L 271/16

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

9.10.2002

Ο∆ΗΓΙΑ 2002/65/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 23ης Σεπτεµβρίου 2002
σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την
τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών θα
πρέπει να αυξάνει την εµπιστοσύνη του καταναλωτή στη
χρησιµοποίηση των νέων τεχνικών εξ αποστάσεως εµπορίας
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, όπως το ηλεκτρονικό εµπόριο.

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 47 παράγραφος 2 και τα άρθρα 55 και 95,
την πρόταση της Επιτροπής (1),

(6)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να εφαρµόζεται σύµφωνα µε
τη συνθήκη και το παράγωγο δίκαιο, συµπεριλαµβανοµένης
της οδηγίας 2000/31/ΕΚ (4) περί ηλεκτρονικού εµπορίου,
µε την προϋπόθεση ότι η τελευταία ισχύει µόνο για τις
συναλλαγές τις οποίες καλύπτει.

(7)

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην επίτευξη των προαναφερόµενων στόχων, υπό την επιφύλαξη της κοινοτικής ή της
εθνικής νοµοθεσίας που διέπει την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών ή, ενδεχοµένως, του ελέγχου που ασκείται από το
κράτος µέλος υποδοχής ή/και των συστηµάτων χορήγησης
αδειών ή εποπτείας των κρατών µελών, στις περιπτώσεις που
αυτό είναι συµβατό µε την κοινοτική νοµοθεσία.

(8)

Εξάλλου, η παρούσα οδηγία, και ιδίως οι διατάξεις της
σχετικά µε τις πληροφορίες που αφορούν τις συµβατικές
ρήτρες σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο στη σύµβαση ή/και
το αρµόδιο δικαστήριο, δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εφαρµογής, στην εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών, του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε
αστικές και εµπορικές υποθέσεις (5) και της σύµβασης της
Ρώµης του 1980 για το εφαρµοστέο δίκαιο στις συµβατικές
ενοχές.

(9)

Η επίτευξη των στόχων του προγράµµατος δράσης για τις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες απαιτεί ένα ακόµα υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή σε ορισµένους
τοµείς. Αυτό συνεπάγεται µεγαλύτερη σύγκλιση, µεταξύ
άλλων, όσον αφορά τα µη εναρµονισµένα µετοχικά αµοιβαία
κεφάλαια, τους κανόνες συµπεριφοράς που ισχύουν για τις
επενδυτικές υπηρεσίες και την καταναλωτική πίστη. Μέχρις
ότου επιτευχθεί η εν λόγω σύγκλιση, θα πρέπει να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

(10)

Η οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των
καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις (6) θεσπίζει
τις βασικές διατάξεις που εφαρµόζονται στις εξ αποστάσεως
συµβάσεις οι οποίες αφορούν αγαθά και υπηρεσίες και
συνάπτονται µεταξύ ενός προµηθευτή και ενός καταναλωτή.
Ωστόσο, η εν λόγω οδηγία δεν αφορά τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στο
άρθρο 251 της συνθήκης (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Είναι σηµαντικό, στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων
της εσωτερικής αγοράς, να ληφθούν µέτρα για την προοδευτική εδραίωση της αγοράς αυτής, τα οποία θα πρέπει να
συµβάλλουν εκτός των άλλων και στην επίτευξη υψηλού
επιπέδου προστασίας του καταναλωτή, σύµφωνα µε τα
άρθρα 95 και 153 της συνθήκης.

(2)

Τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους προµηθευτές
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, η εξ αποστάσεως εµπορία
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών θα είναι ένα από τα κυριότερα απτά αποτελέσµατα της ολοκλήρωσης της εσωτερικής
αγοράς.

(3)

Στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, είναι προς το συµφέρον των καταναλωτών να έχουν πρόσβαση αδιακρίτως στο
ευρύτερο δυνατό φάσµα χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών
που διατίθενται στην Κοινότητα, ώστε να µπορούν να επιλέγουν τις πλέον κατάλληλες για τις ανάγκες τους. Προκειµένου να εξασφαλίζεται η ελευθερία επιλογής του καταναλωτή, η οποία αποτελεί ουσιώδες δικαίωµά του, είναι
απαραίτητο ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του, ώστε να
βελτιώνεται η εµπιστοσύνη του στην εξ αποστάσεως
πώληση.

(4)

Είναι ουσιώδες για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς να είναι οι καταναλωτές σε θέση να διαπραγµατεύονται και να συνάπτουν συµβάσεις µε προµηθευτή εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, ανεξάρτητα αν ο προµηθευτής
είναι εγκατεστηµένος και στο κράτος µέλος διαµονής του
καταναλωτή.

(5)

Οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, λόγω του άυλου
χαρακτήρα τους, προσφέρονται κατ’ εξοχήν για την εξ αποστάσεως πώληση. Η θέσπιση νοµικού πλαισίου για την εξ

(1) EE C 385 της 11.12.1998, σ. 10 και
ΕΕ C 177 E της 27.6.2000, σ. 21.
(2) ΕΕ C 169 της 16.6.1999, σ. 43.
3
( ) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 1999 (ΕΕ C 279
της 1.10.1999, σ. 207), κοινή θέση του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 2001 (ΕΕ C 58 Ε της 5.3.2002, σ. 32) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαΐου 2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της 26ης
Ιουνίου 2002 (δεν έχει ακόµη δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).

(4) ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1.
(5) ΕΕ L 12 της 16.1.2001, σ. 1.
(6) ΕΕ L 144 της 4.6.1997, σ. 19.
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(11)

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο της ανάλυσης στην οποία προέβη,
προκειµένου να προσδιορίσει την ανάγκη λήψης ειδικών
µέτρων στο τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών,
κάλεσε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη να της διαβιβάσουν τις
παρατηρήσεις τους, µε την ευκαιρία ιδίως της εκπόνησης
της Πράσινης Βίβλου της µε τίτλο: «Χρηµατοπιστωτικές
υπηρεσίες: οι προσδοκίες των καταναλωτών». Από τις διαβουλεύσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο αυτό προέκυψε
ότι είναι ανάγκη να ενισχυθεί η προστασία του καταναλωτή
στο συγκεκριµένο τοµέα. Η Επιτροπή, κατά συνέπεια, αποφάσισε να υποβάλει ειδική πρόταση για την εξ αποστάσεως
εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.

(12)

∆ιαφορετικές ή ανόµοιες διατάξεις προστασίας των καταναλωτών θεσπιζόµενες από τα κράτη µέλη στον τοµέα της εξ
αποστάσεως εµπορίας χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς
τους καταναλωτές, θα µπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και τον
ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων. Συνεπώς, χρειάζεται
να θεσπισθούν κοινοί κανόνες σε κοινοτικό επίπεδο στο
συγκεκριµένο τοµέα, χωρίς να θίγει το γενικό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή στα κράτη µέλη.

(13)

(14)

Με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να διασφαλίζεται ένα
υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Τα κράτη µέλη δεν θα πρέπει να µπορούν
να προβλέπουν διατάξεις άλλες από αυτές που θεσπίζονται
από την παρούσα οδηγία για τους τοµείς τους οποίους
αυτή εναρµονίζει, εκτός εάν αναφέρεται το αντίθετο ρητώς
σε αυτή.
Η παρούσα οδηγία καλύπτει όλες τις χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εξ αποστάσεως. Ωστόσο, ορισµένες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
διέπονται από ειδικές διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας
που εξακολουθούν να εφαρµόζονται στις συγκεκριµένες
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Είναι, εντούτοις, σκόπιµο να
θεσπιστούν αρχές σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία
τέτοιων υπηρεσιών.

(15)

Η διαπραγµάτευση συµβάσεων εξ αποστάσεως συνεπάγεται
τη χρησιµοποίηση µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως,
χρησιµοποιουµένων στο πλαίσιο ενός συστήµατος εξ αποστάσεως πωλήσεως ή παροχής υπηρεσιών, χωρίς ταυτόχρονη
παρουσία του προµηθευτή και του καταναλωτή. Η διαρκής
εξέλιξη των µέσων αυτών επιβάλλει την ανάγκη καθορισµού
έγκυρων αρχών ακόµη και για τα µέσα που χρησιµοποιούνται προς το παρόν ελάχιστα. Εποµένως, οι συµβάσεις εξ
αποστάσεως είναι εκείνες των οποίων η προσφορά, η διαπραγµάτευση και η σύναψη πραγµατοποιούνται εξ αποστάσεως.

(16)

Η ίδια σύµβαση που περιλαµβάνει διαδοχικές πράξεις ή
διακριτές πράξεις της αυτής φύσεως που κλιµακώνονται
χρονικά µπορεί να χαρακτηρίζεται νοµικώς µε διαφορετικούς τρόπους στα διάφορα κράτη µέλη. Είναι ωστόσο σηµαντικό η παρούσα οδηγία να εφαρµόζεται µε τον ίδιο τρόπο
σε όλα τα κράτη µέλη. Για το σκοπό αυτό, ενδείκνυται να
θεωρηθεί ότι η παρούσα οδηγία εφαρµόζεται στην πρώτη
από µια σειρά διαδοχικών πράξεων ή διακριτών πράξεων της
αυτής φύσεως που κλιµακώνονται χρονικά και είναι δυνατόν
να θεωρηθεί ότι αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο, ανεξάρτητα
από το εάν η πράξη αυτή ή αυτή η σειρά πράξεων αποτελεί
αντικείµενο µιας µοναδικής σύµβασης ή διακριτών διαδοχικών συµβάσεων.
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(17)

Μια «αρχική συµφωνία παροχής υπηρεσίας» µπορεί να συνιστά, παραδείγµατος χάριν, το άνοιγµα τραπεζικού λογαριασµού, την απόκτηση πιστωτικής κάρτας, και τη σύναψη
σύµβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου. «Πράξεις» µπορούν
να συνιστούν, παραδείγµατος χάριν, η κατάθεση ή η
ανάληψη µετρητών προς ή από τραπεζικό λογαριασµό, η
πληρωµή µε πιστωτική κάρτα και οι συναλλαγές στα πλαίσια
σύµβασης διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Όταν προστίθενται
στην αρχική συµφωνία παροχής υπηρεσίας νέα στοιχεία,
όπως είναι η δυνατότητα χρησιµοποίησης ηλεκτρονικού
µέσου πληρωµής µαζί µε ήδη υφιστάµενο τραπεζικό λογαριασµό, αυτό δεν συνιστά «πράξη» αλλά πρόσθετη σύµβαση
στην οποία έχει εφαρµογή η παρούσα οδηγία. Η πραγµατοποίηση εγγραφής για την απόκτηση νέων µεριδίων του ίδιου
οργανισµού συλλογικών επενδύσεων συνιστά µια από τις
«διαδοχικές πράξεις της ίδιας φύσης».

(18)

Η παρούσα οδηγία, αναφερόµενη σε ένα σύστηµα παροχής
υπηρεσιών οργανωµένο από τον προµηθευτή των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, αποβλέπει να αποκλείσει από το
πεδίο εφαρµογής της την παροχή υπηρεσιών η οποία πραγµατοποιείται σε αυστηρά περιστασιακή βάση και εκτός
συγκεκριµένης εµπορικής δοµής, µε σκοπό τη σύναψη συµβάσεων εξ αποστάσεως.

(19)

Ο προµηθευτής είναι το πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εξ
αποστάσεως. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει, ωστόσο, να
εφαρµόζεται και σε περίπτωση που κάποια από τις φάσεις
της εµπορίας διεκπεραιώνεται µε τη συµµετοχή κάποιου
διαµεσολαβητή. Έχοντας υπόψη τη φύση και το βαθµό
αυτής της συµµετοχής, θα πρέπει να εφαρµόζονται στο
διαµεσολαβητή αυτόν, οι κατάλληλες διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ανεξάρτητα από το νοµικό του καθεστώς.

(20)

Στα «σταθερά µέσα» συµπεριλαµβάνονται ιδίως δισκέτες,
CD-ROM, DVD και σκληροί δίσκοι υπολογιστών του καταναλωτή, όπου αποθηκεύεται το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο,
ενώ δεν συµπεριλαµβάνονται οι ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου,
εκτός εάν οι ιστοσελίδες αυτές πληρούν τα κριτήρια που
καθορίζονται στον ορισµό των σταθερών µέσων.

(21)

Η χρησιµοποίηση µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως δεν θα
πρέπει να οδηγεί σε απαράδεκτο περιορισµό των πληροφοριών που παρέχονται στον πελάτη. Προκειµένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια, η παρούσα οδηγία καθορίζει απαιτήσεις
οι οποίες αποβλέπουν στην επαρκή ενηµέρωση του καταναλωτή, τόσο πριν από όσο και µετά τη σύναψη της σύµβασης. Θα πρέπει να παρέχονται στον καταναλωτή πριν από
τη σύναψη της σύµβασης, οι απαραίτητες πληροφορίες,
ώστε να είναι σε θέση να εκτιµήσει ορθά τη χρηµατοοικονοµική υπηρεσία που του προτείνεται και να προβαίνει
συνεπώς στην επιλογή του, έχοντας πλήρη επίγνωση. Ο
προµηθευτής θα πρέπει να υποδεικνύει ρητώς επί πόσο
χρόνο ισχύει αµετάβλητη η ενδεχόµενη προσφορά του.

(22)

Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαριθµούνται στην
παρούσα οδηγία παραπέµπουν στις γενικής φύσεως πληροφορίες που αφορούν όλα τα είδη χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Οι λοιποί όροι πληροφόρησης σχετικά µε δεδοµένη
χρηµατοοικονοµική υπηρεσία, όπως η κάλυψη από ασφαλιστήριο συµβόλαιο, δεν προσδιορίζονται στην παρούσα
οδηγία και µόνο. Αυτού του είδους οι πληροφορίες θα
πρέπει να παρέχονται, ανάλογα µε την περίπτωση, σύµφωνα
µε την κοινοτική νοµοθεσία ή τη σχετική εθνική νοµοθεσία,
η οποία θεσπίζεται σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.
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Είναι σηµαντικό, για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη προστασία
του καταναλωτή, να ενηµερώνεται αυτός επαρκώς για τις
διατάξεις της παρούσας οδηγίας και, ενδεχοµένως, για τους
κώδικες συµπεριφοράς που υφίστανται στον εν λόγω τοµέα
και να διαθέτει δικαίωµα υπαναχώρησης.

(24)

Όταν το δικαίωµα υπαναχώρησης δεν εφαρµόζεται διότι ο
καταναλωτής έχει ζητήσει ρητώς την εκτέλεση µιας σύµβασης, ο προµηθευτής θα πρέπει να πληροφορεί τον καταναλωτή.

(25)

Ο καταναλωτής θα πρέπει να προστατεύεται από τις
αυτόκλητες υπηρεσίες. Ο καταναλωτής θα πρέπει να απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση στις περιπτώσεις αυτόκλητων
υπηρεσιών, η δε απουσία απάντησης δεν θα πρέπει να ισοδυναµεί µε συγκατάθεση εκ µέρους του. Ωστόσο, ο κανόνας
αυτός δεν θα πρέπει να θίγει τη σιωπηρή ανανέωση των
συµβάσεων που έχουν εγκύρως συναφθεί µεταξύ των µερών,
όταν το δίκαιο των κρατών µελών επιτρέπει µια τέτοια
σιωπηρή ανανέωση.

(26)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να λαµβάνουν τα απαραίτητα
µέτρα ώστε να προστατεύουν αποτελεσµατικά τους καταναλωτές που δεν επιθυµούν να τους διαβιβάζονται προτάσεις µε ορισµένα µέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως ή σε
ορισµένες χρονικές στιγµές. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις συγκεκριµένες εγγυήσεις που προσφέρει
στον καταναλωτή η κοινοτική νοµοθεσία για την προστασία
του ιδιωτικού βίου και των δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.

(27)

Για να προστατεύεται ο καταναλωτής, θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες και αποτελεσµατικές διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και προσφυγών στα κράτη µέλη για το
διακανονισµό τυχόν διαφορών µεταξύ των καταναλωτών και
των προµηθευτών, µε χρησιµοποίηση, ενδεχοµένως, των υφιστάµενων διαδικασιών.

(28)

Τα κράτη µέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους δηµόσιους ή
ιδιωτικούς οργανισµούς, οι οποίοι έχουν ιδρυθεί µε σκοπό
την εξώδικη ρύθµιση διαφορών, να συνεργάζονται για την
επίλυση διασυνοριακών διαφορών. Η συνεργασία αυτή θα
µπορούσε ιδίως να έχει ως στόχο να παρέχεται στον καταναλωτή η δυνατότητα να απευθύνεται στα εξωδικαστικά
όργανα που είναι εγκατεστηµένα στο κράτος µέλος διαµονής, για καταγγελίες οι οποίες αφορούν προµηθευτές
εγκατεστηµένους σε άλλα κράτη µέλη. Η δηµιουργία του
δικτύου FIN-NET προσφέρει αυξηµένη βοήθεια στους καταναλωτές όταν αυτοί χρησιµοποιούν διασυνοριακές υπηρεσίες.

(29)

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τη δυνατότητα των κρατών
µελών, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, να επεκτείνουν την
προστασία που παρέχεται από την παρούσα οδηγία στους
µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς ή στα πρόσωπα που
κάνουν χρήση χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προκειµένου
να γίνουν επιχειρηµατίες.
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σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο, και οι οποίες διέπουν την
επιλογή της γλώσσας.
(32)

Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη έχουν δεσµευτεί στο πλαίσιο της γενικής συµφωνίας για το εµπόριο υπηρεσιών
(GATS) σχετικά µε τη δυνατότητα των καταναλωτών να
αγοράζουν στο εξωτερικό τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες. Η GATS επιτρέπει στα κράτη µέλη να λαµβάνουν
µέτρα για προληπτικούς λόγους, συµπεριλαµβάνοντας
µέτρα για την προστασία των επενδυτών, των καταθετών,
των ασφαλιζοµένων ή των ατόµων στα οποία οφείλεται
χρηµατοοικονοµική υπηρεσία από τον προµηθευτή χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας. Τα µέτρα αυτά δεν θα πρέπει να
επιβάλλουν περιορισµούς οι οποίοι να υπερβαίνουν ό,τι
απαιτείται για τη διασφάλιση της προστασίας του καταναλωτή.

(33)

Ενόψει της έκδοσης της παρούσας οδηγίας, είναι σκόπιµο
να προσαρµοσθεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 97/7/EK
και της οδηγίας 98/27/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί των
αγωγών παραλείψεως στον τοµέα της προστασίας των συµφερόντων των καταναλωτών (1) καθώς και το πεδίο εφαρµογής της προθεσµίας παραίτησης στην οδηγία 90/619/
ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 8ης Νοεµβρίου 1990, για το
συντονισµό των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων σχετικά µε την πρωτασφάλιση ζωής και τη
θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να διευκολύνουν την
πραγµατική άσκηση της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών (2).

(34)

∆εδοµένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η
θέσπιση κοινών κανόνων για την εξ αποστάσεως εµπορία
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές,
δεν µπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη µέλη
και µπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό
επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να λάβει µέτρα σύµφωνα µε
την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης.
Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα
αναγκαία όρια προς επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1.
Αντικείµενο της παρούσας οδηγίας είναι η προσέγγιση των
νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

(30)

Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει και την περίπτωση
όπου η εθνική νοµοθεσία γνωρίζει και την έννοια της
δεσµευτικής συµβατικής δήλωσης εκ µέρους του καταναλωτή.

2.
Όσον αφορά τις συµβάσεις που αφορούν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες οι οποίες περιλαµβάνουν µια αρχική συµφωνία
παροχής υπηρεσίας και ακολούθως διαδοχικές πράξεις ή σειρά
διακριτών πράξεων της αυτής φύσεως που κλιµακώνονται χρονικά,
οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται µόνο στην
αρχική συµφωνία.

(31)

Η διάταξη στην παρούσα οδηγία σχετικά µε την επιλογή της
γλώσσας από τον προµηθευτή δεν θα πρέπει να θίγει τις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί

(1) ΕΕ L 166 της 11.6.1998, σ. 51· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την οδηγία 2000/31/ΕΚ (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
(2) ΕΕ L 330 της 29.11.1990, σ. 50· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 92/96/ΕΟΚ (ΕΕ L 360 της 9.12.1992, σ. 1).
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Αν δεν υπάρχει αρχική συµφωνία παροχής υπηρεσίας αλλά οι
διαδοχικές ή διακριτές πράξεις της αυτής φύσεως που κλιµακώνονται χρονικά, διενεργούνται µεταξύ των ίδιων συµβαλλοµένων
µερών, τα άρθρα 3 και 4 εφαρµόζονται µόνο κατά τη διενέργεια
της πρώτης πράξης. Όταν όµως δεν έχει διενεργηθεί πράξη της
ίδιας φύσης για διάστηµα άνω του ενός έτους, η διενέργεια της
επόµενης πράξης θεωρείται ως η πρώτη µιας νέας σειράς πράξεων
και, συνεπώς, εφαρµόζονται τα άρθρα 3 και 4.
Άρθρο 2
Ορισµοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:
α) «σύµβαση εξ αποστάσεως»: κάθε σύµβαση που αφορά χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και συνάπτεται µεταξύ ενός προµηθευτή και ενός καταναλωτή, στο πλαίσιο συστήµατος εξ αποστάσεως πώλησης ή παροχής υπηρεσιών οργανωµένου από τον
προµηθευτή, ο οποίος χρησιµοποιεί αποκλειστικά, για τη σύµβαση αυτή, ένα ή περισσότερα µέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως, µέχρι και τη στιγµή σύναψης της σύµβασης·
β) «χρηµατοοικονοµική υπηρεσία»: κάθε υπηρεσία τραπεζικής,
πιστωτικής, ασφαλιστικής ή επενδυτικής φύσεως, ή σχετική µε
ατοµικές συντάξεις ή µε πληρωµές·
γ) «προµηθευτής»: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, δηµοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, το οποίο, ενεργώντας στο πλαίσιο της εµπορικής ή επαγγελµατικής του ιδιότητας, παρέχει συµβατικώς
υπηρεσίες που αποτελούν αντικείµενο συµβάσεων εξ αποστάσεως·
δ) «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, στο πλαίσιο
συµβάσεων εξ αποστάσεως, ενεργεί για σκοπούς εκτός του
πεδίου της εµπορικής ή επαγγελµατικής του δραστηριότητας·
ε) «µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως»: κάθε µέσο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί, χωρίς την αυτοπρόσωπη και ταυτόχρονη παρουσία του προµηθευτή και του καταναλωτή, για την
εξ αποστάσεως εµπορία υπηρεσίας µεταξύ των µερών αυτών·
στ) «σταθερό µέσο»: κάθε µέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή να
αποθηκεύει πληροφορίες απευθυνόµενες προσωπικά σε αυτόν,
κατά τρόπο προσπελάσιµο για µελλοντική αναφορά επί χρονικό διάστηµα επαρκές για τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι
πληροφορίες, και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή
των αποθηκευµένων πληροφοριών·
ζ) «φορέας ή προµηθευτής µέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως»:
κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου,
του οποίου η εµπορική ή η επαγγελµατική δραστηριότητα
συνίσταται στη διάθεση ενός ή περισσότερων µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως στους προµηθευτές.
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β) την ταυτότητα του αντιπροσώπου του προµηθευτή που είναι
εγκατεστηµένος στο κράτος µέλος διαµονής του καταναλωτή
και τη γεωγραφική διεύθυνση που πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη για τις σχέσεις του καταναλωτή µε τον αντιπρόσωπο,
όταν υπάρχει αντιπρόσωπος·
γ) εάν οι επαγγελµατικές επαφές του καταναλωτή έγιναν µε
άλλον επαγγελµατία πλην του προµηθευτή, την ταυτότητα
του εν λόγω επαγγελµατία, την ιδιότητα µε την οποία ενεργεί έναντι του καταναλωτή, και τη γεωγραφική διεύθυνση
που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τις σχέσεις µεταξύ του
καταναλωτή και του επαγγελµατία·
δ) όταν ο προµηθευτής είναι καταχωρηµένος σε εµπορικό ή
αντίστοιχο δηµόσιο µητρώο, το εµπορικό µητρώο στο οποίο
είναι εγγεγραµµένος ο προµηθευτής και τον αριθµό
καταχώρησής του ή ισοδύναµο µέσο αναγνώρισης στο εν
λόγω µητρώο·
ε) όταν η δραστηριότητα του προµηθευτή υπόκειται σε
καθεστώς έγκρισης, τα στοιχεία της αρµόδιας εποπτεύουσας
αρχής.
2. Τ η χ ρ η µ α τ ο ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή υ π η ρ ε σ ί α
α) περιγραφή των κυριοτέρων χαρακτηριστικών στοιχείων της
χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας·
β) το συνολικό τίµηµα που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής
στον προµηθευτή για τη χρηµατοοικονοµική υπηρεσία,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των συναφών τελών, επιβαρύνσεων και δαπανών και όλων των φόρων που εισπράττονται
µέσω του προµηθευτή, ή, εάν δεν µπορεί να προσδιοριστεί
το ακριβές τίµηµα, τη βάση υπολογισµού του, κατά τρόπον
ώστε να µπορεί να το ελέγξει ο καταναλωτής·
γ) ενδεχοµένως, κοινοποίηση οποία αναφέρει ότι η χρηµατοοικονοµική υπηρεσία συνδέεται µε τίτλους που συνεπάγονται
ειδικούς κινδύνους συνδεόµενους µε τα ειδικά χαρακτηριστικά ή τις πράξεις που πρέπει να εκτελεστούν ή των
οποίων η τιµή εξαρτάται από τις διακυµάνσεις στις κεφαλαιαγορές επί των οποίων ο προµηθευτής δεν έχει καµία
επίδραση, καθώς και ότι οι επιδόσεις του παρελθόντος δεν
αποτελούν δείκτη για τις µελλοντικές επιδόσεις·
δ) µνεία της ενδεχόµενης ύπαρξης άλλων φόρων ή/και
δαπανών που δεν εισπράττονται µέσω του προµηθευτή ούτε
χρεώνονται από αυτόν·
ε) τους τυχόν χρονικούς περιορισµούς της ισχύος των παρεχόµενων πληροφοριών·

Άρθρο 3

στ) τις ρυθµίσεις σχετικά µε την πληρωµή και την εκτέλεση·

Πληροφόρηση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της συµβάσεως εξ αποστάσεως

ζ) το τυχόν ειδικό επιπλέον κόστος που συνεπάγεται για τον
καταναλωτή η χρήση των µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως, εάν αυτό το επιπλέον κόστος χρεώνεται.

1.
Ο καταναλωτής σε εύθετο χρόνο και προτού δεσµευθεί από
µια εξ αποστάσεως σύµβαση ή προσφορά, λαµβάνει τις πληροφορίες που αφορούν:
1. Τ ο ν π ρ ο µ η θ ε υ τ ή
α) την ταυτότητα και την κύρια δραστηριότητα του προµηθευτή, τη γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής, καθώς και κάθε άλλη γεωγραφική διεύθυνση που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τις
σχέσεις του καταναλωτή µε τον προµηθευτή·

3. Τ η σ ύ µ β α σ η ε ξ α π ο σ τ ά σ ε ω ς
α) την ύπαρξη ή µη δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, και, εάν υπάρχει τέτοιο δικαίωµα, τη
διάρκεια και τις προϋποθέσεις άσκησής του, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να πληρώσει ο καταναλωτής σύµφωνα µε το άρθρο
7 παράγραφος 1, καθώς επίσης και τις συνέπειες της µη
άσκησης αυτού του δικαιώµατος·

L 271/20

EL

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

β) την ελάχιστη διάρκεια της σύµβασης εξ αποστάσεως, εάν
πρόκειται για σύµβαση παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε µόνιµη βάση ή περιοδικά·
γ) πληροφορίες σχετικά µε τα δικαιώµατα που µπορεί να
έχουν τα µέρη να προκαλέσουν την πρόωρη ή µονοµερή
λύση της σύµβασης εξ αποστάσεως δυνάµει των όρων της
σύµβασης εξ αποστάσεως, συµπεριλαµβανοµένων των σχετικών ποινών που προβλέπονται στη σύµβαση στις περιπτώσεις αυτές·
δ) πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπου να αναγράφεται, µεταξύ άλλων, η
διεύθυνση στην οποία πρέπει να απευθύνεται η κοινοποίηση·
ε) το κράτος µέλος ή τα κράτη µέλη στη νοµοθεσία των
οποίων βασίζεται ο προµηθευτής για τη δηµιουργία σχέσεων µε τον καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύµβασης εξ αποστάσεως·

— το συνολικό τίµηµα που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής
στον προµηθευτή για τη χρηµατοοικονοµική υπηρεσία,
συµπεριλαµβανοµένων όλων των φόρων που εισπράττονται
µέσω του προµηθευτή, ή, εάν δεν µπορεί να προσδιοριστεί
το ακριβές τίµηµα, η βάση υπολογισµού του, κατά τρόπον
ώστε να µπορεί να το ελέγξει ο καταναλωτής,
— µνεία της ενδεχόµενης ύπαρξης άλλων φόρων ή/και
δαπανών που δεν εισπράττονται µέσω του προµηθευτή ούτε
χρεώνονται από αυτόν,
— η ύπαρξη ή µη δικαιώµατος υπαναχώρησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6, και, εάν υπάρχει τέτοιο δικαίωµα, η
διάρκεια και οι προϋποθέσεις άσκησής του, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών για το ποσό που ενδέχεται να υποχρεωθεί να πληρώσει ο καταναλωτής σύµφωνα µε το άρθρο
7 παράγραφος 1.

στ) οποιαδήποτε συµβατική ρήτρα σχετικά µε το δίκαιο που
εφαρµόζεται στη σύµβαση εξ αποστάσεως ή/και το αρµόδιο
δικαστήριο·

Ο προµηθευτής οφείλει να πληροφορεί τον καταναλωτή αφενός
ότι, κατόπιν αιτήµατός του, µπορεί να λάβει και άλλες πληροφορίες, αφετέρου δε, για τη φύση των πληροφοριών αυτών. Εν πάση
περιπτώσει, ο προµηθευτής του παρέχει όλες τις πληροφορίες όταν
εκτελεί τις κατά το άρθρο 5 υποχρεώσεις του.

ζ) τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες παρέχονται οι όροι
της σύµβασης και την αναφερόµενη στο παρόν άρθρο εκ
των προτέρων πληροφόρηση, καθώς και τη γλώσσα ή τις
γλώσσες στις οποίες ο προµηθευτής, σε συµφωνία µε τον
καταναλωτή, αναλαµβάνει την υποχρέωση να επικοινωνεί
κατά τη διάρκεια της σύµβασης.

4.
Οι πληροφορίες σχετικά µε συµβατικές υποχρεώσεις, οι
οποίες πρέπει να ανακοινώνονται στον καταναλωτή κατά την
περίοδο πριν από τη σύναψη της σύµβασης, πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις συµβατικές υποχρεώσεις που θα απέρρεαν από τη
νοµοθεσία που θα εφαρµοζόταν κατά τεκµήριο στη σύµβαση εξ
αποστάσεως, εάν η τελευταία είχε συναφθεί.

4. Τ η ν π ρ ο σ φ υ γ ή
α) την ύπαρξη ή έλλειψη εξωδικαστικών διαδικασιών υποβολής
ενστάσεων και προσφυγών στις οποίες έχει πρόσβαση ο
καταναλωτής που είναι µέρος στην εξ αποστάσεως σύµβαση
και, αν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες, τον τρόπο µε τον
οποίο έχει πρόσβαση ο καταναλωτής·
β) την ύπαρξη κεφαλαίων εγγύησης ή άλλων ρυθµίσεων για την
παροχή αποζηµιώσεων, που δεν καλύπτονται από την οδηγία
94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, περί των συστηµάτων
εγγύησης των καταθέσεων (1) και από την οδηγία 97/9/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
3ης Μαρτίου 1997, σχετικά µε τα συστήµατα αποζηµίωσης
των επενδυτών (2).
2.
Οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ο
εµπορικός σκοπός των οποίων πρέπει να καθίσταται σαφής, παρέχονται κατά τρόπο σαφή και κατανοητό µε κάθε ενδεικνυόµενο µέσο
σε σχέση µε το χρησιµοποιούµενο µέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως, λαµβανοµένων δεόντως υπόψη ιδίως των αρχών της καλής
πίστης που πρέπει να διέπει τις εµπορικές συναλλαγές και της
προστασίας εκείνων που, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών
µελών, είναι ανίκανοι προς δικαιοπραξία, όπως οι ανήλικοι.
3.
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Προκειµένου για επικοινωνίες, µε φωνητική τηλεφωνία:

α) πρέπει να δηλώνεται σαφώς στην αρχή οποιασδήποτε συνοµιλίας µε τον καταναλωτή, η ταυτότητα του προµηθευτή και ο
εµπορικός σκοπός του τηλεφωνήµατος που κάνει ο προµηθευτής·
β) υπό την επιφύλαξη της τυπικής συγκατάθεσης του καταναλωτή,
µόνον οι παρακάτω πληροφορίες πρέπει να παρέχονται:
— η ταυτότητα του προσώπου που έρχεται σε επαφή µε τον
καταναλωτή και η σχέση του µε τον προµηθευτή,
— η περιγραφή των κυριοτέρων στοιχείων της χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας,
(1) ΕΕ L 135 της 31.5.1994, σ. 5.
(2) ΕΕ L 84 της 26.3.1997, σ. 22.

Άρθρο 4
Πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης
1.
Όταν οι διατάξεις της κοινοτικής νοµοθεσίας που διέπουν τις
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες συνεπάγονται απαιτήσεις εκ των
προτέρων πληροφόρησης, οι οποίες προστίθενται σε αυτές που
απαριθµούνται στο άρθρο 3 παράγραφος 1, οι εν λόγω απαιτήσεις
εξακολουθούν να ισχύουν.
2.
Εν αναµονή περαιτέρω εναρµόνισης, τα κράτη µέλη µπορούν
να διατηρούν σε ισχύ ή να εισάγουν αυστηρότερες διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης, εφόσον οι
διατάξεις αυτές είναι συµβατές µε το κοινοτικό δίκαιο.
3.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή τις εθνικές διατάξεις σχετικά µε τις απαιτήσεις εκ των προτέρων πληροφόρησης
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όταν
οι απαιτήσεις αυτές προστίθενται σε αυτές που απαριθµούνται στο
άρθρο 3 παράγραφος 1. Η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τις
γνωστοποιούµενες εθνικές διατάξεις, κατά την εκπόνηση της
έκθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 20 παράγραφος 2.
4.
Η Επιτροπή, προκειµένου να εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο
διαφάνειας µε κάθε κατάλληλο µέσο, φροντίζει ώστε οι πληροφορίες που της γνωστοποιούνται για τις εθνικές διατάξεις, να διαβιβάζονται επίσης στους καταναλωτές και στους προµηθευτές.
Άρθρο 5
Ανακοίνωση των συµβατικών όρων και των εκ των προτέρων
πληροφοριών
1.
Ο προµηθευτής ανακοινώνει στον καταναλωτή όλους τους
όρους της σύµβασης, καθώς και τις πληροφορίες που αναφέρονται
στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 4, σε χαρτί ή σε άλλο
σταθερό µέσο, το οποίο τίθεται σε εύθετο χρόνο στη διάθεση του
καταναλωτή και στο οποίο έχει αυτός πρόσβαση, πριν να δεσµευτεί
από σύµβαση εξ αποστάσεως ή προσφορά.
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2.
Ο προµηθευτής εκπληρώνει την δυνάµει της παραγράφου 1
υποχρέωσή του αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης εξ αποστάσεως, εάν αυτή έχει συναφθεί κατόπιν αιτήµατος του καταναλωτή
µε τη χρησιµοποίηση µέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως, το οποίο
δεν επιτρέπει να ανακοινωθούν οι συµβατικοί όροι και οι πληροφορίες σύµφωνα µε την παράγραφο 1.

— προαιρέσεις (options) αγοράς ή πώλησης οιουδήποτε
τίτλου από τους αναφερόµενους στο παρόν σηµείο, συµπεριλαµβανοµένων των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν
δικαίωµα εκκαθαρίσεως τοις µετρητοίς. Συµπεριλαµβάνονται, ιδίως, στην κατηγορία αυτή οι προαιρέσεις συναλλάγµατος και επιτοκίων·

3.
Όσο διαρκεί η συµβατική σχέση, ο καταναλωτής δικαιούται,
κατόπιν αιτήµατός του, να λαµβάνει τους συµβατικούς όρους σε
χαρτί. Επιπλέον, ο καταναλωτής δικαιούται να αλλάζει το χρησιµοποιούµενο µέσο εξ αποστάσεως επικοινωνίας, εκτός εάν αυτό είναι
ασυµβίβαστο µε τη συναφθείσα σύµβαση εξ αποστάσεως ή µε τη
φύση της παρεχόµενης χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας.

β) σε ασφαλιστήρια συµβόλαια ταξιδιών και αποσκευών ή παρόµοια βραχυπρόθεσµα ασφαλιστήρια συµβόλαια µε διάρκεια
µικρότερη του ενός µηνός·

Άρθρο 6

3.
Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν ότι το δικαίωµα
υπαναχώρησης δεν έχει εφαρµογή:

∆ικαίωµα υπαναχώρησης
1.
Τα κράτη µέλη εξασφαλίζουν ότι ο καταναλωτής διαθέτει
προθεσµία δεκατεσσάρων ηµερολογιακών ηµερών για να υπαναχωρήσει, χωρίς καµία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία.
Ωστόσο, η προθεσµία αυτή παρατείνεται σε 30 ηµερολογιακές
ηµέρες προκειµένου περί συµβάσεων εξ αποστάσεως µε αντικείµενο
ασφαλίσεις ζωής, καλυπτόµενες από την οδηγία 90/619/ΕΟΚ
καθώς και πράξεις που αφορούν τις ατοµικές συντάξεις.
Η προθεσµία εντός της οποίας µπορεί να ασκηθεί το δικαίωµα
υπαναχώρησης αρχίζει να µετράται:
— είτε από την ηµέρα σύναψης της σύµβασης εξ αποστάσεως,
εκτός εάν πρόκειται για τις εν λόγω ασφαλίσεις ζωής, για τις
οποίες η προθεσµία αρχίζει να µετράται από τη στιγµή που ο
καταναλωτής πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύµβασης εξ
αποστάσεως,
— είτε από την ηµέρα που ο καταναλωτής παρέλαβε τους συµβατικούς όρους και τις πληροφορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 5
παράγραφοι 1 και 2, εφόσον αυτή η τελευταία ηµεροµηνία
είναι µεταγενέστερη από την αναφερόµενη στην πρώτη
περίπτωση.
Τα κράτη µέλη, επιπροσθέτως του δικαιώµατος υπαναχώρησης,
µπορούν να ορίζουν ότι το εκτελεστό των συµβάσεων εξ αποστάσεως που αφορούν επενδυτικές υπηρεσίες αναστέλλεται, κατά τη
διάρκεια της προθεσµίας που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο.
2.

Το δικαίωµα υπαναχώρησης δεν εφαρµόζεται:

α) σε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες η τιµή των οποίων εξαρτάται
από διακυµάνσεις της κεφαλαιαγοράς επί των οποίων ο προµηθευτής δεν έχει καµία επίδραση και µπορεί να επέλθουν κατά τη
διάρκεια της προθεσµίας υπαναχώρησης, όπως υπηρεσίες που
αφορούν:
— πράξεις συναλλάγµατος,
— τίτλους της χρηµαταγοράς,
— διαπραγµατεύσιµους τίτλους,
— µερίδια οργανισµών συλλογικών επενδύσεων,
— προθεσµιακές χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις (futures),
συµπεριλαµβανοµένων των ισοδυνάµων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα εκκαθάρισης τοις µετρητοίς,
— προθεσµιακά συµβόλαια επιτοκίου (FRA),
— συµβάσεις ανταλλαγής (swaps) µε αντικείµενο επιτόκιο ή
συνάλλαγµα ή συνδεόµενες µε µετοχές ή µε δείκτη µετοχών
(equity swaps),

γ) στις συµβάσεις των οποίων η εκτέλεση έχει ολοκληρωθεί
πλήρως και από τα δύο µέρη µε ρητή αίτηση του καταναλωτή
προτού ασκήσει ο καταναλωτής το δικαίωµα υπαναχώρησης.

α) σε πίστωση η οποία προορίζεται κυρίως για την κτήση ή τη
διατήρηση δικαιωµάτων ιδιοκτησίας επί εγγείου ιδιοκτησίας ή
επί υπάρχοντος ή υπό κατασκευή κτιρίου, ή για την ανακαίνιση
ή βελτίωση κτιρίου, ή
β) σε πίστωση η οποία εξασφαλίζεται είτε µε υποθήκη επί ακινήτου
είτε µε δικαίωµα επί ακινήτου, ή
γ) σε δηλώσεις καταναλωτών οι οποίες πραγµατοποιούνται µε συµµετοχή δηµόσιου λειτουργού, υπό την προϋπόθεση ότι ο δηµόσιος λειτουργός πιστοποιεί ότι τα δικαιώµατα του καταναλωτή
σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 1 διασφαλίζονται.
Η παρούσα παράγραφος ισχύει µε την επιφύλαξη του δικαιώµατος
για χρόνο σκέψης προς όφελος των καταναλωτών που διαµένουν
σε κράτος µέλος όπου το δικαίωµα αυτό υφίσταται, κατά τη στιγµή
της έκδοσης της παρούσας οδηγίας.
4.
Τα κράτη µέλη που κάνουν χρήση της προβλεπόµενης στην
παράγραφο 3 δυνατότητας, ενηµερώνουν σχετικά την Επιτροπή.
5.
Η Επιτροπή θέτει στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου τις πληροφορίες που της παρέχονται από τα
κράτη µέλη και εξασφαλίζει ότι οι πληροφορίες αυτές γνωστοποιούνται επίσης στους καταναλωτές και στους προµηθευτές που
τις ζητούν.
6.
Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης,
κοινοποιεί το γεγονός αυτό σύµφωνα µε τις πρακτικές οδηγίες που
του έχουν δοθεί κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 σηµείο 3 στοιχείο
δ) πριν από την εκπνοή της προθεσµίας, έτσι ώστε η κοινοποίηση
να µπορεί να αποδεικνύεται σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο. Η
προθεσµία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εφόσον η κοινοποίηση έχει
αποσταλεί πριν από την εκπνοή της προθεσµίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει γίνει σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό µέσο το οποίο
τίθεται στη διάθεση του αποδέκτη και στο οποίο ο αποδέκτης έχει
πρόσβαση.
7.
Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στις πιστωτικές συµφωνίες
που καταγγέλλονται δυνάµει του άρθρου 6 παράγραφος 4 της
οδηγίας 97/7/ΕΚ και του άρθρου 7 της οδηγίας 94/47/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 1994, περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισµένες πλευρές των συµβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώµατος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονοµεριστικής µίσθωσης (1).
(1) ΕΕ L 280 της 29.10.1994, σ. 83.
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Εάν στη σύµβαση εξ αποστάσεως µιας δεδοµένης χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας έχει επισυναφθεί άλλη σύµβαση εξ αποστάσεως
σχετική µε χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες παρεχόµενες από τον
προµηθευτή ή από τρίτον βάσει συµφωνίας του µε τον προµηθευτή,
η πρόσθετη αυτή σύµβαση καταγγέλλεται, χωρίς καµία ποινή, εάν ο
καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1.
8.
Το παρόν άρθρο δεν θίγει τις νοµοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις των κρατών µελών που διέπουν την καταγγελία, τη διακοπή ή το µη εκτελεστό συµβάσεως εξ αποστάσεως ή το δικαίωµα
του καταναλωτή να εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις
πριν από την ηµεροµηνία που ορίζεται στη σύµβαση εξ αποστάσεως. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν ανεξάρτητα από τους όρους και
τα νοµικά αποτελέσµατα της λύσεως της σύµβασης.

Άρθρο 7
Πληρωµή για υπηρεσία που έχει παρασχεθεί πριν από την
υπαναχώρηση
1.
Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης που
του αναγνωρίζεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1, µπορεί να
υποχρεωθεί να πληρώσει, το συντοµότερο δυνατόν, µόνο για τη
χρηµατοοικονοµική υπηρεσία που του έχει όντως παράσχει ο προµηθευτής σύµφωνα µε τη σύµβαση εξ αποστάσεως. Η εκπλήρωση
της σύµβασης επιτρέπεται να αρχίσει µόνο µετά τη συναίνεση του
καταναλωτή. Το πληρωτέο ποσό δεν µπορεί:
— να υπερβαίνει ποσό ανάλογο µε την έκταση της υπηρεσίας που
ήδη παρασχέθηκε, σε σχέση µε το σύνολο των παροχών που
προβλέπει η σύµβαση εξ αποστάσεως,
— σε καµία περίπτωση να είναι τέτοιο που να µπορεί να εκληφθεί
ως ποινή.
2.
Τα κράτη µέλη µπορούν να ορίζουν ότι ο καταναλωτής δεν
υποχρεούται να καταβάλει κανένα ποσό, όταν καταγγέλλει από
ασφαλιστική σύµβαση.
3.
Ο προµηθευτής δεν µπορεί να απαιτήσει από τον καταναλωτή
να καταβάλλει κανένα ποσό βάσει της παραγράφου 1 εκτός εάν
µπορεί να αποδείξει ότι ο καταναλωτής είχε δεόντως ενηµερωθεί
για το πληρωτέο ποσό, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 1
σηµείο 3 στοιχείο α). Ωστόσο, δεν µπορεί, σε καµία περίπτωση, να
απαιτήσει την πληρωµή αυτή, εάν έχει αρχίσει να εκτελεί τη σύµβαση πριν από την εκπνοή της προθεσµίας υπαναχώρησης, που
προβλέπει το άρθρο 6 παράγραφος 1, χωρίς να το ζητήσει προηγουµένως ο καταναλωτής.
4.
Ο προµηθευτής υποχρεούται να επιστρέψει στον καταναλωτή, το ταχύτερο δυνατόν και το αργότερο εντός τριάντα
ηµερολογιακών ηµερών, όλα τα ποσά που έχει λάβει από αυτόν
σύµφωνα µε την εξ αποστάσεως σύµβαση, µε εξαίρεση το ποσό που
αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η προθεσµία αρχίζει να µετράται
από την ηµέρα που ο προµηθευτής παραλαµβάνει την κοινοποίηση
της υπαναχώρησης.
5.
Ο καταναλωτής επιστρέφει στον προµηθευτή, το ταχύτερο
δυνατόν και το αργότερο εντός 30 ηµερολογιακών ηµερών, ό,τι
χρηµατικά ποσά ή/και πράγµατα έχει λάβει από αυτόν. Η προθεσµία αρχίζει να µετράται από την ηµέρα κατά την οποία ο καταναλωτής απέστειλε την κοινοποίηση της υπαναχώρησης.
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Άρθρο 8
Πληρωµή µε κάρτα

Τα κράτη µέλη µεριµνούν να υπάρχουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε ο
καταναλωτής:
— να µπορεί να ζητεί την ακύρωση µιας πληρωµής σε περίπτωση
που χρησιµοποιήθηκε δολίως η κάρτα πληρωµής του στα πλαίσια συµβάσεων εξ αποστάσεως,
— σε περίπτωση τέτοιας δόλιας χρήσης να επαναπιστώνεται µε τα
ποσά που έχουν καταβληθεί ή να του επιστρέφονται τα
ποσάαυτά.
Άρθρο 9
Μη αιτηθείσες υπηρεσίες
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κρατών µελών σχετικά µε τη
σιωπηρή ανανέωση των συµβάσεων εξ αποστάσεως, όταν αυτές
επιτρέπουν τη σιωπηρή ανανέωση, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα
αναγκαία µέτρα ώστε:
— να απαγορεύεται η παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών σε
καταναλωτή χωρίς να το έχει ζητήσει αυτός προηγουµένως,
όταν αυτή η παροχή περιλαµβάνει αίτηση για άµεση ή µεταγενέστερη πληρωµή,
— να απαλλάσσεται ο καταναλωτής από οποιαδήποτε υποχρέωση
σε περίπτωση µη αιτηθείσας υπηρεσίας, χωρίς η έλλειψη
απάντησης εκ µέρους του να εκλαµβάνεται ως συγκατάθεση.
Άρθρο 10
Αυτόκλητη επικοινωνία
1.
Η χρησιµοποίηση των ακόλουθων τεχνικών επικοινωνίας εξ
αποστάσεως από έναν προµηθευτή απαιτεί την προηγούµενη
συγκατάθεση του καταναλωτή:
α) αυτοµατοποιηµένα συστήµατα κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση (αυτόµατες συσκευές κλήσης),
β) φαξ.
2.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε τα µέσα επικοινωνίας εξ
αποστάσεως, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο
1, όταν παρέχουν δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας:
α) να µην επιτρέπονται εάν δεν υπάρχει συγκατάθεση του ενδιαφερόµενου καταναλωτή, ή
β) να χρησιµοποιούνται µόνον εφόσον δεν υπάρχει έκδηλη αντίθεση του καταναλωτή.
3.
Τα µέτρα που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν
πρέπει να συνεπάγονται έξοδα για τους καταναλωτές.
Άρθρο 11
Κυρώσεις
Τα κράτη µέλη προβλέπουν τις δέουσες κυρώσεις σε περίπτωση
που ο προµηθευτής δεν τηρεί τις εθνικές διατάξεις που έχουν
θεσπιστεί δυνάµει της παρούσας οδηγίας.
Τα κράτη µέλη µπορούν ιδίως, για τον σκοπό αυτό, να ορίζουν ότι
επιτρέπεται στον καταναλωτή να καταγγείλει τη σύµβαση ανά πάσα
στιγµή, χωρίς έξοδα και ποινές.
Οι κυρώσεις αυτές πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, αναλογικές και
αποτρεπτικές.
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Άρθρο 12

Άρθρο 15

Αναγκαστικός χαρακτήρας των διατάξεων της παρούσας
οδηγίας

Το βάρος της απόδειξης

1.
Ο καταναλωτής δεν µπορεί να παραιτείται των δικαιωµάτων
που του απονέµονται από την παρούσα οδηγία.
2.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο καταναλωτής δεν στερείται της προστασίας που
του παρέχεται βάσει της παρούσας οδηγίας λόγω της επιλογής
δικαίου τρίτης χώρας ως του δικαίου που διέπει τη σύµβαση, όταν
η σύµβαση αυτή συνδέεται στενά µε το έδαφος ενός ή περισσότερων κρατών µελών.

Άρθρο 13
Ένδικη και διοικητική προσφυγή
1.
Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να υπάρχουν κατάλληλα και
αποτελεσµατικά µέσα εξασφάλισης της συµµόρφωσης µε την
παρούσα οδηγία προς το συµφέρον του καταναλωτή.
2.
Τα µέσα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαµβάνουν
διατάξεις βάσει των οποίων ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους οργανισµούς, όπως αυτοί ορίζονται από το εθνικό δίκαιο,
µπορούν να προσφεύγουν, βάσει του εθνικού δικαίου, ενώπιον των
δικαστηρίων ή των αρµόδιων διοικητικών φορέων για την εξασφάλιση της εφαρµογής των εθνικών διατάξεων για τη θέση σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας:
α) οι δηµόσιοι οργανισµοί ή οι εκπρόσωποί τους·
β) οι οργανώσεις των καταναλωτών που έχουν έννοµο συµφέρον
για την προστασία των καταναλωτών·
γ) οι επαγγελµατικές οργανώσεις που έχουν έννοµο συµφέρον να
ενεργήσουν.
3.
Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα ώστε οι οργανισµοί και οι προµηθευτές µέσων επικοινωνίας εξ αποστάσεως να
θέτουν τέρµα, εφόσον είναι σε θέση να το πράξουν, στις πρακτικές
που, βάσει δικαστικής απόφασης, διοικητικής απόφασης ή απόφασης ελεγκτικής αρχής, η οποία τους κοινοποιείται, κηρύσσονται
ότι αντιβαίνουν στην παρούσα οδηγία.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 παράγραφος 3, τα κράτη µέλη
µπορούν να ορίζουν ότι το βάρος της απόδειξης για την τήρηση
των υποχρεώσεων πληροφόρησης του καταναλωτή που επιβάλλονται στον προµηθευτή, καθώς και για τη συγκατάθεση του καταναλωτή στη σύναψη της σύµβασης και, ενδεχοµένως, στην εκτέλεσή
της, µπορεί να βαρύνει τον προµηθευτή.
Θεωρείται καταχρηστική ρήτρα, κατά την έννοια της οδηγίας 93/
13/EOK του Συµβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά µε τις
καταχρηστικές ρήτρες των συµβάσεων που συνάπτονται µε τους
καταναλωτές (1), η συµβατική ρήτρα η οποία προβλέπει ότι το
βάρος της απόδειξης για την τήρηση εκ µέρους του προµηθευτή
του συνόλου ή µέρους των υποχρεώσεων που τον βαρύνουν βάσει
της παρούσας οδηγίας το φέρει ο καταναλωτής.
Άρθρο 16
Μεταβατικά µέτρα
Τα κράτη µέλη δύνανται να επιβάλλουν εθνικούς κανόνες που είναι
σύµφωνοι µε την παρούσα οδηγία σχετικά µε προµηθευτές που
είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος το οποίο δεν έχει ακόµα
µεταφέρει την παρούσα οδηγία στην εθνική νοµοθεσία του και το
δίκαιο του οποίου δεν προβλέπει υποχρεώσεις αντίστοιχες προς τις
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
Άρθρο 17
Οδηγία 90/619/ΕΟΚ
Στο άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/619/ΕΟΚ, το πρώτο
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείµενο:
«1.
Κάθε κράτος µέλος ορίζει ότι ο αντισυµβαλλόµενος µιας
σύµβασης ατοµικής ασφαλίσεως ζωής διαθέτει προθεσµία
καταγγελίας 30 ηµερολογιακών ηµερών από τη στιγµή που
πληροφορήθηκε τη σύναψη της σύµβασης προκειµένου να αποποιηθεί τα αποτελέσµατα που απορρέουν από τη σύµβαση
αυτή.»
Άρθρο 18
Οδηγία 97/7/ΕΚ
Η οδηγία 97/7/EK τροποποιείται ως εξής:

Άρθρο 14
Ένδικη προσφυγή
1.
Τα κράτη µέλη προωθούν τη θέσπιση ή ανάπτυξη εξωδικαστικών διαδικασιών υποβολής ενστάσεων και προσφυγών οι οποίες
είναι κατάλληλες και αποτελεσµατικές για την επίλυση διαφορών
επί καταναλωτικών θεµάτων που αφορούν τις εξ αποστάσεως παρεχόµενες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.
2.
Τα κράτη µέλη ενθαρρύνουν ιδίως τα όργανα που είναι
υπεύθυνα για την εξωδικαστική λύση των διαφορών να συνεργάζονται για να επιλύονται οι διασυνοριακές διαφορές που αφορούν τις
εξ αποστάσεως παρεχόµενες χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.

1. Στο άρθρο 3 παράγραφος 1, η πρώτη περίπτωση αντικαθίσταται
από το ακόλουθο κείµενο:
«— που αφορούν οποιαδήποτε χρηµατοοικονοµική υπηρεσία,
στην οποία εφαρµόζεται η οδηγία 2002/65/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης
Σεπτεµβρίου 2002, σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ (*).
(*) ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16.»
2. Το παράρτηµα ΙΙ διαγράφεται.
(1) ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σ. 29.
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Άρθρο 19

Άρθρο 21

Οδηγία 98/27/ΕΚ

Μεταφορά στην εθνική νοµοθεσία

Στο παράρτηµα της οδηγίας 98/27/EK προστίθεται το ακόλουθο
σηµείο:

1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 9 Οκτωβρίου 2004. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.

«11. Οδηγία 2002/65/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 23ης Σεπτεµβρίου 2002,
σχετικά µε την εξ αποστάσεως εµπορία χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών του Συµβουλίου 90/619/ΕΟΚ,
97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ (*).
(*) ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16.»
Άρθρο 20
Αναθεώρηση
1.
Μετά τη θέση σε εφαρµογή της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή εξετάζει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τοµέα
των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών όσον αφορά την εµπορία
των υπηρεσιών αυτών. Επιδιώκει να αναλύσει και να προσδιορίσει
τις δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουν, ή ενδέχεται να αντιµετωπίσουν, τόσο οι καταναλωτές όσο και οι προµηθευτές, εξ
αφορµής ιδίως των διαφορών µεταξύ των εθνικών διατάξεων περί
πληροφόρησης και του δικαιώµατος υπαναχώρησης.
2.
Η Επιτροπή υποβάλει έκθεση, στις 9 Απριλίου 2006 το
αργότερο, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο
σχετικά µε τα προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν τόσο οι
καταναλωτές όσο και οι προµηθευτές οι οποίοι επιθυµούν να
αγοράσουν και να πωλήσουν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες
καθώς και προτάσεις, εφόσον απαιτείται, για την τροποποίηση
ή/και την περαιτέρω εναρµόνιση των διατάξεων περί πληροφόρησης και δικαιώµατος υπαναχώρησης της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες ή/και εκείνες
που προβλέπονται στο άρθρο 3.

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόµοια αναφορά κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείµενο
των βασικών διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον
τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία καθώς και πίνακα
αντιστοιχιών µεταξύ των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και
των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 23
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 23 Σεπτεµβρίου 2002.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

P. COX

M. FISCHER BOEL

