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Ο∆ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τηr 19ηr Μαου 1998
περ των αγωγν παραλεψεωr στον τοµα τηr προστασαr των συµφερντων των
καταναλωτν
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

κτικr σε λλη χρα για να εκφγει οιουδποτε
νοµικο καταναγκασµο· τι το γεγονr αυτ συνιστ στρβλωση του ανταγωνισµο·

χονταr υπψη:
τη συνθκη για την δρυση τηr Ευρωπαϊκr Κοιντηταr,
και ιδωr το ρθρο 100 Α,

(5)

τι οι δυσκολεr αυτr µπορε να κλονσουν την εµπιστοσνη των καταναλωτν στην εσωτερικ αγορ
και να περιορσουν το πεδο δρσεωr των οργανσεων εκπροσπησηr των συλλογικν συµφερντων
των καταναλωτν  των ανεξρτητων δηµσιων
οργανισµν των αρµδιων για την προστασα των
συλλογικν συµφερντων των καταναλωτν, οι
οποοι βλπτονται απ µια πρακτικ παραβιζουσα
το κοινοτικ δκαιο·

(6)

τι οι εν λγω πρακτικr συχν εκτενονται και
πραν των συνρων µεταξ των κρατν µελν· τι,
συνεπr, εναι επεγον να προσεγγσουν σε ορισµνο
βαθµ οι εθνικr διατξειr που επιτρπουν να διαταχθε ο τερµατισµr των προαναφερθεισν παρνοµων πρακτικν ανεξρτητα απ την χρα που η
παρνοµη πρακτικ παργει τα αποτελσµατ τηr·
τι, σον αφορ τη δικαιοδοσα, δεν θγονται οι
καννεr του ιδιωτικο διεθνοr δικαου και των συµβσεων που ισχουν µεταξ των κρατν µελν οτε
η τρηση των εκ τηr συνθκηr γενικν υποχρεσεων
των κρατν µελν και δη των συνδεοµνων µε την
οµαλ λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr·

(7)

τι ο στχοr τηr προτεινµενηr δρσηr µπορε να
επιτευχθε µνο απ την Κοιντητα· τι εναπκειται
συνεπr σ’ αυτν να ενεργσει·

(8)

τι το ρθρο 3 Β τρτο εδφιο τηr συνθκηr επιβλλει στην Κοιντητα να µην υπερβανει τα αναγκαα
ρια για την επτευξη των στχων τηr συνθκηr· τι,
κατ’ εφαρµογν του ρθρου αυτο, πρπει να λαµβνονται κατ το δυνατν υπψη τα ιδιατερα
χαρακτηριστικ των εθνικν νοµικν συστηµτων,
παρεχοµνηr στα κρτη µλη τηr δυναττηταr να
επιλγουν µεταξ διαφορετικν λσεων που δνουν
ισοδναµα αποτελσµατα· τι τα δικαστρια  οι
διοικητικr αρχr που εναι αρµδια επ των διαδικασιν που αναφρονται στο ρθρο 2 τηr παροσαr
οδηγαr θα πρπει να δικαιονται να εξετζουν τα
αποτελσµατα προηγοµενων αποφσεων·

(9)

τι µια απ τιr εναλλακτικr λσειr θα πρπει να
ενχει την απατηση να ασκονται τα δικαιµατα
που ορζονται στην παροσα οδηγα απ ναν 

την πρταση τηr Επιτροπr (1),
τη γνµη τηr Οικονοµικr και Κοινωνικr Επιτροπr (2),
Αποφασζονταr σµφωνα µε τη διαδικασα του ρθρου 189
Β τηr συνθκηr (3),
Εκτιµνταr:
(1)

τι ορισµνεr οδηγεr περιλαµβανµενεr στον κατλογο ο οποοr προσαρτται στην παροσα οδηγα
ορζουν καννεr περ προστασαr των συµφερντων
των καταναλωτν·

(2)

τι οι µηχανισµο που υπρχουν σµερα, τσο σε
εθνικ σο και κοινοτικ εππεδο, για την εξασφλιση τηr τρησηr αυτν των οδηγιν, δεν επιτρπουν
πντοτε τον γκαιρο τερµατισµ των παραβσεων
που θγουν τα συλλογικ συµφροντα των καταναλωτν· τι ωr συλλογικ νοονται τα συµφροντα
που δεν περιλαµβνουν την απλ σρευση των συµφερντων των ατµων που εθγησαν απ συγκεκριµνη παρβαση· τι τα ανωτρω δεν θγουν την
σκηση επιµρουr αγωγν απ τοµα που χουν
θιγε απ συγκεκριµνη παρβαση·

(3)

(4)

τι, σον αφορ την επιδιωκµενη παση πρακτικν
αθεµτων δυνµει των εφαρµοστων εθνικν διατξεων, η αποτελεσµατικτητα των εθνικν µτρων
που µεταφρουν τιr ανωτρω οδηγεr συµπεριλαµβανοµνων και των προστατευτικν µτρων τα οποα
υπερβανουν αυτ που απαιτον οι εν λγω οδηγεr,
εφσον συµβαδζουν µε τη συνθκη και επιτρπονται
απ τιr οδηγεr αυτr, µπορε να εξουδετερνεται
ταν οι πρακτικr αυτr παργουν αποτελσµατα σε
κρτοr µλοr διφορο τηr προελεσεr τουr·
τι οι δυσκολεr αυτr µπορον να θξουν την
ερυθµη λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr, επειδ
αρκε να µετατεθε η πηγ µιαr παρνοµηr πρα-

(1) ΕΕ C 107 τηr 13. 4. 1996, σ. 3 και
ΕΕ C 80 τηr 13. 3. 1997, σ. 10.
(2) ΕΕ C 30 τηr 30. 1. 1997, σ. 112.
(3) Γνµη του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 14ηr Νοεµβρου 1996
(ΕΕ C 362 τηr 2. 12. 1996, σ. 236), κοιν θση του Συµβουλου
τηr 30r Οκτωβρου 1997 (ΕΕ C 389 τηr 22. 12. 1997, σ. 51) και
απφαση του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου τηr 12ηr Μαρτου 1998
(ΕΕ C 104 τηr 6. 4. 1998). Απφαση του Συµβουλου τηr 23ηr
Απριλου 1998.
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περισστερουr ανεξρτητουr δηµσιουr οργανισµοr,
ειδικ επιφορτισµνουr µε την προστασα των συλλογικν συµφερντων των καταναλωτν· τι µια
λλη επιλογ θα πρπει να προβλπει την σκηση
αυτν των δικαιωµτων απ οργανσειr που χουν
στχο την προστασα των συλλογικν συµφερντων
των καταναλωτν, σµφωνα µε τα κριτρια που
καθορζει η εθνικ νοµοθεσα·
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

τι τα κρτη µλη θα πρπει να µπορον να επιλγουν µεταξ των εναλλακτικν λσεων  να τιr συνδυζουν, καθορζονταr σε εθνικ εππεδο τουr οργανισµοr /και τιr οργανσειr που θα εναι αρµδιοι
για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr·
τι, για την αντιµετπιση των ενδοκοινοτικν παραβσεων, θα πρπει να ισχσει η αρχ τηr αµοιβααr
αναγνρισηr των εν λγω οργανισµν /και
οργανσεων· τι τα κρτη µλη, κατ’ ατηση των
εθνικν φορων, θα πρπει να γνωστοποιον στην
Επιτροπ το νοµα και το σκοπ των εθνικν
φορων που νοµιµοποιονται να εγερουν αγωγ στη
χρα τουr σµφωνα µε τιr διατξειr τηr παροσαr
οδηγαr·
τι η Επιτροπ εναι αρµδια για τη δηµοσευση
καταλγου αυτν των νοµιµοποιουµνων φορων
στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων· τι, ωr του δηµοσιευθε δλωση περ του
αντιθτου, τεκµαρεται τι ο νοµιµοποιοµενοr
φοραr χει νοµικ ικαντητα εφσον το νοµ του
περιλαµβνεται στον κατλογο αυτ·
τι τα κρτη µλη θα πρπει να χουν τη δυναττητα
να απαιτον απ τον σκοπεοντα να ασκσει αγωγ
παραλεψεωr την προηγοµενη διεξαγωγ διαβολευσηr, προκειµνου να δοθε στον εναγµενο η
δυναττητα να θσει τρµα στη σχετικ παρβαση·
τι τα κρτη µλη θα πρπει να χουν τη δυναττητα
να ζητον να γνεται η προηγοµενη διαβολευση σε
συνεργασα µε ανεξρτητο δηµσιο οργανισµ οριζµενο υπ’ αυτν·
τι σα κρτη µλη ορσουν προηγοµενη διαβολευση θα πρπει να τσσουν προθεσµα δο εβδοµδων αφτου ληφθε η ατηση διεξαγωγr διαβολευσηr, προβλπονταr τι, εν εντr αυτr δεν πασει η παρβαση, ο αιτν δικαιοται να ασκσει,
χωρr λλη καθυστρηση, αγωγ στο αρµδιο
δικαστριο  διοικητικ αρχ·
τι η Επιτροπ εναι σκπιµο να υποβλλει εκθσειr
σχετικ µε τη λειτουργα τηr παροσαr οδηγαr, και
ιδωr σον αφορ το πεδο εφαρµογr τηr και τη
διεξαγωγ προηγοµενηr διαβολευσηr·
τι η εφαρµογ τηr παροσαr οδηγαr δεν θα πρπει
να θγει την εφαρµογ των κοινοτικν καννων περ
ανταγωνισµο,
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ρθρο 1
Πεδο εφαρµογr
1. Στχοr τηr παροσαr οδηγαr εναι η προσγγιση των
νοµοθετικν, κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των
κρατν µελν σχετικ µε τιr αγωγr παραλεψεωr που
αναφρονται στο ρθρο 2 και αποσκοπον στην προστασα
των συλλογικν συµφερντων των καταναλωτν που περιλαµβνονται στιr οδηγεr οι οποεr απαριθµονται στο
παρρτηµα, προκειµνου να εξασφαλισθε η ερυθµη λειτουργα τηr εσωτερικr αγορr.
2. Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr, ωr παρβαση
νοεται κθε ενργεια αντθετη προr τιr οδηγεr που απαριθµονται στο παρρτηµα, πωr χουν µεταφερθε στην
εσωτερικ ννοµη τξη των κρατν µελν, η οποα θγει τα
συλλογικ συµφροντα που αναφρονται στην παργραφο
1.
ρθρο 2
Αγωγr παραλεψεωr
1. Τα κρτη µλη ορζουν τα δικαστρια  τιr διοικητικr αρχr που εναι αρµδιεr επ διαδικασιν κινουµνων
απ νοµιµοποιοµενουr φορεr, κατ την ννοια του ρθρου 3, µε τιr οποεr επιδικεται:
α) να διαταχθε, µε την δουσα ταχτητα και, ταν ενδεκνυται, µε τη διαδικασα των ασφαλιστικν µτρων, η
παση  η απαγρευση οποιασδποτε παρβασηr·
β) ταν αυτ ενδεκνυται, η λψη µτρων, πωr η
κατλληλη δηµοσευση του συνλου  µρουr τηr απφασηr, /και η δηµοσευση επανορθωτικr δλωσηr
στε να εκλεψουν τα συνεχιζµενα αποτελσµατα τηr
παρβασηr·
γ) εφσον επιτρπεται απ το νοµικ σστηµα του συγκεκριµνου κρτουr µλουr, να διαταχθε ο ηττηθεr εναγµενοr να καταβλει προr το ∆ηµσιο Ταµεο 
οιονδποτε οριζµενο ωr δικαιοχο απ την εθνικ
νοµοθεσα, σε περπτωση µη τρησηr τηr απφασηr
µετ τη λξη τηr προθεσµαr που χουν τξει τα
δικαστρια  οι αρµδιεr διοικητικr αρχr, συγκεκριµνο ποσ αν ηµρα καθυστρησηr  κθε λλο ποσ
που προβλπεται απ την εθνικ νοµοθεσα για την
εξασφλιση τηr τρησηr των αποφσεων.
2. Η παροσα οδηγα δεν θγει τουr καννεr του ιδιωτικο διεθνοr δικαου περ του εφαρµοστου δικαου, κατ
τουr οποουr εφαρµζεται ετε το δκαιο του κρτουr
µλουr προλευσηr τηr παρβασηr, ετε το δκαιο του κρτουr µλουr που επλθαν τα αποτελσµατ τηr.
ρθρο 3
Vορεr νοµιµοποιοµενοι προr γερση αγωγr
Για τουr σκοποr τηr παροσαr οδηγαr, ωr «νοµιµοποιοµενοι φορεr» νοονται οι οργανισµο  οργανσειr που
χουν δεντωr συσταθε σµφωνα µε τη νοµοθεσα κρτουr
µλουr και χουν ννοµο συµφρον να επιβλλουν την
τρηση των διατξεων που αναφρονται στο ρθρο 1, και
συγκεκριµνα:
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α) ναr  περισσστεροι ανεξρτητοι δηµσιοι οργανισµο,
επιφορτισµνοι ειδικ µε την προστασα των συµφερντων που αναφρονται στο ρθρο 1, στα κρτη µλη
που υπρχουν ττοιοι οργανισµο και/
β) οι οργανσειr των οποων ο σκοπr συνσταται στην
προστασα των συµφερντων που αναφρονται στο
ρθρο 1, σµφωνα µε τα κριτρια που θεσπζει η εθνικ
νοµοθεσα.
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δεν επιτευχθε εντr δο εβδοµδων µετ την υποβολ του
αιτµατοr προr διαβολευση, ο ενδιαφερµενοr µπορε νευ
ετρου να ασκσει αγωγ παραλεψεωr.
2. Οι ρυθµσειr για την προηγοµενη διαβολευση που
θεσπζονται απ τα κρτη µλη κοινοποιονται στην Επιτροπ και δηµοσιεονται στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
ρθρο 6

ρθρο 4
Ενδοκοινοτικr παραβσειr
1. Κθε κρτοr µλοr λαµβνει τα αναγκαα µτρα στε,
σε περπτωση παραβσεωr που διαπρχθηκε στην επικρτει του, κθε νοµιµοποιοµενοr φοραr απ λλο κρτοr
µλοr, ταν θγονται τα συµφροντα τα οποα προστατεει,
να µπορε να προσφεγει στο δικαστριο  τη διοικητικ
αρχ που προβλπεται στο ρθρο 2, επιδεικνονταr τον
κατλογο που προβλπεται στην παργραφο 3. Τα δικαστρια  οι διοικητικr αρχr δχονται τον κατλογο αυτ ωr
απδειξη τηr νοµικr ικαντηταr του νοµιµοποιοµενου
φορα, επιφυλαττµενεr του δικαιµατr τουr να εξετσουν
κατ πσον ο σκοπr του φορα δικαιολογε την γερση
αγωγr στη συγκεκριµνη περπτωση.
2. Για τουr σκοποr τηr αντιµετπισηr των ενδοκοινοτικν παραβσεων και µε την επιφλαξη των δικαιωµτων
που αναγνωρζει η εθνικ νοµοθεσα σε λλουr φορεr, τα
κρτη µλη, κατ’ ατηση των οικεων νοµιµοποιοµενων
φορων, γνωστοποιον στην Επιτροπ τι οι εν λγω
φορεr νοµιµοποιονται να εγερουν αγωγ σµφωνα µε το
ρθρο 2. Τα κρτη µλη γνωστοποιον επσηr στην Επιτροπ το νοµα και το σκοπ αυτν των φορων.
3. Η Επιτροπ καταρτζει κατλογο των νοµιµοποιοµενων φορων που αναφρονται στην παργραφο 2, προσδιορζονταr το σκοπ τουr. Ο κατλογοr αυτr, δηµοσιεεται στην Επσηµη Εφηµερδα των Ευρωπαϊκν Κοινοττων·
οι τροποποισειr αυτο του καταλγου δηµοσιεονται
αµελλητ, εν ο ενηµερωµνοr κατλογοr δηµοσιεεται αν
εξµηνο.

ρθρο 5

Εκθσειr
1. Αν τριετα και για πρτη φορ πντε τη µετ την
ναρξη ισχοr τηr παροσαr οδηγαr, το αργτερο, η Επιτροπ υποβλλει στο Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο και το Συµβολιο κθεση σχετικ µε την εφαρµογ τηr παροσαr
οδηγαr.
2.

Στην πρτη κθεσ τηr η Επιτροπ εξετζει ιδωr:

 το πεδο εφαρµογr τηr παροσαr οδηγαr σον αφορ
την προστασα των συλλογικν συµφερντων
προσπων που ασκον εµπορικ, βιοµηχανικ, βιοτεχνικ  ελεθερη επαγγελµατικ δραστηριτητα,
 το πεδο εφαρµογr τηr παροσαr οδηγαr, πωr καθορζεται απ τιr οδηγεr που απαριθµονται στο
παρρτηµα,
 εν η προηγοµενη διαβολευση του ρθρου 5 συνβαλε στην αποτελεσµατικ προστασα των καταναλωτν.
ταν ενδεκνυται, η κθεση αυτ συνοδεεται απ προτσειr για την τροποποηση τηr παροσαr οδηγαr.
ρθρο 7
∆υναττητα ευρτερηr δρσηr
Η παροσα οδηγα δεν εµποδζει τα κρτη µλη να εισγουν  να διατηρσουν διατξειr που αποσκοπον να
εξασφαλσουν ευρτερα δικαιµατα για την γερση αγωγr
σε εθνικ εππεδο, στουr νοµιµοποιοµενουr φορεr καθr
και σε πντα ενδιαφερµενο.
ρθρο 8

Προηγοµενη διαβολευση

Εφαρµογ

1. Τα κρτη µλη µπορον να εισγουν  να διατηρον
εν ισχι διατξειr σµφωνα µε τιr οποεr ο διδικοr που
σκοπεει να ασκσει αγωγ παραλεψεωr, πριν κινσει τη
διαδικασα αυτ, πρπει οπωσδποτε να επιδιξει την
παση τηr παραβσεωr κατπιν διαβουλεσεωr ετε µε τον
εναγµενο, ετε µε τον εναγµενο και µε κποιον νοµιµοποιοµενο φορα, κατ την ννοια του ρθρου 3 στοιχεο
α), του κρτουr µλουr στο οποο θα ασκηθε η αγωγ.
Εναπκειται στο κρτοr µλοr να αποφασσει κατ πσον
ο επισπεδων διδικοr πρπει να προβε σε διαβολευση µε
τον νοµιµοποιοµενο φορα. Εν η παση τηr παρβασηr

1. Τα κρτη µλη θεσπζουν τιr νοµοθετικr, κανονιστικr και διοικητικr διατξειr που εναι αναγκαεr για να
συµµορφωθον προr την παροσα οδηγα το αργτερο 30
µνεr µετ την ναρξη ισχοr τηr. Αµσωr ενηµερνουν την
Επιτροπ σχετικ.
Οι διατξειr αυτr, ταν θεσπζονται απ τα κρτη µλη,
αναφρονται στην παροσα οδηγα  συνοδεονται απ
παρµοια αναφορ κατ την επσηµη δηµοσευσ τουr. Οι
λεπτοµρειεr τηr αναφορr αυτr καθορζονται απ τα
κρτη µλη.
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2. Τα κρτη µλη ανακοιννουν στην Επιτροπ τιr διατξειr εσωτερικο δικαου τιr οποεr θεσπζουν στον τοµα
που διπεται απ την παροσα οδηγα.
ρθρο 9
ναρξη ισχοr
Η παροσα οδηγα αρχζει να ισχει την εικοστ ηµρα
απ τη δηµοσευσ τηr στην Επσηµη Εφηµερδα των
Ευρωπαϊκν Κοινοττων.
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ρθρο 10
Αποδκτεr

Η παροσα οδηγα απευθνεται στα κρτη µλη.
Βρυξλλεr, 19 Μαου 1998.
Για το Ευρωπαϊκ Κοινοβολιο

Για το Συµβολιο

Ο Πρεδροr

Ο Πρεδροr

J. M GIL-ROBLES

G. BROWN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 (*)
1. Οδηγα 84/450/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 10ηr Σεπτεµβρου 1984, για την προσγγιση των νοµοθετικν,
κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν µελν σχετικ µε την παραπλανητικ διαφµιση (ΕΕ L
250 τηr 19. 9. 1984, σ. 17).
2. Οδηγα 85/577/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 20r ∆εκεµβρου 1985, για την προστασα των καταναλωτν κατ τη
σναψη συµβσεων εκτr εµπορικο καταστµατοr (ΕΕ L 372 τηr 31. 12. 1985, σ. 31).
3. Οδηγα 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 22αr ∆εκεµβρου 1986, για την προσγγιση των νοµοθετικν,
κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν µελν που διπουν την καταναλωτικ πστη, (ΕΕ L 42
τηr 12. 2. 1987, σ. 48), πωr τροποποιθηκε τελευταα απ την οδηγα 98/7/ΕΚ (ΕΕ L 101 τηr 1. 4. 1998, σ. 17).
4. Οδηγα 89/552/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 3ηr Οκτωβρου 1989, για το συντονισµ ορισµνων νοµοθετικν,
κανονιστικν και διοικητικν διατξεων των κρατν µελν σχετικ µε την σκηση τηλεοπτικν
δραστηριοττων: ρθρα 10 ωr 21 (ΕΕ L 298 τηr 17. 10. 1989, σ. 23, πωr τροποποιθηκε απ την οδηγα
97/36/ΕΚ (ΕΕ L 202 τηr 30. 7. 1997, σ. 60).
5. Οδηγα 90/314/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 13ηr Ιουνου 1990, για τα οργανωµνα ταξδια και οργανωµνεr
διακοπr και περιηγσειr (ΕΕ L 158 τηr 23. 6. 1990, σ. 59).
6. Οδηγα 92/28/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 31ηr Μαρτου 1992, για τη διαφµιση των φαρµκων που
προορζονται για ανθρπουr (ΕΕ L 113 τηr 30. 4. 1992, σ. 13).
7. Οδηγα 93/13/ΕΟΚ του Συµβουλου, τηr 5ηr Απριλου 1993, σχετικ µε τιr καταχρηστικr ρτρεr των
συµβσεων που συνπτονται µε καταναλωτr (ΕΕ L 95 τηr 21. 4. 1993, σ. 29).
8. Οδηγα 94/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr 26ηr Οκτωβρου 1994, περ τηr
προστασαr των αγοραστν ωr προr ορισµνεr πλευρr των συµβσεων που αφορον την απκτηση
δικαιµατοr χρσηr ακιντων υπ καθεστr χρονοµεριστικr µσθωσηr (ΕΕ L 280 τηr 29. 10. 1994, σ. 83).
9. Οδηγα 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκο Κοινοβουλου και του Συµβουλου, τηr 20r Μαου 1997, για την προστασα
των καταναλωτν κατ τιr εξ αποστσεωr συµβσειr (ΕΕ L 144 τηr 4. 6. 1997, σ. 19).

(*) Οι οδηγεr αριθ. 1, 6, 7 και 9 περιχουν ειδικr διατξειr για τιr αγωγr παραλεψεωr
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