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Πρόταση ψηφίσματος

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 5 α (νέα)

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον,

Or. en

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. δέχεται με ικανοποίηση την ανακοίνωση της Επιτροπής για τη στρατηγική της ΕΕ 
σχετικά με την πολιτική καταναλωτών και επίσης εκφράζει εκτίμηση για τις
προσπάθειες της Επιτροπής να ενσωματώσει στην καταναλωτική νοοτροπία ένα
υψηλότερο επίπεδο καταναλωτικής ευαισθητοποίησης, που αποτελεί τη βάση για 
την καλύτερη μεταφορά και εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου·

Or. sk
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Τροπολογία: Marianne Thyssen

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι χρειάζεται οριζόντια προσέγγιση της πολιτικής καταναλωτών και ότι 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών σε όλους τους 
σχετικούς τομείς πολιτικής· επικροτεί επομένως το γεγονός ότι η Επιτροπή τονίζει ότι 
η εσωτερική αγορά πρέπει να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες και τις 
ανησυχίες των πολιτών· τονίζει ότι η προστασία των καταναλωτών και η 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς δεν αποτελούν αντικρουόμενους στόχους,
αλλά αντιθέτως έχουν κοινή πορεία· υπενθυμίζει σχετικώς στην Επιτροπή ότι η 
πολιτική καταναλωτών πρέπει να είναι παρούσα σε όλους τους τομείς πολιτικής ήδη 
από το στάδιο της εκτίμησης των επιπτώσεων·

Or. nl

Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. θεωρεί ότι χρειάζεται οριζόντια προσέγγιση της πολιτικής καταναλωτών και ότι 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα των καταναλωτών σε όλους τους 
σχετικούς τομείς πολιτικής, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι όλοι οι καταναλωτές
της ΕΕ απολαμβάνουν το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας· επικροτεί επομένως το 
γεγονός ότι η Επιτροπή τονίζει ότι η εσωτερική αγορά πρέπει να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στις προσδοκίες και τις ανησυχίες των πολιτών· υπενθυμίζει σχετικώς στην 
Επιτροπή ότι η πολιτική καταναλωτών πρέπει να είναι παρούσα σε όλους τους τομείς 
πολιτικής ήδη από το στάδιο της εκτίμησης των επιπτώσεων και ότι οι οργανώσεις
των καταναλωτών πρέπει να συμμετέχουν σε μεγαλύτερο βαθμό στη χάραξη των
αντίστοιχων πολιτικών·

Or. fr
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι η επανεξέταση του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη συνεπέστερου νομικού πλαισίου όσον 
αφορά τα δικαιώματά τους· υπενθυμίζει ότι προτιμά να υιοθετηθεί μικτή προσέγγιση, 
ήτοι ένα οριζόντιο μέσο με πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της συνοχής της 
ισχύουσας νομοθεσίας και την κάλυψη των κενών με τη συγκέντρωση, σε ένα 
συνεκτικό νομοθετικό κείμενο, των εγκάρσιων θεμάτων που είναι κοινά σε όλες τις 
οδηγίες· θεωρεί ότι ορισμένα θέματα θα πρέπει να συνεχίσουν να εξετάζονται 
χωριστά σε τομεακές οδηγίες· ζητεί μεγάλη προσοχή κατά την εισαγωγή
συστήματος, σύμφωνα με το οποίο οι εθνικές κυβερνήσεις δεν θα έχουν τη 
δυνατότητα να εφαρμόσουν μέτρα καλύτερης προστασίας των καταναλωτών από 
εκείνα που ισχύουν στα άλλα κράτη μέλη ή, όπου αυτό ισχύει, από το παλαιότερα 
ισχύον επίπεδο· εκτιμά ότι οποιαδήποτε εναρμόνιση πρέπει να εξετάζεται ανάλογα 
με την εκάστοτε περίπτωση και, για τις περιπτώσεις που η μετάβαση στη μέγιστη 
εναρμόνιση αποδεικνύεται εγγυημένη, ότι πρέπει να εξακολουθήσουν να 
διατηρούνται ορισμένα προστατευτικά μέτρα·

Or. da

Τροπολογία: Bilyana Ilieva Raeva

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι η επανεξέταση του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη συνεπέστερου νομικού πλαισίου όσον 
αφορά τα δικαιώματά τους· (διαγραφή) θεωρεί ότι ορισμένα θέματα θα πρέπει να 
συνεχίσουν να εξετάζονται χωριστά σε τομεακές οδηγίες· προτρέπει την Επιτροπή να
προβεί σε περαιτέρω ενέργειες για την προστασία των καταναλωτών που θα 
περιλαμβάνουν την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια, ιδίως στον 
ψηφιακό κόσμο, στο πλαίσιο της επανεξέτασης του κεκτημένου χωρίς, ωστόσο, να 
επιβαρυνθεί περισσότερο και άσκοπα ο ιδιωτικός τομέας·

Or. en
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Τροπολογία: Karin Riis-Jørgensen

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι η επανεξέταση του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη συνεπέστερου νομικού πλαισίου όσον 
αφορά τα δικαιώματά τους· υπενθυμίζει ότι προτιμά να υιοθετηθεί μικτή προσέγγιση, 
ήτοι ένα οριζόντιο μέσο με πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της συνοχής της 
ισχύουσας νομοθεσίας και την κάλυψη των κενών με τη συγκέντρωση, σε ένα 
συνεκτικό νομοθετικό κείμενο, των εγκάρσιων θεμάτων που είναι κοινά σε όλες τις 
οδηγίες· θεωρεί ότι ορισμένα θέματα θα πρέπει να συνεχίσουν να εξετάζονται 
χωριστά σε τομεακές οδηγίες· οι από καιρό θεσπισμένες αρχές των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών πρέπει επίσης να εφαρμοσθούν στον ψηφιακό κόσμο, όπου μετά 
βίας υπάρχουν σήμερα· προτρέπει, στο πλαίσιο της επανεξέτασης του κεκτημένου, 
να γίνουν μεγαλύτερα βήματα ώστε να διασφαλισθεί η προστασία των 
καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων, στον 
ψηφιακό κόσμο·

Or. en

Τροπολογία: Ieke van den Burg

Τροπολογία 8
Παράγραφος 3

3. τονίζει ότι η επανεξέταση του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη συνεπέστερου νομικού πλαισίου όσον 
αφορά τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με το
ηλεκτρονικό εμπόριο· υπενθυμίζει ότι προτιμά να υιοθετηθεί μικτή προσέγγιση, ήτοι 
ένα οριζόντιο μέσο που θα περιλαμβάνει ορισμούς και τεχνικές λεπτομέρειες με 
πρωταρχικό στόχο την εξασφάλιση της συνοχής της ισχύουσας νομοθεσίας, την
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, καθώς και την κάλυψη 
των κενών με τη συγκέντρωση, σε ένα συνεκτικό νομοθετικό κείμενο, των εγκάρσιων 
θεμάτων που είναι κοινά σε όλες τις οδηγίες· θεωρεί ότι ορισμένα θέματα θα πρέπει 
να συνεχίσουν να εξετάζονται χωριστά σε τομεακές οδηγίες·

Or. en
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Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 9
Παράγραφος 3 α (νέα)

3a. καθώς η αβεβαιότητα όσον αφορά τις συμβάσεις των καταναλωτών 
συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάπτυξη μιας εσωτερικής αγοράς
στον χώρο της λιανικής, στηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να εισαγάγει 
πρότυπες συμβάσεις, οι οποίες θα έχουν την ίδια ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ·

Or. sk

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 10
Παράγραφος 3 β (νέα)

3β. δίνει έμφαση στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις των
καταναλωτών για τη βελτίωση της καταναλωτικής νοοτροπίας και συνιστά στην
Επιτροπή, κατά τη χάραξη του βασικού νομοθετικού πλαισίου που συνδέεται με
την προστασία των καταναλωτών, να επιτρέψει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
στις μη κυβερνητικές οργανώσεις καταναλωτών, οι οποίες παρακολουθούν
διαρκώς την κατάσταση της προστασίας των καταναλωτών στα κράτη μέλη της
ΕΕ και οι οποίες βρίσκονται στην καταλληλότερη θέση – όσον αφορά τις
πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών – να εντοπίσουν τις δράσεις και τους
στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν στον εν λόγω τομέα·

Or. sk

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 11
Παράγραφος 3 γ (νέα)

3γ. εκτιμά ότι οι ισχυρές, ανεξάρτητες οργανώσεις καταναλωτών αποτελούν τη βάση
μιας αποτελεσματικής πολιτικής καταναλωτών και καλεί, ως εκ τούτου, την
Επιτροπή να στηρίξει αυτού του είδους τις οργανώσεις οικονομικά και να
παροτρύνει τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν οικονομικούς κανόνες σχεδιασμένους
για την παροχή επαρκούς, διαφανούς χρηματοδότησης προς τις οργανώσεις
καταναλωτών με βάση μετρήσιμους ποιοτικούς δείκτες καθώς και με βάση τα
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί ως προς τη βελτίωση της καταναλωτικής 
νοοτροπίας·

Or. sk
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Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 12
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει την πρόταση να οριστούν στην Επιτροπή υπάλληλοι - σύνδεσμοι για 
θέματα καταναλωτών· παροτρύνει όλες τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις να 
δημοσιεύουν ετήσιες εκθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται η 
καταναλωτική πολιτική στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους·

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 13
Παράγραφος 4

4. χαιρετίζει την πρόταση να οριστούν στην Επιτροπή υπάλληλοι - σύνδεσμοι για 
θέματα καταναλωτών· παροτρύνει όλες τις Γενικές Διευθύνσεις να δημοσιεύουν 
ετήσιες εκθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνεται η καταναλωτική πολιτική 
στον τομέα των αρμοδιοτήτων τους· καλεί την Επιτροπή να εκδώσει ανακοίνωση
που θα ορίζει τις θεσμικές και πρακτικές διατάξεις που θα εισαγάγει, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η καλύτερη ενσωμάτωση της πολιτικής καταναλωτών σε όλους 
τους τομείς πολιτικής·

Or. fr

Τροπολογία: Othmar Karas

Τροπολογία 14
Παράγραφος 5

5. πιστεύει ότι η εναρμονισμένη προστασία των καταναλωτών (διαγραφή) που θα ισχύει 
σε ολόκληρη την Ευρώπη θα αποβεί εις όφελος των καταναλωτών καθώς και των 
ανταγωνιστικών παραγωγών και πωλητών· τονίζει ότι αυτό θα αποτελέσει κίνητρο για 
την εκ μέρους των επιχειρήσεων παραγωγή και πώληση πιο βιώσιμων αγαθών, με 
αποτέλεσμα να ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι η αποτελεσματική και 
βελτιωμένη προστασία των καταναλωτών είναι απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί 
η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Or. de
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Τροπολογία: Bilyana Ilieva Raeva

Τροπολογία 15
Παράγραφος 5

5. πιστεύει ότι η προστασία των καταναλωτών και ένα (διαγραφή) σύστημα 
αποζημίωσης (διαγραφή) με αποτελεσματικότητα θα αποβούν εις όφελος των 
καταναλωτών καθώς και των ανταγωνιστικών παραγωγών και πωλητών· τονίζει ότι 
αυτό θα αποτελέσει κίνητρο για την εκ μέρους των επιχειρήσεων παραγωγή και 
πώληση πιο βιώσιμων αγαθών, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξη·
τονίζει ότι η αποτελεσματική και βελτιωμένη προστασία των καταναλωτών είναι 
απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Or. en

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 16
Παράγραφος 5

5. πιστεύει ότι ένα ισχυρό σύστημα προστασίας των καταναλωτών (διαγραφή) που θα 
ισχύει σε ολόκληρη την Ευρώπη θα αποβεί εις όφελος των καταναλωτών καθώς και 
των ανταγωνιστικών παραγωγών και πωλητών· τονίζει ότι αυτό θα αποτελέσει 
κίνητρο για την εκ μέρους των επιχειρήσεων παραγωγή και πώληση πιο βιώσιμων 
αγαθών, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει ότι η 
αποτελεσματική και βελτιωμένη προστασία των καταναλωτών είναι απαραίτητη 
προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 17
Παράγραφος 6

6. ζητεί να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 27 επιμέρους εθνικές 
αγορές της ΕΕ θα μετατραπούν πράγματι στη μεγαλύτερη λιανική αγορά του κόσμου·
θεωρεί ότι γι’ αυτό χρειάζεται να νοιώθουν οι πολίτες εξίσου ασφαλείς αγοράζοντας 
στο διαδίκτυο ή στο μαγαζάκι της γωνίας, και να μπορούν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να βασίζονται στους ίδιους απλούς κανόνες όπου και αν 
βρίσκονται στην εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για τη 
βελτίωση του κλίματος για τις ΜΜΕ, ώστε αυτές να ενθαρρυνθούν να αυξήσουν το
επίπεδο προώθησης προϊόντων και πωλήσεών τους σε ολόκληρη την ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 18
Παράγραφος 6

6. ζητεί να ληφθούν μέτρα ούτως ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι 27 (διαγραφή) εθνικές 
αγορές της ΕΕ θα μετατραπούν πράγματι στη μεγαλύτερη λιανική αγορά του κόσμου·
θεωρεί ότι γι’ αυτό χρειάζεται να νοιώθουν οι πολίτες εξίσου ασφαλείς αγοράζοντας 
στο διαδίκτυο ή στο μαγαζάκι της γωνίας, και να μπορούν οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να βασίζονται στους ίδιους απλούς κανόνες όπου και αν 
βρίσκονται στην εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τρόπους για τη 
βελτίωση της προστασίας των ΜΜΕ, ιδίως μέσω νομοθεσίας εφαρμοστέας στις
μικρές επιχειρήσεις·

Or. fr

Τροπολογία: Stefano Zappalà, Guido Podestà

Τροπολογία 19
Παράγραφος 7

7. τονίζει ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών και οι 
πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης πρέπει να χρησιμεύσουν ως σημείο αναφοράς για 
παγκόσμιες προδιαγραφές ή βέλτιστες πρακτικές και χαιρετίζει το γεγονός ότι η 
Ευρώπη είναι πρωτοπόρος, χρησιμοποιώντας τη δύναμη πειθούς που διαθέτει για να 
βελτιώσει τα δικαιώματα των καταναλωτών παγκοσμίως·

Or. it
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Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 20
Παράγραφος 8

8. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να στηρίζουν έντονα τα 
δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων με τη 
διασφάλιση της ακεραιότητας του σήματος CE και τη βελτίωση της εποπτείας της 
αγοράς, χρησιμοποιώντας το σύστημα ειδοποίησης RAPEX και ανταλλάσσοντας
βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς μεταξύ των κρατών
μελών· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη με σκοπό τη
διασφάλιση ότι η υπάρχουσα νομοθεσία θα εφαρμοσθεί κατάλληλα και θα τεθεί σε
πλήρη ισχύ από τα κράτη μέλη (διαγραφή) και την αξιολόγηση της δυνατότητας να 
αναθεωρηθεί η οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων1

(«οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων»)·

Or. en

Τροπολογία: Bilyana Ilieva Raeva

Τροπολογία 21
Παράγραφος 8

8. παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των 
καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων με τη βελτίωση της 
εποπτείας της αγοράς, την ενίσχυση του σήματος CE και την αξιολόγηση της 
δυνατότητας να αναθεωρηθεί η οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των 
προϊόντων2 («οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων»)· υπενθυμίζει ότι το 
σήμα CE μπορεί πολύ εύκολα να παρερμηνευθεί ως ένδειξη ασφάλειας ή ποιοτικού 
ελέγχου ή/και σήματος προέλευσης·

Or. en

                                               
1 ΕΕ L 11 της 15.01.2002, σελ. 4.
2 ΕΕ L 11 της 15.01.2002, σελ. 4.
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Τροπολογία: Ieke van den Burg

Τροπολογία 22
Παράγραφος 8

8. παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να εξασφαλίζει τα δικαιώματα των
καταναλωτών όσον αφορά την ασφάλεια των προϊόντων με τη βελτίωση της
εποπτείας της αγοράς, την επανεξέταση του σήματος CE για να αποτραπεί η
παρερμηνεία του και την αξιολόγηση της δυνατότητας να αναθεωρηθεί η οδηγία
2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου
2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων1 («οδηγία για τη γενική ασφάλεια των
προϊόντων»)·

Or. en

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 23
Παράγραφος 8 α (νέα)

8a. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα
της ασφάλειας των προϊόντων σε διεθνές επίπεδο, ιδίως με τις αρχές της Κίνας και
των ΗΠΑ· επισημαίνει ότι ο συνεχιζόμενος διάλογος και η ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων είναι προς το συμφέρον όλων των 
πλευρών και είναι βασική για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών·
προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδό της στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε τακτά χρονικά διαστήματα·

Or. en

Τροπολογία: Anna Hedh

Τροπολογία 24
Παράγραφος 8 β (νέα)

8β. καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια σαφέστερη και ισχυρότερη προοπτική
βιωσιμότητας στη στρατηγική περί καταναλωτών και να διερευνήσει με ποιον
τρόπο είναι δυνατό να ενισχυθούν τα κίνητρα και να διευκολυνθούν οι καταναλωτές
και οι παραγωγοί να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη τη βιωσιμότητα·

Or. sv

                                               
1 ΕΕ L 11 της 15.01.2002, σελ. 4.
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Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 25
Παράγραφος 8 γ (νέα)

8γ. καλεί την Επιτροπή να εποπτεύει τις πολιτικές καταναλωτών των κρατών μελών
πιο προσεκτικά με σκοπό να διασφαλισθεί ότι κάθε καταναλωτής είναι σε θέση να
κάνει αγορές οπουδήποτε στην ΕΕ και ότι προστατεύεται στον ίδιο βαθμό σε όλα
τα κράτη μέλη της ΕΕ·

Or. sk

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 26
Παράγραφος 9

9. ζητεί μεγαλύτερη εστίαση στην πραγματική συμπεριφορά των καταναλωτών·
πιστεύει ότι δεν είναι δυνατό να θεωρούμε ότι οι καταναλωτές ενεργούν πάντοτε
λογικά πριν από μια αγορά ούτε ότι γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματά τους σε
περίπτωση προβλήματος· υπενθυμίζει την άρτι εγκριθείσα θέση του προϋπολογισμού
που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πιλοτικό σχέδιο που αφορά, μεταξύ
άλλων, τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τους καταναλωτές και τη διεξαγωγή
ερευνών και συνεντεύξεων καθώς και σύγκρισης των επιτευγμάτων στα κράτη μέλη·
επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία πίνακα αποτελεσμάτων
όσον αφορά την πολιτική καταναλωτών, που θα οδηγήσει σε βελτιωμένη κατανόηση, 
μεταξύ άλλων, της διάρθρωσης των τιμών και της συμπεριφοράς και ικανοποίησης
των καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 27
Παράγραφος 9

9. πιστεύει ότι κατά κανόνα μπορούμε να θεωρούμε ότι οι καταναλωτές ενεργούν 
(διαγραφή) λογικά πριν από μια αγορά, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα παιδιά και τις
ευάλωτες κατηγορίες πολιτών· ζητεί επομένως μεγαλύτερη εστίαση στην πραγματική 
συμπεριφορά των καταναλωτών· υπενθυμίζει την άρτι εγκριθείσα θέση του 
προϋπολογισμού που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πιλοτικό σχέδιο που 
αφορά, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τους καταναλωτές και τη 
διεξαγωγή ερευνών και συνεντεύξεων καθώς και σύγκρισης των επιτευγμάτων στα 
κράτη μέλη· επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία πίνακα 
αποτελεσμάτων όσον αφορά την πολιτική καταναλωτών, που θα οδηγήσει σε 
βελτιωμένη κατανόηση, μεταξύ άλλων, της διάρθρωσης των τιμών και της 
συμπεριφοράς και ικανοποίησης των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 28
Παράγραφος 9

9. πιστεύει ότι τα προβλήματα με τα οποία έρχονται συχνότερα αντιμέτωποι οι
καταναλωτές πρέπει να επιλυθούν· υπενθυμίζει την άρτι εγκριθείσα θέση του
προϋπολογισμού που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πιλοτικό σχέδιο που
αφορά, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τους καταναλωτές και τη
διεξαγωγή ερευνών και συνεντεύξεων καθώς και σύγκρισης των επιτευγμάτων στα
κράτη μέλη· επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία πίνακα
αποτελεσμάτων όσον αφορά την πολιτική καταναλωτών, που θα οδηγήσει σε
βελτιωμένη κατανόηση, μεταξύ άλλων, της διάρθρωσης των τιμών και της
συμπεριφοράς και ικανοποίησης των καταναλωτών·

Or. sk
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Τροπολογία: Stefano Zappalà, Guido Podestà

Τροπολογία 29
Παράγραφος 9

9. πιστεύει ότι δεν είναι δυνατό να θεωρούμε ότι οι καταναλωτές ενεργούν πάντοτε 
λογικά πριν από μια αγορά ούτε ότι ζητούν αποκατάσταση σε περίπτωση 
προβλήματος· ζητεί επομένως μεγαλύτερη εστίαση στην πραγματική συμπεριφορά 
των καταναλωτών· υπενθυμίζει την άρτι εγκριθείσα θέση του προϋπολογισμού που 
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πιλοτικό σχέδιο που αφορά, μεταξύ άλλων, 
τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τους καταναλωτές και τη διεξαγωγή ερευνών και 
συνεντεύξεων καθώς και σύγκρισης των επιτευγμάτων στα κράτη μέλη· επικροτεί τις 
προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία πίνακα αποτελεσμάτων όσον αφορά 
την πολιτική καταναλωτών, που θα οδηγήσει σε βελτιωμένη κατανόηση, μεταξύ 
άλλων, της διάρθρωσης των τιμών και της συμπεριφοράς και ικανοποίησης των 
καταναλωτών· εκτιμά, ωστόσο, ότι το πρότυπο αναφοράς για την ανάλυση της 
συμπεριφοράς και των επιλογών των καταναλωτών πρέπει να είναι εκείνο του 
«λογικού καταναλωτή»·

Or. it

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 30
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. θεωρεί ότι πρέπει να γίνει ειδική εστίαση στον εξοπλισμό των καταναλωτών με τα
προσόντα και τα εργαλεία που χρειάζονται προκειμένου να αυξηθεί η εμπιστοσύνη
τους στο ψηφιακό περιβάλλον·

Or. en

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 31
Παράγραφος 11

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 32
Παράγραφος 11

11. θεωρεί ότι η προστασία των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
των διαδικασιών προγραμματισμού και σχεδιασμού των προϊόντων και υπηρεσιών 
από τις βιομηχανίες, και ότι είναι ζωτική η εξέταση των αλλαγών της αγοράς·
(διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 33
Παράγραφος 12

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 34
Παράγραφος 13

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 35
Παράγραφος 14

14. ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση του διαλόγου μεταξύ των καταναλωτών και 
των επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ· υποστηρίζει ότι ένας καλός διάλογος, που θα 
περιλαμβάνει και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών, μπορεί να περιορίσει τα 
προβλήματα στην εσωτερική αγορά· στηρίζει τις πρωτοβουλίες που έχουν
σχεδιαστεί με σκοπό να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων πλευρών
της πολιτικής καταναλωτών σε διαβουλεύσεις και ανάπτυξη πολιτικής· επικροτεί
τις προσπάθειες που στοχεύουν στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών 
και της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών στα νεότερα κράτη μέλη· τονίζει τη
σημασία της συνεχιζόμενης στήριξης προς τις οργανώσεις καταναλωτών στην ΕΕ, 
ιδίως στα νεότερα κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 36
Παράγραφος 14

14. ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση του διαλόγου (διαγραφή) σε επίπεδο ΕΕ 
στην αλυσίδα παραγωγών-εμπόρων-καταναλωτών· υποστηρίζει ότι ένας καλός 
διάλογος, που θα περιλαμβάνει και την υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών, μπορεί 
να περιορίσει τα προβλήματα στην εσωτερική αγορά·

Or. sk

Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 37
Παράγραφος 14

14. ζητεί να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των καταναλωτών, 
των οργανώσεων καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ· υποστηρίζει
ότι ένας καλός διάλογος, που θα περιλαμβάνει και την υιοθέτηση των βέλτιστων
πρακτικών, μπορεί να περιορίσει τα προβλήματα στην εσωτερική αγορά·

Or. fr
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Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 38
Παράγραφος 15

15. τονίζει ότι η ανάπτυξη μιας καταναλωτικής νοοτροπίας υποβοηθάται από τη 
συστηματική εκπαίδευση των καταναλωτών όσον αφορά τα δικαιώματά τους και 
τη διεκδίκηση αυτών· για τον λόγο αυτόν η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά σε εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των 
καταναλωτών· υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση των καταναλωτών πρέπει να αρχίζει από 
το δημοτικό σχολείο· συνιστά η εκπαίδευση των καταναλωτών να συμπεριληφθεί
στη σχολική ύλη·

Or. sk

Τροπολογία: Ieke van den Burg

Τροπολογία 39
Παράγραφος 15

15. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά σε 
εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των καταναλωτών, που στοχεύουν στα 
σωστά μηνύματα προς τα σωστά τμήματα των καταναλωτών· υποστηρίζει ότι η 
εκπαίδευση των καταναλωτών πρέπει να αρχίζει από το δημοτικό σχολείο· τονίζει ότι 
η εκπαίδευση αυτή πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δια βίου εκπαίδευσης·
θεωρεί, ωστόσο, ότι η εκπαίδευση μόνο δεν αρκεί και ότι πρέπει να συμπληρώνεται 
από αποτελεσματική ρύθμιση και αποζημίωση, καθώς η εκπαίδευση δεν μπορεί 
ποτέ να αντικαταστήσει την αποτελεσματική προστασία και αποζημίωση·

Or. en
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Τροπολογία: Bilyana Ilieva Raeva

Τροπολογία 40
Παράγραφος 15

15. τονίζει ότι η ΕΕ, (διαγραφή) τα κράτη μέλη και όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές θα 
πρέπει να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά σε εκστρατείες ενημέρωσης και εκπαίδευσης 
των καταναλωτών που στοχεύουν στα σωστά μηνύματα προς τα σωστά τμήματα
καταναλωτών· υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση των καταναλωτών πρέπει να αρχίζει 
από το δημοτικό σχολείο· τονίζει ότι η εκπαίδευση αυτή πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της δια βίου εκπαίδευσης·

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 41
Παράγραφος 15

15. τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να επενδύσουν μεγαλύτερα ποσά σε 
εκστρατείες ενημέρωσης (ιδίως όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες, καθώς και στην 
ενημέρωση των εμπόρων και των παρόχων υπηρεσιών προκειμένου να 
διασφαλισθεί ότι έχουν γνώση της κοινοτικής νομοθεσίας) και εκπαίδευσης των 
καταναλωτών· υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση των καταναλωτών πρέπει να αρχίζει από 
το δημοτικό σχολείο· τονίζει ότι η εκπαίδευση αυτή πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της δια βίου εκπαίδευσης·

Or. fr

Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 42
Παράγραφος 15 α (νέα)

15a. δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η εκπαίδευση των καταναλωτών πρέπει να αποτελεί
τμήμα της διά βίου εκπαίδευσης και συνιστά τη χρήση των νέων τεχνολογιών
(ιδίως του διαδικτύου) ως μέσων ενημέρωσης των καταναλωτών·

Or. sk
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Τροπολογία: Ieke van den Burg

Τροπολογία 43
Παράγραφος 15 β (νέα)

15β. εκτιμά ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών, 
τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων, προκειμένου να διασφαλισθεί η
προστασία των καταναλωτών, οι προϋποθέσεις ταυτοποίησης στοιχείων των
πελατών από τους παρόχους υπηρεσιών και η επιλογή κατόπιν σκέψης κατά την
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες· τονίζει
ότι τα χρηματοοικονομικά, τραπεζικά και ασφαλιστικά προϊόντα είναι εξαιρετικά 
σύνθετα και ότι απαιτείται εκπαίδευση των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία: Ieke van den Burg

Τροπολογία 44
Παράγραφος 16

16. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής 
καταναλωτών, στις ειδικές ανάγκες ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και 
τα παιδιά, και ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η δημογραφική εξέλιξη· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 45
Παράγραφος 16

16. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής
καταναλωτών, στις ειδικές ανάγκες ευάλωτων ομάδων και ότι πρέπει να ληφθεί
υπόψη η δημογραφική εξέλιξη· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των
ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρίες και των νέων·

Or. en
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Τροπολογία: Marianne Thyssen

Τροπολογία 46
Παράγραφος 16

16. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση, κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής
καταναλωτών, στις ειδικές ανάγκες ευάλωτων ομάδων και ότι πρέπει να ληφθεί
υπόψη η δημογραφική εξέλιξη· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των
ηλικιωμένων και των ατόμων με προβλήματα όρασης·

Or. nl

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Τροπολογία 47
Παράγραφος 17

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Τροπολογία 48
Παράγραφος 18

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 49
Παράγραφος 18

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Giovanna Corda, Mia De Vits

Τροπολογία 50
Παράγραφος 18

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Lasse Lehtinen

Τροπολογία 51
Παράγραφος 18

18. υποστηρίζει ότι οι υπηρεσίες γενικά πρέπει να απολαμβάνουν επίπεδο ασφάλειας 
εξίσου υψηλό με τα προϊόντα, σύμφωνα με την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των
προϊόντων· παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει περαιτέρω ενδεχόμενες 
σχετικές μελλοντικές πρωτοβουλίες·

Or. en

Τροπολογία: Bilyana Ilieva Raeva

Τροπολογία 52
Παράγραφος 18

18. υποστηρίζει ότι (διαγραφή) τόσο οι ιδιωτικές υπηρεσίες όσο και οι υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος πρέπει να αντιμετωπισθούν από ξεχωριστό μέσο, ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η ασφάλεια και η εμπιστοσύνη στον τομέα των υπηρεσιών και ιδίως στις 
διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 53
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Τροπολογία 54
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 55
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 56
Παράγραφος 19

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 57
Παράγραφος 19

19. πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην αντιμετώπιση των νομικών 
αβεβαιοτήτων όσον αφορά τις υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, σύμφωνα με το νέο
πρωτόκολλο για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας που θα προκύψει από τη Συνθήκη
της Λισαβόνας·

Or. fr
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Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 58
Παράγραφος 20

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Τροπολογία 59
Παράγραφος 20

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 60
Παράγραφος 20

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Marianne Thyssen

Τροπολογία 61
Παράγραφος 20

20. τονίζει την ανάγκη, εκτός από τα επαρκή και αποτελεσματικά μέτρα για την 
προστασία των καταναλωτών, να διασφαλισθεί η καλή επικοινωνία επί του 
ζητήματος, προκειμένου να καταστεί σαφές προς τους καταναλωτές με ποιον 
τρόπο μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους υπό τη νομοθεσία σχετικά με
την εσωτερική αγορά και άλλες νομοθεσίες από τις οποίες ενδέχεται να ωφεληθούν·

Or. nl
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Τροπολογία: Giovanna Corda, Mia De Vits

Τροπολογία 62
Παράγραφος 20

20. τονίζει ότι χρειάζεται επαρκής προστασία των καταναλωτών, μεταξύ άλλων, και όσον 
αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, (διαγραφή) την ενέργεια, τις μεταφορές και τις 
τηλεπικοινωνίες· τονίζει ότι η ελευθέρωση των εν λόγω τομέων πρέπει να έχει πάντα 
ως αποτέλεσμα απτές βελτιώσεις για τους καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία: Lasse Lehtinen

Τροπολογία 63
Παράγραφος 20

20. τονίζει ότι χρειάζεται υψηλή προστασία των καταναλωτών, μεταξύ άλλων, και όσον
αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, (διαγραφή) την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες·
τονίζει ότι η ελευθέρωση των εν λόγω τομέων πρέπει να έχει πάντα ως αποτέλεσμα
απτές βελτιώσεις για τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία: Ieke van den Burg

Τροπολογία 64
Παράγραφος 20

20. τονίζει ότι χρειάζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, μεταξύ άλλων, 
και όσον αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, (διαγραφή) την ενέργεια και τις
τηλεπικοινωνίες· τονίζει ότι η ελευθέρωση των εν λόγω τομέων πρέπει να έχει πάντα
ως αποτέλεσμα απτές βελτιώσεις για τους καταναλωτές·

Or. en
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Τροπολογία: Barbara Weiler

Τροπολογία 65
Παράγραφος 20

20. τονίζει ότι χρειάζεται επαρκής και διαρκής προστασία των καταναλωτών, μεταξύ
άλλων, και όσον αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, (διαγραφή) την ενέργεια και τις
τηλεπικοινωνίες· τονίζει ότι η ελευθέρωση των εν λόγω τομέων πρέπει να έχει πάντα
ως αποτέλεσμα απτές βελτιώσεις για τους καταναλωτές·

Or. de

Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 66
Παράγραφος 20

20. τονίζει ότι χρειάζεται επαρκής προστασία των καταναλωτών, μεταξύ άλλων, και όσον 
αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, την ύδρευση, την ενέργεια και τις 
τηλεπικοινωνίες· τονίζει ότι η ελευθέρωση των εν λόγω τομέων πρέπει να έχει πάντα 
ως αποτέλεσμα απτές βελτιώσεις για τους καταναλωτές όσον αφορά την τιμή, τις
δυνατότητες επιλογών, την ποιότητα, τη δυνατότητα πρόσβασης και την ασφάλεια·

Or. fr

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Τροπολογία 67
Παράγραφος 21

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 68
Παράγραφος 21

21. πιστεύει ότι χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών για ιδιώτες· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει 
πρωτοβουλίες προς βελτίωση των δυνατοτήτων επιλογής των καταναλωτών και της 
κινητικότητας εντός της εσωτερικής αγοράς· (διαγραφή)

Or. en

Τροπολογία: Stefano Zappalà, Guido Podestà

Τροπολογία 69
Παράγραφος 21

21. πιστεύει ότι χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών για ιδιώτες· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει 
πρωτοβουλίες προς βελτίωση των δυνατοτήτων επιλογής των καταναλωτών και της 
κινητικότητας εντός της εσωτερικής αγοράς· (διαγραφή)

Or. it

Τροπολογία: Ieke van den Burg

Τροπολογία 70
Παράγραφος 21

21. πιστεύει ότι χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών για ιδιώτες· επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να δρομολογήσει 
πρωτοβουλίες προς βελτίωση των δυνατοτήτων επιλογής των καταναλωτών και της 
κινητικότητας εντός της εσωτερικής αγοράς· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις 
πιθανές περιπτώσεις κυριαρχίας στην αγορά εκ μέρους χρηματοπιστωτικών θεσμών, 
όπως οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες·

Or. en
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Τροπολογία: Zita Pleštinská

Τροπολογία 71
Παράγραφος 21 α (νέα)

21a. ζητεί καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των οργανώσεων των καταναλωτών και των
επιχειρήσεων προκειμένου να προλαμβάνονται οι καταγγελίες των καταναλωτών
και αντιστοίχως να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους καταγγελίες εξώδικα·

Or. sk

Τροπολογία: Othmar Karas

Τροπολογία 72
Παράγραφος 22

22. χαιρετίζει την εστίαση της στρατηγικής στη βελτίωση της επιβολής και των
αποζημιώσεων· υποστηρίζει ότι η επιβολή και οι αποζημιώσεις αποτελούν
σημαντικούς παράγοντες όσον αφορά τη δημιουργία εμπιστοσύνης των
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά· συστήνει περαιτέρω προσπάθειες επί του
θέματος·

Or. de

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 73
Παράγραφος 22

22. χαιρετίζει την εστίαση της στρατηγικής στη βελτίωση της επιβολής και των
αποζημιώσεων· υποστηρίζει ότι η δημιουργία εμπιστοσύνης των καταναλωτών
αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που θα ολοκληρώσει την εσωτερική αγορά
καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών· συστήνει περαιτέρω προσπάθειες επί του
θέματος·

Or. en
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Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 74
Παράγραφος 23

23. πιστεύει ότι οι διαφορές μεταξύ καταναλωτών και οικονομικών φορέων πρέπει να 
επιλύονται καταρχήν εξώδικα, δεδομένου ότι οι λύσεις που επιτυγχάνονται με μη 
δικαστικά μέσα αποζημίωσης είναι συχνά ταχύτερες και φθηνότερες· αυτή η θεώρηση 
τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή και του 
SOLVIT (Δικτύου επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά) και απαιτεί 
μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους για τη δικτύωσή τους· υπενθυμίζει ότι τα κράτη 
μέλη έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ των προτέρων διαβούλευση με την πλευρά 
που σκοπεύει να ασκήσει αγωγή, προκειμένου η εναγόμενη πλευρά να έχει την 
ευκαιρία να παύσει την αμφισβητούμενη παράβαση·

Or. en

Τροπολογία: Béatrice Patrie

Τροπολογία 75
Παράγραφος 23

23. πιστεύει ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύονται κατά προτίμηση εξώδικα, δεδομένου 
ότι οι λύσεις που επιτυγχάνονται με μη δικαστικά μέσα αποζημίωσης είναι συχνά 
ταχύτερες και φθηνότερες· αυτή η θεώρηση τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή και των συνεργιών με το SOLVIT (Δικτύου 
επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά) και απαιτεί μεγαλύτερους 
οικονομικούς πόρους για τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή·

Or. fr

Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 76
Παράγραφος 23

23. πιστεύει ότι οι διαφορές πρέπει να επιλύονται καταρχήν εξώδικα, δεδομένου ότι οι 
λύσεις που επιτυγχάνονται με μη δικαστικά μέσα αποζημίωσης είναι συχνά ταχύτερες 
και φθηνότερες· αυτή η θεώρηση τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Καταναλωτή και του SOLVIT (Δικτύου επίλυσης προβλημάτων στην 
εσωτερική αγορά) και απαιτεί μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους για τη δικτύωσή 
τους· καλεί την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικούς κανόνες διαιτησίας·

Or. fr
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Τροπολογία: Othmar Karas

Τροπολογία 77
Παράγραφος 24

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Marianne Thyssen

Τροπολογία 78
Παράγραφος 24

διαγράφεται

Or. nl

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 79
Παράγραφος 24

24. επισημαίνει ότι αρκετά κράτη μέλη διαθέτουν Διαμεσολαβητή για τους
Καταναλωτές σε πολλούς τομείς, βοηθώντας τους καταναλωτές να αντιμετωπίσουν
τους οικονομικούς φορείς· πιστεύει ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να εξετάσει αυτήν
την προσέγγιση ανά χώρα·

Or. en

Τροπολογία: Othmar Karas

Τροπολογία 80
Παράγραφος 25

διαγράφεται

Or. de
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Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 81
Παράγραφος 25

25. επισημαίνει ότι σε μερικά κράτη μέλη, αλλά όχι σε όλα, υπάρχουν ήδη στοιχεία ενός
συγκεκριμένου συστήματος αποζημίωσης καταναλωτών, όπως συλλογικές αγωγές, 
ομαδικές αγωγές, αντιπροσωπευτικές αγωγές, αντιπροσωπευτικές υποθέσεις και 
διαδικασίες κατάσχεσης· τονίζει επί του θέματος ότι, ως αποτέλεσμα αυτού, οι 
καταναλωτές μπορεί να βρίσκονται αντιμέτωποι με διαφορετικές νομικές διατάξεις
σε διασυνοριακές υποθέσεις· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, το άρθρο 3 B της
Συνθήκης που υποχρεώνει την ΕΕ να μην υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την
επίτευξη των στόχων της Συνθήκης· θεωρεί, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, ότι τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των εθνικών νομικών συστημάτων πρέπει να 
ληφθούν υπόψη σε κάθε δυνατό βαθμό, προσφέροντας στα κράτη μέλη την
ελευθερία επιλογής μεταξύ των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων που επιφέρουν 
ισοδύναμο αποτέλεσμα·

Or. en

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 82
Παράγραφος 25

25. παρατηρεί ότι σε μερικά κράτη μέλη υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς
την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την προστασία των καταναλωτών, για
παράδειγμα αγωγές-πρότυπα ή αγωγές από ενώσεις καταναλωτών· εκφράζει
αμφιβολίες σχετικά με μορφές συλλογικής εφαρμογής και, προτού ληφθεί
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, προτείνει την επανεξέταση της εμπειρίας 
που έχουν αποκτήσει τα κράτη μέλη μέσω των οργάνων τους στον τομέα αυτόν·

Or. de
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Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 83
Παράγραφος 25

25. παρατηρεί ότι σε μερικά κράτη μέλη, αλλά όχι σε όλα, υπάρχουν μεμονωμένα 
όργανα για την πραγματοποίηση συλλογικών αγωγών και ότι η επίδρασή τους στη 
βιομηχανία και τους καταναλωτές μπορεί να παρατηρηθεί και να συγκριθεί·

Or. de

Τροπολογία: Bilyana Ilieva Raeva

Τροπολογία 84
Παράγραφος 25

25. παρατηρεί ότι σε μερικά κράτη μέλη, αλλά όχι σε όλα, υπάρχει ήδη σύστημα 
συλλογικών αγωγών· επισημαίνει επί του θέματος ότι δεν επιφυλάσσεται σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ η ίδια μεταχείριση στους καταναλωτές· τονίζει ότι δώδεκα κράτη 
μέλη διαθέτουν ήδη εθνικούς μηχανισμούς που επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
παρουσιάζουν τις απαιτήσεις τους συλλογικά στο εσωτερικό της χώρας τους·

Or. en

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 85
Παράγραφος 25

25. παρατηρεί ότι σε μερικά κράτη μέλη, αλλά όχι σε όλα, υπάρχει ήδη σύστημα 
συλλογικών αγωγών· καλεί, επομένως, την Επιτροπή να προβεί σε μελέτη
σκοπιμότητας μιας ευρωπαϊκής συλλογικής αγωγής προτού προβλέψει οιαδήποτε 
δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο· επισημαίνει επί του θέματος ότι δεν επιφυλάσσεται σε 
όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ η ίδια μεταχείριση στους καταναλωτές·

Or. fr
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Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 86
Παράγραφος 25 α (νέα)

25a. υπενθυμίζει ότι η οδηγία 98/27/ΕΚ περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της 
προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών1 στοχεύει ήδη στην προστασία
των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω
οδηγία παρέχει μεταξύ άλλων στις οργανώσεις καταναλωτών το δικαίωμα να
κινήσουν αγωγή παραλείψεως· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στο
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση που θα αναφέρει, για κάθε κράτος μέλος, 
πόσες αγωγές έχουν εκκινηθεί από ενώσεις καταναλωτών και άλλους
εξειδικευμένους φορείς από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εν λόγω οδηγία, 
συμπεριλαμβανομένης μιας εξέτασης των υποθέσεων αυτών ως προς την εφαρμογή 
της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών και μιας εκτίμησης του κατά 
πόσον και για ποιον λόγο η οδηγία αυτή απέφερε ή όχι τις αναμενόμενες βελτιώσεις 
σε σχέση με την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 87
Παράγραφος 25 β (νέα)

25β. εκτιμά ότι, προτού αρχίσουν να γίνονται σκέψεις για νομοθεσία σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, θα πρέπει να  πραγματοποιηθεί λεπτομερής εξέταση των υφιστάμενων
προβλημάτων, εφόσον υπάρχουν, και των προσδοκώμενων οφελών για τους
καταναλωτές· εκτιμά, εν προκειμένω, ότι οι μαζικές διαδικασίες και τα 
διασυνοριακά προβλήματα, για παράδειγμα, πρέπει να αντιμετωπισθούν 
συγκεκριμένα·

Or. en

                                               
1 ΕΕ L 166/51 της 11ης Ιουνίου 1998.
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Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 88
Παράγραφος 25 γ (νέα)

25γ. εκτιμά ότι σε αρκετά κράτη μέλη υπάρχουν συνταγματικοί περιορισμοί που θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά τον σχεδιασμό ενός ευρωπαϊκού μοντέλου
αποζημίωσης των καταναλωτών· εκτιμά επιπλέον ότι το άρθρο 6 του Ευρωπαϊκού
Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να τηρηθεί πλήρως· καλεί την Επιτροπή
να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο θα επιτευχθεί, εν προκειμένω, η απαραίτητη ισορροπία ανάμεσα στα 
δικαιώματα των καταναλωτών, των οργανώσεών τους και των οικονομικών
φορέων·

Or. en

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 89
Παράγραφος 25 δ (νέα)

25δ. υπογραμμίζει τη σημασία των κρατικών αρχών για τη διασφάλιση του σεβασμού
των θεμιτών εμπορικών πρακτικών και την καταπολέμηση των αθέμιτων
εμπορικών πρακτικών· τονίζει ότι πρόστιμα μπορούν να επιβληθούν μόνο από τις
κρατικές αρχές και ότι κάθε πρόστιμο εμπίπτει στον προϋπολογισμό του κράτους
μέλους· εκτιμά ότι η αποζημίωση των καταναλωτών δεν μπορεί να θεωρείται μέσο 
για τη μείωση του ρόλου των κρατικών αρχών ως προς τη διασφάλιση του 
σεβασμού της νομοθεσίας περί καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 90
Παράγραφος 25 ε (νέα)

25ε. εκφράζει, επιπλέον, αμφιβολίες σχετικά με τις νομοθετικές αρμοδιότητες της ΕΕ
στο πεδίο του δικονομικού δικαίου·

Or. de
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Τροπολογία: Othmar Karas

Τροπολογία 91
Παράγραφος 26

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 92
Παράγραφος 26

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία: Jacques Toubon

Τροπολογία 93
Παράγραφος 26

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία: Alexander Lambsdorff

Τροπολογία 94
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια εις βάθος μελέτη σχετικά με τις
αποζημιώσεις των καταναλωτών, με πρωταγωνιστή τον Διαμεσολαβητή για τους 
Καταναλωτές ή άλλη σχετική αρχή· υπογραμμίζει το γεγονός ότι οποιαδήποτε
ευρωπαϊκή αποζημίωση των καταναλωτών πρέπει να διαφέρει από το σύστημα 
συλλογικών αγωγών των ΗΠΑ και ότι οι απαιτήσεις πρέπει να είναι πάντα 
ανάλογες με την πραγματική ζημία·

Or. en



PE400.643v01-00 34/39 AM\706082EL.doc
Μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

Τροπολογία: Marianne Thyssen

Τροπολογία 95
Παράγραφος 26

26. τονίζει ότι η Επιτροπή πρόσφατα ανέθεσε μελέτη για να ερευνηθεί η προστασία
των καταναλωτών στα κράτη μέλη όπου υπάρχουν συστήματα συλλογικών
αποζημιώσεων, και για να επιβεβαιωθεί ο βαθμός στον οποίο οι διαφορές μεταξύ
των νομοθεσιών στα διάφορα κράτη μέλη σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές 
αγωγές αποτελούν εμπόδιο για την εσωτερική αγορά· εκτιμά ότι πρέπει να περιμένει 
τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης προτού προβεί σε οποιαδήποτε επιλογή, τόσο 
όσον αφορά την αρχή της εισαγωγής ευρωπαϊκού συστήματος συλλογικών 
αποζημιώσεων όσο και όσον αφορά τη φύση αυτού·

Or. nl

Τροπολογία: Andreas Schwab

Τροπολογία 96
Παράγραφος 26

26. παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει εάν, βάσει της εμπειρίας των κρατών
μελών, ένα σύστημα συλλογικών αγωγών θα άξιζε τον κόπο· τονίζει ότι ένα πιθανό
ευρωπαϊκό σύστημα πρέπει να διαφέρει από το σύστημα συλλογικών αγωγών των 
ΗΠΑ, ότι οι απαιτήσεις πρέπει να είναι πάντα ανάλογες προς την πραγματική ζημία, 
ότι η αποζημίωση πρέπει πάντα να καταβάλλεται στα θιγόμενα μέρη και ότι η 
νομική ισχύς των αποφάσεων στις σχετικές διαδικασίες πρέπει να εκτείνεται μόνο 
στα μέρη της διαδικασίας· τονίζει ότι οποιαδήποτε συλλογική αποζημίωση δεν 
πρέπει να έχει ως στόχο να δώσει στους καταναλωτές νέα δικαιώματα αλλά να
αποτελεί απλώς νέο μέσο για την επιβολή υφισταμένων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι το 
σύστημα πρέπει να έχει ευρύ πεδίο, εύκολη πρόσβαση και να βασίζεται στη δέουσα 
ισορροπία μεταξύ πληροφοριών και εμπιστευτικότητας, ενώ θα πρέπει να 
διασφαλισθεί ότι οι επιχειρήσεις δεν επιβαρύνονται σε διπλάσιο βαθμό εάν οι
παραβιάσεις του νόμου μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε πρόστιμα που θα 
επιβληθούν μέσω μέτρων που θα ληφθούν από τις αρχές·

Or. de
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Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 97
Παράγραφος 26

26. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια εις βάθος μελέτη σχετικά με τις αποζημιώσεις
των καταναλωτών, με πρωταγωνιστή τον Διαμεσολαβητή για τους Καταναλωτές ή 
άλλη σχετική αρχή των κρατών μελών· τονίζει ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή 
αποζημίωση των καταναλωτών πρέπει να διαφέρει από το σύστημα συλλογικών
αγωγών των ΗΠΑ και ότι οι απαιτήσεις πρέπει να είναι πάντα ανάλογες προς την 
πραγματική ζημία, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει αποζημίωση για 
μεμονωμένη ζημία που υπέστη ο καταναλωτής· τονίζει ότι η συλλογική αποζημίωση 
δεν έχει ως στόχο να δώσει στους καταναλωτές νέα δικαιώματα αλλά αποτελεί απλώς 
νέο μέσο για την επιβολή υφισταμένων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι πρέπει να 
διασφαλισθεί ότι τρίτοι δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να επωφεληθούν άμεσα ή 
έμμεσα από την αποζημίωση των καταναλωτών πέραν του κοινά αποδεκτού ποσού 
των δικαστικών εξόδων·

Or. en

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 98
Παράγραφος 26

26. επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να προβεί σε λεπτομερή μελέτη σχετικά με
τη συλλογική αποζημίωση που θα επικεντρώνεται στις εμπειρίες των κρατών
μελών· ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει, στο πλαίσιο της εν λόγω μελέτης, 
εάν απαιτείται περαιτέρω δράση σε επίπεδο ΕΕ, έχοντας υπόψη ότι ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα πρέπει να διαφέρει από το σύστημα συλλογικών αγωγών των ΗΠΑ και ότι οι 
απαιτήσεις πρέπει να είναι πάντα ανάλογες προς την πραγματική ζημία· υπογραμμίζει 
ότι ένας σωστός και βασισμένος σε στοιχεία διάλογος σχετικά με τη συλλογική 
αποζημίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από αυτήν την άσκηση 
συλλογής πληροφοριών· τονίζει ότι η συλλογική αποζημίωση δεν έχει ως στόχο να 
δώσει στους καταναλωτές νέα δικαιώματα αλλά αποτελεί απλώς νέο μέσο για την 
επιβολή υφισταμένων δικαιωμάτων· (διαγραφή)

Or. en
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Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Heide Rühle

Τροπολογία 99
Παράγραφος 26

26. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει πρωτοβουλίες για ένα σύστημα συλλογικών 
αγωγών, που θα βασίζεται στα αποτελέσματα των μελετών και των ερευνών της 
σχετικά με το εν λόγω ζήτημα·

Or. en

Τροπολογία: Lasse Lehtinen

Τροπολογία 100
Παράγραφος 26

26. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει πρωτοβουλίες για ένα σύστημα συλλογικών
αγωγών λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά νομικά συστήματα των κρατών
μελών, με πρωταγωνιστή τον Διαμεσολαβητή για τους Καταναλωτές ή άλλη σχετική
αρχή· τονίζει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα πρέπει να διαφέρει από το σύστημα
συλλογικών αγωγών των ΗΠΑ και ότι οι απαιτήσεις πρέπει να είναι πάντα ανάλογες
προς την πραγματική ζημία· τονίζει ότι η συλλογική αποζημίωση δεν έχει ως στόχο να
δώσει στους καταναλωτές νέα δικαιώματα αλλά αποτελεί απλώς νέο μέσο για την
επιβολή υφισταμένων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι το σύστημα πρέπει να έχει ευρύ πεδίο, 
εύκολη πρόσβαση και να βασίζεται στη δέουσα ισορροπία μεταξύ πληροφοριών και
εμπιστευτικότητας·

Or. en

Τροπολογία: Béatrice Patrie

Τροπολογία 101
Παράγραφος 26

26. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει πρωτοβουλίες για ένα σύστημα συλλογικών 
αγωγών, με πρωταγωνιστή μια δημόσια αρχή στο πνεύμα του Διαμεσολαβητή, που 
θα είναι υπεύθυνη για τις υποθέσεις των καταναλωτών ή άλλη σχετική αρχή· τονίζει 
ότι το ευρωπαϊκό σύστημα πρέπει να διαφέρει από το σύστημα συλλογικών αγωγών 
των ΗΠΑ και ότι οι απαιτήσεις πρέπει να είναι πάντα ανάλογες προς την πραγματική 
ζημία· τονίζει ότι η συλλογική αποζημίωση δεν έχει ως στόχο να δώσει στους 
καταναλωτές νέα δικαιώματα αλλά αποτελεί απλώς νέο μέσο για την επιβολή 
υφισταμένων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι το σύστημα πρέπει να έχει ευρύ πεδίο, εύκολη 
πρόσβαση και να βασίζεται στη δέουσα ισορροπία μεταξύ πληροφοριών και 
εμπιστευτικότητας·

Or. fr
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Τροπολογία: Ieke van den Burg

Τροπολογία 102
Παράγραφος 26

26. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει πρωτοβουλίες για ένα σύστημα συλλογικών 
αγωγών, με πρωταγωνιστή τον Διαμεσολαβητή για τους Καταναλωτές, οργανώσεις
προάσπισης των συμφερόντων των καταναλωτών ή άλλη σχετική αρχή ή
οργανώσεις· τονίζει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα πρέπει να διαφέρει από το σύστημα 
συλλογικών αγωγών των ΗΠΑ και ότι οι απαιτήσεις πρέπει να είναι πάντα ανάλογες 
προς την πραγματική ζημία· τονίζει ότι η συλλογική αποζημίωση δεν έχει ως στόχο να 
δώσει στους καταναλωτές νέα δικαιώματα αλλά αποτελεί απλώς νέο μέσο για την 
επιβολή υφισταμένων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι το σύστημα πρέπει να έχει ευρύ πεδίο, 
εύκολη πρόσβαση και να βασίζεται στη δέουσα ισορροπία μεταξύ πληροφοριών και 
εμπιστευτικότητας·

Or. en

Τροπολογία: Bernadette Vergnaud

Τροπολογία 103
Παράγραφος 26

26. παροτρύνει την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετική πρόταση για ένα σύστημα 
συλλογικών αγωγών προσαρμοσμένο στα ευρωπαϊκά δεδομένα, με πρωταγωνιστή 
τον Διαμεσολαβητή για τους Καταναλωτές ή άλλη σχετική αρχή· τονίζει ότι το 
ευρωπαϊκό σύστημα πρέπει να διαφέρει από το σύστημα συλλογικών αγωγών των 
ΗΠΑ και ότι οι απαιτήσεις πρέπει να είναι πάντα ανάλογες προς την πραγματική 
ζημία· τονίζει ότι η συλλογική αποζημίωση δεν έχει ως στόχο να δώσει στους 
καταναλωτές νέα δικαιώματα αλλά αποτελεί απλώς νέο μέσο για την επιβολή 
υφισταμένων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι το σύστημα πρέπει να έχει ευρύ πεδίο, εύκολη 
πρόσβαση και να βασίζεται στη δέουσα ισορροπία μεταξύ πληροφοριών και 
εμπιστευτικότητας·

Or. fr
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Τροπολογία: Stefano Zappalà, Guido Podestà

Τροπολογία 104
Παράγραφος 26

26. παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει πρωτοβουλίες για ένα σύστημα συλλογικών 
αγωγών, με πρωταγωνιστή τον Διαμεσολαβητή για τους Καταναλωτές ή άλλη σχετική 
αρχή· τονίζει ότι το ευρωπαϊκό σύστημα πρέπει να διαφέρει από το σύστημα 
συλλογικών αγωγών των ΗΠΑ και ότι οι απαιτήσεις πρέπει να είναι πάντα ανάλογες 
προς την πραγματική ζημία· (διαγραφή)

Or. it

Τροπολογία: Colm Burke, Malcolm Harbour

Τροπολογία 105
Παράγραφος 26 α (νέα)

26a. θεωρεί ότι κάθε αποζημίωση των καταναλωτών πρέπει να είναι εύκολα
προσβάσιμη και να βασίζεται στη δέουσα ισορροπία μεταξύ πληροφοριών και
εμπιστευτικότητας· υπενθυμίζει ότι το δικονομικό δίκαιο και ιδίως τα ζητήματα 
που συνδέονται με τα στοιχεία και τη δημοσιοποίηση αυτών εμπίπτουν στη
δικαιοδοσία των κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 106
Παράγραφος 26 β (νέα)

26β. υπογραμμίζει ότι κάθε πιθανή πρωτοβουλία για ένα σύστημα συλλογικής
αποζημίωσης απαιτεί κατάλληλη προσέγγιση και διασφαλίζει ότι τα διαφορετικά
συμφέροντα όλων των παραγόντων της αγοράς λαμβάνονται προσεκτικά υπόψη·

Or. en
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Τροπολογία: Kurt Lechner

Τροπολογία 107
Παράγραφος 26 γ (νέα)

26γ. εφιστά την προσοχή στις διαδεδομένες διαμάχες σχετικά με τις αποκαλούμενες
αντιπροσωπευτικές αγωγές και εκτιμά ότι εξακολουθούν να απαιτούνται εκτενείς
έρευνες και μελέτες στο συγκεκριμένο θέμα, ότι υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με τη
νομοθετική αρμοδιότητα της ΕΕ και ότι διαδικασίες παρόμοιες με εκείνες που
υπάρχουν στις ΗΠΑ πρέπει να απορριφθούν·

Or. de

Τροπολογία: Béatrice Patrie

Τροπολογία 108
Παράγραφος 26 δ (νέα)

26δ. εκτιμά ότι ο προς διαμόρφωση μηχανισμός πρέπει να βασίζεται σε κάποια από τα
δικαστικά συστήματα συλλογικής αποζημίωσης που υπάρχουν στα κράτη μέλη και
τα οποία έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους· θεωρεί ότι ο μηχανισμός 
θα πρέπει να επιτρέπει σε κάθε ομάδα καταναλωτών που έχει θιγεί με παρόμοιο 
τρόπο να συμπεριλαμβάνεται αυτόματα στη διαδικασία.

Or. fr
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