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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος της επανεξέτασης αυτής είναι η επίτευξη της 
διαμόρφωσης μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς για τους καταναλωτές, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ ενός υψηλού επιπέδου προστασίας 
των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων· λαμβάνοντας, 
συνεπώς, υπόψη την ανάγκη μιας ισορροπημένης προσέγγισης που υιοθετεί μια 
ενιαία, συνολική άποψη και δεν απεικονίζει τους καταναλωτές και τους 
οικονομικούς παράγοντες σε σύγκρουση μεταξύ τους,

Or. de
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Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος της επανεξέτασης αυτής είναι η επίτευξη της 
διαμόρφωσης μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς για τους καταναλωτές, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ ενός υψηλού επιπέδου προστασίας 
των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων· (διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Heide Rühle

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος της επανεξέτασης αυτής είναι η επίτευξη της 
διαμόρφωσης μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς για τους καταναλωτές, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ ενός υψηλού επιπέδου προστασίας
των καταναλωτών και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων· λαμβάνοντας, 
συνεπώς, υπόψη την ανάγκη μιας ισορροπημένης προσέγγισης που δεν θα οδηγεί στη 
σύγκρουση των συμφερόντων των καταναλωτών και των οικονομικών παραγόντων·
λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι είναι απαραίτητο να συνεκτιμάται το γεγονός ότι 
σε πολλές περιπτώσεις οι καταναλωτές βρίσκονται σε ασθενή θέση σε σύγκριση με 
τους επαγγελματίες, ιδίως οι καταναλωτές των οποίων τα χαρακτηριστικά τούς 
καθιστούν ιδιαίτερα ευάλωτους σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη Γ

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κύριος στόχος της επανεξέτασης αυτής είναι η επίτευξη της 
διαμόρφωσης μιας πραγματικής εσωτερικής αγοράς για τους καταναλωτές, 
διασφαλίζοντας παράλληλα την ισορροπία μεταξύ ενός υψηλού επιπέδου προστασίας 
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των καταναλωτών –κυρίως των φυσικών προσώπων– και της ανταγωνιστικότητας 
των επιχειρήσεων· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη την ανάγκη μιας ισορροπημένης 
προσέγγισης που δεν θα οδηγεί στη σύγκρουση των συμφερόντων των καταναλωτών 
και των οικονομικών παραγόντων,

Or. el

Τροπολογία: Béatrice Patrie

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 90% των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι πολύ μικρές 
επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω του χαρακτήρα τους αναπτύσσουν άμεση σχέση 
εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή, και είναι γενικά πολύ τοπικές, και ότι θα πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στο πλαίσιο της 
επανεξέτασης του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών,

Or. fr

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσέγγιση της ελάχιστης εναρμόνισης δεν επιτυγχάνει 
τον στόχο της εναρμόνισης και ότι, στα 20 χρόνια εξέλιξής της, η νομοθεσία στον 
τομέα της προστασίας των καταναλωτών δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει μία 
ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά λιανικής η οποία να ωφελεί το κοινό,

Or. de

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη απλούστευσης και εξασφάλισης της συνοχής των 
οκτώ οδηγιών για την προστασία των καταναλωτών που κατονομάζονται στην 
επανεξέταση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κατακερματισμός και να επιτευχθεί ο
εκσυγχρονισμός της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των 
καταναλωτών (διαγραφή),

Or. en
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Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη απλούστευσης και εξασφάλισης της συνοχής των 
διαφόρων κοινοτικών οδηγιών, δεδομένου του κατακερματισμού των υφιστάμενων 
κανονιστικών διατάξεων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη εκσυγχρονισμού 
της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, ώστε να 
ληφθούν υπόψη η ταχεία εξέλιξη της αγοράς, κυρίως με την εμφάνιση νέων τρόπων 
συναλλαγών, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου και των επιγραμμικών δημοπρασιών 
και τα προβλήματα που ενδεχομένως ανακύψουν σε αυτήν, και ειδικότερα η 
ανάγκη να εφαρμοστεί το κοινοτικό κεκτημένο στο ψηφιακό περιβάλλον όπου η 
προστασία των καταναλωτών είναι σχεδόν ανύπαρκτη,

Or. el

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη Δ

Δ. λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη απλούστευσης και εξασφάλισης της συνοχής των 
διαφόρων κοινοτικών οδηγιών, δεδομένου του κατακερματισμού των υφιστάμενων 
κανονιστικών διατάξεων· λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη εκσυγχρονισμού 
της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, ώστε να 
ληφθεί υπόψη η ταχεία εξέλιξη της αγοράς, κυρίως με την εμφάνιση νέων τρόπων 
συναλλαγών, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου και των επιγραμμικών δημοπρασιών·
και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της 
προστασίας των καταναλωτών πρέπει να είναι επαρκώς ευέλικτη και να διέπεται 
από αρχές, ώστε να λαμβάνει υπόψη πρακτικές που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί,

Or. de

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Δa. δηλώνοντας την αποφασιστικότητά του να ολοκληρώσει την ευρωπαϊκή εσωτερική 
αγορά λιανικής, προς όφελος των 493 εκατομμυρίων καταναλωτών της 
Κοινότητας, και να άρει τυχόν εναπομείναντες περιορισμούς για τον ανταγωνισμό 
στο εμπορικό δίκαιο και το δίκαιο των συμβάσεων,
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Or. de

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητα της διατήρησης ενός νομικού περιβάλλοντος το 
οποίο οι καταναλωτές δηλώνουν ότι επιθυμούν ιδιαίτερα να διατηρήσουν, κυρίως 
επειδή είναι συνηθισμένοι σε μέσα προστασίας που ανταποκρίνονται σε 
συγκεκριμένες παραδόσεις· λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη υιοθέτησης μιας 
καλά ισορροπημένης προσέγγισης σε σχέση με τον βαθμό εναρμόνισης, η οποία θα 
λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της εφαρμογής οδηγιών βασιζόμενων στη μέγιστη 
εναρμόνιση, όπως η οδηγία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 

Or. en

Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητα, υπό την επιφύλαξη της τομεακής νομοθεσίας,
της διατήρησης ορισμένων εθνικών κανόνων τους οποίους οι καταναλωτές δηλώνουν 
ότι επιθυμούν ιδιαίτερα να διατηρήσουν, κυρίως επειδή τους προσφέρουν ένα πολύ 
υψηλό επίπεδο προστασίας ή ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες παραδόσεις· 
(διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Heide Rühle

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τη σκοπιμότητα της διατήρησης ορισμένων εθνικών κανόνων 
τους οποίους οι καταναλωτές δηλώνουν ότι επιθυμούν ιδιαίτερα να διατηρήσουν, 
κυρίως επειδή τους προσφέρουν ένα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας ή 
ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες παραδόσεις· λαμβάνοντας επίσης υπόψη την 
ανάγκη υιοθέτησης μιας συνετής προσέγγισης όσον αφορά την εναρμόνιση, 
δεδομένης της περιορισμένης πείρας που διαθέτει ο κοινοτικός νομοθέτης όσον 
αφορά την εφαρμογή οδηγιών βασιζόμενων στη μέγιστη εναρμόνιση, όπως η οδηγία 
σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές· λαμβάνοντας, συνεπώς, υπόψη ότι η 
αλλαγή προς την πλήρη εναρμόνιση θα πρέπει να περιορίζεται σε εξαιρετικούς και 
αυστηρά καθορισμένους τομείς, και υπό την προϋπόθεση ότι μία τέτοια εναρμόνιση 
δεν θα υπονομεύει εθνικά πρότυπα που διέπουν την προστασία των καταναλωτών,

Or. en

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επανεξέταση θα πρέπει να αξιοποιεί και να επεκτείνει το 
έργο που έχει ήδη αναληφθεί όσον αφορά τη δημιουργία ενός αποκαλούμενου 
κοινού πλαισίου αναφοράς για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων,

Or. en

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 16
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ α (νέα)

ΣΤa. λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αναθεώρηση, η οποία θα πραγματεύεται τις 
συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές, θα πρέπει να εντάσσεται κατά 
τρόπο συνεκτικό με το έργο που επιτελείται στον τομέα του δικαίου των 
συμβάσεων εν γένει, στο πλαίσιο της συνέχισης της διαδικασίας για την επίτευξη 
ενός κοινού πλαισίου αναφοράς,

Or. en
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Τροπολογία: Diana Wallis και Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 17
Παράγραφος 1

1. συνιστά το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω επανεξέτασης να επικεντρωθεί στην 
επικαιροποίηση και τη δημιουργία συνοχής όπως μεταξύ των οκτώ οδηγιών για την 
προστασία των καταναλωτών που κατονομάζονται στην επανεξέταση·

Or. en

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 18
Παράγραφος 1

1. υποστηρίζει την άποψη της Επιτροπής ότι η επανεξέταση της οδηγίας για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και οι οδηγίες για τις εξ αποστάσεως χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, την καταναλωτική πίστη και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω επανεξέτασης·

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 19
Παράγραφος 1

1. συνιστά να ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω επανεξέτασης η οδηγία για το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και οι οδηγίες για τις εξ αποστάσεως χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες, την καταναλωτική πίστη και τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, στον βαθμό 
που όλες οι οδηγίες αυτές αλληλοεπηρεάζονται και καθεμιά εξ αυτών αποτελεί μέρος 
του ευρωπαϊκού μηχανισμού για την προστασία των καταναλωτών· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μία έκθεση εφαρμογής
της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η οποία θα διευκρινίζει ζητήματα που 
συνδέονται με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία: Donato Tommaso Veraldi

Τροπολογία 20
Παράγραφος 1 α (νέα)

1a. προτείνει, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την πρωτοβουλία για «βελτίωση της 
νομοθεσίας», όλες οι συναλλαγές κάτω των 120 ευρώ να εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 21
Παράγραφος 2

2. εκφράζει την προτίμησή του υπέρ της υιοθέτησης μιας συνδυασμένης προσέγγισης, 
δηλαδή ενός οριζόντιου μέσου το οποίο θα εστιάζει στη συνοχή της υφιστάμενης 
νομοθεσίας και θα επωφελείται της ευκαιρίας προκειμένου να καλύψει τα νομικά 
κενά και να άρει την έλλειψη συνοχής, χωρίς να εξελιχθεί αυτή η επανεξέταση σε 
δίκαιο των συμβάσεων που συνάπτονται με τους καταναλωτές· είναι της γνώμης 
ότι σημαντικές αλλαγές θα πρέπει να συνεχίσουν να εξετάζονται χωριστά στις 
τομεακές οδηγίες·

Or. de

Τροπολογία: Arlene McCarthy

Τροπολογία 22
Παράγραφος 2

2. εκφράζει την προτίμησή του υπέρ της υιοθέτησης μιας μικτής προσέγγισης, δηλαδή 
ενός οριζόντιου μέσου συνδυασμένου, όπου χρειάζεται, με μια κάθετη δράση, 
προσέγγιση που θα μπορούσε να διασφαλίσει τη συνοχή της υφιστάμενης νομοθεσίας, 
συγκεντρώνοντας ορισμένα κοινά ζητήματα που απαντούν στο σύνολο των οδηγιών· 
εκτιμά ότι ορισμένα ζητήματα, ωστόσο, εξακολουθούν να αφορούν συγκεκριμένους 
τομείς και ότι ενδέχεται να απαιτηθεί οι τομεακές οδηγίες να εστιάσουν σε ειδικά 
θέματα εκτός του πεδίου εφαρμογής του οριζόντιου μέσου·

Or. en
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Τροπολογία: Béatrice Patrie

Τροπολογία 23
Παράγραφος 2 α (νέα)

2α. θεωρεί ότι το οριζόντιο μέσο θα πρέπει να επανεξετάζεται τακτικά και να 
αξιολογείται η αποτελεσματικότητά του και οι επιπτώσεις του, με στόχο την 
αναθεώρηση εφόσον είναι απαραίτητο·

Or. fr

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 24
Παράγραφος 2 β (νέα)

2β. αντιτίθεται στη χρησιμοποίηση της επανεξέτασης του κοινοτικού κεκτημένου ως 
προσχήματος για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της νομοθεσίας στις 
υφιστάμενες τομεακές οδηγίες ή την υποβολή πρόσθετων οδηγιών·

Or. de

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson και André Brie

Τροπολογία 25
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. θεωρεί ότι ένα οριζόντιο μέσο το οποίο αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία 
από πρακτικές παραπλάνησης και εξαπάτησης δεν επιτυγχάνει το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα υπό το πρίσμα των υφιστάμενων προβλημάτων και ότι, ως εκ τούτου, 
ένα οριζόντιο μέσο (οδηγία πλαίσιο για την τιμιότητα των συναλλαγών και τις 
εμπορικές πρακτικές) πρέπει εν πάση περιπτώσει να είναι ευέλικτο και 
μελλοντοστραφές και να παρέχει στους καταναλωτές στην ΕΕ υψηλό επίπεδο 
προστασίας·

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 26
Παράγραφος 4

4. υπενθυμίζει ότι η προσπάθεια εναρμόνισης θα πρέπει να οδηγήσει σε ένα συγκρίσιμο 
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επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε όλα τα κράτη μέλη χωρίς περιττή 
εναρμόνιση όλων των εθνικών διατάξεων·

Or. en

Τροπολογία: Janelly Fourtou

Τροπολογία 27
Παράγραφος 4

4. υπενθυμίζει ότι η προσπάθεια εναρμόνισης (διαγραφή) πρέπει να οδηγήσει στη 
διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου (διαγραφή) προστασίας των καταναλωτών
(διαγραφή)·

Or. fr

Τροπολογία: Christel Schaldemose

Τροπολογία 28
Παράγραφος 4

4. επισημαίνει ότι η προσπάθεια εναρμόνισης δεν πρέπει να οδηγήσει στην υποβάθμιση 
του επιπέδου της προστασίας των καταναλωτών που έχει επιτευχθεί μέσω ορισμένων 
εθνικών διατάξεων·

Or. da

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 29
Παράγραφος 5

5. προτείνει το οριζόντιο μέσο με τους διατομεακούς τομείς πολιτικής, το οποίο θα 
πρέπει να συντελέσει στην αύξηση της συνοχής της ορολογίας και την εξάλειψη 
των νομικών κενών και των ανακολουθιών, να ξεκινήσει από την αρχή της 
στοχοθετημένης πλήρους εναρμόνισης·

Or. de
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Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 30
Παράγραφος 5

5. προτείνει το οριζόντιο μέσο να βασιστεί στην αρχή της μέγιστης εναρμόνισης σε 
συνδυασμό με την αμοιβαία αναγνώριση πτυχών που δεν είναι πλήρως 
εναρμονισμένες·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 31
Παράγραφος 5

5. προτείνει το οριζόντιο μέσο να βασιστεί κατά κανόνα στην αρχή της ελάχιστης
εναρμόνισης σε ό,τι έχει να κάνει με θέματα που αφορούν όλες τις συμβάσεις που 
συνάπτουν οι καταναλωτές, και κατ’ εξαίρεση στην αρχή της μέγιστης εναρμόνισης, 
στον βαθμό που το εν λόγω μέτρο περιλαμβάνει μόνον έννοιες και κανόνες επί των 
οποίων συμφωνείται να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση προς το κοινό όφελος των 
καταναλωτών και των οικονομικών παραγόντων·

Or. el

Τροπολογία: Christel Schaldemose

Τροπολογία 32
Παράγραφος 5 α (νέα)

5a. προτείνει τη θέσπιση μιας εγγύησης για την προστασία των καταναλωτών με στόχο 
να διασφαλίζεται, σε συνδυασμό με τη μέγιστη εναρμόνιση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών, ότι κανένας καταναλωτής δεν θα περιέρχεται σε λιγότερο ευνοϊκή 
θέση από ό,τι πριν από την εναρμόνιση·

Or. da

Τροπολογία: Wolfgang Bulfon

Τροπολογία 33
Παράγραφος 5 β (νέα)

5β. είναι της γνώμης ότι ένα ειδικό δίκαιο των συμβάσεων που συνάπτονται με τους 
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καταναλωτές δεν θα πρέπει να διαχωρίζεται από το έργο για ένα κοινό πλαίσιο 
αναφοράς αλλά ότι θα πρέπει να διεξαχθεί ψηφοφορία για ένα οριζόντιο μέσο βάσει 
του γενικού δικαίου των συμβάσεων·

Or. de

Τροπολογία: Donato Tommaso Veraldi

Τροπολογία 34
Παράγραφος 6

6. προτείνει τα τομεακά εργαλεία να βασιστούν στην αρχή της μέγιστης εναρμόνισης
ούτως, ώστε να καταστεί δυνατή η δέουσα και πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας 
στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 35
Παράγραφος 6

6. προτείνει τα τομεακά εργαλεία να βασιστούν στην αρχή της μέγιστης εναρμόνισης σε 
συνδυασμό με την αμοιβαία αναγνώριση·

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 36
Παράγραφος 6

6. προτείνει οι τομεακές οδηγίες να βασιστούν στην αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης, η 
οποία δεν αποκλείει την επακόλουθη εναρμόνιση σε ορισμένα σαφώς 
διαφοροποιημένα σημεία·

Or. de
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Τροπολογία: Béatrice Patrie

Τροπολογία 37
Παράγραφος 6

6. προτείνει τα τομεακά εργαλεία που υπόκεινται σε επανεξέταση να βασιστούν στην 
αρχή της ελάχιστης εναρμόνισης, σε συνδυασμό με την αρχή της αμοιβαίας
αναγνώρισης·

Or. fr

Τροπολογία: Marianne Thyssen

Τροπολογία 38
Παράγραφος 6 α (νέα)

6a. προτείνει τα τομεακά εργαλεία που έχουν ήδη εγκριθεί βάσει της στοχοθετημένης 
πλήρους εναρμόνισης, όπως η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, να 
παραμείνουν αμετάβλητα όσον αφορά αυτήν την ειδική πτυχή· προτείνει να 
εξεταστούν επίσης άλλα τομεακά μέσα ούτως, ώστε να διαπιστωθεί εάν η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς και τα συμφέροντα των καταναλωτών 
και των επαγγελματιών εξυπηρετούνται καλύτερα είτε με τη στοχοθετημένη πλήρη 
εναρμόνιση ή με την ελάχιστη εναρμόνιση·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 39
Παράγραφος 6 β (νέα)

6β. συνιστά να συμπεριληφθεί, στα τομεακά μέσα, μία ρήτρα για την εσωτερική αγορά,
ώστε να επιτραπεί στους καταναλωτές να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από 
την εσωτερική αγορά·

Or. en
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Τροπολογία: Marco Rizzo

Τροπολογία 40
Παράγραφος 7

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner και Marianne Thyssen

Τροπολογία 41
Παράγραφος 7

7. θεωρεί απαραίτητο, όσον αφορά το εφαρμοστέο δίκαιο, να αποφεύγονται κενά στην 
κοινοτική νομοθεσία, ιδίως μεταξύ της σύμβασης της Ρώμης της 19ης Ιουνίου 1980 
σχετικά με το δίκαιο που εφαρμόζεται στις συμβατικές υποχρεώσεις («Ρώμη I») και 
των επιμέρους κοινοτικών νομικών πράξεων, και επισημαίνει εν προκειμένω ότι η 
γενική εφαρμογή του δικαίου του συνήθους τόπου διαμονής του καταναλωτή 
μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές στρεβλώσεις στην εσωτερική αγορά· συνιστά,
πριν υποβληθούν προτάσεις για την επίλυση πιθανών νομικών συγκρούσεων στον 
μη εναρμονισμένο τομέα, να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες για την εξεύρεση 
δίκαιης λύσης η οποία θα εγγυάται επίσης αποτελεσματική προστασία των 
καταναλωτών·

Or. de

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 42
Παράγραφος 7

7. συνιστά, όσον αφορά τους μη εναρμονισμένους τομείς, να εφαρμόζεται η αρχή της 
αμοιβαίας αναγνώρισης·

Or. en

Τροπολογία: Donato Tommaso Veraldi

Τροπολογία 43
Παράγραφος 7

7. συνιστά, όσον αφορά τους μη εναρμονισμένους τομείς, να εφαρμόζεται η αρχή της 
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αμοιβαίας αναγνώρισης·

Or. it

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 44
Παράγραφος 7

7. θεωρεί ότι, όπου η εναρμόνιση δεν είναι πλήρης σε κοινοτικό επίπεδο, το δίκαιο 
που εφαρμόζεται στις συναλλαγές των καταναλωτών θα πρέπει να διέπεται είτε 
από τους υφιστάμενους κανόνες που περιέχονται στη σύμβαση της Ρώμης ή, μόλις 
τεθούν σε ισχύ, τους επακόλουθους κανονισμούς «Ρώμη I» και «Ρώμη II»·

Or. en

Τροπολογία: Béatrice Patrie

Τροπολογία 45
Παράγραφος 7

7. επισημαίνει ότι ως έχει η νομοθεσία επί του παρόντος, όσον αφορά τους μη 
εναρμονισμένους τομείς, σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των εθνικών δικαίων, 
το εφαρμοστέο δίκαιο καθορίζεται από τους κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού 
δικαίου, και ιδίως τη σύμβαση της Ρώμης της 19ης Ιουνίου 1980 σχετικά με το δίκαιο 
που εφαρμόζεται στις συμβατικές υποχρεώσεις, αποκαλούμενη και σύμβαση «Ρώμη 
I»· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη σημασία των σημερινών συζητήσεων για το
σχέδιο κανονισμού σχετικά με το δίκαιο που εφαρμόζεται στις συμβατικές 
υποχρεώσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 46
Παράγραφος 7

7. συνιστά, όσον αφορά τους μη εναρμονισμένους τομείς, να καλύπτεται ο καταναλωτής 
από τις επιτακτικές διατάξεις του δικαίου του συνήθους τόπου διαμονής του, με την 
επιφύλαξη της εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων που αφορούν τη σύγκρουση 
δικαίων, και ιδίως τη σύμβαση της Ρώμης της 19ης Ιουνίου 1980 σχετικά με το δίκαιο 
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που εφαρμόζεται στις συμβατικές υποχρεώσεις, αποκαλούμενη και σύμβαση «Ρώμη 
I», και με την επιφύλαξη της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης 
στην τομεακή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία: Malcolm Harbour

Τροπολογία 47
Παράγραφος 7 α (νέα)

7a. συνιστά, όσον αφορά τους μη εναρμονισμένους τομείς στο συντονισμένο πεδίο, να 
εφαρμόζεται η αρχή της εσωτερικής αγοράς για την αμοιβαία αναγνώριση 
συμπεριλαμβάνοντας μία ρήτρα εσωτερικής αγοράς· αυτή η ρήτρα εσωτερικής 
αγοράς θα επιτρέψει την εφαρμογή του δικαίου του οικονομικού παράγοντα εάν το 
εφαρμοστέο δίκαιο για τους καταναλωτές προβλέπει αυστηρότερους κανόνες και 
επιβάλλει αδικαιολόγητους φραγμούς στην εσωτερική αγορά· ως αδικαιολόγητος 
νοείται ένας φραγμός ο οποίος δεν δικαιολογείται για λόγους δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας, προστασίας της δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος· 
ορίζει ότι για αυτούς τους τομείς που δεν εμπίπτουν στο συντονισμένο πεδίο, οι 
καταναλωτές θα καλύπτονται από τις επιτακτικές διατάξεις του δικαίου του 
συνήθους τόπου διαμονής όπως προβλέπεται, ιδίως από τη σύμβαση της Ρώμης 
της 19ης Ιουνίου 1980 σχετικά με το δίκαιο που εφαρμόζεται στις συμβατικές 
υποχρεώσεις·

Or. en

Τροπολογία: Marco Rizzo

Τροπολογία 48
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. θεωρεί ότι το οριζόντιο μέσο θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν γενικό κανόνα ο 
οποίος θα θεσπίζει τον δεσμευτικό χαρακτήρα των κανόνων για την προστασία των 
καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία: Wolfgang Bulfon

Τροπολογία 49
Παράγραφος 7 β (νέα)

7β. ζητεί το οριζόντιο μέσο να περιέχει μία γενική διάταξη η οποία θα ορίζει τον
δεσμευτικό χαρακτήρα των διατάξεων για την προστασία των καταναλωτών·

Or. de

Τροπολογία: Marco Rizzo

Τροπολογία 50
Παράγραφος 7 γ (νέα)

7γ. θεωρεί ότι το οριζόντιο μέσο θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν γενικό κανόνα ο 
οποίος θα δίνει τη δυνατότητα στους δικαστές να επικαλεστούν αυτεπαγγέλτως 
παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 51
Τίτλος III

III. Βασικό περίγραμμα της προσέγγισης

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 52
Παράγραφος -8 (νέα)

-8 τα περισσότερα ερωτήματα υπό τον αριθμό 4 του παραρτήματος I δεν αφορούν 
«οριζόντια θέματα» που πρόκειται να εξεταστούν στο πλαίσιο ενός οριζόντιου 
μέσου· θα πρέπει, αντίθετα, να συζητηθούν στο πλαίσιο επανεξέτασης κάθε 
τομεακής οδηγίας, και ορισμένα από αυτά είναι τόσο σοβαρά που θα μπορούσαν να 
απαντηθούν μόνον κατόπιν λεπτομερούς μελέτης του θέματος·

Or. de
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Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 53
Παράγραφος -8 (νέα)

-8 θεωρεί ότι η πλειονότητα των θεμάτων που ετέθησαν σε αυτό το τμήμα της 
επανεξέτασης είναι και σύνθετα από νομικής άποψης ή/και συνδέονται με ευρύτερα 
θέματα του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων· υποψιάζεται ότι, 
βραχυπρόθεσμα, θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί μια αποδεκτή συμφωνία για ένα 
επαρκές επίπεδο εναρμόνισης χωρίς, υπό ορισμένες περιστάσεις, να υπονομευτούν 
τα υφιστάμενα υψηλότερα επίπεδα εθνικής προστασίας των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 54
Παράγραφος -8 α (νέα)

-8a. τάσσεται υπέρ του να συμπεριληφθούν ορισμένες διατομεακές αρχές, που θα 
εφαρμόζονται σε όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται με τους καταναλωτές, στο 
οριζόντιο μέσο εάν το καθιστούν περισσότερο συνεκτικό, π.χ. κοινοί ορισμοί και ο 
τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το δίκαιο περί λύσης και ανάκλησης των 
συμβάσεων·

Or. de

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 55
Παράγραφος -8 α (νέα)

-8a. προτείνει οι βασικοί τομείς όπου μπορεί να είναι δυνατή η εναρμόνιση να 
συνδέονται με την επίτευξη ενός κοινού ορισμού για τον «καταναλωτή» και γενικών 
κανόνων που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις ενημέρωσης και τα δικαιώματα 
ανάκλησης·

Or. en
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Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 56
Παράγραφος 8 έως 30

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Heide Rühle

Τροπολογία 57
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. θεωρεί ότι ο ορισμός του «καταναλωτή» δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην έννοια 
του μέσου καταναλωτή, αλλά θα πρέπει επίσης να αναφέρεται στην ιδιαίτερη 
κατάσταση των καταναλωτών των οποίων τα χαρακτηριστικά τούς καθιστούν 
ιδιαίτερα ευάλωτους σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, και θα πρέπει να καλύπτει 
πρωτίστως φυσικά πρόσωπα τα οποία δρουν εκτός των επιχειρηματικών και 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους· 

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 58
Παράγραφος 10

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Stefano Zappalà

Τροπολογία 59
Παράγραφος 10

10. δεν τάσσεται υπέρ της επέκτασης της προστασίας των καταναλωτών στις συμβάσεις 
μεταξύ ιδιωτών όταν ένα από τα δύο μέρη ενεργεί μέσω επαγγελματία ενδιάμεσου με 
σκοπό να επωφεληθεί από τις τεχνικές και νομικές ικανότητες του ενδιάμεσου αυτού·
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Or. it

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 60
Παράγραφος 10 α (νέα)

10a. τάσσεται, περαιτέρω, υπέρ της συμπερίληψης στο οριζόντιο μέσο επιπρόσθετων 
ορισμών, όπως η «γραπτή μορφή» και τα «βιώσιμα μέσα»·

Or. de

Τροπολογία: Stefano Zappalà

Τροπολογία 61
Παράγραφος 11

11. υποστηρίζει την ένταξη στο οριζόντιο μέσο μιας γενικής ρήτρας καλής πίστης και 
θεμιτών όρων συναλλαγής που θα εφαρμόζεται στις καταναλωτικές συμβάσεις, καθώς 
οι έννοιες αυτές θα πρέπει να ορισθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο γενικότερο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων·

Or. it

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 62
Παράγραφος 11

11. αντιτίθεται στην ένταξη στο οριζόντιο μέσο μιας γενικής ρήτρας καλής πίστης και 
θεμιτών όρων συναλλαγής (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 63
Παράγραφος 11

11. αντιτίθεται στην ένταξη στο οριζόντιο μέσο μιας γενικής ρήτρας καλής πίστης και 
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θεμιτών όρων συναλλαγής που θα εφαρμόζεται στις καταναλωτικές συμβάσεις, καθώς 
οι έννοιες αυτές θα πρέπει να ερμηνευθούν σε σχέση με την εθνική, περιφερειακή 
και τοπική παράδοση και ιδέες και να ενταχθούν στο γενικότερο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 64
Παράγραφος 12

12. θεωρεί ότι δεν είναι σκόπιμο (διαγραφή) να εφαρμόζονται οι κανόνες για τις 
καταχρηστικές ρήτρες στους όρους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης (διαγραφή)·

Or. de

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 65
Παράγραφος 12

12. θεωρεί άσκοπο (διαγραφή) να εφαρμόζονται οι κανόνες για τις καταχρηστικές ρήτρες 
στους όρους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης
(διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Donato Tommaso Veraldi

Τροπολογία 66
Παράγραφος 12

12. θεωρεί άσκοπο να εφαρμόζονται οι κανόνες για τις καταχρηστικές ρήτρες στους 
όρους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης (διαγραφή)·

Or. it
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Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 67
Παράγραφος 12

12. θεωρεί άσκοπο (διαγραφή) να εφαρμόζονται οι κανόνες για τις καταχρηστικές ρήτρες 
στους όρους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης
(διαγραφή)·

Or. it

Τροπολογία: Stefano Zappalà

Τροπολογία 68
Παράγραφος 12

12. δεν θεωρεί σκόπιμο, υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, να εφαρμόζονται οι κανόνες για 
τις καταχρηστικές ρήτρες στους όρους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ατομικής 
διαπραγμάτευσης (διαγραφή)·

Or. it

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 69
Παράγραφος 12

12. είναι της γνώμης ότι δεν φαίνεται σκόπιμο (διαγραφή) να εφαρμόζονται οι κανόνες 
για τις καταχρηστικές ρήτρες στους όρους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
ατομικής διαπραγμάτευσης, ώστε να μην περιορίζεται η ελευθερία των 
συμβαλλόμενων μερών να συνάπτουν συμβάσεις·

Or. de
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Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 70
Παράγραφος 13

13. φρονεί ότι προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
εσωτερική αγορά, θα πρέπει να διασφαλιστεί ένας μηχανισμός που θα παρέχει 
μεγαλύτερη προστασία, εισάγοντας έναν κατάλογο ρητρών που είναι καταχρηστικές
σε όλες τις περιπτώσεις (μαύρος κατάλογος), τον καταχρηστικό χαρακτήρα των 
οποίων θα μπορούσε να αποδείξει ο καταναλωτής διά της δικαστικής οδού·

Or. en

Τροπολογία: Donato Tommaso Veraldi

Τροπολογία 71
Παράγραφος 13

13. φρονεί ότι προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
εσωτερική αγορά, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας μηχανισμός που θα παρέχει 
μεγαλύτερη προστασία, εισάγοντας έναν κατάλογο σταθερά καταχρηστικών ρητρών
(μαύρος κατάλογος), (διαγραφή) τον καταχρηστικό χαρακτήρα των οποίων θα 
μπορούσε να αποδείξει ο καταναλωτής διά της δικαστικής οδού· 

Or. it

Τροπολογία: Stefano Zappalà

Τροπολογία 72
Παράγραφος 13

13. φρονεί ότι προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη (διαγραφή) στην εσωτερική 
αγορά μεταξύ καταναλωτών και επαγγελματιών, θα πρέπει να συγκροτηθεί ένας 
σαφής μηχανισμός (διαγραφή), ο οποίος θα καλύπτει μόνον αυτές τις ρήτρες οι 
οποίες έως σήμερα, σύμφωνα με την πάγια πρακτική, έχουν κριθεί ως 
καταχρηστικές σε όλες τις περιπτώσεις (μαύρος κατάλογος) (διαγραφή)·

Or. it
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Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 73
Παράγραφος 13

13. φρονεί ότι προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
εσωτερική αγορά, θα πρέπει να συγκροτηθεί ένας μηχανισμός που θα παρέχει 
μεγαλύτερη προστασία, διατηρώντας ταυτοχρόνως ένα περιθώριο ευελιξίας, με δύο
είδη ρητρών: τις απαγορευμένες ρήτρες (μαύρος κατάλογος) και τις ρήτρες που 
εικάζεται ότι είναι καταχρηστικές (γκρίζος κατάλογος) (διαγραφή)·

Or. en

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 74
Παράγραφος 13

13. φρονεί ότι προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
εσωτερική αγορά, θα πρέπει να συγκροτηθεί ένας μηχανισμός που θα παρέχει 
μεγαλύτερη προστασία, διατηρώντας ταυτοχρόνως ένα περιθώριο ευελιξίας· ζητεί 
από την Επιτροπή να προβεί σε περαιτέρω εξέταση της χρήσης ενός συνδυασμού 
«μαύρου καταλόγου» απαγορευμένων ρητρών και ενός «γκρίζου καταλόγου»
ρητρών που εικάζεται ότι είναι καταχρηστικές και άλλων ρητρών οι οποίες θα 
αξιολογηθούν βάσει προκαθορισμένων και ενιαίων κριτηρίων, υπό την προϋπόθεση 
ότι αυτοί οι κατάλογοι θα είναι αυστηρά σύμφωνοι με τα μελλοντικά αποτελέσματα 
του κοινού πλαισίου αναφοράς για την εναρμόνιση του ευρωπαϊκού δικαίου των 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner και Marianne Thyssen

Τροπολογία 75
Παράγραφος 13

13. φρονεί ότι προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην 
εσωτερική αγορά, θα πρέπει να συγκροτηθεί ένας μηχανισμός που θα παρέχει 
μεγαλύτερη προστασία, διατηρώντας ταυτοχρόνως ένα περιθώριο ευελιξίας· καλεί 
την Επιτροπή να διεξαγάγει περαιτέρω έρευνες για τον συνδυασμό ενός «μαύρου 
κατάλογου» απολύτως απαγορευμένων ρητρών και ενός «γκρίζου κατάλογου» 
ρητρών με μαχητό τεκμήριο καταχρηστικού χαρακτήρα, και των λοιπών ρητρών
που θα κριθούν βάσει ενιαίων και προκαθορισμένων κριτηρίων·

Or. de
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Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 76
Παράγραφος 14

14. απορρίπτει την ιδέα να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων που καθορίζουν 
τον καταχρηστικό χαρακτήρα των ρητρών στο σύνολο των βασικών όρων της 
σύμβασης, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν το κύριο αντικείμενο και τον 
καθορισμό της τιμής·

Or. de

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 77
Παράγραφος 14

14. απορρίπτει την ιδέα να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων που καθορίζουν 
τον καταχρηστικό χαρακτήρα των ρητρών στο σύνολο των βασικών όρων της 
σύμβασης, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν το κύριο αντικείμενο και τον 
καθορισμό της τιμής·

Or. en

Τροπολογία: Stefano Zappalà

Τροπολογία 78
Παράγραφος 14

14. αντιτίθεται στην ιδέα να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων που 
καθορίζουν τον καταχρηστικό χαρακτήρα των ρητρών στο σύνολο των βασικών όρων 
της σύμβασης, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν το κύριο αντικείμενο και 
τον καθορισμό της τιμής·

Or. it

Τροπολογία: Donato Tommaso Veraldi

Τροπολογία 79
Παράγραφος 14

14. αντιτίθεται στην ιδέα να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής των κριτηρίων που 
καθορίζουν τον καταχρηστικό χαρακτήρα των ρητρών στο σύνολο των βασικών όρων 
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της σύμβασης, περιλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν το κύριο αντικείμενο και 
τον καθορισμό της τιμής·

Or. it

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 80
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. προτείνει, σύμφωνα με την ατζέντα για τη βελτίωση της νομοθεσίας, οι 
επαναλαμβανόμενες συναλλαγές μεταξύ του ίδιου καταναλωτή και πωλητή να 
υπόκεινται σε απλουστευμένες διατάξεις ενημέρωσης με σκοπό τη μείωση του 
διοικητικού φόρτου και την ενθάρρυνση των πωλήσεων·

Or. en

Τροπολογία: Donato Tommaso Veraldi

Τροπολογία 81
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. προτείνει, σύμφωνα με την ατζέντα για τη βελτίωση της νομοθεσίας, οι 
επαναλαμβανόμενες συναλλαγές μεταξύ του ίδιου καταναλωτή και του ίδιου 
πωλητή να υπόκεινται σε απλουστευμένες ρυθμίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης, ώστε να ελαφρύνεται ο διοικητικός φόρτος και να ενθαρρύνονται οι 
πωλήσεις·

Or. it

Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 82
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. προτείνει, σύμφωνα με την ατζέντα για τη βελτίωση της νομοθεσίας, οι 
επαναλαμβανόμενες συναλλαγές μεταξύ του ίδιου καταναλωτή και του ίδιου 
πωλητή να υπόκεινται σε απλουστευμένες ρυθμίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις 
ενημέρωσης, ώστε να ελαφρύνεται ο διοικητικός φόρτος και να ενθαρρύνονται οι 
πωλήσεις·

Or. it
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Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 83
Παράγραφος 16

16. υπογραμμίζει την ανάγκη ενοποίησης του τρόπου έναρξης και υπολογισμού της 
περιόδου, προκρίνοντας τον ημερολογιακό υπολογισμό, προκειμένου να ενισχυθεί η 
ασφάλεια δικαίου για τις συναλλαγές· (διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 84
Παράγραφος 16

16. υπογραμμίζει την ανάγκη ενοποίησης του τρόπου υπολογισμού της περιόδου, 
προκρίνοντας τον ημερολογιακό υπολογισμό, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια 
δικαίου για τις συναλλαγές· θεωρεί επίσης απαραίτητο να οριστεί ως σημείο 
εκκίνησης της περιόδου η στιγμή κατά την οποία ο καταναλωτής είναι σε θέση να 
δώσει την ελεύθερη και εν επιγνώσει συγκατάθεσή του, δηλαδή όταν έχει το προϊόν 
στα χέρια του ή διαφορετικά κατά τη σύναψη της σύμβασης, με την επιφύλαξη της 
τομεακής νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 85
Παράγραφος 17

17. εκτιμά (διαγραφή) ότι η διάρκεια των περιόδων θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα 
με τα δεδομένα της εκάστοτε περίπτωσης και σε άλλη περίπτωση να είναι η 
συνήθης·

Or. de
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Τροπολογία: Marianne Thyssen

Τροπολογία 86
Παράγραφος 17

17. συνιστά η διάρκεια της περιόδου ανάκλησης να ενοποιηθεί για όλους τους τύπους 
συμβάσεων εκτός εάν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 87
Παράγραφος 17

17. εκτιμά (διαγραφή) ότι η διάρκεια των περιόδων (διαγραφή) πρέπει να ενοποιηθεί, σε 
κάθε περίπτωση εφόσον το δικαιολογούν οι περιστάσεις·

Or. de

Τροπολογία: Stefano Zappalà

Τροπολογία 88
Παράγραφος 17

17. εκτιμά (διαγραφή) ότι η διάρκεια της περιόδου (διαγραφή) πρέπει να ενοποιηθεί σε 
δύο κατηγορίες οδηγιών, με την εφαρμογή σε κάθε περίπτωση μίας ειδικής
περιόδου υπαναχώρησης (για παράδειγμα 10 ημερολογιακές ημέρες για τις 
πωλήσεις κατ’ οίκον και τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και 14 ημερολογιακές 
ημέρες για τη χρονομεριστική μίσθωση)·

Or. it

Τροπολογία: Donato Tommaso Veraldi

Τροπολογία 89
Παράγραφος 17

17. εκτιμά (διαγραφή) ότι η διάρκεια της περιόδου (διαγραφή) πρέπει να ενοποιηθεί, 
παρέχοντας προθεσμία μεταξύ 7 και 10 ημερολογιακών ημερών, αναλόγως του 
είδους της συναλλαγής, ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η ασφάλεια των 
καταναλωτών και των επαγγελματιών σε όλα τα κράτη μέλη·

Or. it
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Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 90
Παράγραφος 17

17. εκτιμά, ωστόσο, ότι η διάρκεια της περιόδου (διαγραφή) πρέπει να ενοποιηθεί σε 7 
ημέρες·

Or. en

Τροπολογία: Stefano Zappalà

Τροπολογία 91
Παράγραφος 18

18. φρονεί, όσον αφορά την κοινοποίηση ανάκλησης, ότι το οριζόντιο μέσο θα πρέπει 
να καθορίσει μια πάγια διαδικασία που θα εφαρμόζεται στο κεκτημένο των 
καταναλωτών συνολικά· θεωρεί ότι οι υφιστάμενες κανονιστικές επιλογές σχετικά 
με το κόστος που θα βαρύνει τους καταναλωτές σε περίπτωση ανάκλησης θα 
πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει·

Or. it

Τροπολογία: Marianne Thyssen

Τροπολογία 92
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά θα ενισχυθεί εάν 
το οριζόντιο μέσο προβλέπει ότι ο καταναλωτής μπορεί να ανακαλέσει τη σύμβαση με 
οποιονδήποτε τρόπο· θεωρεί ότι το μέσο ανάκλησης θα πρέπει να εναρμονιστεί με 
στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους 
οικονομικούς παράγοντες· θεωρεί επίσης ότι το οριζόντιο μέσο θα πρέπει να 
διαβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος 
πέραν των άμεσων εξόδων επιστροφής των εμπορευμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Othmar Karas

Τροπολογία 93
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά θα ενισχυθεί 
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εάν το οριζόντιο μέσο προβλέπει ότι ο καταναλωτής μπορεί να ανακαλέσει τη 
σύμβαση με οποιονδήποτε τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζει, κατά 
περίπτωση, το αποδεικτικό της ανάκλησης· θεωρεί επίσης ότι το οριζόντιο μέσο θα 
πρέπει να διαβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με 
πρόσθετο κόστος πέραν των άμεσων εξόδων επιστροφής των εμπορευμάτων· είναι 
της γνώμης ότι στην περίπτωση ενός οριζόντιου μέσου, τα κράτη μέλη σε εθνικό 
επίπεδο θα μπορούσαν να προβλέψουν εξαιρέσεις από το δικαίωμα ανάκλησης, εάν 
η σύμβαση καταρτίζεται υπό τη μορφή ενός αυθεντικού μέσου·

Or. de

Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 94
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά θα ενισχυθεί 
εάν το οριζόντιο μέσο προβλέπει ότι ο καταναλωτής μπορεί να ανακαλέσει τη 
σύμβαση με οποιονδήποτε έγγραφο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζει, 
κατά περίπτωση, το αποδεικτικό της ανάκλησης· θεωρεί επίσης ότι το οριζόντιο μέσο 
θα πρέπει να διαβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με 
πρόσθετο κόστος πέραν των άμεσων εξόδων επιστροφής των εμπορευμάτων·

Or. en

Τροπολογία: Donato Tommaso Veraldi

Τροπολογία 95
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά θα ενισχυθεί 
εάν το οριζόντιο μέσο προβλέπει ότι ο καταναλωτής μπορεί να ανακαλέσει τη 
σύμβαση με οποιονδήποτε έγγραφο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζει, 
κατά περίπτωση, το αποδεικτικό της ανάκλησης· θεωρεί επίσης ότι το οριζόντιο μέσο 
θα πρέπει να διαβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με 
πρόσθετο κόστος πέραν των άμεσων εξόδων επιστροφής των εμπορευμάτων·

Or. it

Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 96
Παράγραφος 18

18. υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στην εσωτερική αγορά θα ενισχυθεί 
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εάν το οριζόντιο μέσο προβλέπει ότι ο καταναλωτής μπορεί να ανακαλέσει τη 
σύμβαση με οποιονδήποτε έγγραφο τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζει, 
κατά περίπτωση, το αποδεικτικό της ανάκλησης· θεωρεί επίσης ότι το οριζόντιο μέσο 
θα πρέπει να διαβεβαιώνει ότι οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με 
πρόσθετο κόστος πέραν των άμεσων εξόδων επιστροφής των εμπορευμάτων·

Or. it

Τροπολογία: Donato Tommaso Veraldi

Τροπολογία 97
Παράγραφος 18 α (νέα)

18α. πιστεύει ότι η εισαγωγή μίας «πάγιας μορφής ανάκλησης» σε όλες τις κοινοτικές 
γλώσσες θα απλούστευε τις διαδικασίες, θα μείωνε το κόστος και θα αύξανε τη 
διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 98
Παράγραφος 18 α (νέα)

18α. πιστεύει ότι η εισαγωγή μιας «πάγιας μορφής ανάκλησης» σε όλες τις κοινοτικές 
γλώσσες θα απλούστευε τις διαδικασίες, θα μείωνε το κόστος και θα αύξανε τη 
διαφάνεια και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

Or. it

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 99
Παράγραφος 19

19. είναι της γνώμης ότι η θέσπιση γενικών συμβατικών μέσων έννομης προστασίας 
υπερβαίνει το πεδίο της παρούσας επανεξέτασης, εφόσον η έννοια αυτή εμπίπτει στο 
εφαρμοστέο ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων σε κάθε κράτος μέλος·

Or. de
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Τροπολογία: Kurt Lechner, Marianne Thyssen, Malcolm Harbour και Andreas Schwab

Τροπολογία 100
Παράγραφος 20

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Stefano Zappalà

Τροπολογία 101
Παράγραφος 20

διαγράφεται

Or. it

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 102
Παράγραφος 20

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 103
Παράγραφος 20

20. συνιστά, ωστόσο, προκειμένου να προστατευθούν οι καταναλωτές και να ενισχυθεί 
η εμπιστοσύνη τους προς τις αγορές, τη θέσπιση της ομαδικής προσφυγής 
(«συλλογική έννομη προστασία»), ενός ειδικού μέσου έννομης προστασίας για τη 
διευθέτηση ομαδικών αντιδικιών σε σχέση με το δίκαιο για την προστασία των 
καταναλωτών·

Or. el
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Heide Rühle

Τροπολογία 104
Παράγραφος 21

21. (διαγραφή) κρίνει σκόπιμη την επέκταση των κανόνων σχετικά με τις πωλήσεις 
αγαθών στους καταναλωτές στις συμβάσεις που αφορούν την παροχή ψηφιακού 
περιεχομένου, προκειμένου να διασφαλιστούν τα ψηφιακά δικαιώματα των 
καταναλωτών, ιδίως το δικαίωμα να επωφελούνται από τις τεχνολογικές 
καινοτομίες χωρίς καταχρηστικούς περιορισμούς, και το δικαίωμα στη 
διαλειτουργικότητα του περιεχομένου και των συσκευών·

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 105
Παράγραφος 21

21. (διαγραφή) κρίνει σκόπιμη τη διενέργεια έρευνας για την προστασία των 
καταναλωτών σε σχέση με την παροχή ψηφιακού περιεχομένου και την πιθανή 
εφαρμογή των κανόνων για τις πωλήσεις καταναλωτικών προϊόντων·

Or. de

Τροπολογία: Marco Rizzo

Τροπολογία 106
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα υφιστάμενα νομικά κενά σε σχέση με τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και να εξετάσει, να αναπτύξει και να συμπληρώσει την 
οδηγία για τις πωλήσεις/εγγυήσεις με ειδικούς κανόνες οι οποίοι θα καλύπτουν την 
παροχή ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία: Wolfgang Bulfon

Τροπολογία 107
Παράγραφος 21

21. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τα υφιστάμενα κενά στη νομοθεσία σε σχέση με τις 
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τεχνολογικές εξελίξεις και, όσον αφορά την οδηγία για την πώληση καταναλωτικών 
αγαθών, να αναπτύξει και να συμπληρώσει ειδικές διατάξεις σχετικά με την 
παροχή ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και δεδομένων·

Or. de

Τροπολογία: Béatrice Patrie

Τροπολογία 108
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να αναπτύξει ειδικούς κανόνες οι οποίοι θα 
καλύπτουν την παροχή ψηφιακού περιεχομένου, λογισμικού και δεδομένων και θα 
εξετάζουν τα υφιστάμενα κενά και τις νομικές ασάφειες από αυτήν την άποψη·

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 109
Παράγραφος 23

23. θεωρεί ότι η έννοια της παράδοσης και η ρύθμιση της μετάθεσης του κίνδυνου 
συνδέονται στενά· προτείνει, για τον λόγο αυτόν, να συμπεριληφθεί στο οριζόντιο 
μέσο ένας κοινός ορισμός της έννοιας της παράδοσης, σύμφωνα με τον οποίο θα
δίνεται καταρχήν προτεραιότητα σε μία συμβατική συμφωνία·

Or. de

Τροπολογία: Stefano Zappalà

Τροπολογία 110
Παράγραφος 24

24. προτείνει να διατηρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς· θεωρεί ότι (διαγραφή) το 
οριζόντιο μέσο δεν θα πρέπει να αυξήσει τα χρονικά όρια που ισχύουν δυνάμει της 
νόμιμης εγγύησης σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια της 
περιόδου που επιτρέπονται οι προσφυγές·

Or. it



AM\671183EL.doc 35/43 PE 390.578v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 111
Παράγραφος 24

24. θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο το οριζόντιο μέσο να αυξήσει τα χρονικά όρια για την 
έλλειψη συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια της περιόδου στέρησης του αγαθού για 
λόγους επισκευής· (διαγραφή)

Or. de

Τροπολογία: Stefano Zappalà

Τροπολογία 112
Παράγραφος 26

26. προτείνει τη διατήρηση του υφιστάμενου καθεστώτος· θεωρεί ότι τους πρώτους έξι 
μήνες ο επαγγελματίας θα πρέπει να καλείται να αποδείξει ότι το ελάττωμα δεν 
υπήρχε κατά την παράδοση·

Or. it

Τροπολογία: Donato Tommaso Veraldi

Τροπολογία 113
Παράγραφος 26

26. προτείνει τη διατήρηση της αρχής του μαχητού τεκμηρίου κατά τους έξι μήνες μετά 
την παράδοση των εμπορευμάτων·

Or. it

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 114
Παράγραφος 26

26. προτείνει τη διατήρηση της αρχής του μαχητού τεκμηρίου στην παρούσα της μορφή·

Or. en
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Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 115
Παράγραφος 26

26. θεωρεί ότι δεν υπάρχει ανάγκη για την επέκταση της αρχής του μαχητού τεκμηρίου 
καθ’ όλη τη διάρκεια της νόμιμης διάρκειας της εγγύησης σε περίπτωση πώλησης 
καταναλωτικών αγαθών·

Or. de

Τροπολογία: Stefano Zappalà

Τροπολογία 116
Παράγραφος 27

27. θεωρεί ότι η παρούσα τάξη στην οποία υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής σε μέσα 
έννομης προστασίας είναι λογική και χρησιμεύει για την κάλυψη των συμφερόντων 
τόσο των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών·

Or. it

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 117
Παράγραφος 27

27. θεωρεί ότι το οριζόντιο μέσο θα μπορούσε να θεσπίσει μία σειρά διαθέσιμων μέσων 
έννομης προστασίας σε περίπτωση κακής εκτέλεσης, με την καταγγελία της 
σύμβασης πώλησης να περιορίζεται στην καθ’ ολοκληρίαν μη εκτέλεση της 
σύμβασης ή σε εξαιρετικά σοβαρές παραβάσεις της σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 118
Παράγραφος 27

27. θεωρεί ότι το οριζόντιο μέσο θα μπορούσε να θεσπίσει μία σειρά διαθέσιμων μέσων 
έννομης προστασίας σε περίπτωση κακής εκτέλεσης, με την καταγγελία της 
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σύμβασης πώλησης να περιορίζεται στην καθ’ ολοκληρίαν μη εκτέλεση της 
σύμβασης ή σε εξαιρετικά σοβαρές παραβάσεις της σύμβασης·

Or. en

Τροπολογία: Donato Tommaso Veraldi

Τροπολογία 119
Παράγραφος 27

27. θεωρεί ότι το οριζόντιο μέσο θα μπορούσε να επιτρέπει στον καταναλωτή να επιλέγει 
ελεύθερα μεταξύ των διαθέσιμων μέσων έννομης προστασίας σε περίπτωση κακής 
εκτέλεσης, εάν δεν είναι δυνατή η επισκευή ή η αντικατάσταση, με την καταγγελία 
της σύμβασης πώλησης να περιορίζεται στην καθ’ ολοκληρίαν μη εκτέλεση της 
σύμβασης ή σε εξαιρετικά σοβαρές παραβάσεις της σύμβασης·

Or. it

Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 120
Παράγραφος 27

27. θεωρεί ότι το οριζόντιο μέσο θα μπορούσε να επιτρέπει στον καταναλωτή να επιλέγει 
ελεύθερα μεταξύ των διαθέσιμων μέσων έννομης προστασίας σε περίπτωση κακής 
εκτέλεσης, εάν δεν είναι δυνατή η επισκευή ή η αντικατάσταση, με την καταγγελία 
της σύμβασης πώλησης να περιορίζεται στην καθ’ ολοκληρίαν μη εκτέλεση της 
σύμβασης ή σε εξαιρετικά σοβαρές παραβάσεις της σύμβασης·

Or. it

Τροπολογία: Stefano Zappalà

Τροπολογία 121
Παράγραφος 29

29. εκτιμά ότι (διαγραφή) είναι σκόπιμο να ενταχθεί στο οριζόντιο μέσο η άμεση ευθύνη 
των παραγωγών για μη συμμόρφωση·

Or. it
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Τροπολογία: Marco Rizzo

Τροπολογία 122
Παράγραφος 29

29. καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει στην οδηγία για τις πωλήσεις/εγγυήσεις την αρχή 
της άμεσης ευθύνης του παραγωγού για μη συμμόρφωση·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Heide Rühle

Τροπολογία 123
Παράγραφος 29

29. εκτιμά ότι (διαγραφή) είναι σκόπιμο να εξεταστούν διατάξεις σχετικά με την άμεση 
ευθύνη των παραγωγών για μη συμμόρφωση, προκειμένου να ενισχυθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών, ιδίως κατά την αγορά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας από τους καταναλωτές σε άλλο κράτος μέλος· θεωρεί, εν προκειμένω, 
ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού σήματος ευθύνης του 
παραγωγού·

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 124
Παράγραφος 29

29. εκτιμά ότι δεν είναι σκόπιμο να ενταχθεί (διαγραφή) η άμεση ευθύνη των παραγωγών 
για μη συμμόρφωση·

Or. en

Τροπολογία: Marco Rizzo

Τροπολογία 125
Παράγραφος 30

30. υπογραμμίζει ότι το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την εμπορική εγγύηση 
(περιεχόμενο, μετάθεση, περιορισμός) θα πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο της
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οδηγίας για τις πωλήσεις/εγγυήσεις, προκειμένου να βοηθήσουν τους καταναλωτές 
να διακρίνουν τις νόμιμες εγγυήσεις και τις πρόσθετες εμπορικές εγγυήσεις·

Or. en

Τροπολογία: Wolfgang Bulfon

Τροπολογία 126
Παράγραφος 30

30. υπογραμμίζει ότι το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν την εμπορική εγγύηση 
(περιεχόμενο, μετάθεση, περιορισμός) θα πρέπει να καλυφθούν από την οδηγία για 
την πώληση των καταναλωτικών αγαθών, προκειμένου να βοηθηθούν οι 
καταναλωτές να διακρίνουν μεταξύ των νόμιμων εγγυήσεων και των πρόσθετων 
εμπορικών εγγυήσεων·

Or. de

Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 127
Παράγραφος 31

31. επιμένει ότι αυτή η επανεξέταση, η οποία θα πραγματεύεται τις συμβάσεις που 
συνάπτονται από καταναλωτές, θα πρέπει να ενσωματωθεί κατά τρόπο συνεκτικό 
με το έργο που επιτελείται σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων γενικά, στο πλαίσιο 
της συνεχιζόμενης διαδικασίας για την επίτευξη κοινού πλαισίου αναφοράς· τονίζει,
ως εκ τούτου, ότι η παρούσα επανεξέταση και το έργο σχετικά με το κοινό πλαίσιο 
αναφοράς πρέπει να προχωρήσουν με συμπληρωματικό τρόπο, αναγνωρίζοντας 
παράλληλα ότι η επίτευξη αυτής της συνοχής δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει ή να 
καθυστερεί την τρέχουσα διαδικασία επανεξέτασης·

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 128
Παράγραφος 31

31. εμμένει στο γεγονός ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των καταναλωτών 
πρέπει να ενσωματωθεί, με συνεκτικό τρόπο, στη γενική θεωρία του δικαίου των 
συμβάσεων· συνιστά, συνεπώς, η παρούσα επανεξέταση και το έργο για το κοινό 
πλαίσιο αναφοράς να προχωρήσουν με συμπληρωματικό τρόπο, ενώ πρέπει να 
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τονιστεί ότι η επίτευξη αυτής της διασύνδεσης δεν πρέπει να οδηγήσει σε 
οποιοδήποτε εμπόδιο ή καθυστέρηση της τρέχουσας διαδικασίας επανεξέτασης· 

Or. de

Τροπολογία: Christel Schaldemose

Τροπολογία 129
Παράγραφος 31

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. da

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 130
Παράγραφος 31 α (νέα)

31a. τονίζει ότι η παρούσα επανεξέταση και το έργο για το κοινό πλαίσιο αναφοράς
πρέπει να προχωρήσουν με συμπληρωματικό τρόπο, αναγνωρίζοντας παράλληλα 
ότι η επίτευξη αυτής της συνοχής δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει ή να καθυστερεί 
την τρέχουσα διαδικασία επανεξέτασης·

Or. en

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 131
Παράγραφος 31 β (νέα)

31β. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, βάσει του κοινού πλαισίου αναφοράς, ένα
προαιρετικό δίκαιο το οποίο θα παρέχεται στους καταναλωτές κατά τη σύναψη 
μίας σύμβασης ως άμεσα εφαρμοστέο δίκαιο (γαλάζιο κομβίο ή γαλάζια σημαία)·

Or. de
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Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 132
Παράγραφος 32

32. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του δικαίου για την 
προστασία των καταναλωτών, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Τροπολογία: Janelly Fourtou

Τροπολογία 133
Παράγραφος 32

32. υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του δικαίου για την 
προστασία των καταναλωτών, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά·

Or. fr

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson και André Brie

Τροπολογία 134
Παράγραφος 32 α (νέα)

32a. θεωρεί ότι τα αυτορρυθμιστικά ή «μη υποχρεωτικά» μέτρα δεν υποκαθιστούν τις 
δεσμευτικές κοινοτικές πράξεις και, ως εκ τούτου, οι παραβιάσεις των ευρωπαϊκών 
κωδίκων συμπεριφοράς θα πρέπει να προσδιορίζονται ως αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές και να επισύρουν κυρώσεις·

Or. en

Τροπολογία: Eva-Britt Svensson και André Brie

Τροπολογία 135
Παράγραφος 32 β (νέα)

32β. επισημαίνει ότι η πρόταση κανονισμού σχετικά με τις πρακτικές προώθησης των 
πωλήσεων στην εσωτερική αγορά COM(2001)0546 αντίκειται πλήρως στις 
δεδηλωμένες προθέσεις του Πράσινου Βιβλίου, διότι αδυνατεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και δεν δημιουργεί το 
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ασφαλές νομικό πλαίσιο που χρειάζονται οι καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία: Μαρία Ματσούκα

Τροπολογία 136
Παράγραφος 33

33. παροτρύνει την Επιτροπή να βελτιώσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς προστασίας 
των καταναλωτών και αποτελεσματικής πληροφόρησής τους, μεριμνώντας, μεταξύ 
άλλων, για την ορθή εφαρμογή και την τήρηση των εν ισχύι κανόνων;

Or. el

Τροπολογία: Malcolm Harbour

Τροπολογία 137
Παράγραφος 33 α (νέα)

33a. προτρέπει την Επιτροπή να αξιολογήσει επισταμένως τις επιπτώσεις οποιωνδήποτε 
μέτρων προτείνονται στο πλαίσιο της παρούσας επανεξέτασης, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι αυξάνουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών χωρίς να 
επιβαρύνουν περιττά τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και ότι συμβάλλουν στην 
ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 138
Παράγραφος 33 β (νέα)

33β. προτρέπει την Επιτροπή να συντονίσει εσωτερικά τη δράση της και να ευνοήσει τη 
συνεκτική ανάπτυξη της τομεακής νομοθεσίας·

Or. en



AM\671183EL.doc 43/43 PE 390.578v01-00
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Nicola Zingaretti

Τροπολογία 139
Παράγραφος 33 γ (νέα)

33γ. συνιστά σχολαστική εφαρμογή των αρχών για τη βελτίωση της νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach και Heide Rühle

Τροπολογία 140
Παράγραφος 34

34. καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών τους 
που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή του δικαίου για την προστασία των 
καταναλωτών, καθώς και να διευκολύνουν τα ένδικα ή εξώδικα μέσα που επιτρέπουν 
στους καταναλωτές να ασκούν τα δικαιώματά τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο· καλεί τα 
κράτη μέλη, εν προκειμένω, να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της «συλλογικής 
αγωγής», προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ένδικων ή εξώδικων 
μέσων που ασκούνται συλλογικά από τους καταναλωτές που βιώνουν παρεμφερείς 
επιζήμιες καταστάσεις·

Or. en

Τροπολογία: Kurt Lechner και Malcolm Harbour

Τροπολογία 141
Παράγραφος 34 α (νέα)

34a. καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν την ευθύνη για την ολοκλήρωση της 
εσωτερικής αγοράς αγαθών και υπηρεσιών και να απόσχουν από την 
«επιχρύσωση» της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους καταναλωτές, αλλά να 
συμφωνήσουν σε μία συνεκτική στρατηγική για στοχοθετημένη εναρμόνιση της 
κοινοτικής νομοθεσίας για τους καταναλωτές σε συνδυασμό με μια ρήτρα 
εσωτερικής αγοράς η οποία θα ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Or. en
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