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Τροπολογία 1
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
15ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με τον 
αντίκτυπο της διαφήμισης στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών 
(2010/2052(INI)) και τη σχετική 
απάντηση της Επιτροπής που εγκρίθηκε 
στις 30 Μαρτίου 2011,

Or. en

Τροπολογία 2
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 
22ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις 
παραπλανητικές διαφημιστικές 
πρακτικές (2013/2122(INI)),

Or. en

Τροπολογία 3
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση 
αποτελεί έναν από τους κινητήρες της 
ανάπτυξης στην Ένωση, και ως εκ τούτου 
οι καταναλωτές διαδραματίζουν ουσιώδη 
ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση 
αποτελεί έναν από τους βασικούς 
κινητήρες της ανάπτυξης στην Ένωση, και 
ως εκ τούτου οι καταναλωτές 
διαδραματίζουν ουσιώδη ρόλο στην 
ευρωπαϊκή οικονομία·

Or. fr

Τροπολογία 4
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία 
των καταναλωτών και των δικαιωμάτων 
τους συνιστά μία από τις θεμελιώδεις 
αξίες της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 5
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της 
αποκαλούμενης ρήτρας της «ενιαίας 
αγοράς», η οδηγία αποσκοπεί να 
εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στο σύνολο 
της Ένωσης, εγγυώμενη ταυτόχρονα στις 
επιχειρήσεις μια σημαντική νομική 
ασφάλεια καθώς και τη μείωση των 
εμποδίων στο διασυνοριακό εμπόριο·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της 
αποκαλούμενης ρήτρας της «ενιαίας 
αγοράς», η οδηγία αποσκοπεί να 
εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στο σύνολο 
της Ένωσης και να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη τους στην ενιαία αγορά, 
εγγυώμενη ταυτόχρονα στις επιχειρήσεις 
μια σημαντική νομική ασφάλεια καθώς και 
τη μείωση των εμποδίων στο διασυνοριακό 
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εμπόριο·

Or. fr

Τροπολογία 6
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι 
παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφορές 
μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά 
την εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ·

Or. fr

Τροπολογία 7
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
την πρώτη έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ, οι 
επιθετικές πρακτικές που αναφέρονται 
από τα κράτη μέλη και τους 
ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο της 
διαβούλευσης διαπιστώνονται κυρίως στο 
πλαίσιο της κατ’ οίκον πώλησης ή άλλων 
πωλήσεων εκτός εμπορικού 
καταστήματος·

Or. en

Τροπολογία 8
Cornelis de Jong



PE521.835v01-00 6/37 AM\1007488EL.doc

EL

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 
απάντησή της στο ψήφισμα του 
Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2010 
σχετικά με τον αντίκτυπο της διαφήμισης 
στη συμπεριφορά των καταναλωτών, η 
Επιτροπή δεν απάντησε σε όλα τα 
αιτήματα που διατυπώνονται στο εν λόγω 
ψήφισμα·

Or. en

Τροπολογία 9
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
επιχειρήσεις, και ιδίως οι μικρότερες 
εξ αυτών, όπως και πολλοί καταναλωτές, 
εξακολουθούν να αγνοούν τα δικαιώματα 
που απολάβουν οι καταναλωτές στην 
Ευρώπη·

Or. fr

Τροπολογία 10
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι 
απαραίτητο να ενισχυθεί ο ρόλος των 
ενώσεων καταναλωτών και να τους δοθεί 
η δυνατότητα ενίσχυσης των ικανοτήτων 



AM\1007488EL.doc 7/37 PE521.835v01-00

EL

τους·

Or. fr

Τροπολογία 11
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα 
του νομοθετικού μηχανισμού που έχει 
τεθεί σε εφαρμογή από την οδηγία, καθώς 
και της σημασία του για να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
εμπόρων έναντι των συναλλαγών στην 
εσωτερική αγορά, ειδικότερα σε ό,τι 
αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, και 
για να εγγυηθεί μια μεγαλύτερη νομική 
ασφάλεια στις επιχειρήσεις·

1. υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα 
του νομοθετικού μηχανισμού που έχει 
τεθεί σε εφαρμογή από την οδηγία, καθώς 
και τη σημασία του για να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
εμπόρων έναντι των συναλλαγών στην 
εσωτερική αγορά, ειδικότερα σε ό,τι 
αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, και 
για να εγγυηθεί μια μεγαλύτερη νομική 
ασφάλεια στις επιχειρήσεις, καθώς και το 
γεγονός ότι η οδηγία έχει συμβάλει στην 
ενίσχυση της προστασίας των 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 12
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα 
του νομοθετικού μηχανισμού που έχει 
τεθεί σε εφαρμογή από την οδηγία, καθώς 
και της σημασία του για να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
εμπόρων έναντι των συναλλαγών στην 
εσωτερική αγορά, ειδικότερα σε ό,τι 
αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, και 
για να εγγυηθεί μια μεγαλύτερη νομική 

1. υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα 
του νομοθετικού μηχανισμού που έχει 
τεθεί σε εφαρμογή από την οδηγία, καθώς 
και τη σημασία του για να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
εμπόρων έναντι των συναλλαγών στην 
εσωτερική αγορά, ειδικότερα σε ό,τι 
αφορά τις διασυνοριακές συναλλαγές, και 
για να εγγυηθεί μια μεγαλύτερη νομική 
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ασφάλεια στις επιχειρήσεις· ασφάλεια στις επιχειρήσεις· υπενθυμίζει 
ότι η ανομοιόμορφη εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα τον περιορισμό του πεδίου 
εφαρμογής της·

Or. fr

Τροπολογία 13
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
παρά την ύπαρξη διατάξεων στην οδηγία 
2006/114/ΕΚ που αποσκοπούν να 
καταπολεμήσουν τις παραπλανητικές 
πρακτικές σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση 
στον τομέα των σχέσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων, ορισμένες από τις εν λόγω 
πρακτικές, όπως κυρίως «απάτες με 
παραπλανητικούς καταλόγους», 
εξακολουθούν να υφίστανται· λαμβάνει 
γνώση της πρόθεσης της Επιτροπής να 
προτείνει προσεχώς μια τροποποίηση της 
οδηγίας 2006/114/ΕΚ, που θα αφιερώνεται 
στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, ώστε να 
καταπολεμήσει καλύτερα αυτές τις 
πρακτικές· δεν θεωρεί πρόσφορο το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2005/29/ΕΚ, 
σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών να 
επεκταθεί άμεσα στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
παρά την ύπαρξη διατάξεων στην οδηγία 
2006/114/ΕΚ που αποσκοπούν να 
καταπολεμήσουν τις παραπλανητικές 
πρακτικές σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση 
στον τομέα των σχέσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων, ορισμένες από τις εν λόγω 
πρακτικές, όπως κυρίως «απάτες με 
παραπλανητικούς καταλόγους», 
εξακολουθούν να υφίστανται· λαμβάνει 
γνώση της πρόθεσης της Επιτροπής να 
προτείνει προσεχώς μια τροποποίηση της 
οδηγίας 2006/114/ΕΚ, που θα αφιερώνεται 
στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, ώστε να 
καταπολεμήσει καλύτερα αυτές τις 
πρακτικές· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα 
μπορούσε, σε αυτό το πλαίσιο, να 
εξετάσει τα οφέλη μιας στοχευμένης 
μαύρης λίστας εμπορικών πρακτικών 
που, υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, 
πρέπει να θεωρούνται αθέμιτες στον 
τομέα των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων 
βάσει της οδηγίας 2006/114/ΕΚ, 
παρόμοιας με εκείνη που έχει ήδη 
καταρτιστεί για την οδηγία 2005/29/ΕΚ· 
δεν θεωρεί, ωστόσο, πρόσφορο το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2005/29/ΕΚ, 
σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών να 
επεκταθεί άμεσα στις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
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επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 14
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
παρά την ύπαρξη διατάξεων στην οδηγία 
2006/114/ΕΚ που αποσκοπούν να 
καταπολεμήσουν τις παραπλανητικές 
πρακτικές σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση 
στον τομέα των σχέσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων, ορισμένες από τις εν λόγω 
πρακτικές, όπως κυρίως «απάτες με 
παραπλανητικούς καταλόγους», 
εξακολουθούν να υφίστανται· λαμβάνει 
γνώση της πρόθεσης της Επιτροπής να 
προτείνει προσεχώς μια τροποποίηση της 
οδηγίας 2006/114/ΕΚ, που θα αφιερώνεται 
στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, ώστε να 
καταπολεμήσει καλύτερα αυτές τις 
πρακτικές· δεν θεωρεί πρόσφορο το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2005/29/ΕΚ, 
σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών να 
επεκταθεί άμεσα στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων·

2. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
παρά την ύπαρξη διατάξεων στην οδηγία 
2006/114/ΕΚ που αποσκοπούν να 
καταπολεμήσουν τις παραπλανητικές 
πρακτικές σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση 
στον τομέα των σχέσεων μεταξύ 
επιχειρήσεων, ορισμένες από τις εν λόγω 
πρακτικές, όπως κυρίως «απάτες με 
παραπλανητικούς καταλόγους», 
εξακολουθούν να υφίστανται· λαμβάνει 
γνώση της πρόθεσης της Επιτροπής να 
προτείνει προσεχώς μια τροποποίηση της 
οδηγίας 2006/114/ΕΚ, που θα αφιερώνεται 
στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, ώστε να 
καταπολεμήσει καλύτερα αυτές τις 
πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 15
Philippe Juvin, Preslav Borissov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
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μέλη να διασφαλίσουν την ορθή 
εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ιδίως 
όσον αφορά την παραπλανητική 
«κεκαλυμμένη» διαφήμιση στο διαδίκτυο 
υπό τη μορφή σχολίων που αναρτώνται 
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φόρα ή 
ιστολόγια, τα οποία μοιάζουν να 
προέρχονται από τους ίδιους τους 
καταναλωτές ενώ στην πραγματικότητα 
πρόκειται για μηνύματα εμπορικού ή 
διαφημιστικού χαρακτήρα που 
δημιουργούνται ή χρηματοδοτούνται 
άμεσα ή έμμεσα από οικονομικούς 
φορείς· εμμένει στις επιβλαβείς 
επιπτώσεις των εν λόγω πρακτικών στην 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και 
στους κανόνες ανταγωνισμού· καλεί τα 
κράτη μέλη να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα για την αποτροπή της περαιτέρω 
διάδοσης τέτοιου είδους πρακτικών, 
μεταξύ άλλων μέσω της διοργάνωσης 
ενημερωτικών εκστρατειών που θα 
αποσκοπούν στην προειδοποίηση των 
καταναλωτών για τις εν λόγω μορφές 
«κεκαλυμμένης» διαφήμισης ή της 
ενθάρρυνσης της δημιουργίας φόρουμ 
ειδικά καταρτισμένων 
παρατηρητών/διαμεσολαβητών οι οποίοι 
θα εφιστούν την προσοχή στους 
κινδύνους που απορρέουν από την 
«κεκαλυμμένη» διαφήμιση·

Or. en

Τροπολογία 16
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. θεωρεί ότι οι παρεκκλίσεις που 
προβλέπονται για τους τομείς της 
ακίνητης περιουσίας και των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι 



AM\1007488EL.doc 11/37 PE521.835v01-00

EL

δικαιολογημένες και ότι κρίνεται σκόπιμη 
η διατήρησή τους·

Or. fr

Τροπολογία 17
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. ζητεί από την Επιτροπή να 
διασαφηνίσει τη σύνδεση των 
οδηγιών 2005/29/ΕΚ και 2006/114/ΕΚ με 
σκοπό την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας από δόλιες και αθέμιτες 
πρακτικές σε όλους τους οικονομικούς 
φορείς της Ένωσης, και ιδίως στους 
καταναλωτές και τις ΜΜΕ, και την 
ενίσχυση, με τον τρόπο αυτόν, της 
εμπιστοσύνης στους κόλπους της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. fr

Τροπολογία 18
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί ότι μια επέκταση της «μαύρης» 
λίστας του παραρτήματος Ι δεν 
εμφανίζεται ως πρόσφορη σε αυτό το 
στάδιο· καλεί όμως την Επιτροπή να 
εκπονήσει κατάλογο πρακτικών που 
έχουν αναγνωρισθεί ως αθέμιτες από τις 
εθνικές αρχές σύμφωνα με τις γενικές 
αρχές της οδηγίας ώστε να αξιολογήσει 
κατά πόσον θα είναι σκόπιμη μια 
παρόμοια επέκταση στο μέλλον·

3. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη 
σύσταση του Κοινοβουλίου για μερική 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές, ενσωματώνοντας 
τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) 
στο παράρτημα Ι (μαύρη λίστα) και να 
εξετάσει παράλληλα το ενδεχόμενο 
αναθεώρησης της οδηγίας 2006/114/ΕΚ 
ώστε να αξιολογήσει κατά πόσον αυτό θα
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μπορούσε να οδηγήσει σε μια πιο 
συνεκτική προσέγγιση, δεδομένου ότι θα 
επεκτείνει την έννοια της αθέμιτης 
εμπορικής πρακτικής, παράλληλα με τη 
μαύρη λίστα, στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων (Β2Β)·

Or. en

Τροπολογία 19
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. θεωρεί ότι στο παρόν στάδιο δεν 
κρίνεται σκόπιμη η άρση του περιορισμού 
σχετικά με τον χαρακτήρα πλήρους 
εναρμόνισης της ΟΑΕΠ όσον αφορά τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ή την 
ακίνητη περιουσία·

Or. en

Τροπολογία 20
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. υπογραμμίζει ότι η αρχή της μέγιστης 
εναρμόνισης που ορίζει η οδηγία σχετικά 
με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
συνεπάγεται ότι η εθνική νομοθεσία δεν 
μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες 
διατάξεις από εκείνες που προβλέπονται 
στην εν λόγω οδηγία· τονίζει ότι, 
σύμφωνα με την ερμηνεία του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η εν λόγω 
αρχή είναι ασυμβίβαστη με τις εθνικές 
νομοθεσίες που προβλέπουν γενική 
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απαγόρευση ορισμένων πρακτικών 
εμπορικής προώθησης (όπως οι 
λαχειφόροι αγορές που διοργανώνονται 
για λόγους προώθησης ή οι πωλήσεις με 
προσφορά δώρων) χωρίς να λαμβάνονται 
υπόψη οι ειδικές περιστάσεις της 
εκάστοτε περίπτωσης· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο 
υποβολής μιας νομοθετικής πρότασης 
ειδικά για τις πρακτικές εμπορικής 
προώθησης προκειμένου να εξασφαλιστεί 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών και να αποτραπεί το 
ενδεχόμενο να υπάρξει περαιτέρω 
νομολογία η οποία δεν θα επιτρέπει στα 
κράτη μέλη να διατηρούν περισσότερο 
προστατευτικές διατάξεις εν προκειμένω·

Or. en

Τροπολογία 21
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. σημειώνει ότι σε ορισμένες μορφές 
συναλλαγών μεταξύ καταναλωτών και 
επιχειρήσεων οι καταναλωτές μπορεί να 
πέσουν θύματα αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών, όπως κατά την πώληση ενός 
προϊόντος σε έναν έμπορο· καλεί την 
Επιτροπή να διερευνήσει τέτοιου είδους 
προβλήματα και, εφόσον κριθεί σκόπιμο, 
να εξετάσει στοχευμένα και πρακτικά 
μέσα επανόρθωσης, τα οποία θα 
μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, μια περισσότερο ευέλικτη 
ερμηνεία των διατάξεων της οδηγίας 
2005/29/ΕΚ σχετικά με τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές και θα μπορούσαν 
να διευκρινιστούν στο έγγραφο 
προσανατολισμού της Επιτροπής για την 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας·
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Or. en

Τροπολογία 22
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι από τις 12 Ιουνίου 2013 
τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να 
διατηρούν τις διατάξεις που ίσχυαν έως 
τότε βάσει των προσωρινών 
παρεκκλίσεων· καλεί ως εκ τούτου τα 
κράτη μέλη να συμμορφωθούν με το 
κείμενο της οδηγίας όσο το δυνατόν 
ταχύτερα·

4. υπενθυμίζει ότι από τις 12 Ιουνίου 2013 
τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να 
διατηρούν τις διατάξεις που ίσχυαν έως 
τότε βάσει των προσωρινών 
παρεκκλίσεων· καλεί ως εκ τούτου τα 
κράτη μέλη να συμμορφωθούν με το 
κείμενο της οδηγίας όσο το δυνατόν 
ταχύτερα· καλεί παράλληλα την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει 
ταχέως τον αντίκτυπο της κατάργησης 
των εν λόγω διατάξεων στην προστασία 
των καταναλωτών στα διάφορα κράτη 
μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 23
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι από τις 12 Ιουνίου 2013 
τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να 
διατηρούν τις διατάξεις που ίσχυαν έως 
τότε βάσει των προσωρινών 
παρεκκλίσεων· καλεί ως εκ τούτου τα 
κράτη μέλη να συμμορφωθούν με το 
κείμενο της οδηγίας όσο το δυνατόν 
ταχύτερα·

4. υπενθυμίζει ότι από τις 12 Ιουνίου 2013 
τα κράτη μέλη δεν μπορούν πλέον να 
διατηρούν τις διατάξεις που ίσχυαν έως 
τότε βάσει των προσωρινών 
παρεκκλίσεων· καλεί ως εκ τούτου την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε 
αξιολόγηση όλων των εθνικών 
απαγορεύσεων σχετικά με τις αθέμιτες 
πρακτικές που δεν περιλαμβάνονται στο 
παράρτημα Ι της οδηγίας και εξαιρούνται 
από την υποχρέωση για μέγιστη 
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εναρμόνιση·

Or. en

Τροπολογία 24
Preslav Borissov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1) θεωρεί ότι οι τομείς των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της 
ακίνητης περιουσίας εξακολουθούν να 
έχουν καίρια σημασία λόγω της 
πολυπλοκότητάς τους και των εγγενών 
σοβαρών κινδύνων που συνεπάγονται και 
ότι δεν ενδείκνυται η άρση της 
παρέκκλισης που προβλέπεται για τους εν 
λόγω τομείς στο άρθρο 3 παράγραφος 9 
της εν λόγω οδηγίας·

Or. en

Τροπολογία 25
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
κατά την εξέταση του ενδεχομένου 
αναθεώρησης της οδηγίας και επέκτασης 
του παραρτήματος Ι, να χρησιμοποιήσει 
επίσης τη βάση δεδομένων για τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 
εντοπίζοντας πρακτικές που θεωρούνται 
αθέμιτες από εθνικές αρχές ή αρμόδια 
δικαστήρια κατ’ εφαρμογή των γενικών 
διατάξεων της οδηγίας·

Or. en
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Τροπολογία 26
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επαναβεβαιώνει τη σημασία και την 
επιτακτική ανάγκη πλήρους και ορθής 
εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη μέλη·

5. επαναβεβαιώνει τη σημασία και την 
επιτακτική ανάγκη πλήρους και ορθής 
εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη μέλη· 
καλεί τα κράτη μέλη να στηρίξουν την 
εφαρμογή της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, 
και ιδίως εξασφαλίζοντας επαρκείς 
πόρους·

Or. en

Τροπολογία 27
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. επαναβεβαιώνει τη σημασία και την 
επιτακτική ανάγκη πλήρους και ορθής 
εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη μέλη·

5. επαναβεβαιώνει τη σημασία και την 
επιτακτική ανάγκη πλήρους, ομοιόμορφης 
και ορθής εφαρμογής της οδηγίας από τα 
κράτη μέλη· υπογραμμίζει τον 
καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει ως 
προς την επίτευξη του παραπάνω στόχου 
η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για 
την εφαρμογή της οδηγίας·

Or. fr

Τροπολογία 28
Andreas Schwab
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει 
να παρακολουθεί με προσοχή την 
εφαρμογή της οδηγίας και, ενδεχομένως, 
να προσφύγει στη δικαιοσύνη εναντίον των 
κρατών μελών τα οποία παραβιάζουν, δεν 
θέτουν σε εφαρμογή ή δεν εφαρμόζουν 
σωστά την οδηγία, σύμφωνα με τη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6. διαπιστώνει ότι μετά το πέρας της 
προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο το 2007, έχουν υπάρξει 
πολλές περιπτώσεις κατά τις οποίες τα 
κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει ορθώς 
στο εθνικό τους δίκαιο ή δεν εφαρμόζουν 
σωστά βασικές διατάξεις, ιδίως σε σχέση 
με τη μαύρη λίστα των απαγορευμένων, 
παραπλανητικών και επιθετικών 
πρακτικών· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί 
με προσοχή την εφαρμογή της οδηγίας και, 
ενδεχομένως, να προσφύγει στη 
δικαιοσύνη εναντίον των κρατών μελών τα 
οποία παραβιάζουν, δεν θέτουν σε 
εφαρμογή ή δεν εφαρμόζουν σωστά την 
οδηγία, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. de

Τροπολογία 29
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υποστηρίζει την πρόθεση της 
Επιτροπής να καταρτίσει έναν κατάλογο 
δεικτών με σκοπό την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του μηχανισμού 
εφαρμογής της οδηγίας από τα κράτη 
μέλη·

Or. fr

Τροπολογία 30
Olga Sehnalová
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναβεβαιώνει τη σημασία της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών αρχών στις οποίες έχει ανατεθεί η 
εφαρμογή της οδηγίας· ενθαρρύνει σχετικά 
την Επιτροπή να προχωρήσει σε μια εις 
βάθος εξέταση του πεδίου εφαρμογής, της 
αποτελεσματικότητας και των μηχανισμών 
λειτουργίας του κανονισμού σχετικά με τη 
συνεργασία στον τομέα της προστασίας 
των καταναλωτών (κανονισμός CPC), 
όπως έχει δεσμευθεί να το πράξει μέχρι το 
τέλος του 2014·

7. επαναβεβαιώνει τη σημασία της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών αρχών στις οποίες έχει ανατεθεί η 
εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και της 
συνεργασίας με τις εθνικές ενώσεις 
καταναλωτών· ενθαρρύνει σχετικά την 
Επιτροπή να προχωρήσει σε μια εις βάθος 
εξέταση του πεδίου εφαρμογής, της 
αποτελεσματικότητας και των μηχανισμών 
λειτουργίας του κανονισμού σχετικά με τη 
συνεργασία στον τομέα της προστασίας 
των καταναλωτών (κανονισμός CPC) και 
να αναπτύξει δομημένο και συντονισμένο 
διάλογο μεταξύ των δημόσιων αρχών 
επιβολής του νόμου και των ενώσεων 
καταναλωτών με στόχο την αντιμετώπιση 
παραβιάσεων που διαπράττονται σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο από εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη, όπως έχει δεσμευθεί να 
το πράξει μέχρι το τέλος του 2014·

Or. en

Τροπολογία 31
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. επαναβεβαιώνει τη σημασία της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 
εθνικών αρχών στις οποίες έχει ανατεθεί η 
εφαρμογή της οδηγίας· ενθαρρύνει σχετικά 
την Επιτροπή να προχωρήσει σε μια εις 
βάθος εξέταση του πεδίου εφαρμογής, της 
αποτελεσματικότητας και των μηχανισμών 
λειτουργίας του κανονισμού σχετικά με τη 
συνεργασία στον τομέα της προστασίας 

7. επαναβεβαιώνει τη σημασία της 
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των
εθνικών αρχών στις οποίες έχει ανατεθεί η 
εφαρμογή της οδηγίας· ενθαρρύνει σχετικά 
την Επιτροπή να προχωρήσει σε μια εις 
βάθος εξέταση του πεδίου εφαρμογής, της 
αποτελεσματικότητας και των μηχανισμών 
λειτουργίας του κανονισμού σχετικά με τη 
συνεργασία στον τομέα της προστασίας 



AM\1007488EL.doc 19/37 PE521.835v01-00

EL

των καταναλωτών (κανονισμός CPC), 
όπως έχει δεσμευθεί να το πράξει μέχρι το 
τέλος του 2014·

των καταναλωτών (κανονισμός CPC), 
όπως έχει δεσμευθεί να το πράξει μέχρι το 
τέλος του 2014· επικροτεί, εν προκειμένω, 
την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής 
να ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση 
σχετικά με την αναθεώρηση του εν λόγω 
κανονισμού·

Or. fr

Τροπολογία 32
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. θεωρεί ότι η έννοια της 
διασυνοριακής παραβίασης θα πρέπει να 
προσαρμοστεί ώστε να λαμβάνει 
πανευρωπαϊκή διάσταση στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες μία ή 
περισσότερες ξένες εταιρείες που είναι 
εγκατεστημένες σε διάφορα κράτη μέλη 
παραβιάζουν τα δικαιώματα των 
καταναλωτών κατά τρόπο που να 
παραπέμπει σε εγχώρια παραβίαση· 

Or. en

Τροπολογία 33
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7β. επικροτεί την έναρξη δημόσιας 
διαβούλευσης για την αναθεώρηση του 
κανονισμού για τη συνεργασία όσον 
αφορά την προστασία των καταναλωτών 
(CPC) και το γεγονός ότι το περιεχόμενο 
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της διαβούλευσης είναι διαθέσιμο σε όλες 
τις γλώσσες της ΕΕ· καλεί τους 
ενδιαφερόμενους φορείς και όλους όσοι 
έχουν συμφέρον στην εφαρμογή των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών σε 
διασυνοριακό επίπεδο εντός της ενιαίας 
αγοράς να συμμετάσχουν στην εν λόγω 
διαβούλευση·

Or. en

Τροπολογία 34
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. επιμένει στη χρησιμότητα των 
επιχειρήσεων «σκούπα» που διεξάγονται 
στο πλαίσιο του κανονισμού για τη 
συνεργασία στον τομέα της προστασίας 
των καταναλωτών (κανονισμός CPC) και 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να 
ενισχύσει τις εν λόγω επιχειρήσεις· καλεί 
την Επιτροπή να συνοψίσει τα δεδομένα τα 
οποία έχει συλλέξει καθώς και των 
δράσεων που έχουν αναληφθεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε συνέχεια 
των εν λόγω επιχειρήσεων και να 
δημοσιοποιήσει την ανάλυσή της·

8. επιμένει στη χρησιμότητα των 
επιχειρήσεων «σκούπα» που διεξάγονται 
στο πλαίσιο του κανονισμού για τη 
συνεργασία στον τομέα της προστασίας 
των καταναλωτών (κανονισμός CPC) και 
καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει και να 
ενισχύσει τις εν λόγω επιχειρήσεις και να 
διευρύνει το πεδίο εφαρμογής τους· καλεί 
την Επιτροπή να συνοψίσει τα δεδομένα τα 
οποία έχει συλλέξει καθώς και τις δράσεις 
που έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη σε συνέχεια των εν 
λόγω επιχειρήσεων και να δημοσιοποιήσει 
την ανάλυσή της λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη την ανάγκη διασφάλισης του 
απορρήτου ορισμένων ευαίσθητων 
πληροφοριών που χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών σε 
εθνικό επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με τα πορίσματά της 
και να προτείνει, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, πρόσθετα μέτρα για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς·

Or. en
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Τροπολογία 35
Preslav Borissov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
παρά το σημερινό ευρωπαϊκό νομοθετικό 
πλαίσιο στον τομέα των τιμών στις 
αεροπορικές μεταφορές και την επιχείρηση 
«σκούπα» που διεξήχθη το 2007 στο 
πλαίσιο του κανονισμού CPC που 
αποσκοπούσε τις ιστοσελίδες που 
πωλούσαν αεροπορικά εισιτήρια, οι 
καταναλωτές εξακολουθούν να είναι 
θύματα πολλών παραπλανητικών 
πρακτικών στον εν λόγω τομέα·

9. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι 
παρά το σημερινό ευρωπαϊκό νομοθετικό 
πλαίσιο στον τομέα των τιμών στις 
αεροπορικές μεταφορές και την επιχείρηση 
«σκούπα» που διεξήχθη το 2007 στο 
πλαίσιο του κανονισμού CPC που 
αποσκοπούσε τις ιστοσελίδες που 
πωλούσαν αεροπορικά εισιτήρια, οι 
καταναλωτές εξακολουθούν να είναι 
θύματα πολλών παραπλανητικών 
πρακτικών στον εν λόγω τομέα, μεταξύ 
άλλων της πρακτική του να μην 
αναφέρονται αναπόφευκτα κόστη, όπως 
χρεώσεις πιστωτικών και χρεωστικών 
καρτών, κατά την ηλεκτρονική κράτηση·

Or. en

Τροπολογία 36
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι κυρώσεις οι οποίες έχουν 
επιβληθεί λόγω μη συμμόρφωσης της 
οδηγίας δεν θα πρέπει ποτέ να είναι 
μικρότερες από το κέρδος το οποίο 
προέκυψε εξαιτίας μιας πρακτικής η οποία 
έχει χαρακτηρισθεί αθέμιτη ή 
παραπλανητική· υπενθυμίζει στα κράτη 
μέλη ότι η οδηγία προβλέπει ότι οι 
κυρώσεις θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές· ζητεί από την Επιτροπή να 

10. θεωρεί ότι οι κυρώσεις οι οποίες έχουν 
επιβληθεί λόγω μη συμμόρφωσης της 
οδηγίας δεν θα πρέπει ποτέ να είναι 
μικρότερες από το κέρδος το οποίο 
προέκυψε εξαιτίας μιας πρακτικής η οποία 
έχει χαρακτηρισθεί αθέμιτη ή 
παραπλανητική· υπενθυμίζει στα κράτη 
μέλη ότι η οδηγία προβλέπει ότι οι 
κυρώσεις θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές· ζητεί από την Επιτροπή να 
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συγκεντρώσει και να λύσει τα δεδομένα 
σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται 
από τα κράτη μέλη·

συγκεντρώσει και να αναλύσει τα 
δεδομένα σχετικά με τις κυρώσεις και τα 
συστήματα επιβολής που εφαρμόζονται 
από τα κράτη μέλη, και ιδίως όσον αφορά 
την πολυπλοκότητα και τη διάρκεια των 
διαδικασιών επιβολής· ζητεί από την 
Επιτροπή να παράσχει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τα αποτελέσματα της εν 
λόγω ανάλυσης·

Or. en

Τροπολογία 37
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. θεωρεί ότι οι κυρώσεις οι οποίες έχουν 
επιβληθεί λόγω μη συμμόρφωσης της 
οδηγίας δεν θα πρέπει ποτέ να είναι 
μικρότερες από το κέρδος το οποίο 
προέκυψε εξαιτίας μιας πρακτικής η οποία 
έχει χαρακτηρισθεί αθέμιτη ή 
παραπλανητική· υπενθυμίζει στα κράτη 
μέλη ότι η οδηγία προβλέπει ότι οι 
κυρώσεις θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές· ζητεί από την Επιτροπή να 
συγκεντρώσει και να λύσει τα δεδομένα 
σχετικά με τις κυρώσεις που εφαρμόζονται 
από τα κράτη μέλη·

10. θεωρεί ότι οι κυρώσεις οι οποίες έχουν 
επιβληθεί λόγω μη συμμόρφωσης της 
οδηγίας δεν θα πρέπει ποτέ να είναι 
μικρότερες από το κέρδος το οποίο 
προέκυψε εξαιτίας μιας πρακτικής η οποία 
έχει χαρακτηρισθεί αθέμιτη ή 
παραπλανητική· υπενθυμίζει στα κράτη 
μέλη ότι η οδηγία προβλέπει ότι οι 
κυρώσεις θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές· ζητεί από την Επιτροπή να 
συγκεντρώσει και να αναλύσει τα 
δεδομένα σχετικά με τις κυρώσεις που 
εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη και να 
δημοσιεύσει έκθεση συνοδευόμενη από 
συστάσεις·

Or. fr

Τροπολογία 38
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. επικροτεί τις προσπάθειες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παράσχει 
βοήθεια στα κράτη μέλη για τη μεταφορά 
και την εφαρμογή της οδηγίας·

Or. fr

Τροπολογία 39
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. λαμβάνει γνώση με ικανοποίηση της 
υλοποίησης εκ μέρους της Επιτροπής της 
βάσης δεδομένων για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτή δεν είναι 
διαθέσιμη παρά μόνο στην αγγλική 
γλώσσα· ζητεί από την Επιτροπή να 
αυξήσει σταδιακά τον αριθμό των 
γλωσσών στις οποίες είναι διαθέσιμη η 
βάση δεδομένων και να προωθήσει την 
προβολή της, ιδιαίτερα στους 
οικονομικούς φορείς·

11. λαμβάνει γνώση με ικανοποίηση της 
υλοποίησης εκ μέρους της Επιτροπής της 
βάσης δεδομένων για τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές· εκφράζει τη λύπη 
του για το γεγονός ότι αυτή δεν είναι 
διαθέσιμη παρά μόνο στην αγγλική 
γλώσσα· ζητεί από την Επιτροπή να 
αυξήσει σταδιακά τον αριθμό των 
γλωσσών στις οποίες είναι διαθέσιμη η 
βάση δεδομένων και να προωθήσει την 
προβολή της, ιδιαίτερα στους 
οικονομικούς φορείς· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας 
πρόσθετων μέσων για την αύξηση της 
ευαισθητοποίησης των ΜΜΕ σχετικά με 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 40
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει τη σημασία του 
εγγράφου προσανατολισμού που εκπόνησε 
η Επιτροπή για να συνοδεύσει την 
εφαρμογή της οδηγίας· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να προβεί στην 
αναθεώρηση του εν λόγω εγγράφου μέχρι 
το 2014·

12. υπογραμμίζει τη σημασία του 
εγγράφου προσανατολισμού που εκπόνησε 
η Επιτροπή για να συνοδεύσει την 
εφαρμογή της οδηγίας· καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει 
αξιολόγηση της εφαρμογής του εγγράφου 
προσανατολισμού από τις εθνικές αρχές 
και τους ενδιαφερόμενους φορείς με 
στόχο να αξιολογηθεί η χρησιμότητά του 
όσον αφορά την επιβολή της οδηγίας και 
τον εντοπισμό των πτυχών που χρήζουν 
βελτίωσης·

Or. en

Τροπολογία 41
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει τη σημασία του 
εγγράφου προσανατολισμού που εκπόνησε 
η Επιτροπή για να συνοδεύσει την 
εφαρμογή της οδηγίας· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να προβεί στην 
αναθεώρηση του εν λόγω εγγράφου μέχρι 
το 2014·

12. υπογραμμίζει τη σημασία του 
εγγράφου προσανατολισμού που εκπόνησε 
η Επιτροπή για να συνοδεύσει την 
εφαρμογή της οδηγίας· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να προβεί στην 
αναθεώρηση του εν λόγω εγγράφου μέχρι 
το 2014· ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
προβεί κατά τρόπο διαφανή στην 
κατάρτιση του εν λόγω εγγράφου, 
πραγματοποιώντας εκτενείς 
διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους 
σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας·

Or. fr

Τροπολογία 42
Philippe Juvin, Preslav Borissov, Andreas Schwab
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. υπογραμμίζει τη σημασία του 
εγγράφου προσανατολισμού που εκπόνησε 
η Επιτροπή για να συνοδεύσει την 
εφαρμογή της οδηγίας· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να προβεί στην 
αναθεώρηση του εν λόγω εγγράφου μέχρι 
το 2014·

12. υπογραμμίζει τη σημασία του 
εγγράφου προσανατολισμού που εκπόνησε 
η Επιτροπή για να συνοδεύσει την 
εφαρμογή της οδηγίας· χαιρετίζει την 
πρόθεση της Επιτροπής να προβεί στην 
αναθεώρηση του εν λόγω εγγράφου μέχρι 
το 2014· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει 
να επικαιροποιεί και να διευκρινίζει σε 
τακτική βάση το εν λόγω έγγραφο· καλεί 
τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη το εν 
λόγω έγγραφο προσανατολισμού στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό·

Or. en

Τροπολογία 43
Preslav Borissov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. αναγνωρίζει τη σημασία της 
επιβολής, της διοικητικής συνεργασίας 
και της ανταλλαγής χρηστών πρακτικών 
μεταξύ των κρατών μελών και επικροτεί 
τα μέτρα που εξήγγειλε η Επιτροπή για 
τον τομέα αυτό· θεωρεί ότι η διοργάνωση 
τακτικών θεματικών εργαστηρίων και 
προγραμμάτων κατάρτισης για τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς και η 
θέσπιση δεικτών εφαρμογής θα ήταν 
ιδιαίτερα χρήσιμες για την παροχή 
καθοδήγησης όσον αφορά την εφαρμογή, 
και ιδίως στις περιπτώσεις όπου η οδηγία 
αλληλεπιδρά με τομεακή νομοθεσία·

Or. en
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Τροπολογία 44
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θεωρεί ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές όσον 
αφορά την εφαρμογή του εγγράφου 
προσανατολισμού·

Or. en

Τροπολογία 45
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τη 
νομολογία του ΔΕΚ, οι συνδυασμένες 
πωλήσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται 
στη «μαύρη λίστα» του παραρτήματος Ι, 
δεν μπορούν να απαγορευθούν παρά μόνο 
κατά περίπτωση, με βάση τις γενικές 
αρχές της οδηγίας 2005/29/ΕΚ· 
επισημαίνει ότι, για λόγους νομικής 
ασφάλειας, καθώς και για την 
εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
των καταναλωτών, η Επιτροπή θα πρέπει 
να διευκρινίσει, τουλάχιστον στο πλαίσιο 
της αναθεώρησης του εγγράφου 
προσανατολισμού ή, εάν το κρίνει 
απαραίτητο, με τη θέσπιση νέου 
νομοθετικού μέσου για τις προσφορές, σε 
ποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις οι 
συνδυασμένες πωλήσεις θα πρέπει να 
θεωρούνται παράνομες·

Or. fr
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Τροπολογία 46
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12β. επισημαίνει ότι η χρήση ψευδών 
ισχυρισμών σχετικά με το περιβάλλον 
είναι μια αθέμιτη πρακτική που 
παρουσιάζει αυξητικές τάσεις· 
παροτρύνει την Επιτροπή να αναπτύξει 
περαιτέρω το τμήμα του εγγράφου 
προσανατολισμού που αφορά την εν λόγω 
πρακτική με σκοπό την παροχή 
διευκρινίσεων στους οικονομικούς φορείς 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας· 
καλεί παράλληλα την Επιτροπή να 
διερευνήσει τις πρωτοβουλίες που θα 
μπορούσε να αναλάβει για την καλύτερη 
προστασία των καταναλωτών από τις εν 
λόγω πρακτικές·

Or. fr

Τροπολογία 47
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12γ. ζητεί από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την 
περαιτέρω ευαισθητοποίηση των 
επιχειρήσεων όσον αφορά τα δικαιώματα 
των καταναλωτών με σκοπό την ενίσχυση 
του σεβασμού των εν λόγω δικαιωμάτων 
από τους οικονομικούς φορείς·

Or. fr
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Τροπολογία 48
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12δ. υπενθυμίζει ότι πολλοί καταναλωτές 
διστάζουν να ζητήσουν αποζημίωση όταν 
θεωρούν ότι το διακυβευόμενο ποσό δεν 
είναι υψηλό· επιμένει στην ανάγκη να 
ευαισθητοποιηθούν περαιτέρω οι 
καταναλωτές σε ό,τι αφορά την 
υποστήριξη που μπορούν να τους 
παράσχουν τόσο οι ενώσεις καταναλωτών 
όσο και το δίκτυο ευρωπαϊκών κέντρων 
καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 49
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. επιμένει στη σημασία για τους 
καταναλωτές που έχουν τη δυνατότητα να 
επωφελούνται από αποτελεσματικά ένδικα 
μέσα επανόρθωσης τα οποία θα είναι 
γρήγορα και οικονομικά προσιτά· ζητεί 
σχετικά από τα κράτη μέλη να θέσουν 
πλήρως σε εφαρμογή την οδηγία σχετικά 
με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης 
διαφορών καθώς και τον κανονισμό 
εξώδικης επίλυσης διαφορών για τις 
διαδικτυακές συναλλαγές·

13. επιμένει στη σημασία για τους 
καταναλωτές που έχουν τη δυνατότητα να 
επωφελούνται από αποτελεσματικά ένδικα 
μέσα επανόρθωσης τα οποία θα είναι 
γρήγορα και οικονομικά προσιτά· θεωρεί 
ότι για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης 
των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά 
απαιτούνται όχι μόνο κυρώσεις αλλά και 
αποτελεσματικά μέσα επανόρθωσης σε 
περιπτώσεις ειδικών καταναλωτικών 
διαφορών που οφείλονται σε παραβίαση 
της οδηγίας· τονίζει ότι η ΟΑΕΠ δεν 
περιλαμβάνει ειδικά μέσα επανόρθωσης 
για τους καταναλωτές σε περίπτωση 
συμβάσεων που συνάπτονται κατά 
παράβαση των κανόνων της· ζητεί 
σχετικά από τα κράτη μέλη να θέσουν 
πλήρως σε εφαρμογή την οδηγία σχετικά 
με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης 
διαφορών καθώς και τον κανονισμό 
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εξώδικης επίλυσης διαφορών για τις 
διαδικτυακές συναλλαγές·

Or. en

Τροπολογία 50
Philippe Juvin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει το ενδιαφέρον που 
αντιπροσωπεύουν οι μηχανισμοί 
συλλογικών προσφυγών για τους 
καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση με σκοπό τη 
θέσπιση ενός συνεκτικού για όλη την 
Ένωση συλλογικού μηχανισμού 
προσφυγής στον τομέα της προστασίας 
των καταναλωτών ο οποίος θα 
εφαρμόζεται στα διασυνοριακά ζητήματα·· 
επιμένει στο γεγονός ότι η προσέγγιση της 
Ένωσης στον τομέα των συλλογικών 
προσφυγών θα πρέπει να εστιάζεται 
κυρίως στις αντιπροσωπευτικές δράσεις 
που αναλαμβάνονται από φορείς δεόντως 
αναγνωρισμένους σε εθνικό επίπεδο και να 
βασίζεται στην αρχή της εκ των προτέρων 
συναίνεσης («opt-in»)·

14. υπενθυμίζει το ενδιαφέρον που 
αντιπροσωπεύουν οι μηχανισμοί 
συλλογικών προσφυγών για τους 
καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση με σκοπό τη 
θέσπιση ενός συνεκτικού για όλη την 
Ένωση συλλογικού μηχανισμού 
προσφυγής στον τομέα της προστασίας 
των καταναλωτών ο οποίος θα 
εφαρμόζεται στα διασυνοριακά ζητήματα·· 
επιμένει στο γεγονός ότι η προσέγγιση της 
Ένωσης στον τομέα των συλλογικών 
προσφυγών δεν πρέπει να παρέχει κανένα 
οικονομικό κίνητρο για την άσκηση 
καταχρηστικών συλλογικών προσφυγών 
και θα πρέπει να περιλαμβάνει 
κατάλληλες εγγυήσεις για την αποτροπή 
της άσκησης αβάσιμων προσφυγών· 
υπογραμμίζει ότι η εν λόγω προσέγγιση θα 
πρέπει να εστιάζεται κυρίως στις 
αντιπροσωπευτικές δράσεις που 
αναλαμβάνονται από φορείς δεόντως 
αναγνωρισμένους σε εθνικό επίπεδο και να 
βασίζεται στην αρχή της εκ των προτέρων 
συναίνεσης («opt-in»), σε σαφή 
ταυτοποίηση των θυμάτων καθώς και 
στην αρχή «ο ηττηθείς πληρώνει» 
(σύμφωνα με την οποία ο ηττηθείς 
διάδικος καταβάλλει τα διαδικαστικά 
έξοδα, η οποία αποσκοπεί στην αποτροπή 
της αύξησης των αβάσιμων προσφυγών)·

Or. en
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Τροπολογία 51
Preslav Borissov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει το ενδιαφέρον που 
αντιπροσωπεύουν οι μηχανισμοί 
συλλογικών προσφυγών για τους 
καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση με σκοπό 
τη θέσπιση ενός συνεκτικού για όλη την 
Ένωση συλλογικού μηχανισμού 
προσφυγής στον τομέα της προστασίας 
των καταναλωτών ο οποίος θα 
εφαρμόζεται στα διασυνοριακά 
ζητήματα·· επιμένει στο γεγονός ότι η 
προσέγγιση της Ένωσης στον τομέα των 
συλλογικών προσφυγών θα πρέπει να 
εστιάζεται κυρίως στις 
αντιπροσωπευτικές δράσεις που 
αναλαμβάνονται από φορείς δεόντως 
αναγνωρισμένους σε εθνικό επίπεδο και 
να βασίζεται στην αρχή της εκ των 
προτέρων συναίνεσης («opt-in»)·

14. υπενθυμίζει το ενδιαφέρον που 
αντιπροσωπεύουν οι μηχανισμοί 
συλλογικών προσφυγών για τους 
καταναλωτές και επικροτεί την 
ανακοίνωση της Επιτροπής για το εν 
λόγω θέμα· συμμερίζεται την άποψη ότι 
με τη θέσπιση οριζόντιου πλαισίου για τις 
συλλογικές προσφυγές μπορεί να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος ανάληψης μη 
συντονισμένων τομεακών πρωτοβουλιών 
σε επίπεδο ΕΕ· συνιστά τη συμμόρφωση 
προς τις συστάσεις της Επιτροπής για τη 
θέσπιση οριζόντιων κοινών αρχών, η 
εφαρμογή των οποίων στα κράτη μέλη θα 
χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της 
ανάγκης λήψης πρόσθετων νομοθετικών 
μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 52
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει το ενδιαφέρον που 
αντιπροσωπεύουν οι μηχανισμοί 
συλλογικών προσφυγών για τους 
καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση με σκοπό 
τη θέσπιση ενός συνεκτικού για όλη την 
Ένωση συλλογικού μηχανισμού 

14. καλεί τα κράτη μέλη, σε σχέση με 
τους μηχανισμούς συλλογικών 
προσφυγών, να θεσπίσουν νομοθεσία σε 
εθνικό επίπεδο που θα είναι σύμφωνη με 
την προσφάτως δημοσιευμένη σύσταση 
C(2013)3539 της Επιτροπής, καθώς και 
την ανακοίνωση COM(2013)401 αυτής· 
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προσφυγής στον τομέα της προστασίας 
των καταναλωτών ο οποίος θα 
εφαρμόζεται στα διασυνοριακά 
ζητήματα· επιμένει στο γεγονός ότι η 
προσέγγιση της Ένωσης στον τομέα των 
συλλογικών προσφυγών θα πρέπει να 
εστιάζεται κυρίως στις 
αντιπροσωπευτικές δράσεις που 
αναλαμβάνονται από φορείς δεόντως 
αναγνωρισμένους σε εθνικό επίπεδο και 
να βασίζεται στην αρχή της εκ των 
προτέρων συναίνεσης («opt-in»)·

υπογραμμίζει ότι για την πρόληψη των 
καταχρήσεων σε σχέση με τις δικαστικές 
διαφορές και σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπονται στη σύσταση και την 
ανακοίνωση, θα πρέπει να υποβάλλονται 
συλλογικές προσφυγές από αρμόδιους 
φορείς·

Or. de

Τροπολογία 53
Malcolm Harbour

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. υπενθυμίζει το ενδιαφέρον που
αντιπροσωπεύουν οι μηχανισμοί 
συλλογικών προσφυγών για τους 
καταναλωτές· καλεί την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρόταση με σκοπό 
τη θέσπιση ενός συνεκτικού για όλη την 
Ένωση συλλογικού μηχανισμού 
προσφυγής στον τομέα της προστασίας 
των καταναλωτών ο οποίος θα 
εφαρμόζεται στα διασυνοριακά 
ζητήματα·· επιμένει στο γεγονός ότι η 
προσέγγιση της Ένωσης στον τομέα των 
συλλογικών προσφυγών θα πρέπει να 
εστιάζεται κυρίως στις αντιπροσωπευτικές 
δράσεις που αναλαμβάνονται από φορείς 
δεόντως αναγνωρισμένους σε εθνικό 
επίπεδο και να βασίζεται στην αρχή της εκ 
των προτέρων συναίνεσης («opt-in»)·

14. υπενθυμίζει τα οφέλη που μπορούν να 
αποφέρουν οι μηχανισμοί συλλογικών 
προσφυγών για τους καταναλωτές εάν 
σχεδιαστούν με μεγάλη προσοχή· τονίζει 
ότι στο πλαίσιο της προσέγγισης της ΕΕ 
για τις συλλογικές προσφυγές θα πρέπει 
να διερευνηθεί ενδελεχώς ο τρόπος με τον 
οποίο μπορούν να θεσπιστούν κανόνες για 
ειδικούς τομείς όσον αφορά τον χειρισμό 
υποθέσεων στις οποίες η οδηγία σχετικά 
με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης 
διαφορών δεν αποφέρει αποτελέσματα 
και ότι η προσέγγιση αυτή, σε κάθε 
περίπτωση, θα πρέπει να εστιάζεται 
κυρίως στις αντιπροσωπευτικές δράσεις 
που αναλαμβάνονται από φορείς δεόντως 
αναγνωρισμένους σε εθνικό επίπεδο και να 
βασίζεται στην αρχή της εκ των προτέρων 
συναίνεσης («opt-in»)·

Or. en

Τροπολογία 54
Preslav Borissov
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο 
που διαδραματίζουν οι οργανώσεις 
καταναλωτών στην αύξηση της 
ευαισθητοποίησης σχετικά με τις 
υφιστάμενες αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές ως προληπτική δράση, καθώς 
και τη συμβολή τους στην παροχή 
βοήθειας στα θύματα αθέμιτων 
πρακτικών, παρέχοντας κατά τον τρόπο 
αυτό στους καταναλωτές τη δυνατότητα 
να ασκούν πλήρως τα δικαιώματά τους· 
ζητεί την ανάληψη συντονισμένων 
δράσεων από τις οργανώσεις 
καταναλωτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο, καθώς και σε συνεργασία με τις 
εθνικές αρχές και την Επιτροπή·

Or. en

Τροπολογία 55
Preslav Borissov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. επικροτεί το γεγονός ότι, από τότε 
που η οδηγία μεταφέρθηκε στο δίκαιο 
των κρατών μελών, οι διασυνοριακές 
αγορές έχουν αυξηθεί· υπενθυμίζει, 
ωστόσο, ότι για την προώθηση 
συγκλινουσών πρακτικών κατά την 
εφαρμογή και για την εξασφάλιση ταχείας 
και αποτελεσματικής απόκρισης είναι 
απαραίτητη η ενίσχυση της συνεργασίας 
και του συντονισμού μεταξύ της 
Επιτροπής και των εθνικών αρχών· 
επισημαίνει ότι ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στις διασυνοριακές 
διαδικτυακές αγορές, και ιδίως στις 
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περιπτώσεις όπου οι δικτυακοί τόποι 
σύγκρισης τιμών δεν αποκαλύπτουν με 
σαφήνεια την ταυτότητα του εμπόρου 
που διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο·

Or. en

Τροπολογία 56
Preslav Borissov

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι, παρά το ισχύον νομικό πλαίσιο, οι 
οικολογικοί ισχυρισμοί, όπως «φιλικό για 
το περιβάλλον», «βιοαποδομήσιμο», 
«βιώσιμο» και «φυσικό», δεν 
χρησιμοποιούνται ακόμα με υπεύθυνο 
τρόπο, είναι συχνά πολύ γενικοί, δεν 
ορίζονται επαρκώς και είναι δύσκολο να 
εξακριβωθεί η βασιμότητά τους· 
ενθαρρύνει την Επιτροπή να αξιολογήσει 
κατά πόσον η περαιτέρω ανάπτυξη των 
ισχυόντων επιστημονικών προτύπων 
μπορεί να συμβάλει στην 
επαληθευσιμότητα των οικολογικών 
ισχυρισμών·

Or. en

Τροπολογία 57
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. συμμερίζεται την άποψη ότι θα 
πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω 
προσπάθειες για την ενίσχυση της 
επιβολής της ΟΑΕΠ όσον αφορά τους 
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ευάλωτους καταναλωτές, όπως οι 
ηλικιωμένοι, τα παιδιά/οι έφηβοι και 
άλλες κατηγορίες πολιτών η κατάσταση 
των οποίων είναι ευάλωτη·

Or. en

Τροπολογία 58
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. καλεί την Επιτροπή να απαντήσει 
άμεσα στα αιτήματα που δεν έχουν 
συμπεριληφθεί στην απάντησή της στο 
ψήφισμα του 2010 σχετικά με τον 
αντίκτυπο της διαφήμισης στη 
συμπεριφορά των καταναλωτών, και 
ιδίως όσον αφορά:
- την παράγραφο 5, στην οποία το 
Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι το πεδίο 
εφαρμογής της ΟΑΕΠ περιορίζεται στις 
σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών, ενώ η οδηγία για την 
παραπλανητική και συγκριτική 
διαφήμιση αφορά τις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων, υπογραμμίζει ότι ορισμένοι 
φορείς, όπως οι ΜΚΟ ή οι ομάδες 
συμφερόντων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής ούτε της ΟΑΕΠ ούτε της 
οδηγίας για την παραπλανητική και 
συγκριτική διαφήμιση και ζητεί από την 
Επιτροπή να προβεί σε χωριστή ανάλυση 
σχετικά με τις επιπτώσεις των 
παραπλανητικών πρακτικών διαφήμισης 
που θα αφορά κατηγορίες οι οποίες 
προφανώς δεν καλύπτονται από καμία 
από τις δύο οδηγίες·
- την παράγραφο 8, στην οποία το 
Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει ανάλυση σχετικά με τις 
υποχρεώσεις και τα καθήκοντα ελέγχου 
των εθνικών αρχών των καταναλωτών 
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και να ανταλλάσσει βέλτιστες πρακτικές, 
έτσι ώστε να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα του έργου τους·
- την παράγραφο 12, στην οποία το 
Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να 
αξιολογήσει την εφαρμογή των εθνικών 
κωδίκων δεοντολογίας που αφορούν τα 
μέσα ενημέρωσης και τις νέες τεχνολογίες 
πληροφορίας και επικοινωνίας·
- την παράγραφο 17 σχετικά με την 
«κεκαλυμμένη» διαφήμιση στο διαδίκτυο 
που δεν καλύπτεται από την ΟΑΕΠ, στην 
οποία το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την 
ορθή εφαρμογή της ΟΑΕΠ για μηνύματα 
ή σχόλια που μοιάζουν να προέρχονται 
από τους ίδιους τους καταναλωτές ενώ 
πρόκειται στην πραγματικότητα για 
μηνύματα διαφημιστικού ή εμπορικού 
χαρακτήρα·

- την παράγραφο 25, στην οποία το 
Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να 
διερευνήσει τα διάφορα μέσα (νομοθετικά 
ή μη) και να επαληθεύσει τις τεχνικές 
δυνατότητες που θα της επιτρέψουν να 
εφαρμόσει αποτελεσματικά σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τα εξής μέτρα: να 
πραγματοποιήσει μια εμπεριστατωμένη 
μελέτη σχετικά με τις νέες διαφημιστικές 
πρακτικές που χρησιμοποιούνται 
επιγραμμικά ή μέσω φορητών διατάξεων· 
να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο 
σχετικά με τα αποτελέσματα της μελέτης· 
να απαιτήσει το συντομότερο οι 
διαφημίσεις που μεταδίδονται με το 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο να 
περιλαμβάνουν σύνδεση που θα επιτρέπει 
αυτόματα στον αποδέκτη τη μη αποδοχή 
οιασδήποτε περαιτέρω διαφήμισης· να 
διασφαλίσει το συντομότερο την 
εφαρμογή τεχνικών που θα επιτρέπουν τη 
διάκριση μεταξύ cookies διαφημιστικού 
εντοπισμού, τα οποία θα υπόκεινται 
υποχρεωτικά σε προηγούμενη, ελεύθερη 
και ρητή συγκατάθεση, και άλλων 
cookies· να επιβάλει τον συστηματικό εξ 
ορισμού καθορισμό παραμέτρων στα 
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συστήματα πληροφορικής που πωλούνται 
στο κοινό και στις υπηρεσίες κοινωνικής 
δικτύωσης σύμφωνα με τα πλέον 
αυστηρά κριτήρια προστασίας των 
δεδομένων («privacy by design»)· και να 
θεσπίσει ένα σύστημα της ΕΕ για τη 
σήμανση των ιστοτόπων, σύμφωνα με το 
πρότυπο του σχεδίου European Privacy 
Seal, το οποίο θα πιστοποιεί τη 
συμμόρφωσή τους με τη νομοθεσία που 
αφορά την προστασία δεδομένων· 
- την παράγραφο 26, στην οποία το 
Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει, έως το 2012, λεπτομερή 
ανάλυση του αντίκτυπου της 
παραπλανητικής και επιθετικής 
διαφήμισης στους ευάλωτους 
καταναλωτές, κυρίως τα παιδιά και τους 
εφήβους·
- στην παράγραφο 27,στην οποία το 
Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να 
δώσει προτεραιότητα στην εκπόνηση εις 
βάθος μελέτης σχετικά με τις ακριβείς 
κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις 
της διαφήμισης, δεδομένων των νέων 
εκλεπτυσμένων τεχνικών που 
χρησιμοποιούνται·
- την παράγραφο 34, στην οποία το 
Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να 
προωθήσει την ολοκληρωμένη έρευνα και 
τεκμηρίωση μεταξύ των κρατών μελών 
σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης της 
εικόνας των γυναικών στις διαφημίσεις 
και στα εμπορικά μηνύματα και να 
εντοπίσει τις σωστές πρακτικές για μια 
φιλική προς τα δυο φύλα διαφήμιση·
- την παράγραφο 40, στην οποία το 
Κοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να 
εκπονήσει κοινές κατευθυντήριες 
γραμμές για τις ΜΜΕ όσον αφορά τις 
νομικές υποχρεώσεις τους στο θέμα της 
διαφήμισης·

Or. en
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Τροπολογία 59
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14β. θεωρεί ότι, κατά την αναθεώρηση 
της ΟΑΕΠ στο μέλλον, θα πρέπει να 
προστεθούν διατάξεις που θα αφορούν 
ειδικά την προστασία των ηλικιωμένων 
από ορισμένες επιθετικές πρακτικές·

Or. en

Τροπολογία 60
Olga Sehnalová

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14γ. καλεί την Επιτροπή να συντονίσει 
από κοινού με τα κράτη μέλη τη 
διεξαγωγή επιχείρησης «σκούπα» όσον 
αφορά την πώληση καταναλωτικών 
αγαθών εκτός εμπορικού καταστήματος 
δεδομένου ότι, όπως αναφέρουν τα κράτη 
μέλη, οι επιθετικές πρακτικές 
διαπιστώνονται κυρίως στο πλαίσιο της 
κατ’ οίκον πώλησης ή άλλων πωλήσεων 
εκτός εμπορικού καταστήματος·

Or. en


