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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1

- έχοντας υπόψη τα άρθρα 49, 95 και 153 της Συνθήκης ΕΚ,

Or. el

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 11 (νέα)

- έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Εξεταστικής επιτροπής για 
την οικονομική κρίση της εταιρείας Equitable Life Assurance Society,

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Α

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι  η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από τον τομέα των υπηρεσιών ο οποίος αναπτύσσεται διαρκώς και 
αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του ΑΕγχΠ της ΕΕ,

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Αα (νέα)

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ναι μεν το Κοινοτικό Δίκαιο εγγυάται την αρχή της 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στη Συνθήκη ΕΚ αλλά ότι δεν υπάρχει κοινοτικό 
παράγωγο δίκαιο που να ρυθμίζει γενικώς τη νομική σχέση μεταξύ του παρόχου 
της υπηρεσίας και του καταναλωτή,

Or. el

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη E

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς της ασφάλειας των καταναλωτών και το επίπεδο 
της προστασίας τους διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη 
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, ενώ στον τομέα των εμπορευμάτων η προστασία 
των καταναλωτών διασφαλίζεται ικανοποιητικά τόσο από το διεθνές όσο και από 
το κοινοτικό δίκαιο,

Or. el

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη E α (νέα)

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατη στατιστική του Ευροβαρομέτρου 
το 33% των καταναλωτών ανέφερε ότι επιχειρήσεις αρνήθηκαν να πουλήσουν ή να 
παράσχουν υπηρεσίες επειδή ο πελάτης δεν ήταν κάτοικος της χώρας τους, 
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Or. en

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία του κοινοτικού κεκτημένου 
για την προστασία των καταναλωτών είναι κατακερματισμένη: εξαιτίας, μεταξύ 
άλλων, των Συνθηκών και του καταμερισμού αρμοδιοτήτων που αυτές προβλέπουν 
η ΕΕ έχει θεσπίσει σαφείς κανόνες μόνο σε ορισμένους τομείς ή υπηρεσίες, όπως οι 
συμβάσεις εξ αποστάσεως, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η καταναλωτική πίστη, 
οι οργανωμένες διακοπές και ο χρονομερισμός,

Or. de

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Η

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Η

Η. λαμβάνοντας υπόψη τις ενδείξεις κατά τις οποίες ο σημερινός κατακερματισμός της 
νομοθεσίας μπορεί να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους καταναλωτές που 
πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές και προσφέρει ανεπιθύμητες ευκαιρίες 
για διασυνοριακές απάτες και για τους απατεώνες,

Or. en
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Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Ι

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε ο καταναλωτής ούτε ο πάροχος υπηρεσιών είναι πάντα 
σε θέση να ορίσουν με σαφήνεια ποιο νομικό καθεστώς εφαρμόζεται σε κάθε 
πλευρά των δραστηριοτήτων τους, δηλαδή αν εφαρμόζεται το αστικό δίκαιο της 
χώρας υποδοχής ή της χώρας εγκατάστασης ή αν εφαρμόζεται το ρυθμιστικό 
καθεστώς της χώρας υποδοχής ή της χώρας εγκατάστασης,

Or. en

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δυσάρεστη εμπειρία που αποκομίζει τυχόν πελάτης 
προεκτείνεται συχνά αδίκως σε όλους τους παρόχους διασυνοριακών υπηρεσιών σε 
ξένη χώρα,

Or. en

Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη ΙΒ α (νέα)

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ασφαλίσεις εμποδίζουν συχνά την ελεύθερη διακίνηση 
υπηρεσιών μην επεκτείνοντας την κάλυψή τους σε υπηρεσίες ή παρόχους 
υπηρεσιών σε χώρα άλλη από αυτήν στην οποία συνάφθηκε το ασφαλιστήριο, 

Or. de

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη ΙΓ

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη νομοθεσίας που να επιτρέπει στους καταναλωτές 
σε κοινοτικό επίπεδο να αναλαμβάνουν διασυνοριακή δράση κατά της απάτης και 
των παρόχων κακών υπηρεσιών αποτελεί ταυτόχρονα χάσμα στο ρυθμιστικό 
καθεστώς και, πράγμα σοβαρότερο, φραγμό που εμποδίζει τους καταναλωτές να 
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αποκτήσουν ένα οικονομικά συμφέρον νομικό μέσο επανόρθωσης και 
αποζημίωσης σε διασυνοριακή βάση,

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, παρατηρείται έλλειψη αρμόδιων 
φορέων που θα μπορούσαν να συνδράμουν στην εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών, ενώ οι υπάρχουσες δομές σε κοινοτικό επίπεδο, οι ΕΕJ-ΝΕΤ και FΙΝ-
ΝΕΤ, δεν είναι ούτε αρκετά γνωστές ούτε αρκετά χρηματοδοτούμενες,

Or. en

Τροπολογία: Gabriela Creţu

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη ΙΔ α (νέα)

ΙΔα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν υπάρχουν σοβαρές διαφορές μεταξύ του βαθμού στον 
οποίο είναι ενήμερος ο καταναλωτής και της πρόσβασής του στην πληροφόρηση, η 
θέση του εξασθενεί κατά τη σύναψη σύμβασης, 

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη I

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ούτε ο καταναλωτής ούτε ο πάροχος υπηρεσιών γνωρίζει 
πάντοτε ποια νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί για μια συγκεκριμένη διασυνοριακή 
καταναλωτική συναλλαγή, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένο κόστος, χάσιμο 
χρόνου και ταλαιπωρία για την πληροφόρησή τους όπως και ανάληψη μεγάλου 
ρίσκου,

Or. el
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Τροπολογία: Lasse Lehtinen

Τροπολογία 17
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. γνωρίζει ότι η οδηγία για τις υπηρεσίες1, η οποία πρόκειται να έχει μεταφερθεί στο 
εσωτερικό δίκαιο όλων των κρατών μελών μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου 2009, 
αναμένεται να επιδράσει σοβαρά σε όλες τις διασυνοριακές παροχές υπηρεσιών, 
επισημαίνει όμως ότι αυτή η οδηγία δεν αντιμετωπίζει τις ουσιαστικές 
υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 18
Παράγραφος 1 α (νέα)

1α. πιστεύει ότι η αποσαφήνιση του νομικού συστήματος υποχρεώσεων των παρόχων 
υπηρεσιών στην ΕΕ θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και το φάσμα επιλογών των 
καταναλωτών, ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να επιφέρει αδικαιολόγητα εμπόδια 
στην ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών εντός της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 19
Αιτιολογική σκέψη Iα (νέα)

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι το βάρος της αναζήτησης και της σύγκρισης του νομικού 
θεσμικού πλαισίου που ισχύει στα διάφορα κράτη μέλη είναι ιδιαίτερα μεγάλο για 
τους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις-αποδέκτες υπηρεσιών, λόγω 
της μη προνομιακής τους  θέσης έναντι των παρόχων υπηρεσιών ως προς την 
οικονομική δύναμη και την εμπειρία και καθώς, με βάση το ισχύον διεθνές 
ιδιωτικό δίκαιο, τυγχάνει εφαρμογής η νομοθεσία του κράτους μέλους 
εγκατάστασης του παρόχου,

Or. el

  
1 Οδηγία αριθ. 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L...)
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Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 20
Αιτιολογική σκέψη IΒ

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύουσα σήμερα νομοθεσία δεν καλύπτει, κατά κανόνα, 
τις ουσιαστικές υποχρεώσεις από την πλευρά των παρόχων ούτε θέτει στη διάθεση 
του καταναλωτή συγκεκριμένα μέσα προσφυγής, σε αντίθεση με τα μέτρα που έχουν
υιοθετηθεί στον τομέα της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην ΕΕ,

Or. el

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 21
Παράγραφος 2

2. θεωρεί δεδομένο ότι (διαγραφή) η ποικιλία των νόμων, των κανονισμών και των 
διοικητικών πρακτικών στα κράτη μέλη δυσχεραίνει μεν την πιο αποδοτική χρήση 
των κοινών πόρων της ΕΕ, εξασφαλίζει όμως μαζί με τις ευκαιρίες του 
ανταγωνισμού και υψηλό βαθμό προστασίας του καταναλωτή·

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 22
Παράγραφος 2

2. είναι πεπεισμένο ότι οι διαφορετικές υποχρεώσεις για τους παρόχους υπηρεσιών και η 
ποικιλία των νόμων, των κανονισμών και των διοικητικών πρακτικών στα κράτη μέλη 
προκαλούν ανασφάλεια και αδιαφάνεια τόσο για τους παρόχους υπηρεσιών όσο και 
για τους καταναλωτές και εμποδίζουν την πιο αποδοτική χρήση των κοινών πόρων 
της ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία: Lasse Lehtinen

Τροπολογία 23
Παράγραφος 3 α (νέα)

3α. επισημαίνει ότι, όσον αφορά την αποδοτικότητα μιας υπηρεσίας, οι καταναλωτές 
υπηρεσιών δεν τυγχάνουν της ίδιας προστασίας, στο πλαίσιο του κοινοτικού 
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κεκτημένου, με τους καταναλωτές που αγοράζουν εμπορεύματα καθώς και ότι η 
οδηγία για τις υπηρεσίες θα καλύψει αυτό το κενό·

Or. en

Τροπολογία: Lasse Lehtinen

Τροπολογία 24
Παράγραφος 4 α (νέα)

4α. είναι πεπεισμένο ότι όχι μόνο οι καταναλωτές αλλά και παράγοντες όπως 
ειδικότερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, τόσο ως αγοραστές όσο και ως 
πωλητές διασυνοριακών υπηρεσιών, θα αντλήσουν οφέλη από την πρόσθετη 
νομική ασφάλεια, απλότητα και εξοικονόμηση δαπανών μετά την παγκοινοτική 
εφαρμογή ενός νομικού μέσου σχετικά με τις ουσιαστικές υποχρεώσεις των 
διασυνοριακών παρόχων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 25
Παράγραφος 5

5. καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη, όσον αφορά τις υποχρεώσεις των παρόχων 
υπηρεσιών, ότι δεν πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των δημόσιων και των 
ιδιωτικών παρόχων υπηρεσιών, οι οποίοι θα υπόκεινται εξίσου στο πεδίο εφαρμογής 
των οδηγιών σχετικά με την προστασία των καταναλωτών·

Or. el

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 26
Παράγραφος 5 α (νέα)

5α. αναγνωρίζει ότι, παρ’ όλο που η ισχύουσα νομοθεσία στην ΕΕ, όπως η οδηγία για 
τις υπηρεσίες και η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, δεν εμπεριέχει 
ειδικές διατάξεις που να αποσκοπούν στη ρύθμιση της διασυνοριακής ανάληψης 
ευθύνης των παρόχων υπηρεσιών, μπορεί να επιδράσει έμμεσα στη νομοθεσία των 
κρατών μελών σε αυτό τον τομέα·

Or. en
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Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 27
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. καλεί την Επιτροπή να επιβλέπει προσεκτικά τη μεταφορά και την εφαρμογή της 
υφιστάμενης και της επικείμενης οριζόντιας και τομεακής νομοθεσίας σχετικά με 
την ανάληψη ευθύνης των διασυνοριακών παρόχων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 28
Παράγραφος 5 γ (νέα)

5γ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη λήψη μέτρων, όπως η θέσπιση ευρωπαϊκών 
προδιαγραφών, ως μέσο προώθησης της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και διασφάλισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε σχέση με τις 
διασυνοριακές υπηρεσίες που παρέχουν τα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 29
Υπότιτλος "Κώδικας συμπεριφοράς"

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 30
Παράγραφος 6

6. αναγνωρίζει την ύπαρξη εθελοντικών κωδίκων συμπεριφοράς κατά τομείς για 
παρόχους υπηρεσιών· πιστεύει ότι τέτοιοι κώδικες μπορεί να συμπληρώσουν τη 
νομοθεσία ενισχύοντας την εμπιστοσύνη του καταναλωτή, ιδίως όταν 
συνδυάζονται με έναν μηχανισμό πιστοποίησης ποιότητας και ένα ενσωματωμένο 
σύστημα διευθέτησης διαφορών·
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Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 31
Παράγραφος 6

6. αναγνωρίζει ότι υπάρχουν καθεστώτα ανάληψης ευθύνης για τους παρόχους 
υπηρεσιών, έστω σε διαφορετικούς βαθμούς σε όλα τα κράτη μέλη, πιστεύει όμως 
ότι χάριν σαφήνειας και για να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης του καταναλωτή, 
πρέπει να υπάρξει σύγκλιση ιδίως σε βασικούς διασυνοριακούς τομείς· πιστεύει 
επίσης ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εθνικών 
ρυθμιστικών φορέων και των επαγγελματικών οργανισμών, όπου δει· 

Or. en

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 32
Παράγραφος 7

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλη πρόταση για ένα ευρύ οριζόντιο μέσο 
προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές 
εμπορικές συναλλαγές υπηρεσιών μέσω της αμοιβαίας προσέγγισης των ρυθμίσεων 
που αφορούν τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο προστασίας 
του καταναλωτή·

Or. de

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 33
Παράγραφος 7

7. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει κατάλληλη έκθεση εκτίμησης που θα εξετάζει τις 
συνέπειες της ισχύουσας και της επικείμενης νομοθεσίας εντός της εσωτερικής 
αγοράς στον τομέα των υποχρεώσεων των παρόχων διασυνοριακών υπηρεσιών και 
την ανάγκη για ένα ευρύ οριζόντιο μέσο προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών· προτείνει να ενσωματωθούν τα πορίσματα της εκτίμησης στην 
εν εξελίξει επανεξέταση του κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία των 
καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 34
Παράγραφος 7

7. καλεί την Επιτροπή, ενώ εξακολουθεί το κατά τομείς έργο της σε βασικούς τομείς 
όπως οι υπηρεσίες υγείας, να λάβει υπόψη της τη συνολική εικόνα σε σχέση με την 
ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών και να προσπαθήσει να συγκροτήσει, όπου είναι 
δυνατόν, συνεκτικό νομικό καθεστώς, ευθυγραμμίζοντας μεν διάφορες τομεακές 
οδηγίες διατηρώντας δε υπό αναθεώρηση την ανάγκη για ενδεχόμενο ευρύ 
οριζόντιο μέσο· 

Or. en

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 35
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ότι ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να περιλαμβάνει τουλάχιστον βασικούς 
γενικούς κανόνες που θα καθιστούν υποχρεωτική την παροχή επαρκών πληροφοριών 
σχετικά με την τιμή, τους συμβατικούς όρους και τα μέσα προσφυγής σε περίπτωση 
ελαττωματικών υπηρεσιών ή καθυστερημένης παροχής τους (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 36
Παράγραφος 8

8. θεωρεί ότι μια τέτοια έκθεση εκτίμησης πρέπει να εξετάζει πλευρές όπως την 
παροχή επαρκών πληροφοριών σχετικά με την τιμή, τους συμβατικούς όρους και τα 
μέσα προσφυγής σε περίπτωση ελαττωματικών υπηρεσιών ή καθυστερημένης 
παροχής τους, την άμεση ή έμμεση ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών και τη 
δυνατότητα κατάθεσης συλλογικών αγωγών·

Or. en
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Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 37
Παράγραφος 8

8. καλεί την Επιτροπή να ορίσει σαφώς τη διάδραση μεταξύ μέσων του διεθνούς 
ιδιωτικού δικαίου και μέσων εσωτερικής αγοράς, προκειμένου να μην αιωρούνται 
αμφιβολίες για το πότε εφαρμόζεται η νομοθεσία και οι ρυθμίσεις της χώρας 
εγκατάστασης ή της χώρας υποδοχής κλπ., στο μέγιστο βαθμό, ώστε να μη μείνουν 
κενά στο καθεστώς ευθύνης που εφαρμόζεται στους παρόχους υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 38
Παράγραφος 8 α (νέα)

8α. καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη συμπεριφορά της οικονομίας των 
ασφαλίσεων στις διασυνοριακές ασφαλίσεις· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
λάβει, αν χρειαστεί, τα δέοντα μέτρα προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην 
ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών· 

Or. de

Τροπολογία: Evelyne Gebhardt

Τροπολογία 39
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. πιστεύει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών στο πλαίσιο της επιβεβλημένης επιμέλειας 
πρέπει να αναλαμβάνουν ευθύνη και για τις υπηρεσίες που διαβίβασαν σε 
υπεργολάβους· 

Or. de

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 40
Παράγραφος 8 γ (νέα)

8γ. πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη τις συνέπειες οποιασδήποτε 
πρωτοβουλίας σε μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις·



AM\668085EL.doc 13/13 PE 390.377v01-00

EL

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 41
Παράγραφος 8 δ (νέα)

8δ. καλεί όλες τις ΓΔ της Επιτροπής που συμμετέχουν στη νομοθεσία του τομέα 
παροχής υπηρεσιών να λάβουν ενεργά μέρος στο συνεχιζόμενο έργο του κοινού 
πλαισίου αναφοράς, με σκοπό να εντάξουν τομείς που αφορούν συμβάσεις 
υπηρεσιών στους τομείς ειδικά όπου υπάρχει ήδη ή αναμένεται να υπάρξει 
ανεπτυγμένη διασυνοριακή δραστηριότητα, όπως - ενδεικτικά μόνο παραδείγματα 
- στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και στον τομέα της υγείας· 

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 42
Παράγραφος 8 ε (νέα)

8ε. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, να χρηματοδοτήσει και να προωθήσει  
περαιτέρω το έργο της EEJ-Net και της FIN-NET και, σε περίπτωση που τα 
συστήματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμα 
σε βασικούς τομείς υπηρεσιών στα κράτη μέλη, να εξετάσει την κατάθεση 
πρότασης σχετικά· 

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 43
Παράγραφος 8 στ (νέα)

8στ. καλεί την Επιτροπή να εξακολουθήσει να εξετάζει ενεργά τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
νομικού μέσου για να διευκολύνει τη συλλογική δράση καταναλωτών σε 
διασυνοριακή βάση, για να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρήση ένδικων μέσων 
επανόρθωσης· 

Or. en
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