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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της 
Επιτροπής όσον αφορά την οδηγία σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές, με την οποία 
αναμένεται να εξασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη εφαρμόζουν και επιβάλλουν πλήρως το δίκαιο 
της ΕΕ και ότι παρέχουν επαρκή μέσα επανόρθωσης στους πολίτες τους.

Η οδηγία για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές δεν παρεμβαίνει στους υφιστάμενους 
μηχανισμούς για τη βελτίωση ή την τροποποίηση των οδηγιών που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα 1 μέσω τοπικών μεταφορέων ή τουριστικών πρακτόρων· αποτελεί μάλλον 
εργαλείο για τη φιλική προς τον καταναλωτή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε 
περίπτωση διαφοράς, το παραδεκτό μιας αντιπροσωπευτικής αγωγής εμπίπτει στη 
δικαιοδοσία του οικείου κράτους μέλους (η δικαιοδοσία καθορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 44/2001 - Βρυξέλλες Ι).

Τα ειδικά χαρακτηριστικά των τομέων που εμπίπτουν στις μεταφορές και τον τουρισμό, όπως 
τα ταξίδια με αεροπλάνο, τρένο, πλοίο και τα οργανωμένα ταξίδια, λαμβάνονται υπόψη στις 
ειδικές ανά τομέα οδηγίες, για τις οποίες θα ισχύσει η δυνατότητα αντιπροσωπευτικής 
αγωγής.

Ο συντάκτης πιστεύει ότι, για την ολιστική προστασία του καταναλωτή, είναι επιτακτική η 
ανάγκη αναθεώρησης, επικαιροποίησης και ευθυγράμμισης των ειδικών ανά τομέα οδηγιών 
με τις εξελίξεις της αγοράς. Τούτο ισχύει ιδιαιτέρως για την οδηγία για τα δικαιώματα των 
επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Η οδηγία για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές δεν πρέπει 
να στρέψει την προσοχή μακριά από το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει πολύ η αναθεώρηση 
των δικαιωμάτων των επιβατών. Εντούτοις, προς το παρόν είναι πολύ νωρίς για να 
καθοριστεί αν θα υπάρξει αναδιατύπωση ένα έτος μετά από την έναρξη ισχύος της οδηγίας 
για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές, οπότε η προθεσμία αξιολόγησης που προτείνεται από την 
Επιτροπή για ενδεχόμενη διατήρηση στο Παράρτημα 1 δεν έχει μεγάλη αξία.

Οι μηχανισμοί συλλογικής προσφυγής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση 
καθηκόντων δημόσιας υπηρεσίας, όπως η δίωξη επιζήμιας συμπεριφοράς. Τα καθήκοντα 
αυτά δεν θα πρέπει να ανατίθενται επί συμβάσει σε ιδιωτικούς φορείς, καθώς με τον τρόπο 
αυτόν αποκτούν αποκλειστική πρόσβαση στις εν λόγω διαδικασίες. 

Η οδηγία δεν εξετάζει τη δυνατότητα αλληλοαντικρουόμενων διαδικασιών που έχουν 
ανασχετική επίδραση σε επακόλουθες αντιπροσωπευτικές αγωγές. Στην περίπτωση αυτή 
χρειάζεται λεπτομερής ανάλυση και ρύθμιση, προκειμένου να αποφευχθεί υπερβολικός 
αριθμός διαδικασιών εις βάρος των δικαστηρίων, των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

Δεν πρέπει να υπάρξει κίνητρο για την κίνηση αυθαίρετων εκβιαστικών προσφυγών κατά 
επιχειρήσεων, πρακτική που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε επικερδές επιχειρηματικό μοντέλο.

Επιπλέον, ο συντάκτης θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση στα ακόλουθα 
σημεία:

1. Ορισμός των νομιμοποιούμενων φορέων: Οι προϋποθέσεις πρέπει να οριστούν με πιο 
περιοριστικό τρόπο και να πληρούνται από τους σχετικούς νομιμοποιούμενους φορείς 
καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπροσωπευτικής αγωγής.  

2. Καθεστώς προαιρετικής συμμετοχής: Ο συντάκτης απορρίπτει τις αντιπροσωπευτικές 
αγωγές βάσει ιδιωτικού δικαίου χωρίς εντολή από τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές, 
καθώς η απομάκρυνση από αυτό το καθεστώς προαιρετικής συμμετοχής δεν συμβαδίζει με 
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την ευρωπαϊκή νομική μας παράδοση. Για συλλογικά μέτρα επανόρθωσης θα πρέπει να 
απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των καταναλωτών όσον αφορά την επίκληση των δικαιωμάτων 
τους. Ωστόσο, υποθέτουμε ότι η εφαρμογή καθεστώτος προαιρετικής συμμετοχής σε 
«μικρές» διαφορές δεν θα επιτύγχανε ευρεία συμφωνία μεταξύ των εικαζόμενων 
ζημιωθέντων, αφού οι ίδιοι δεν θα επωφελούνταν άμεσα από τυχόν αποζημίωση.

3. Χρηματοδότηση των νομιμοποιούμενων φορέων: Οι νομιμοποιούμενοι φορείς δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. Εν προκειμένω θα πρέπει 
να ισχύει η αρχή της ισότητας για τους ενάγοντες και τους εναγόμενους. Καμία πλευρά δεν 
θα πρέπει να χαίρει ειδικής μεταχείρισης. 

4. Αμοιβές δικηγόρων: Οι αντιπροσωπευτικές αγωγές δεν θα πρέπει να παρέχουν 
κίνητρο για περιττές διαφορές μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αμοιβών υπό αίρεση.  

5. Ποινική διαδικασία: Το ποσό κάθε πιθανής αποζημίωσης δεν θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερο από τον βαθμό αποκατάστασης της ζημίας που θα μπορούσε να επιτευχθεί με 
ατομική αγωγή. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι 
αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
να επιτρέψει στους νομιμοποιούμενους 
φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούν το 
συλλογικό συμφέρον των καταναλωτών, 
να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές 
κατά παραβάσεων των διατάξεων του 
ενωσιακού δικαίου. Οι νομιμοποιούμενοι 
φορείς θα πρέπει να μπορούν να ζητούν 
την παύση ή την απαγόρευση μιας 
παράβασης ή την επιβεβαίωση ότι έχει 
διαπραχθεί παράβαση και να ζητούν 
επανόρθωση, όπως αποζημίωση, επισκευή 
ή μείωση τιμής, όπως προβλέπεται στο 
πλαίσιο του εθνικού δικαίου.

(1) Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι 
να επιτρέψει στους νομιμοποιούμενους 
φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούν το 
συλλογικό συμφέρον των καταναλωτών, 
να ασκούν αντιπροσωπευτικές αγωγές 
κατά παραβάσεων των διατάξεων του 
ενωσιακού δικαίου. Οι νομιμοποιούμενοι 
φορείς θα πρέπει να μπορούν να ζητούν 
την παύση ή την απαγόρευση μιας 
παράβασης ή την επιβεβαίωση ότι έχει 
διαπραχθεί παράβαση και να ζητούν 
επανόρθωση, όπως αποζημίωση, επισκευή, 
αντικατάσταση, απομάκρυνση ή μείωση 
τιμής, καταγγελία της σύμβασης ή 
επιστροφή όλου του καταβληθέντος 
αντιτίμου όπως προβλέπεται στο πλαίσιο 
του εθνικού δικαίου.
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Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η Επιτροπή έχει εκδώσει 
νομοθετικές προτάσεις για κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί τροποποιήσεως του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τη 
θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης 
των επιβατών αεροπορικών μεταφορών 
και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε 
περίπτωση άρνησης επιβίβασης και 
ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της 
πτήσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2027/97 για την ευθύνη του 
αερομεταφορέα όσον αφορά την 
αεροπορική μεταφορά επιβατών και των 
αποσκευών τους30, και για κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις των επιβατών 
σιδηροδρομικών γραμμών31. Συνεπώς, 
είναι απαραίτητο να προβλεφθεί ότι, ένα 
έτος μετά την έναρξη ισχύος της 
παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή θα 
αξιολογήσει το κατά πόσον οι ενωσιακοί 
κανόνες στον τομέα των δικαιωμάτων 
των επιβατών αεροπορικών και 
σιδηροδρομικών γραμμών προσφέρουν 
επαρκές επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών, συγκρίσιμο με το επίπεδο 
που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, 
και θα αντλήσει τα σχετικά απαραίτητα 
συμπεράσματα όσον αφορά το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.

διαγράφεται

_________________

30 COM(2013) 130 final.

31 COM(2017) 548 final.

Τροπολογία 3
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι νομιμοποιούμενοι φορείς θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν μέτρα 
με στόχο την εξάλειψη των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της παράβασης. Αυτά τα μέτρα 
θα πρέπει να λάβουν τη μορφή διαταγής 
επανόρθωσης η οποία υποχρεώνει τον 
έμπορο να προβλέπει, μεταξύ άλλων, την 
αποζημίωση, επισκευή, αντικατάσταση, 
μείωση τιμής, καταγγελία της σύμβασης ή 
επιστροφή όλου του καταβληθέντος 
τιμήματος, κατά περίπτωση και όπως 
προβλέπεται στο πλαίσιο των εθνικών 
δικαίων.

(16) Οι νομιμοποιούμενοι φορείς θα 
πρέπει να είναι σε θέση να ζητούν μέτρα 
με στόχο την εξάλειψη των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της παράβασης. Αυτά τα μέτρα 
θα πρέπει να λάβουν τη μορφή διαταγής 
επανόρθωσης η οποία υποχρεώνει τον 
έμπορο να προβλέπει, μεταξύ άλλων, την 
αποζημίωση, επισκευή, αντικατάσταση, 
απομάκρυνση, μείωση τιμής, καταγγελία 
της σύμβασης ή επιστροφή όλου του 
καταβληθέντος τιμήματος, κατά περίπτωση 
και όπως προβλέπεται στο πλαίσιο των 
εθνικών δικαίων.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτήσουν από τους νομιμοποιούμενους 
φορείς να παράσχουν επαρκείς 
πληροφορίες, προκειμένου να 
υποστηρίξουν μια αντιπροσωπευτική 
αγωγή επανόρθωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της 
ομάδας των καταναλωτών την οποία 
αφορά η παράβαση και τα πραγματικά και 
νομικά ζητήματα προς επίλυση στο 
πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής αγωγής. 
Δεν θα πρέπει να απαιτείται από τον 
νομιμοποιούμενο φορέα να προσδιορίζει 
μεμονωμένα όλους τους καταναλωτές τους 
οποίους αφορά μια παράβαση, 
προκειμένου να εγείρει μια αγωγή. Στις 
αντιπροσωπευτικές αγωγές επανόρθωσης 
το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή θα 
πρέπει να επαληθεύσει στο νωρίτερο 
δυνατό στάδιο της διαδικασίας κατά πόσον 
η υπόθεση είναι κατάλληλη για την 
άσκηση αντιπροσωπευτικής αγωγής, 

(18) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
απαιτήσουν από τους νομιμοποιούμενους 
φορείς να παράσχουν επαρκείς 
πληροφορίες, προκειμένου να 
υποστηρίξουν μια αντιπροσωπευτική 
αγωγή επανόρθωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής της 
ομάδας των καταναλωτών την οποία 
αφορά η παράβαση και τα πραγματικά και 
νομικά ζητήματα προς επίλυση στο 
πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής αγωγής. 
Θα πρέπει να απαιτείται από τον 
νομιμοποιούμενο φορέα να προσδιορίζει 
μεμονωμένα όλους τους καταναλωτές τους 
οποίους αφορά μια παράβαση, και να 
λαμβάνει την προηγούμενη συγκατάθεσή 
τους όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην 
αντιπροσωπευτική αγωγή, προκειμένου 
να εγείρει μια αγωγή. Στις 
αντιπροσωπευτικές αγωγές επανόρθωσης 
το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή θα 
πρέπει να επαληθεύσει στο νωρίτερο 
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δεδομένου του χαρακτήρα της παράβασης 
και των ζημιών που υπέστησαν οι οικείοι 
καταναλωτές.

δυνατό στάδιο της διαδικασίας κατά πόσον 
η υπόθεση είναι κατάλληλη για την 
άσκηση αντιπροσωπευτικής αγωγής, 
δεδομένου του χαρακτήρα της παράβασης 
και των ζημιών που υπέστησαν οι οικείοι 
καταναλωτές.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Όταν οι καταναλωτές τους οποίους 
αφορά η ίδια πρακτική μπορούν να 
προσδιοριστούν και έχουν υποστεί 
συγκρίσιμη ζημία σε σχέση με δεδομένη 
χρονική περίοδο ή αγορά, όπως στην 
περίπτωση των μακροπρόθεσμων 
καταναλωτικών συμβάσεων, το δικαστήριο 
ή η διοικητική αρχή δύναται να καθορίσει 
με σαφήνεια, κατά τη διαδικασία της 
αναγνωριστικής αγωγής, την ομάδα των 
καταναλωτών τους οποίους αφορά η 
παράβαση. Ιδίως, το δικαστήριο ή η 
διοικητική αρχή θα μπορούσε να ζητήσει 
από τον παραβάτη έμπορο να παράσχει 
σχετικές πληροφορίες, όπως η ταυτότητα 
των θιγόμενων καταναλωτών και η 
διάρκεια της πρακτικής. Για λόγους 
ταχύτητας και αποτελεσματικότητας, στις 
περιπτώσεις αυτές τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, θα 
μπορούσαν να εξετάσουν την παροχή της 
δυνατότητας στους καταναλωτές να 
επωφεληθούν άμεσα από μια διαταγή 
επανόρθωσης μετά την έκδοσή της, δίχως 
να απαιτείται από αυτούς να δώσουν την 
ατομική τους εντολή προτού εκδοθεί η 
διαταγή επανόρθωσης.

(20) Όταν οι καταναλωτές τους οποίους 
αφορά η ίδια πρακτική μπορούν να
προσδιοριστούν και έχουν υποστεί 
συγκρίσιμη ζημία σε σχέση με δεδομένη 
χρονική περίοδο ή αγορά, όπως στην 
περίπτωση των μακροπρόθεσμων 
καταναλωτικών συμβάσεων, το δικαστήριο 
ή η διοικητική αρχή δύναται να καθορίσει 
με σαφήνεια, κατά τη διαδικασία της 
αναγνωριστικής αγωγής, την ομάδα των 
καταναλωτών τους οποίους αφορά η 
παράβαση. Ιδίως, το δικαστήριο ή η 
διοικητική αρχή θα μπορούσε να ζητήσει 
από τον παραβάτη έμπορο να παράσχει 
σχετικές πληροφορίες, όπως η ταυτότητα 
των θιγόμενων καταναλωτών και η 
διάρκεια της πρακτικής. Για λόγους 
ταχύτητας και αποτελεσματικότητας, στις 
περιπτώσεις αυτές τα κράτη μέλη, 
σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, θα 
μπορούσαν να εξετάσουν την παροχή της 
δυνατότητας στους καταναλωτές να 
επωφεληθούν άμεσα από μια διαταγή 
επανόρθωσης μετά την έκδοσή της, 
απαιτώντας από αυτούς να δώσουν την 
ατομική τους εντολή προτού εκδοθεί η 
διαταγή επανόρθωσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Σε υποθέσεις χαμηλής αξίας, οι 
περισσότεροι καταναλωτές είναι απίθανο 
να ασκήσουν αγωγή για να επιβάλουν τα 
δικαιώματά τους, καθώς το κόστος της 
προσπάθειάς τους θα υπερέβαινε τα 
ατομικά οφέλη. Ωστόσο, εάν η ίδια 
πρακτική αφορά περισσότερους 
καταναλωτές, η συγκεντρωτική ζημία 
ενδέχεται να είναι σημαντική. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, το δικαστήριο ή η αρχή 
ενδέχεται να εκτιμήσει ότι είναι 
δυσανάλογη η κατανομή των χρηματικών 
ποσών στους οικείους καταναλωτές, για 
παράδειγμα επειδή είναι ιδιαιτέρως 
επαχθής ή ανέφικτη. Συνεπώς, τα 
χρηματικά ποσά που έχουν ληφθεί ως 
επανόρθωση μέσω των 
αντιπροσωπευτικών αγωγών θα 
εξυπηρετούσαν καλύτερα τους σκοπούς 
της προστασίας των συλλογικών 
συμφερόντων των καταναλωτών αν 
διατίθενταν για κάποιον συναφή δημόσιο 
σκοπό, όπως ένα ταμείο νομικής 
προστασίας των καταναλωτών, οι 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τα 
κινήματα καταναλωτών.

(21) Σε υποθέσεις χαμηλής αξίας, οι 
περισσότεροι καταναλωτές είναι απίθανο 
να ασκήσουν αγωγή για να επιβάλουν τα 
δικαιώματά τους, καθώς το κόστος της 
προσπάθειάς τους θα υπερέβαινε τα 
ατομικά οφέλη. Ωστόσο, εάν η ίδια 
πρακτική αφορά περισσότερους 
καταναλωτές, η συγκεντρωτική ζημία 
ενδέχεται να είναι σημαντική. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, χωρίς να θίγεται το 
δικαίωμα των μεμονωμένων 
καταναλωτών να αξιώσουν αποζημίωση, 
το δικαστήριο ή η αρχή ενδέχεται να 
εκτιμήσει ότι είναι δυσανάλογη η 
κατανομή των χρηματικών ποσών στους 
οικείους καταναλωτές, για παράδειγμα 
επειδή είναι ιδιαιτέρως επαχθής ή 
ανέφικτη. Συνεπώς, τα χρηματικά ποσά 
που έχουν ληφθεί ως επανόρθωση μέσω 
των αντιπροσωπευτικών αγωγών θα 
εξυπηρετούσαν καλύτερα τους σκοπούς 
της προστασίας των συλλογικών 
συμφερόντων των καταναλωτών αν 
διατίθενταν για κάποιον συναφή δημόσιο 
σκοπό, όπως ένα ταμείο νομικής 
προστασίας των καταναλωτών, οι 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και τα 
κινήματα καταναλωτών. Τα χρηματικά 
ποσά δεν θα πρέπει να αποδίδονται στον 
νομιμοποιούμενο φορέα που άσκησε την 
αγωγή, προς αποφυγή σύγκρουσης 
συμφερόντων.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η παρούσα οδηγία προβλέπει 
διαδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος δεν 
επηρεάζει τους κανόνες οι οποίοι 
θεσπίζουν ουσιαστικά δικαιώματα των 
καταναλωτών για συμβατικά ή 
εξωσυμβατικά μέσα έννομης προστασίας 

(23) Η παρούσα οδηγία προβλέπει 
διαδικαστικό μηχανισμό, ο οποίος δεν 
επηρεάζει τους κανόνες οι οποίοι 
θεσπίζουν ουσιαστικά δικαιώματα των 
καταναλωτών για συμβατικά ή 
εξωσυμβατικά μέσα έννομης προστασίας 
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σε περίπτωση που τα συμφέροντά τους 
έχουν θιγεί από παράβαση, όπως το 
δικαίωμα αποζημίωσης, η καταγγελία της 
σύμβασης, η αντικατάσταση, η επισκευή ή 
η μείωση τιμής. Αντιπροσωπευτική αγωγή 
που ζητά επανόρθωση δυνάμει της 
παρούσας οδηγίας μπορεί να ασκηθεί μόνο 
όταν το ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο 
προβλέπει τέτοια ουσιαστικά δικαιώματα.

σε περίπτωση που τα συμφέροντά τους 
έχουν θιγεί από παράβαση, όπως το 
δικαίωμα αποζημίωσης, η καταγγελία της 
σύμβασης, η αντικατάσταση, η 
απομάκρυνση, η επισκευή ή η μείωση 
τιμής. Αντιπροσωπευτική αγωγή που ζητά 
επανόρθωση δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας μπορεί να ασκηθεί μόνο όταν το 
ενωσιακό ή το εθνικό δίκαιο προβλέπει 
τέτοια ουσιαστικά δικαιώματα.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι νομιμοποιούμενοι φορείς θα 
πρέπει να είναι πλήρως διαφανείς σχετικά 
με την πηγή χρηματοδότησης της 
δραστηριότητάς τους γενικότερα και ειδικά 
όσον αφορά τα κονδύλια που στηρίζουν 
μια συγκεκριμένη αντιπροσωπευτική 
αγωγή αποζημίωσης, ούτως ώστε να 
μπορούν τα δικαστήρια ή οι διοικητικές 
αρχές να αξιολογήσουν κατά πόσον 
ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση 
συμφερόντων μεταξύ του χρηματοδότη 
τρίτου και του νομιμοποιούμενου φορέα 
και να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
καταχρηστικής προσφυγής στη 
δικαιοσύνη, καθώς και για να εκτιμηθεί 
κατά πόσον ο χρηματοδότης τρίτος 
διαθέτει επαρκείς πόρους για την 
εκπλήρωση των οικονομικών δεσμεύσεών 
του προς τον νομιμοποιούμενο φορέα. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται από τον 
νομιμοποιούμενο φορέα στο δικαστήριο ή 
τη διοικητική αρχή που εξετάζει την 
αντιπροσωπευτική αγωγή θα πρέπει να 
τους διευκολύνουν να εκτιμήσουν κατά 
πόσον ο τρίτος δύναται να επηρεάσει τις 
διαδικαστικές αποφάσεις του 
νομιμοποιούμενου φορέα στο πλαίσιο της 
αντιπροσωπευτικής αγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
επίδρασης επί των διακανονισμών, και 

(25) Οι νομιμοποιούμενοι φορείς θα 
πρέπει, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας,
να είναι πλήρως διαφανείς σχετικά με την 
πηγή χρηματοδότησης της δραστηριότητάς 
τους γενικότερα και ειδικά όσον αφορά τα 
κονδύλια που στηρίζουν μια συγκεκριμένη 
αντιπροσωπευτική αγωγή αποζημίωσης, 
ούτως ώστε να μπορούν τα δικαστήρια ή οι 
διοικητικές αρχές να αξιολογήσουν κατά 
πόσον ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση 
συμφερόντων μεταξύ του χρηματοδότη 
τρίτου και του νομιμοποιούμενου φορέα 
και να αποφευχθεί ο κίνδυνος 
καταχρηστικής προσφυγής στη 
δικαιοσύνη, καθώς και για να εκτιμηθεί 
κατά πόσον ο χρηματοδότης τρίτος 
διαθέτει επαρκείς πόρους για την 
εκπλήρωση των οικονομικών δεσμεύσεών 
του προς τον νομιμοποιούμενο φορέα. Οι 
πληροφορίες που παρέχονται από τον 
νομιμοποιούμενο φορέα στο δικαστήριο ή 
τη διοικητική αρχή που εξετάζει την 
αντιπροσωπευτική αγωγή θα πρέπει να
τους διευκολύνουν να εκτιμήσουν κατά 
πόσον ο τρίτος δύναται να επηρεάσει τις 
διαδικαστικές αποφάσεις του 
νομιμοποιούμενου φορέα στο πλαίσιο της 
αντιπροσωπευτικής αγωγής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
επίδρασης επί των διακανονισμών, και 
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κατά πόσον ο τρίτος παρέχει 
χρηματοδότηση για την αντιπροσωπευτική 
αγωγή επανόρθωσης κατά εναγομένου που 
αποτελεί ανταγωνιστή του χρηματοδότη ή 
κατά εναγομένου από τον οποίο εξαρτάται 
ο χρηματοδότης. Αν επιβεβαιωθεί κάποια 
από αυτές τις περιστάσεις, το δικαστήριο ή 
η διοικητική αρχή θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να απαιτήσει από τον 
νομιμοποιούμενο φορέα να απορρίψει τη 
σχετική χρηματοδότηση και, αν αυτό 
κριθεί αναγκαίο, την εξουσία να απορρίψει 
την ενεργητική νομιμοποίηση του 
νομιμοποιούμενου φορέα σε συγκεκριμένη 
υπόθεση.

κατά πόσον ο τρίτος παρέχει 
χρηματοδότηση για την αντιπροσωπευτική 
αγωγή επανόρθωσης κατά εναγομένου που 
αποτελεί ανταγωνιστή του χρηματοδότη ή 
κατά εναγομένου από τον οποίο εξαρτάται 
ο χρηματοδότης. Αν επιβεβαιωθεί κάποια 
από αυτές τις περιστάσεις, το δικαστήριο ή 
η διοικητική αρχή θα πρέπει να έχει την 
εξουσία να απαιτήσει από τον 
νομιμοποιούμενο φορέα να απορρίψει τη 
σχετική χρηματοδότηση και, αν αυτό 
κριθεί αναγκαίο, την εξουσία να απορρίψει 
την ενεργητική νομιμοποίηση του 
νομιμοποιούμενου φορέα σε συγκεκριμένη 
υπόθεση.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η εξασφάλιση της ενημέρωσης των 
καταναλωτών σχετικά με ασκηθείσα 
αντιπροσωπευτική αγωγή είναι κρίσιμη για 
την επιτυχία της. Οι καταναλωτές θα 
πρέπει να ενημερώνονται για την εν 
εξελίξει αντιπροσωπευτική αγωγή, για το 
γεγονός ότι η πρακτική του εμπόρου έχει 
θεωρηθεί παραβίαση του νόμου, για τα 
δικαιώματά τους μετά τη διαπίστωση της 
παράβασης και για κάθε επακόλουθη 
ενέργεια στην οποία μπορούν να προβούν 
οι οικείοι καταναλωτές, ιδίως για να 
επιτύχουν επανόρθωση. Οι κίνδυνοι τους 
οποίους μπορεί να προκαλέσει για τη φήμη 
του εμπόρου η διάχυση πληροφοριών 
σχετικά με την παράβαση είναι επίσης 
σημαντικοί για την αποτροπή των εμπόρων 
από το να παραβιάζουν τα δικαιώματα των 
καταναλωτών.

(31) Η εξασφάλιση της ενημέρωσης των 
καταναλωτών σχετικά με ασκηθείσα 
αντιπροσωπευτική αγωγή είναι κρίσιμη για 
την επιτυχία της. Οι καταναλωτές θα
πρέπει να ενημερώνονται για την εν 
εξελίξει αντιπροσωπευτική αγωγή, για το 
γεγονός ότι η πρακτική του εμπόρου έχει 
θεωρηθεί παραβίαση του νόμου, για τα 
δικαιώματά τους μετά τη διαπίστωση της 
παράβασης και για κάθε επακόλουθη 
ενέργεια στην οποία μπορούν να προβούν 
οι οικείοι καταναλωτές, ιδίως για να 
επιτύχουν επανόρθωση. Οι κίνδυνοι τους 
οποίους μπορεί να προκαλέσει για τη φήμη 
του εμπόρου η διάχυση πληροφοριών 
σχετικά με την παράβαση είναι επίσης 
σημαντικοί για την αποτροπή των εμπόρων 
από το να παραβιάζουν σκοπίμως τα 
δικαιώματα των καταναλωτών.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες 
που επιτρέπουν στους νομιμοποιούμενους 
φορείς να ασκούν αντιπροσωπευτικές 
αγωγές οι οποίες αποσκοπούν στην 
προστασία των συλλογικών συμφερόντων 
των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τις απαραίτητες εγγυήσεις για 
την αποφυγή καταχρηστικών πρακτικών 
προσφυγής στη δικαιοσύνη.

1. Η παρούσα οδηγία ορίζει κανόνες 
που επιτρέπουν στους νομιμοποιούμενους 
φορείς να ασκούν αντιπροσωπευτικές 
αγωγές οι οποίες αποσκοπούν στην 
προστασία των συλλογικών συμφερόντων 
των καταναλωτών σε περίπτωση 
ομαδικής ζημίας, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τις απαραίτητες εγγυήσεις για 
την αποφυγή καταχρηστικών πρακτικών 
προσφυγής στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να εισαγάγουν ή να 
διατηρήσουν σε ισχύ διατάξεις που 
αποσκοπούν να χορηγήσουν στους 
νομιμοποιούμενους φορείς ή σε κάθε 
άλλον ενδιαφερόμενο άλλα δικονομικά 
μέσα άσκησης αγωγών οι οποίες έχουν ως 
στόχο την προστασία των καταναλωτών σε 
εθνικό επίπεδο.

2. Η παρούσα οδηγία στοχεύει σε 
ελάχιστη εναρμόνιση και δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να εισαγάγουν ή να 
διατηρήσουν σε ισχύ διατάξεις που 
αποσκοπούν να χορηγήσουν στους 
νομιμοποιούμενους φορείς ή σε κάθε 
άλλον ενδιαφερόμενο άλλα δικονομικά 
μέσα άσκησης αγωγών οι οποίες έχουν ως 
στόχο την προστασία των καταναλωτών σε 
εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
αντιπροσωπευτικές αγωγές που ασκούνται 
κατά εμπόρων οι οποίοι παραβιάζουν τις 
διατάξεις του ενωσιακού δικαίου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I, με 
αποτέλεσμα να προκύπτει ή να ενδέχεται
να προκύψει ζημία των συλλογικών 
συμφερόντων των καταναλωτών. 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
αντιπροσωπευτικές αγωγές που ασκούνται 
κατά εμπόρων οι οποίοι παραβιάζουν τις 
διατάξεις του ενωσιακού δικαίου που 
απαριθμούνται στο παράρτημα I, με 
αποτέλεσμα να προκύπτει ή να είναι 
πιθανόν να προκύψει ομαδική ζημία των 
συλλογικών συμφερόντων των 
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Εφαρμόζεται σε εγχώριες και 
διασυνοριακές παραβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
παραβάσεων που έπαυσαν προτού κινηθεί 
ή ολοκληρωθεί η αντιπροσωπευτική 
αγωγή.

καταναλωτών. Εφαρμόζεται σε 
παραβάσεις με ενωσιακή διάσταση, 
συμπεριλαμβανομένων και των 
παραβάσεων που έπαυσαν προτού κινηθεί 
ή ολοκληρωθεί η αντιπροσωπευτική 
αγωγή.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η αντιπροσωπευτική αγωγή δεν 
αντικαθιστά το δικαίωμα του 
καταναλωτή να λάβει ατομική 
αποζημίωση, δυνάμει συγκεκριμένης 
νομοθετικής πράξης της Ένωσης, σε 
περίπτωση παράβασης των διατάξεων 
νομοθετικής πράξης της Ένωσης από 
εμπόρους.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται στο υπό αναθεώρηση δίκαιο 
της Ένωσης, όπως παρατίθεται στο 
παράρτημα III (νέο).

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) «ομαδική ζημία»: η εκτεταμένη 
παράβαση με ενωσιακή διάσταση, από 
εμπόρους, διατάξεων του δικαίου της 
Ένωσης που απαριθμούνται στο 
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παράρτημα Ι, η οποία βλάπτει ή 
ενδέχεται να βλάψει το συλλογικό 
συμφέρον σημαντικού αριθμού 
καταναλωτών·

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6β) «εκτεταμένη παράβαση με 
ενωσιακή διάσταση»: εκτεταμένη 
παράβαση που έβλαψε, βλάπτει ή 
ενδέχεται να βλάψει τα συλλογικά 
συμφέροντα των καταναλωτών 
τουλάχιστον στα δύο τρίτα των κρατών 
μελών, τα οποία συνολικά 
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο 
τρίτα του πληθυσμού της Ένωσης.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχει δεόντως συσταθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία κράτους μέλους·

α) έχει δεόντως συσταθεί σύμφωνα με 
τη νομοθεσία κράτους μέλους και είναι 
εγγεγραμμένος σε κατάλογο στο αρμόδιο 
υπουργείο του κράτους μέλους της 
εταιρείας·

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) συστάθηκε πριν από τουλάχιστον 
τρία έτη και είναι αδιάλειπτα ενεργός τα 
τρία τελευταία έτη·
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τον κατάλογο των 
νομιμοποιούμενων φορέων και τυχόν 
επικαιροποιήσεις.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) έχει επαρκή ικανότητα από 
πλευράς οικονομικών πόρων, 
ανθρώπινων πόρων και νομικής 
εμπειρογνωμοσύνης για την 
εκπροσώπηση περισσοτέρων εναγόντων 
κατά τον πλέον ενδεδειγμένο για τα 
συμφέροντά τους τρόπο.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) θα πρέπει να υφίσταται άμεση 
σχέση μεταξύ των κύριων στόχων των 
φορέων και των χορηγούμενων δυνάμει 
του ενωσιακού δικαίου δικαιωμάτων τα 
οποία υποστηρίζεται ότι έχουν 
παραβιαστεί και σε σχέση με τα οποία 
ασκείται η αγωγή·

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ δ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ δ) εξυπηρετεί κοινωφελή σκοπό.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
επιλέξιμοι για το καθεστώς του 
νομιμοποιούμενου φορέα είναι ιδίως οι 
οργανώσεις καταναλωτών και οι 
ανεξάρτητοι δημόσιοι φορείς. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να ορίσουν ως 
νομιμοποιούμενους φορείς οργανώσεις
καταναλωτών που εκπροσωπούν μέλη από 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

3. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
επιλέξιμοι για το καθεστώς του 
νομιμοποιούμενου φορέα είναι οργανισμοί 
που έχουν ήδη συσταθεί ή συστήνονται 
ad-hoc για την υπεράσπιση δημοσίου 
συμφέροντος, ιδίως οι οργανώσεις 
καταναλωτών και οι ανεξάρτητοι δημόσιοι 
φορείς. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
ορίσουν ως νομιμοποιούμενους φορείς 
οργανώσεις που εκπροσωπούν μέλη από 
περισσότερα του ενός κράτη μέλη.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να ζητήσουν την έκδοση διαταγών 
παράλειψης, οι νομιμοποιούμενοι φορείς 
δεν χρειάζεται να εξασφαλίσουν την 
εντολή των μεμονωμένων θιγόμενων 
καταναλωτών ούτε να παράσχουν 
αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματική 
ζημία ή βλάβη την οποία υπέστησαν οι 
συγκεκριμένοι καταναλωτές ή για την 
πρόθεση ή αμέλεια του εμπόρου.

Για να ζητήσουν την έκδοση διαταγών 
παράλειψης, οι νομιμοποιούμενοι φορείς 
χρειάζεται να εξασφαλίσουν την εντολή 
των μεμονωμένων θιγόμενων 
καταναλωτών ή να παράσχουν 
αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματική 
ζημία ή βλάβη την οποία υπέστησαν οι 
συγκεκριμένοι καταναλωτές ή για την 
πρόθεση ή αμέλεια του εμπόρου.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. διαταγή επανόρθωσης που 
υποχρεώνει τον έμπορο να προβλέπει, 
μεταξύ άλλων, αποζημίωση, επισκευή, 
αντικατάσταση, απομάκρυνση, μείωση 
τιμής, καταγγελία της σύμβασης ή 
επιστροφή του καταβληθέντος αντιτίμου, 
κατά περίπτωση.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι νομιμοποιούμενοι 
φορείς δικαιούνται να ασκούν 
αντιπροσωπευτικές αγωγές ζητώντας την 
έκδοση διαταγής επανόρθωσης που 
υποχρεώνει τον έμπορο να προβλέπει, 
μεταξύ άλλων, αποζημίωση, επισκευή, 
αντικατάσταση, μείωση τιμής, καταγγελία 
της σύμβασης ή επιστροφή του 
καταβληθέντος αντιτίμου, κατά 
περίπτωση. Τα κράτη μέλη μπορούν να
απαιτούν την εντολή των μεμονωμένων 
οικείων καταναλωτών προτού ληφθεί 
αναγνωριστική απόφαση ή εκδοθεί 
διαταγή επανόρθωσης.

Για τους σκοπούς του άρθρου 5 
παράγραφος 3, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι οι νομιμοποιούμενοι 
φορείς δικαιούνται να ασκούν 
αντιπροσωπευτικές αγωγές ζητώντας την 
έκδοση διαταγής επανόρθωσης που 
υποχρεώνει τον έμπορο να προβλέπει, 
μεταξύ άλλων, αποζημίωση, επισκευή, 
αντικατάσταση, απομάκρυνση, μείωση 
τιμής, καταγγελία της σύμβασης ή 
επιστροφή του καταβληθέντος αντιτίμου, 
κατά περίπτωση. Τα κράτη μέλη απαιτούν 
την εντολή των μεμονωμένων οικείων 
καταναλωτών προτού ληφθεί 
αναγνωριστική απόφαση ή εκδοθεί 
διαταγή επανόρθωσης.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο νομιμοποιούμενος φορέας παρέχει 
επαρκή ενημέρωση, όπως απαιτείται 
δυνάμει του εθνικού δικαίου, προκειμένου 
να στηρίξει την αγωγή, 
συμπεριλαμβανόμενης της περιγραφής των 
καταναλωτών τους οποίους η αφορά η 

Ο νομιμοποιούμενος φορέας πρέπει να 
παρέχει επαρκή ενημέρωση, όπως 
απαιτείται δυνάμει του εθνικού δικαίου, 
προκειμένου να στηρίξει την αγωγή, 
συμπεριλαμβανόμενης της περιγραφής των 
καταναλωτών τους οποίους αφορά η 
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αγωγή, καθώς και των προς επίλυση 
πραγματικών και νομικών ζητημάτων.

αγωγή, καθώς και των προς επίλυση 
πραγματικών και νομικών ζητημάτων και 
να καταδείξει ότι η διαδικασία αξιώσεων 
έχει εξαντληθεί, για τις περιπτώσεις όπου 
τα δικαιώματα των καταναλωτών 
προστατεύονται από προκαθορισμένους 
κανονισμούς που βασίζονται σε αξιώσεις.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, τα κράτη μέλη, σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις στις οποίες,
λόγω των χαρακτηριστικών της ατομικής 
ζημίας των θιγόμενων καταναλωτών, η 
ποσοτικοποίηση της ατομικής 
επανόρθωσης είναι πολύπλοκη, μπορούν 
να εξουσιοδοτήσουν δικαστήριο ή 
διοικητική αρχή να εκδώσει, αντί 
διαταγής επανόρθωσης, αναγνωριστική 
απόφαση που διαπιστώνει την ευθύνη του 
εμπόρου έναντι των καταναλωτών που 
βλάπτονται από παραβίαση πράξεων του 
ενωσιακού δικαίου οι οποίες 
απαριθμούνται στο παράρτημα I.

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι νομιμοποιούμενοι φορείς μπορούν 
νομίμως να λάβουν εντολή από 
μεμονωμένο καταναλωτή μόνον αφού οι 
νομιμοποιημένοι φορείς έχουν 
ενημερώσει πλήρως τους εν λόγω 
καταναλωτές εγγράφως σχετικά με: i) 
όλες τις συναφείς πτυχές της συλλογικής 
διαδικασίας· ii) τη δυνατότητα των
καταναλωτών να προβάλουν αξίωση, 
αρχικά, απευθείας στον έμπορο, χωρίς 
διαμεσολάβηση των νομιμοποιούμενων 
φορέων, είτε εκπροσωπούμενοι από τον 
δικηγόρο τους είτε από άλλον εκπρόσωπο 
σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εθνική 
νομοθεσία· και iii) τυχόν διαθέσιμες 
επιλογές για ατομική προσφυγή, 
συμπεριλαμβανομένων όσων 
προβλέπονται στην οδηγία 2013/11/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για 
την εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) οι καταναλωτές οι οποίοι θίγονται 
από την παράβαση μπορούν να 

διαγράφεται
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ταυτοποιηθούν και υπέστησαν 
συγκρίσιμη ζημία η οποία προκλήθηκε 
από την ίδια πρακτική σε ορισμένη 
χρονική περίοδο ή αγορά. Στις 
περιπτώσεις αυτές, η απαίτηση εντολής 
των μεμονωμένων οικείων καταναλωτών 
δεν συνιστά όρο για την κίνηση της 
αγωγής. Η επιδικαζόμενη επανόρθωση 
διοχετεύεται στους θιγόμενους 
καταναλωτές·

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι καταναλωτές υπέστησαν ζημία 
μικρής σημασίας και θα ήταν 
δυσανάλογο να δοθεί επανόρθωση σ’ 
αυτούς. Στις περιπτώσεις αυτές, τα 
κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι δεν 
απαιτείται εντολή των μεμονωμένων 
οικείων καταναλωτών. Η επιδικαζόμενη 
επανόρθωση διοχετεύεται σε δημόσιο 
σκοπό που εξυπηρετεί τα συλλογικά 
συμφέροντα των καταναλωτών.

διαγράφεται

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχουν οι νομιμοποιούμενοι φορείς 
επιπλέον του άρθρου 6 παράγραφος 2 
σημείο ii) περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: i) 
την ταυτότητα του νομιμοποιούμενου 
φορέα και το εύλογο ενδιαφέρον του για 
τις σχετικές διατάξεις του δικαίου της 
Ένωσης· ii) όλα τα πιθανά βήματα της 
συλλογικής διαδικασίας και την 
αναμενόμενη διάρκειά τους· iii) τους 
τρόπους ή την απουσία τρόπων επιρροής 
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των αποφάσεων του νομιμοποιούμενου 
φορέα από τους οικείους καταναλωτές 
όσον αφορά τη συλλογική διαδικασία 
μεμονωμένα ή συλλογικά· iv) σαφείς 
πληροφορίες σχετικά με τα κόστη της 
συλλογικής διαδικασίας τα οποία 
ενδέχεται να βαρύνουν ή να 
παρακρατηθούν, με οποιονδήποτε τρόπο, 
από τους μεμονωμένους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένου παραδείγματος 
υπολογισμού του αντικτύπου που 
ενδέχεται να έχουν τα εν λόγω κόστη στην 
πιθανή αποζημίωση ή στις άλλες μορφές 
επανόρθωσης που ενδέχεται να λάβουν οι 
μεμονωμένοι καταναλωτές·και v) 
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο και τον χρόνο λήψης της 
αποζημίωσης ή άλλης μορφής 
επανόρθωσης από τους μεμονωμένους 
καταναλωτές σε περίπτωση που η 
συλλογική διαδικασία αποδειχθεί 
επιτυχής.

Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο νομιμοποιούμενος φορέας που 
ζητά την έκδοση διαταγή επανόρθωσης, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1, δηλώνει σε πρώιμο στάδιο της αγωγής 
την προέλευση των κεφαλαίων που 
χρησιμοποιεί για τη δραστηριότητά του 
γενικά και των κεφαλαίων που 
χρησιμοποιεί προς στήριξη της αγωγής 
ειδικότερα. Αποδεικνύει ότι διαθέτει 
επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους, 
προκειμένου να εκπροσωπεί τα βέλτιστα 
συμφέροντα των θιγόμενων καταναλωτών 
και να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε 
πρόσθετες δαπάνες σε περίπτωση 
αποτυχίας της αγωγής.

1. Ο νομιμοποιούμενος φορέας που 
ζητά την έκδοση διαταγή επανόρθωσης, 
όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 
1, δηλώνει σε πρώιμο στάδιο της αγωγής 
την προέλευση των κεφαλαίων που 
χρησιμοποιεί για τη δραστηριότητά του 
γενικά και των κεφαλαίων που 
χρησιμοποιεί προς στήριξη της αγωγής 
ειδικότερα καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας. Αποδεικνύει με διαφανή 
τρόπο ότι διαθέτει επαρκείς πόρους, 
προκειμένου να εκπροσωπεί τα βέλτιστα 
συμφέροντα των θιγόμενων καταναλωτών 
και να αντιμετωπίσει οποιεσδήποτε 
πρόσθετες δαπάνες σε περίπτωση 
αποτυχίας της αγωγής.
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Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
κάθε αποζημίωση οφειλόμενη από 
εταιρεία έπειτα από την επιτυχή έκβαση 
αντιπροσωπευτικής αγωγής λαμβάνεται 
αποκλειστικά από τους οικείους 
καταναλωτές· τυχόν δαπάνες 
προσωπικού ή νομικά έξοδα μπορούν να 
αφαιρεθούν, εάν δεν καταβληθούν στον 
νομιμοποιούμενο φορέα με άλλον τρόπο.

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7– παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Τα έξοδα ανεπιτυχούς 
αντιπροσωπευτικής αγωγής πρέπει να 
βαρύνουν τον νομιμοποιούμενο φορέα.

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή 
επιβάλλει στον παραβάτη έμπορο την 
υποχρέωση να ενημερώσει με δικά του
έξοδα τους θιγόμενους καταναλωτές 
σχετικά με τις τελικές αποφάσεις οι οποίες 
προβλέπουν τα μέτρα που αναφέρονται 
στα άρθρα 5 και 6, καθώς και σχετικά με 
τους εγκεκριμένους διακανονισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 8, με μέσα 
κατάλληλα για τη συγκεκριμένη υπόθεση 
και εντός καθορισμένων προθεσμιών, 

(1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
το δικαστήριο ή η διοικητική αρχή 
ενημερώνει με δικά της έξοδα τους 
θιγόμενους καταναλωτές σχετικά με τις 
τελικές αποφάσεις οι οποίες προβλέπουν 
τα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 5 
και 6, καθώς και σχετικά με τους 
εγκεκριμένους διακανονισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 8, με μέσα 
κατάλληλα για τη συγκεκριμένη υπόθεση 
και εντός καθορισμένων προθεσμιών, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
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συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της χωριστής κοινοποίησης σε όλους τους 
οικείους καταναλωτές.

της χωριστής κοινοποίησης σε όλους τους 
οικείους καταναλωτές.

Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
οι πληροφορίες σχετικά με επικείμενη, εν 
εξελίξει και περατωμένη συλλογική 
αγωγή παρέχονται στο κοινό με 
προσβάσιμο τρόπο, λ.χ. σε δημόσιο 
ιστότοπο.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, κατόπιν 
αιτήματος νομιμοποιούμενου φορέα που 
έχει υποβάλει λογικώς διαθέσιμα γεγονότα 
και αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία 
επαρκούν για την υποστήριξη της 
αντιπροσωπευτικής αγωγής, και έχει 
υποδείξει αποδεικτικά στοιχεία που 
εμπίπτουν στον έλεγχο του εναγομένου, το 
δικαστήριο ή η διοικητική αρχή μπορεί να 
διατάξει, σύμφωνα με τους εθνικούς 
δικονομικούς κανόνες, την υποβολή 
αυτών των στοιχείων από τον εναγόμενο, 
υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων 
ενωσιακών και εθνικών κανόνων περί 
εμπιστευτικότητας.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, κατόπιν 
αιτήματος νομιμοποιούμενου φορέα που 
έχει υποβάλει λογικώς διαθέσιμα γεγονότα 
και αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία 
επαρκούν για την υποστήριξη της 
αντιπροσωπευτικής αγωγής, και έχει 
υποδείξει αποδεικτικά στοιχεία που 
εμπίπτουν στον έλεγχο του εναγομένου, το 
δικαστήριο ή η διοικητική αρχή μπορεί να 
διατάξει την υποβολή αυτών των στοιχείων 
από τον εναγόμενο. Η εν λόγω διαταγή 
βασίζεται σε αξιολόγηση της 
αναγκαιότητας, του πεδίου εφαρμογής 
και της αναλογικότητας της ζητούμενης 
κοινοποίησης, σύμφωνα με τους εθνικούς 
δικονομικούς κανόνες και υπό την 
επιφύλαξη των εφαρμοστέων ενωσιακών 
και εθνικών κανόνων περί 
εμπιστευτικότητας.
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Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη, για να 
εξασφαλίσουν ότι τα διαδικαστικά έξοδα 
που συνδέονται με τις αντιπροσωπευτικές 
αγωγές δεν συνιστούν για τους 
νομιμοποιούμενους φορείς οικονομικά 
εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να 
ασκούν αποτελεσματικά το δικαίωμα να 
ζητούν τα μέτρα που αναφέρονται στα 
άρθρα 5 και 6, λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, όπως είναι ο περιορισμός των 
εφαρμοστέων δικαστικών ή διοικητικών 
τελών, η παροχή πρόσβασης σε νομική 
συνδρομή, όπου απαιτείται, ή η παροχή 
δημόσιας χρηματοδότησης για τον σκοπό 
αυτόν.

(1) Τα κράτη μέλη, για να 
εξασφαλίσουν ότι τα διαδικαστικά έξοδα 
που συνδέονται με τις αντιπροσωπευτικές 
αγωγές δεν συνιστούν για τους 
νομιμοποιούμενους φορείς οικονομικά 
εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να 
ασκούν αποτελεσματικά το δικαίωμα να 
ζητούν τα μέτρα που αναφέρονται στα 
άρθρα 5 και 6, λαμβάνουν τα αναγκαία 
μέτρα, όπως είναι ο περιορισμός των 
εφαρμοστέων δικαστικών ή διοικητικών 
τελών ή η παροχή πρόσβασης σε νομική 
συνδρομή, όπου απαιτείται.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο ένα έτος από την 
έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον οι 
κανόνες που ισχύουν στον τομέα των 
δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών 
και σιδηροδρομικών γραμμών 
προσφέρουν επαρκές επίπεδο προστασίας 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών, 
συγκρίσιμο με το επίπεδο που 
προβλέπεται δυνάμει της παρούσας 
οδηγίας. Αν διαπιστωθεί ότι τα επίπεδα 
προστασίας είναι συγκρίσιμα, η Επιτροπή 
προτίθεται να υποβάλει κατάλληλες 
προτάσεις, οι οποίες δύνανται ιδίως να 
αφορούν την αφαίρεση των πράξεων οι 
οποίες αναφέρονται στα σημεία 10 και 15 
του παραρτήματος I από το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, όπως 

διαγράφεται
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ορίζεται στο άρθρο 2.

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών 
μεταφορών και παροχής βοήθειας σε 
αυτούς σε περίπτωση άρνησης 
επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης 
καθυστέρησης της πτήσης και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
295/91 (ΕΕ L 46 της 17.2.2004, σ. 1).

διαγράφεται

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2007, 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις των επιβατών 
σιδηροδρομικών γραμμών (ΕΕ L 315 της 
3.12.2007, σ. 14).

διαγράφεται

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, 

διαγράφεται
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για τα δικαιώματα των επιβατών στις 
θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές 
μεταφορές και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 
334 της 17.12.2010, σ. 1).

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I – σημείο 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τα δικαιώματα των επιβατών 
λεωφορείων και πούλμαν και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, 
σ. 1).

διαγράφεται

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II α (νέο) - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ 
ΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα II α (νέο) - σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, 
για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών 
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μεταφορών και παροχής βοήθειας σε 
αυτούς σε περίπτωση άρνησης 
επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης 
καθυστέρησης της πτήσης και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 295/91 (ΕΕ L 46 της 17.2.2004, 
σ. 1).
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