραστηριοποιείται 

ο εμπορευόμενος, σε κράτος μέλος 

διαφορετικό από εκείνο του οποίου ο 

καταναλωτής είναι υπήκοος ή στο οποίο ο 

καταναλωτής έχει τον τόπο διαμονής του. 

Or. en 

 

Τροπολογία  369 

Olga Sehnalová, Biljana Borzan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γ α) όταν ο εμπορευόμενος διαφημίζει 

ότι ένα προϊόν είναι το ίδιο σε πολλά 

κράτη μέλη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  370 

Marlene Mizzi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν εμποδίζει τους 

εμπορευόμενους να προσφέρουν γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των τιμών 

πώλησης, που διαφέρουν μεταξύ των 
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κρατών μελών και οι οποίες 

προσφέρονται σε καταναλωτές σε 

συγκεκριμένο έδαφος λόγω διαφορετικών 

εθνικών κανονισμών, προτύπων και 

απαιτήσεων και λόγω του πρόσθετου 

κόστους που προκύπτει από τη 

συμμόρφωση προς το διαφορετικό εθνικό 

ρυθμιστικό περιβάλλον σε έδαφος 

διαφορετικό από το επιλεγμένο έδαφος 

του φορέα εκμετάλλευσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  371 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν εμποδίζει τους 

εμπορευόμενους να εφαρμόζουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης μεταξύ κρατών μελών ή εντός 

κράτους μέλους, οι οποίες προσφέρονται 

σε πελάτη σε συγκεκριμένο έδαφος ή σε 

συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών που 

δεν ορίζονται με βάση την ιθαγένεια, τον 

τόπο διαμονής ή τον τόπο προσωρινής 

διαμονής. 

Or. en 

 

Τροπολογία  372 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η απαγόρευση που προβλέπεται 
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στην παράγραφο 1 δεν εμποδίζει τον 

εμπορευόμενο να προσφέρει διαφορετικές 

γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης σε 

συγκεκριμένη ομάδα καταναλωτών ή σε 

καταναλωτές που βρίσκονται σε ορισμένα 

εδάφη, με την προϋπόθεση ότι η διάκριση 

δεν σχετίζεται με την ιθαγένεια ή τον 

τόπο διαμονής του καταναλωτή. 

Or. en 

 

Τροπολογία  373 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν εμποδίζει τους 

εμπορευόμενους να προσφέρουν γενικές 

προϋποθέσεις πρόσβασης, 

συμπεριλαμβανομένων των τιμών 

πώλησης, που διαφέρουν μεταξύ κρατών 

μελών ή εντός ενός κράτους μέλους και οι 

οποίες προσφέρονται σε πελάτες 

συγκεκριμένου εδάφους ή σε 

συγκεκριμένη ομάδα πελατών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  374 

Morten Løkkegaard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν συνεπάγεται 

υποχρέωση ενός εμπορευόμενου να 

συμμορφώνεται προς τις εθνικές νομικές 

απαιτήσεις ή να ενημερώνει τους πελάτες 
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για τις απαιτήσεις αυτές όταν ένας 

εμπορευόμενος δεν ασκεί ούτε κατευθύνει 

τις δραστηριότητές του σε συγκεκριμένο 

κράτος μέλος. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εξακολουθούν να υπάρχουν διάφορες εθνικές απαιτήσεις προϊόντων σε ολόκληρη την ενιαία 

αγορά. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν και δεν θα πρέπει να αναμένεται να προσαρμόσουν τα 

προϊόντα τους στις εθνικές απαιτήσεις σε αγορές προς τις οποίες δεν εστιάζουν τις 

δραστηριότητές τους. Κατά συνέπεια, η τροπολογία καθιστά σαφές ότι όταν μια επιχείρηση δεν 

ασκεί ή δεν εστιάζει τις δραστηριότητές της σε άλλες αγορές, δεν θα πρέπει να υποχρεούται ούτε 

να προσαρμόζει τα προϊόντα της στις εθνικές απαιτήσεις ούτε να ενημερώνει σχετικά τους 

καταναλωτές όταν οι καταναλωτές «πραγματοποιούν αγορές σαν ντόπιοι». 

 

Τροπολογία  375 

Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Εκτός εάν ο εμπορευόμενος 

αντιμετώπιζε μείωση του κέρδους του με 

τις πωλήσεις εμπορευμάτων που θα 

επιτύγχανε στη χώρα στην οποία διατηρεί 

την έδρα της εταιρείας. 

Or. de 

 

Τροπολογία  376 

Franz Obermayr 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1β. Εκτός εάν οι πωλήσεις 

εμπορευμάτων ή οι πληροφορίες που 

διατίθενται ζημίωναν το επιχειρηματικό 

μοντέλο του εμπορευόμενου. 
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Or. de 

 

Τροπολογία  377 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η απαγόρευση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται αν με ειδική 

διάταξη που προβλέπεται στο δίκαιο της 

Ένωσης ή στο δίκαιο των κρατών μελών 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης 

απαγορεύεται σε εμπορευόμενο να πωλεί 

αγαθά ή να παρέχει υπηρεσίες σε 

ορισμένους πελάτες ή σε πελάτες σε 

ορισμένα εδάφη. 

Η απαγόρευση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται αν με ειδική 

διάταξη που προβλέπεται στο δίκαιο της 

Ένωσης ή στο δίκαιο των κρατών μελών 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης 

απαγορεύεται σε εμπορευόμενο να πωλεί 

αγαθά ή να παρέχει υπηρεσίες σε 

ορισμένους καταναλωτές ή σε 

καταναλωτές σε ορισμένα εδάφη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  378 

Dita Charanzová 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τις πωλήσεις βιβλίων, η 

απαγόρευση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 δεν εμποδίζει τους 

εμπόρους να εφαρμόζουν διαφορετικές 

τιμές σε πελάτες σε ορισμένα εδάφη στο 

βαθμό που είναι υποχρεωμένοι να το 

πράξουν δυνάμει του δικαίου των κρατών 

μελών σύμφωνα με το δίκαιο της 

Ένωσης. 

διαγράφεται 

Or. en 
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Τροπολογία  379 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τις πωλήσεις βιβλίων, η 
απαγόρευση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 δεν εμποδίζει τους εμπόρους 

να εφαρμόζουν διαφορετικές τιμές σε 

πελάτες σε ορισμένα εδάφη στο βαθμό 

που είναι υποχρεωμένοι να το πράξουν 

δυνάμει του δικαίου των κρατών μελών 

σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. 

Η απαγόρευση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 δεν εμποδίζει τους 

εμπορευόμενους να προσφέρουν 

διαφορετικές γενικές προϋποθέσεις 

πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων 

διαφορετικών τιμών σε καταναλωτές σε 

ορισμένα εδάφη.. 

Or. en 

 

Τροπολογία  380 

Julia Reda 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όσον αφορά τις πωλήσεις βιβλίων, η 

απαγόρευση που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 δεν εμποδίζει τους 

εμπόρους να εφαρμόζουν διαφορετικές 

τιμές σε πελάτες σε ορισμένα εδάφη στο 

βαθμό που είναι υποχρεωμένοι να το 

πράξουν δυνάμει του δικαίου των κρατών 

μελών σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. 

Όσον αφορά τις πωλήσεις βιβλίων, 

συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής 

έκδοσής τους, η απαγόρευση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1 

εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της 

ειδικής νομοθεσίας σχετικά με την 

τιμολόγηση στα κράτη μέλη τους 
σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  381 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Οι εμπορευόμενοι αναφέρουν τις 

γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης και 

πιθανούς περιορισμούς σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, το αργότερο με την 

έναρξη της διαδικασίας υποβολής 

παραγγελίας σύμφωνα με το άρθρο 8 της 

οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α. 

 _______________ 

 1α Οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα 

δικαιώματα των καταναλωτών, την 

τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 

της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 

304 της 22.11.2011, σ. 64). 

Or. en 

 

Τροπολογία  382 

Othmar Karas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3α. Για τη σύναψη της σύμβασης 

εφαρμόζεται το δίκαιο της χώρας στην 

οποία διατηρεί την έδρα του ο έμπορος. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Σε ορισμένες χώρες, η σύναψη συμβάσεων αναλογικά και στο διαδίκτυο υπόκειται στην αρχή 

invitatio ad offerendum - δηλαδή η αγορά μέσω διαδικτύου δεν οδηγεί απευθείας στη σύναψη 

σύμβασης αλλά πρώτα στην κατάρτιση προσφοράς από την πλευρά του καταναλωτή. Σε άλλες 
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χώρες οδηγεί, ωστόσο, σε άμεση σύναψη σύμβασης στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Η παράγραφος 

αυτή αφορά αποκλειστικά τη σύναψη σύμβασης και όχι τη δικαιοδοσία ή το εφαρμοστέο δίκαιο 

σε περίπτωση ενεργητικών πωλήσεων. 

 

Τροπολογία  383 

Dita Charanzová 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 3β. Για τους σκοπούς της εφαρμογής 

της άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

593/2008, η συνήθης διαμονή του 

καταναλωτή θεωρείται ότι είναι το 

κράτος μέλος όπου βρίσκεται η 

τοποθεσία της τελικής παράδοσης από 

τον εμπορευόμενο. 

 Για τους σκοπούς της εφαρμογής του 

άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012, το κράτος μέλος κατοικίας 

του καταναλωτή θεωρείται ότι είναι το 

κράτος μέλος εγκατάστασης του 

εμπορευόμενου. 

Or. en 

 

Τροπολογία  384 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, την τοποθεσία 

του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, οι 

εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής του 

καταναλωτή, την τοποθεσία του 

λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, ο 

εμπορευόμενος δεν εφαρμόζει 
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διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμών για 

οποιαδήποτε πώληση αγαθού ή παροχή 

υπηρεσίας, όταν: 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμών 

κατά τη χρήση μεταφοράς πίστωσης, 

άμεσης χρέωσης ή μέσου πληρωμής με 

κάρτα ενός συγκεκριμένου εμπορικού 

σήματος και κατηγορίας πληρωμής, όταν: 

Or. en 

 

Τροπολογία  385 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, την τοποθεσία 

του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, οι 

εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμών για 

οποιαδήποτε πώληση αγαθού ή παροχή 

υπηρεσίας, όταν: 

1. Μεταξύ των αποδεκτών μέσων 

πληρωμών, συγκεκριμένα της μεταφοράς 

πίστωσης, της άμεσης χρέωσης ή του 

μέσου πληρωμής με κάρτα 

συγκεκριμένου εμπορικού σήματος και 

κατηγορίας πληρωμής, οι εμπορευόμενοι 

αποδέχονται ότι, για λόγους που 

σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο 

διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης του 

πελάτη, την τοποθεσία του λογαριασμού 

πληρωμών, τον τόπο εγκατάστασης του 

παρόχου υπηρεσιών πληρωμών ή τον τόπο 

έκδοσης του μέσου πληρωμών εντός της 

Ένωσης, δεν θα εφαρμόζουν διαφορετικές 

προϋποθέσεις για πληρωμή συναλλαγών, 

όταν: 

Or. en 

 

Τροπολογία  386 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια ή τον τόπο διαμονής του 
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εγκατάστασης του πελάτη, την τοποθεσία 

του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, οι 

εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμών για 

οποιαδήποτε πώληση αγαθού ή παροχή 

υπηρεσίας, όταν: 

καταναλωτή, την τοποθεσία του 

λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, οι 

εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμών για 

οποιαδήποτε πώληση αγαθού ή παροχή 

υπηρεσίας, όταν: 

Or. en 

 

Τροπολογία  387 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, την τοποθεσία 

του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, οι 

εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμών για 

οποιαδήποτε πώληση αγαθού ή παροχή 

υπηρεσίας, όταν: 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής, τον τόπο 

προσωρινής διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, την τοποθεσία 

του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, οι 

εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμών για 

οποιαδήποτε πώληση αγαθού ή παροχή 

υπηρεσίας, όταν: 

Or. en 

 

Τροπολογία  388 

Dita Charanzová, Kaja Kallas, Morten Løkkegaard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή 
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εγκατάστασης του πελάτη, την τοποθεσία 

του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, οι 

εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 
διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμών για 

οποιαδήποτε πώληση αγαθού ή παροχή 

υπηρεσίας, όταν: 

προσωρινής διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, την τοποθεσία 

του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, ο 

εμπορευόμενος δεν εφαρμόζει 

διαφορετικές προϋποθέσεις για μια πράξη 

πληρωμής, όταν: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Με βάση την τροπολογία της εισηγήτριας και διατηρώντας ταυτόχρονα τον ορισμό του πελάτη 

στο κείμενο. 

 

Τροπολογία  389 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, την τοποθεσία 

του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, οι 

εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμών για 

οποιαδήποτε πώληση αγαθού ή παροχή 

υπηρεσίας, όταν: 

1. Για λόγους που σχετίζονται με την 

ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο 

εγκατάστασης του πελάτη, την τοποθεσία 

του λογαριασμού πληρωμών, τον τόπο 

εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

πληρωμών ή τον τόπο έκδοσης του μέσου 

πληρωμών εντός της Ένωσης, οι 

εμπορευόμενοι δεν εφαρμόζουν 

διαφορετικές προϋποθέσεις πληρωμών για 

οποιαδήποτε πώληση αγαθού ή παροχή 

υπηρεσίας στην εσωτερική αγορά, όταν: 

Or. ro 

 

Τροπολογία  390 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αυτές οι πληρωμές 

πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές 

συναλλαγές μέσω μεταφοράς πίστωσης, 

άμεσης χρέωσης ή μέσου πληρωμής με 

κάρτα του ίδιου εμπορικού σήματος 

πληρωμής· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  391 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) αυτές οι πληρωμές 

πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές 

συναλλαγές μέσω μεταφοράς πίστωσης, 

άμεσης χρέωσης ή μέσου πληρωμής με 

κάρτα του ίδιου εμπορικού σήματος 

πληρωμής· 

διαγράφεται 

Or. en 

 

Τροπολογία  392 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ο δικαιούχος της πληρωμής 

μπορεί να ζητήσει αυστηρή εξακρίβωση 

ταυτότητας του πελάτη από τον πληρωτή 

σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· 

και 

β) η ταυτότητα του πληρωτή ή η 

εγκυρότητα χρήσης του μέσου πληρωμών 

μπορεί να ελεγχθεί με αυστηρή 

εξακρίβωση ταυτότητας του καταναλωτή 

σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· 

και 
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Or. en 

 

Τροπολογία  393 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ο δικαιούχος της πληρωμής 

μπορεί να ζητήσει αυστηρή εξακρίβωση 

ταυτότητας του πελάτη από τον πληρωτή 

σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· 

και 

β) η ταυτότητα του πληρωτή ή η 

εγκυρότητα χρήσης του μέσου πληρωμών 

μπορεί να ελεγχθεί με αυστηρή 

εξακρίβωση ταυτότητας του πελάτη 

σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· 

Or. en 

 

Τροπολογία  394 

Ashley Fox, Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ο δικαιούχος της πληρωμής 

μπορεί να ζητήσει αυστηρή εξακρίβωση 
ταυτότητας του πελάτη από τον πληρωτή 

σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· 

και 

β) οι απαιτήσεις εξακρίβωσης 

ταυτότητας εκπληρώνονται σύμφωνα με 

την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· και 

Or. en 

 

Τροπολογία  395 

Dita Charanzová 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ο δικαιούχος της πληρωμής β) οι απαιτήσεις εξακρίβωσης 
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μπορεί να ζητήσει αυστηρή εξακρίβωση 
ταυτότητας του πελάτη από τον πληρωτή 

σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· 

και 

ταυτότητας εκπληρώνονται σύμφωνα με 

την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· και 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (ΡΤΠ) για την αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας δεν έχουν 

εγκριθεί ακόμη και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε ολόκληρη την οδηγία μέχρις 

ότου εγκριθούν και γνωρίζουμε τι ορίζει η τελική εκτελεστική πράξη. 

 

Τροπολογία  396 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ο δικαιούχος της πληρωμής 

μπορεί να ζητήσει αυστηρή εξακρίβωση 

ταυτότητας του πελάτη από τον πληρωτή 

σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· 

και 

β) ο εμπορευόμενος μπορεί να 

ζητήσει αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας 

του πελάτη από τον πληρωτή σύμφωνα με 

την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366· και 

Or. en 

 

Τροπολογία  397 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) οι πληρωμές γίνονται σε νόμισμα 

που δέχεται ο δικαιούχος της πληρωμής. 

γ) οι πράξεις πληρωμής γίνονται σε 

νόμισμα που δέχεται ο εμπορευόμενος. 

Or. en 
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Τροπολογία  398 

Inese Vaidere 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) οι πληρωμές γίνονται σε νόμισμα 

που δέχεται ο δικαιούχος της πληρωμής. 

γ) οι πληρωμές γίνονται σε νόμισμα 

που δέχεται ο εμπορευόμενος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  399 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Anna Hedh, Christel 

Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) οι πληρωμές γίνονται σε νόμισμα 

που δέχεται ο δικαιούχος της πληρωμής. 

γ) οι πληρωμές γίνονται σε νόμισμα 

που δέχεται ο εμπορευόμενος. 

Or. en 

 

Τροπολογία  400 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται 

με το λιανικό εμπόριο έχουν τη 

δυνατότητα να παρακρατούν τα αγαθά 

μέχρι την επιβεβαίωση της πληρωμής. 

Or. ro 
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Τροπολογία  401 

Vicky Ford, Daniel Dalton 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα των εμπορευόμενων να 

απαιτούν επιβαρύνσεις για τη χρήση μέσου 

πληρωμών με κάρτα για το οποίο οι 

διατραπεζικές προμήθειες δεν ρυθμίζονται 

βάσει του κεφαλαίου ΙΙ του κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/751 και για τις υπηρεσίες 

πληρωμών για τις οποίες δεν ισχύει ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012. Αυτές οι 

επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν τα έξοδα 

που επιβαρύνουν τον εμπορευόμενο για τη 

χρήση του μέσου πληρωμών. 

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα των εμπορευόμενων να 

απαιτούν επιβαρύνσεις για τη χρήση μέσου 

πληρωμών με κάρτα για το οποίο οι 

διατραπεζικές προμήθειες δεν ρυθμίζονται 

βάσει του κεφαλαίου ΙΙ του κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/751 και για τις υπηρεσίες 

πληρωμών για τις οποίες δεν ισχύει ο 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012. Αυτές οι 

επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν τα έξοδα 

που επιβαρύνουν τον εμπορευόμενο για τη 

χρήση του μέσου πληρωμών. Οι αλλαγές 

μπορεί να περιλαμβάνουν τόσο άμεσα όσο 

και έμμεσα έξοδα που επιβαρύνουν τον 

εμπορευόμενο, όπως τα έξοδα 

συναλλαγής που χρεώνονται στις 

ηλεκτρονικές πληρωμές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  402 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Anna Hedh, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα των εμπορευόμενων να 

απαιτούν επιβαρύνσεις για τη χρήση 

μέσου πληρωμών με κάρτα για το οποίο οι 

διατραπεζικές προμήθειες δεν ρυθμίζονται 

βάσει του κεφαλαίου ΙΙ του κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/751 και για τις υπηρεσίες 

πληρωμών για τις οποίες δεν ισχύει ο 

2. Η απαγόρευση που προβλέπεται 

στην παράγραφο 1 δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα του εμπορευόμενου να 

απαιτεί επιβαρύνσεις για τη χρήση μέσου 

πληρωμών με κάρτα για το οποίο οι 

διατραπεζικές προμήθειες δεν ρυθμίζονται 

βάσει του κεφαλαίου ΙΙ του κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/751 και για τις υπηρεσίες 

πληρωμών για τις οποίες δεν ισχύει ο 
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κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012. Αυτές οι 

επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν τα έξοδα 

που επιβαρύνουν τον εμπορευόμενο για τη 

χρήση του μέσου πληρωμών. 

κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 260/2012. Αυτές οι 

επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν τα άμεσα 

έξοδα που επιβαρύνουν τον εμπορευόμενο 

για τη χρήση του μέσου πληρωμών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  403 

Othmar Karas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – πρώτο εδάφιο α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Όταν δεν μπορεί να διεξαχθεί αξιολόγηση 

της πιστοληπτικής ικανότητας στη χώρα 

του καταναλωτή ή επιφέρει δυσανάλογες 

δαπάνες, υφίσταται αντικειμενικά 

βάσιμος λόγος να αποκλειστεί μία αγορά 

με πίστωση ως δυνατότητα πληρωμής. 

Or. de 

 

Τροπολογία  404 

Andreas Schwab 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η απαγόρευση που ορίζεται στην 

παράγραφο 1 δεν αποκλείει ότι ο 

εμπορευόμενος μπορεί να ζητήσει 

προπληρωμή πριν την αποστολή του 

εμπορεύματος ή την παροχή της 

υπηρεσίας, όταν δεν έχει άλλη 

δυνατότητα να διασφαλίσει ότι ο 

αγοραστής θα εκπληρώσει την 

υποχρέωση πληρωμής του. 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Händler in Deutschland beschränken die Akzeptanz einer Zahlung in Onlineshops sehr häufig 

auf deutsche Konten, da nur hier eine Kreditwürdigkeitsprüfung / eine Solvenzeinstufung über 

bekannte Dienstleister (z.B. Schufa) möglich ist. Da eine solche Kreditwürdigkeitsprüfung / 

Solvenzeinstufung nicht in allen Mitgliedstaaten möglich ist, würde der Händler das Risiko 

eines Zahlungsausfalles eingehen, sollte eine Ungleichbehandlung nicht mehr möglich sein. 

Die Möglichkeit, im Falle der Angabe eines nicht-deutschen Kontos eine Vorauszahlung zu 

verlangen, muss deswegen gegeben sein. 

 

Τροπολογία  405 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι συμφωνίες 

που επιβάλλουν στους εμπορευόμενους 

υποχρεώσεις όσον αφορά τις παθητικές 

πωλήσεις, που έχουν ως συνέπεια αυτοί να 

ενεργούν κατά παράβαση του παρόντος 

κανονισμού. 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι διατάξεις 

συμφωνιών που επιβάλλουν σε 

εμπορευόμενους υποχρεώσεις όσον αφορά 

τις παθητικές πωλήσεις, κατά την έννοια 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2010, οι 

οποίες δεν συμμορφώνονται προς το 

άρθρο 101 της ΣΛΕΕ και τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 330/2010, που έχουν ως 

συνέπεια αυτοί να ενεργούν κατά 

παράβαση του παρόντος κανονισμού.  

Or. en 

 

Τροπολογία  406 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, Christel 

Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι συμφωνίες 

που επιβάλλουν στους εμπορευόμενους 

υποχρεώσεις όσον αφορά τις παθητικές 

πωλήσεις, που έχουν ως συνέπεια αυτοί 

να ενεργούν κατά παράβαση του 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι συμβατικές 

διατάξεις που απαιτούν από τον 

εμπορευόμενο να ενεργεί, σε σχέση με τις 

παθητικές πωλήσεις, κατά την έννοια του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2010, οι 
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παρόντος κανονισμού. οποίες δεν συμμορφώνονται προς το 

άρθρο 101 της ΣΛΕΕ και τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 330/2010. 

Or. en 

 

Τροπολογία  407 

Maria Grapini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι συμφωνίες 

που επιβάλλουν στους εμπορευόμενους 

υποχρεώσεις όσον αφορά τις παθητικές 

πωλήσεις, που έχουν ως συνέπεια αυτοί να 

ενεργούν κατά παράβαση του παρόντος 

κανονισμού. 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι συμφωνίες 

που επιβάλλουν στους εμπορευόμενους 

υποχρεώσεις όσον αφορά τις παθητικές 

πωλήσεις, που έχουν ως συνέπεια αυτοί να 

ενεργούν κατά παράβαση του παρόντος 

κανονισμού. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις 

συμβάσεις παθητικών πωλήσεων είναι το 

δίκαιο του εμπορευομένου. 

Or. ro 

Τροπολογία  408 

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι συμφωνίες 

που επιβάλλουν στους εμπορευόμενους 

υποχρεώσεις όσον αφορά τις παθητικές 

πωλήσεις, που έχουν ως συνέπεια αυτοί να 

ενεργούν κατά παράβαση του παρόντος 

κανονισμού. 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι διατάξεις 

συμφωνιών που επιβάλλουν στους 

εμπορευόμενους υποχρεώσεις όσον αφορά 

τις παθητικές πωλήσεις, κατά την έννοια 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2010, που 

έχουν ως συνέπεια αυτοί να ενεργούν κατά 

παράβαση του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  409 

Julia Reda 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι συμφωνίες 

που επιβάλλουν στους εμπορευόμενους 

υποχρεώσεις όσον αφορά τις παθητικές 

πωλήσεις, που έχουν ως συνέπεια αυτοί να 

ενεργούν κατά παράβαση του παρόντος 

κανονισμού. 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι διατάξεις 

που επιβάλλουν στους εμπορευόμενους 

υποχρεώσεις όσον αφορά τις παθητικές 

πωλήσεις, κατά την έννοια του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 330/2010, που 

έχουν ως συνέπεια αυτοί να ενεργούν κατά 

παράβαση του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  410 

Marco Zullo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι συμφωνίες 

που επιβάλλουν στους εμπορευόμενους 

υποχρεώσεις όσον αφορά τις παθητικές 

πωλήσεις, που έχουν ως συνέπεια αυτοί να 

ενεργούν κατά παράβαση του παρόντος 

κανονισμού. 

Ακυρώνονται αυτοδικαίως οι συμβατικές 

διατάξεις που επιβάλλουν στους 

εμπορευόμενους υποχρεώσεις όσον αφορά 

τις παθητικές πωλήσεις, που έχουν ως 

συνέπεια αυτοί να ενεργούν κατά 

παράβαση του παρόντος κανονισμού. 

Or. it 

 

Τροπολογία  411 

Marlene Mizzi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό δεν εφαρμόζονται σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

εμπορευόμενοι δεσμεύονται με συμφωνία 
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που τους επιβάλλει να περιορίζουν τις 

παθητικές πωλήσεις τους και να 

προσφέρουν υπηρεσίες και/ή να πωλούν 

προϊόντα σε δεδομένη χώρα λόγω της 

φύσης μιας συμβατικής σχέσης με 

προμηθευτή/διανομέα στην εν λόγω χώρα 

και όταν οι περιορισμοί αυτοί 

συμμορφώνονται προς το άρθρο 101 της 

ΣΛΕΕ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

330/2010. 

Or. en 

 

Τροπολογία  412 

Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Maria Grapini, Marc Tarabella, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Οι απαγορεύσεις που προβλέπονται στα 

άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος 

κανονισμού δεν εφαρμόζονται σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 

εμπορευόμενος δεσμεύεται με συμφωνία 

που τον υποχρεώνει να περιορίσει τις 

παθητικές πωλήσεις του και όταν οι 

περιορισμοί αυτοί συμμορφώνονται προς 

το άρθρο 101 της ΣΛΕΕ και τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 330/2010. 

Or. en 

 

Τροπολογία  413 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

εμπορευόμενοι δεσμεύονται με συμφωνία 
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που τους επιβάλλει να περιορίσουν τις 

παθητικές πωλήσεις τους σύμφωνα με το 

άρθρο 101 της ΣΛΕΕ και τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 330/2010, δεν εφαρμόζονται οι 

απαγορεύσεις που προβλέπονται στα 

άρθρα 3, 4 και 5 του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  414 

Antanas Guoga 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή 

περισσότερους φορείς υπεύθυνους για την 

επιβολή της εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για 

την ύπαρξη επαρκών και 

αποτελεσματικών μέσων στον φορέα ή 

τους φορείς που έχουν οριστεί να 

επιβάλλουν τη συμμόρφωση με τον 

παρόντα κανονισμό. 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή 

περισσότερους φορείς υπεύθυνους για την 

αποτελεσματική επιβολή της εφαρμογής 

του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  415 

Antanas Guoga 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους 

κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις που 

επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης 

των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 

και λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για 

να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις είναι 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.) 
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αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. 

Or. en 

 

Τροπολογία  416 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Βοήθεια στους καταναλωτές Βοήθεια στους πελάτες 

Or. en 

 

Τροπολογία  417 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος αναθέτει σε 

έναν ή περισσότερους φορείς την ευθύνη 

για την παροχή πρακτικής βοήθειας στους 

καταναλωτές σε περίπτωση διαφοράς 

μεταξύ καταναλωτή και εμπορευόμενου ως 

προς την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού. Κάθε κράτος μέλος ορίζει 

υπεύθυνους για το καθήκον αυτό έναν ή 

περισσότερους φορείς. 

1. Κάθε κράτος μέλος αναθέτει σε 

έναν ή περισσότερους φορείς την ευθύνη 

για την παροχή πρακτικής βοήθειας στους 

καταναλωτές και στους εμπορευόμενους 

σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ 

καταναλωτή και εμπορευόμενου ή μεταξύ 

εμπορευόμενων ως προς την εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού. Κάθε κράτος 

μέλος ορίζει υπεύθυνους για το καθήκον 

αυτό έναν ή περισσότερους φορείς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  418 

Antanas Guoga 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε κράτος μέλος αναθέτει σε 

έναν ή περισσότερους φορείς την ευθύνη 

για την παροχή πρακτικής βοήθειας στους 

καταναλωτές σε περίπτωση διαφοράς 

μεταξύ καταναλωτή και εμπορευόμενου ως 

προς την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού. Κάθε κράτος μέλος ορίζει 

υπεύθυνους για το καθήκον αυτό έναν ή 

περισσότερους φορείς. 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ή 

περισσότερους φορείς υπεύθυνους για την 

παροχή πρακτικής βοήθειας στους 

καταναλωτές σε περιπτώσεις διαφοράς 

μεταξύ καταναλωτή και εμπορευόμενου ως 

προς την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού. Κάθε κράτος μέλος ορίζει 

υπεύθυνους για το καθήκον αυτό έναν ή 

περισσότερους φορείς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  419 

Dennis de Jong 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι φορείς που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1 παρέχουν στους 

καταναλωτές ενιαίο υπόδειγμα για να 

υποβάλλουν καταγγελίες στους φορείς που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 και στο 

άρθρο 7 παράγραφος 1. Η Επιτροπή 

βοηθά τους εν λόγω φορείς να συντάξουν 

το υπόδειγμα. 

2. Η Επιτροπή εγκρίνει κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις που ορίζουν τις 

απαιτήσεις των ενιαίων υποδειγμάτων για 

να υποβάλλουν καταγγελίες στους φορείς 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 

στο άρθρο 7 παράγραφος 1. 

 [Αν εγκριθεί η τροπολογία αυτή, το κείμενο 

θα χρειαστεί περαιτέρω τροποποιήσεις 

καθώς θα πρέπει να προστεθεί αντίστοιχη 

αιτιολογική σκέψη και άρθρο για τη 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.] 

Or. en 

 

Τροπολογία  420 

Evelyne Gebhardt, Evelyn Regner, Josef Weidenholzer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8α 

 Επιλογή του αρμόδιου δικαστηρίου 

 1.  Για να καθοριστεί εάν ένας 

εμπορευόμενος, η δραστηριότητα του 

οποίου πωλείται στον δικό του 

διαδικτυακό τόπο ή σε διαδικτυακό τόπο 

κάποιου διαμεσολαβητή, μπορεί να 

θεωρείται εμπορευόμενος που απευθύνει 

τη δραστηριότητά του στο κράτος μέλος, 

στο οποίο ο καταναλωτής διατηρεί την 

κατοικία του, κατά την έννοια του 

άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1215/2012, πρέπει να εξεταστεί εάν, ήδη 

πριν από τη σύναψη σύμβασης πώλησης 

καταναλωτικών αγαθών, προκύπτει από 

το περιεχόμενο του εκάστοτε δικτυακού 

τόπου και από τη συνολική 

δραστηριότητα του εμπορευόμενου ότι 

απευθύνει την επιχειρηματική του 

δραστηριότητα σε καταναλωτές που 

διαμένουν σε ένα ή περισσότερα άλλα 

κράτη μέλη. 

 2.  Τα κριτήρια που ακολουθούν, η 

παράθεση των οποίων είναι ενδεικτική, 

είναι κατάλληλα να αποτελέσουν 

αποδεικτικά στοιχεία που επιτρέπουν να 

διαπιστωθεί ότι η δραστηριότητα του 

εμπορευόμενου κατευθύνεται στη χώρα 

διαμονής του καταναλωτή, ήτοι ο διεθνής 

χαρακτήρας της δραστηριότητας, η 

αναφορά δρομολογίων από άλλα κράτη 

μέλη σε τόπο, στον οποίο διατηρεί την 

έδρα του ο εμπορευόμενος, η χρήση 

άλλης γλώσσας ή νομίσματος από τη 

γλώσσα ή το νόμισμα που 

χρησιμοποιείται συνήθως στο κράτος 

μέλος της έδρας του εμπορευόμενου με 

δυνατότητα κράτησης και επιβεβαίωσης 

κράτησης σε αυτήν την άλλη γλώσσα, η 

αναφορά αριθμών τηλεφώνου με διεθνές 

πρόθεμα, η πραγματοποίηση δαπανών για 

υπηρεσία αναφοράς μέσω διαδικτύου 

ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στον 

διαδικτυακό τόπο του εμπορευόμενου ή 

του μεσάζοντός του σε καταναλωτές που 
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διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος, η χρήση 

άλλου ονόματος τομέα ανώτερου 

επιπέδου από αυτό του κράτους μέλους 

όπου διατηρεί την έδρα του ο 

εμπορευόμενος και η αναφορά διεθνούς 

πελατείας, η οποία αποτελείται από 

πελάτες που διαμένουν σε διάφορα κράτη 

μέλη. 

 3.  Κατά την επιμέρους αξιολόγηση 

εάν υφίσταται το καθοριστικό στοιχείο 

της κατεύθυνσης σε άλλο κράτος μέλος, 

δεν μπορεί να θεωρείται σημαντικό απλά 

και μόνο το γεγονός ότι ο διαδικτυακός 

τόπος του εμπορευόμενου ή του 

μεσάζοντός του είναι προσβάσιμος σε 

καταναλωτή που διαμένει σε άλλο κράτος 

μέλος. 

Or. de 

Αιτιολόγηση 

Sofern zumindest eines der beschriebenen Kriterien ( siehe EuGH Rspr. C-144/09, Hotel 

Alpenhof sowie C-585/08, Pammer) erfüllt ist bzw. ein gleichwertiges Kriterium vorliegt, 

durch welches Rückschlüsse auf den objektivierbaren Willen des Unternehmers gemacht 

werden kann, die nahe legen, dass der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 

Tätigkeit auf den Wohnsitz-Mitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet, sieht Artikel 6 Absatz 1 

lit.b Rom I-VO vor, dass unabhängig von der Rechtswahl zwingende nationale 

Verbraucherschutzvorschriften zur Anwendung kommen. Diese Regelung und darauf ist hier 

besonders hinzuweisen, wird sowohl durch die Verordnung Nr. 1215/2012 als auch die 

Rechtsprechung des Gerichtshofs unterstrichen, denn nur unter der Beibehaltung dieser 

Voraussetzungen kann die Zuordnung zu einem bestimmten Gerichtsstand und das Niveau des 

anwendbaren Verbraucherschutzes vorhersehbar bleiben. Bei Verträgen, bei denen die eine 

Partei als schwächer angesehen wird, sollte diese Vertragspartei durch Kollisionsnormen 

geschützt werden, die für sie günstiger sind als die allgemeinen Regeln (siehe 

Erwägungsgrund 23 Rom I). Dieser Schutzstandard sollte unbedingt von der Verordnung 

unberührt bleiben. 

 

Τροπολογία  421 

Marco Zullo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 8α 

 Αρμόδιο δικαστήριο 

 Εφόσον ο εμπορευόμενος είναι ΜΜΕ ή 

πολύ μικρή επιχείρηση και δεν έχει 

εκφράσει σαφή πρόθεση να κατευθύνει τη 

δραστηριότητά του στο κράτος μέλος του 

πελάτη, αμφότερα τα μέρη δύνανται να 

κινήσουν διαδικασία ενώπιον των 

δικαστικών αρχών του κράτους μέλους 

στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 

εμπορευόμενος. 

Or. it 

 

Τροπολογία  422 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Evelyne Gebhardt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως [ημερομηνία: δύο έτη μετά 

την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια 

ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλει 

έκθεση αξιολόγησης του παρόντος 

κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

Όταν χρειάζεται, την έκθεση συνοδεύει 

από πρόταση τροποποίησης του παρόντος 

κανονισμού, υπό το πρίσμα των νομικών, 

τεχνικών και οικονομικών εξελίξεων. 

1. Έως [ημερομηνία: πέντε έτη μετά 

την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια 

ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλει 

έκθεση αξιολόγησης του παρόντος 

κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

Όταν χρειάζεται, την έκθεση συνοδεύει 

από πρόταση τροποποίησης του παρόντος 

κανονισμού, υπό το πρίσμα των νομικών, 

τεχνικών και οικονομικών εξελίξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  423 

Dennis de Jong 
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Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως [ημερομηνία: δύο έτη μετά 

την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια 

ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλει 

έκθεση αξιολόγησης του παρόντος 

κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

Όταν χρειάζεται, την έκθεση συνοδεύει 

από πρόταση τροποποίησης του παρόντος 

κανονισμού, υπό το πρίσμα των νομικών, 

τεχνικών και οικονομικών εξελίξεων. 

1. Έως [ημερομηνία: πέντε έτη μετά 

την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια 

ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλει 

έκθεση αξιολόγησης του παρόντος 

κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

Όταν χρειάζεται, την έκθεση συνοδεύει 

από πρόταση τροποποίησης του παρόντος 

κανονισμού, υπό το πρίσμα των νομικών, 

τεχνικών και οικονομικών εξελίξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  424 

Philippe Juvin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως [ημερομηνία: δύο έτη μετά 

την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια 

ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλει 

έκθεση αξιολόγησης του παρόντος 

κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

Όταν χρειάζεται, την έκθεση συνοδεύει 

από πρόταση τροποποίησης του παρόντος 

κανονισμού, υπό το πρίσμα των νομικών, 

τεχνικών και οικονομικών εξελίξεων. 

1. Έως [ημερομηνία: τέσσερα έτη 

μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής 

του παρόντος κανονισμού] και στη 

συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή 

υποβάλει έκθεση αξιολόγησης του 

παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή. Όταν χρειάζεται, την έκθεση 

συνοδεύει από πρόταση τροποποίησης του 

παρόντος κανονισμού, υπό το πρίσμα των 

νομικών, τεχνικών και οικονομικών 

εξελίξεων. 

Or. fr 
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Τροπολογία  425 

Dita Charanzová, Jasenko Selimovic 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Έως [ημερομηνία: δύο έτη μετά 

την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια 

ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλει 

έκθεση αξιολόγησης του παρόντος 

κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

Όταν χρειάζεται, την έκθεση συνοδεύει 

από πρόταση τροποποίησης του παρόντος 

κανονισμού, υπό το πρίσμα των νομικών, 

τεχνικών και οικονομικών εξελίξεων. 

1. Έως [ημερομηνία: τρία έτη μετά 

την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια 

ανά πενταετία, η Επιτροπή υποβάλει 

έκθεση αξιολόγησης του παρόντος 

κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 

Όταν χρειάζεται, την έκθεση συνοδεύει 

από πρόταση τροποποίησης του παρόντος 

κανονισμού, υπό το πρίσμα των νομικών, 

τεχνικών και οικονομικών εξελίξεων. 

Or. en 

 

Τροπολογία  426 

Sabine Verheyen, Angelika Niebler 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον η απαγόρευση του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα 

πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και 

η χρήση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι 

ο εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για τα οικεία εδάφη. 

διαγράφεται 

Or. de 
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Αιτιολόγηση 

Η πρόσβαση σε έργα με προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα προστατευόμενα 

αντικείμενα, και η χρήση αυτών, θα πρέπει να συνεχίσει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής 

του παρόντος κανονισμού. Διαφορετικά θα υπήρχε επικάλυψη με άλλες νομοθετικές πράξεις της 

ΕΕ. 

Τροπολογία  427 

Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον η απαγόρευση του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα 

πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και 

η χρήση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι 

ο εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για τα οικεία εδάφη. 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον το πεδίο εφαρμογής 

του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 

επεκταθεί ώστε να καλύπτει επιπλέον 

τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών 

επικοινωνιών ή οι υπηρεσίες 

υγειονομικής περίθαλψης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  428 

Antanas Guoga, Ivan Štefanec 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον η απαγόρευση του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα 

πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον το πεδίο εφαρμογής 

του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να 

επεκταθεί ώστε να καλύπτει επιπλέον 

τομείς όπως οι οπτικοακουστικές 
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κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και 

η χρήση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι 

ο εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για τα οικεία εδάφη. 

υπηρεσίες, οι χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, οι υπηρεσίες μεταφορών και 

ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι 

υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  429 

Julia Reda 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον η απαγόρευση του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα 

πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 
ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για τα οικεία εδάφη. 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί: 

 α)  η εφαρμογή της απαγόρευσης του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες ή 

άυλα αγαθά, κύριο χαρακτηριστικό των 

οποίων είναι η παροχή πρόσβασης σε έργα 

με προστατευόμενα πνευματικά 

δικαιώματα ή άλλα προστατευόμενα 

αντικείμενα, και η χρήση αυτών, σε σχέση 

με τα οποία ο εμπορευόμενος έχει τα 

δικαιώματα χρήσης αυτού του 

περιεχομένου για τα οικεία εδάφη, με 

σκοπό την πιθανή επέκτασή του σε άλλες 

περιπτώσεις· 

 β)  ο αντίκτυπος του παρόντος 
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κανονισμού στον ανταγωνισμό και το 

διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, 

καθώς και στην εξέλιξη των τιμών 

καταναλωτή στην ενιαία αγορά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  430 

Philippe Juvin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον η απαγόρευση του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα 

πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για τα οικεία εδάφη. 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον η απαγόρευση του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα 

πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για τα οικεία εδάφη· η εν λόγω 

εμπεριστατωμένη αξιολόγηση λαμβάνει 

υπόψη τον ειδικό χαρακτήρα των έργων 

με προστατευόμενα πνευματικά 

δικαιώματα και των τρόπων μετάδοσής 

τους. 

Or. fr 

Τροπολογία  431 

Anneleen Van Bossuyt 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 
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διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον η απαγόρευση του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα 

πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για τα οικεία εδάφη. 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον η απαγόρευση του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα 

πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών, ή η πώληση έργων με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλων προστατευόμενων αντικειμένων 

άυλης μορφής, όπως ηλεκτρονικά βιβλία 

και μουσική στο διαδίκτυο, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο εμπορευόμενος έχει τα 

απαιτούμενα δικαιώματα για τα οικεία 

εδάφη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  432 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον η απαγόρευση του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα 

πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για τα οικεία εδάφη. 

2. Η πρώτη αξιολόγηση που 

αναφέρεται στην παράγραφο 1 

διενεργείται, ιδίως, προκειμένου να 

εκτιμηθεί κατά πόσον η απαγόρευση του 

άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β) θα 

πρέπει επίσης να εφαρμόζεται στις 

ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες κύριο 

χαρακτηριστικό των οποίων είναι η 

παροχή πρόσβασης σε έργα με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή 

άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, και η 

χρήση αυτών, ή η πώληση έργων με 

προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα 

ή άλλων προστατευόμενων αντικειμένων 

άυλης μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

εμπορευόμενος έχει τα απαιτούμενα 

δικαιώματα για τα οικεία εδάφη. 
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Or. en 

 

Τροπολογία  433 

Marco Zullo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η αξιολόγηση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 αφορά επίσης τα 

χαρακτηριστικά και τη φύση των 

δικαστικών διαφορών που προκύπτουν 

από την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, προκειμένου να διαπιστωθεί 

εάν απαιτείται τροποποίηση του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 και του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012. 

Or. it 

Τροπολογία  434 

Virginie Rozière, Maria Grapini, Marc Tarabella, Nicola Danti, Christel Schaldemose 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ωστόσο, το άρθρο 4 παράγραφος 1 

στοιχείο β) εφαρμόζεται από την 1η 

Ιουλίου 2018. 

διαγράφεται 

Or. en 

 


