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Τροπολογία 1
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο των 
συμβάσεων αποτελεί τον πυρήνα όλων 
των εθνικών κανόνων σχετικά με τη 
συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών στις αγορές τους· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη, λόγω 
των 27 διαφορετικών νομικών 
συστημάτων, και των κινδύνων και του 
κόστους των διασυνοριακών συναλλαγών,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά
παραμένει κατακερματισμένη, λόγω 
πολλών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι 
δεν εφαρμόστηκε η ισχύουσα νομοθεσία 
περί ενιαίας αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 2
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο των 
συμβάσεων αποτελεί τον πυρήνα όλων 
των εθνικών κανόνων σχετικά με τη 
συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών στις αγορές τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη, λόγω 
των 27 διαφορετικών νομικών 
συστημάτων, και των κινδύνων και του 
κόστους των διασυνοριακών συναλλαγών,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία αγορά
παραμένει κατακερματισμένη, λόγω 
πολλών παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι 
δεν εφαρμόστηκε η ισχύουσα νομοθεσία 
περί ενιαίας αγοράς,

Or. en
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Τροπολογία 3
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο των 
συμβάσεων αποτελεί τον πυρήνα όλων 
των εθνικών κανόνων σχετικά με τη 
συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών στις αγορές τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη, λόγω 
των 27 διαφορετικών νομικών 
συστημάτων, και των κινδύνων και του 
κόστους των διασυνοριακών συναλλαγών,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται 
μεγαλύτερη μελέτη για να γίνει κατανοητό 
γιατί η εσωτερική αγορά παραμένει 
κατακερματισμένη και πώς να 
αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο 
αυτά τα προβλήματα, πράγμα που 
περιλαμβάνει το πώς να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ,

Or. en

Τροπολογία 4
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Α

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το δίκαιο των 
συμβάσεων αποτελεί τον πυρήνα όλων 
των εθνικών κανόνων σχετικά με τη 
συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των 
καταναλωτών στις αγορές τους·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική 
αγορά παραμένει κατακερματισμένη, λόγω 
των 27 διαφορετικών νομικών 
συστημάτων, και των κινδύνων και του 
κόστους των διασυνοριακών συναλλαγών,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται
μεγαλύτερη μελέτη για να γίνει κατανοητό 
γιατί η εσωτερική αγορά παραμένει 
κατακερματισμένη και πώς να 
αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο 
αυτά τα προβλήματα, πράγμα που 
περιλαμβάνει το πώς να διασφαλιστεί η 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας 
όπως της οδηγίας για τις υπηρεσίες στην 
εσωτερική αγορά (2006/123/ΕΚ) ,

Or. en
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Τροπολογία 5
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α α. λαμβάνοντας υπόψη ότι μερικά από 
τα προφανέστερα εμπόδια που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και οι 
ΜΜΕ σε σχέση με την Ενιαία Ευρωπαϊκή 
Αγορά είναι η πολυπλοκότητα στις 
συμβατικές σχέσεις, οι αθέμιτοι όροι των 
συμβάσεων, η ανεπαρκής και ελλιπής 
ενημέρωση και οι αναποτελεσματικές και 
χρονοβόρες διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 6
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων θα 
επωφεληθούν ιδιαίτερα οι καταναλωτές, 
δεδομένου ότι θα μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 7
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων θα 
επωφεληθούν ιδιαίτερα οι καταναλωτές, 
δεδομένου ότι θα μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς,

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 8
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων θα 
επωφεληθούν ιδιαίτερα οι καταναλωτές, 
δεδομένου ότι θα μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι από μια 
εργαλειοθήκη για τη συγκρότηση 
συνεκτικότερης και συνεπέστερης 
νομοθεσίας καθώς και τυποποιημένων 
όρων θα επωφεληθούν ιδιαίτερα οι 
επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, 
δεδομένου ότι θα μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν περισσότερο την ενιαία 
αγορά,

Or. en

Τροπολογία 9
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων θα 
επωφεληθούν ιδιαίτερα οι καταναλωτές, 
δεδομένου ότι θα μπορέσουν να 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων θα 
επωφεληθούν οι καταναλωτές και θα 
συμβάλουν μάλιστα στην αύξηση και στη 
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αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς,

διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου 
εντός της εσωτερικής αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 10
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων θα 
επωφεληθούν ιδιαίτερα οι καταναλωτές, 
δεδομένου ότι θα μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι από μια 
εργαλειοθήκη για τη συγκρότηση 
συνεκτικότερης και συνεπέστερης 
νομοθεσίας καθώς και τυποποιημένων 
όρων θα επωφεληθούν ιδιαίτερα οι 
επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, 
δεδομένου ότι θα μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν περισσότερο την ενιαία 
αγορά,

Or. en

Τροπολογία 11
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων θα 
επωφεληθούν ιδιαίτερα οι καταναλωτές, 
δεδομένου ότι θα μπορέσουν να 
αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς,

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι από το κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων θα 
μπορέσουν να επωφεληθούν ιδιαίτερα οι 
καταναλωτές, δεδομένου ότι θα μπορέσουν 
να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της 
εσωτερικής αγοράς,

Or. nl
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Τροπολογία 12
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
παρουσιάζει στην Πράσινη Βίβλο1 της 
διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες όσον 
αφορά ένα μέσο ευρωπαϊκού δικαίου 
συμβάσεων, που θα μπορούσαν να
βοηθήσουν την ΕΕ να ανακάμψει από την 
οικονομική κρίση, να ανακτήσει την 
επιχειρηματικότητά της και να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στην 
εσωτερική αγορά,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
παρουσιάζει στην Πράσινη Βίβλο1 της 
διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες όσον 
αφορά ένα μέσο ευρωπαϊκού δικαίου 
συμβάσεων, που θα μπορούσε να 
αναπτύξει την επιχειρηματικότητά της και 
να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών 
στην ενιαία αγορά,

Or. en

Τροπολογία 13
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
παρουσιάζει στην Πράσινη Βίβλο1 της 
διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες όσον 
αφορά ένα μέσο ευρωπαϊκού δικαίου 
συμβάσεων, που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν την ΕΕ να ανακάμψει από την 
οικονομική κρίση, να ανακτήσει την 
επιχειρηματικότητά της και να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στην 
εσωτερική αγορά,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
παρουσιάζει στην Πράσινη Βίβλο της 
διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες όσον 
αφορά ένα μέσο ευρωπαϊκού δικαίου 
συμβάσεων, που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης των πολιτών στην 
εσωτερική αγορά,

Or. en
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Τροπολογία 14
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
παρουσιάζει στην Πράσινη Βίβλο1 της 
διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες όσον 
αφορά ένα μέσο ευρωπαϊκού δικαίου 
συμβάσεων, που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν την ΕΕ να ανακάμψει από την 
οικονομική κρίση, να ανακτήσει την 
επιχειρηματικότητά της και να ενισχύσει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών στην 
εσωτερική αγορά,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή 
παρουσιάζει στην Πράσινη Βίβλο της 
διάφορες εναλλακτικές δυνατότητες όσον 
αφορά ένα μέσο ευρωπαϊκού δικαίου 
συμβάσεων, που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν στην ανάπτυξη της 
επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση 
της εμπιστοσύνης των πολιτών στην 
ενιαία αγορά,

Or. en

Τροπολογία 15
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί 
προστασίας των καταναλωτών2 κατέδειξαν 
τις δυσκολίες και τα όρια της 
ακολουθούμενης πρακτικής όσον αφορά 
την εναρμόνιση στον τομέα του δικαίου 
των συμβάσεων χωρίς να υπονομευτεί η 
κοινή δέσμευση για υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στην 
Ευρώπη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί 
προστασίας των καταναλωτών2 κατέδειξαν 
τις δυσκολίες και τα όρια της 
ακολουθούμενης πρακτικής όσον αφορά 
την πλήρη εναρμόνιση στον τομέα του 
δικαίου των συμβάσεων για την 
προστασία των καταναλωτών, λόγω της 
πολυπλοκότητάς του, χωρίς να 
υπονομευτεί η κοινή δέσμευση για υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
στην Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 16
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί 
προστασίας των καταναλωτών2 κατέδειξαν 
τις δυσκολίες και τα όρια της 
ακολουθούμενης πρακτικής όσον αφορά 
την εναρμόνιση στον τομέα του δικαίου 
των συμβάσεων χωρίς να υπονομευτεί η 
κοινή δέσμευση για υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στην 
Ευρώπη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί 
προστασίας των καταναλωτών2 κατέδειξαν 
τις δυσκολίες και τα όρια της 
ακολουθούμενης πρακτικής όσον αφορά 
την εναρμόνιση στον τομέα του δικαίου 
προστασίας των καταναλωτών, όπως 
εφαρμόζεται στις συμβάσεις, χωρίς να 
υπονομευτεί η κοινή δέσμευση για υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
στην Ευρώπη·

Or. en

Τροπολογία 17
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί 
προστασίας των καταναλωτών2 κατέδειξαν 
τις δυσκολίες και τα όρια της 
ακολουθούμενης πρακτικής όσον αφορά 
την εναρμόνιση στον τομέα του δικαίου 
των συμβάσεων χωρίς να υπονομευτεί η 
κοινή δέσμευση για υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στην 
Ευρώπη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί 
προστασίας των καταναλωτών2 κατέδειξαν 
τις δυσκολίες και τα όρια της 
ακολουθούμενης πρακτικής όσον αφορά 
την πλήρη εναρμόνιση στον τομέα του 
δικαίου προστασίας των καταναλωτών, 
όπως εφαρμόζεται στις συμβάσεις, λόγω 
της πολυπλοκότητάς του χωρίς να 
υπονομευτεί η κοινή δέσμευση για υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
στην Ευρώπη·

Or. en
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Τροπολογία 18
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί 
προστασίας των καταναλωτών2

κατέδειξαν τις δυσκολίες και τα όρια της 
ακολουθούμενης πρακτικής όσον αφορά 
την εναρμόνιση στον τομέα του δικαίου 
των συμβάσεων χωρίς να υπονομευτεί η 
κοινή δέσμευση για υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στην 
Ευρώπη·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί 
δικαιωμάτων των καταναλωτών2

κατέδειξαν τις δυσκολίες και τα όρια της 
ακολουθούμενης πρακτικής όσον αφορά 
την εναρμόνιση στον τομέα του δικαίου 
των συμβάσεων χωρίς να υπονομευτεί η 
κοινή δέσμευση για υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στην 
Ευρώπη·

Or. de

Τροπολογία 19
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί 
προστασίας των καταναλωτών1 κατέδειξαν 
τις δυσκολίες και τα όρια της 
ακολουθούμενης πρακτικής όσον αφορά 
την εναρμόνιση στον τομέα του δικαίου 
των συμβάσεων χωρίς να υπονομευτεί η 
κοινή δέσμευση για υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στην 
Ευρώπη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
διαπραγματεύσεις για την οδηγία περί 
προστασίας των καταναλωτών2 κατέδειξαν 
τα οφέλη αλλά και τις δυσκολίες και τα 
όρια της ακολουθούμενης πρακτικής όσον 
αφορά την εναρμόνιση στον τομέα του 
δικαίου των συμβάσεων χωρίς να 
υπονομευτεί η κοινή δέσμευση για υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών 
στην Ευρώπη·

Or. nl

                                               
2 COM(2010)0614.
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Τροπολογία 20
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελικό 
προϊόν της εν λόγω διεργασίας, ένα 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων, πρέπει 
να μελετηθεί καλά, να τροποποιηθεί εν 
ανάγκη, και να θεσπιστεί επίσημα από τον 
ευρωπαϊκό νομοθετικό μηχανισμό, 
προκειμένου να δοθεί στη διεργασία αυτή 
πολιτική νομιμοποίηση και υποστήριξη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελικό 
προϊόν της εν λόγω διεργασίας πρέπει να 
είναι ρεαλιστικό, εφικτό, αναλογικό και 
να μελετηθεί καλά, να τροποποιηθεί και να 
θεσπιστεί επίσημα από τους Ευρωπαίους 
συννομοθέτες·

Or. en

Τροπολογία 21
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελικό 
προϊόν της εν λόγω διεργασίας, ένα 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων, πρέπει 
να μελετηθεί καλά, να τροποποιηθεί εν 
ανάγκη, και να θεσπιστεί επίσημα από τον 
ευρωπαϊκό νομοθετικό μηχανισμό, 
προκειμένου να δοθεί στη διεργασία αυτή 
πολιτική νομιμοποίηση και υποστήριξη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελικό 
προϊόν της εν λόγω διεργασίας, ένα 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων, πρέπει 
να μελετηθεί καλά και να υποβληθεί σε εις 
βάθος εκτίμηση επιπτώσεων, να 
τροποποιηθεί εν ανάγκη, και να θεσπιστεί 
επίσημα από τον ευρωπαϊκό νομοθετικό 
μηχανισμό, προκειμένου να δοθεί στη 
διεργασία αυτή αποτελεσματικότητα 
καθώς και πολιτική νομιμοποίηση και 
υποστήριξη·

Or. en
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Τροπολογία 22
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελικό 
προϊόν της εν λόγω διεργασίας, ένα 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων, πρέπει 
να μελετηθεί καλά, να τροποποιηθεί εν 
ανάγκη, και να θεσπιστεί επίσημα από τον 
ευρωπαϊκό νομοθετικό μηχανισμό, 
προκειμένου να δοθεί στη διεργασία αυτή 
πολιτική νομιμοποίηση και υποστήριξη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιοδήποτε
τελικό προϊόν της εν λόγω διεργασίας στον 
τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου των 
συμβάσεων, πρέπει να είναι ρεαλιστικό, 
εφικτό, αναλογικό και να μελετηθεί καλά, 
να τροποποιηθεί εν ανάγκη, και να 
θεσπιστεί επίσημα από τους Ευρωπαίους 
συννομοθέτες·

Or. en

Τροπολογία 23
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελικό 
προϊόν της εν λόγω διεργασίας, ένα 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων, πρέπει 
να μελετηθεί καλά, να τροποποιηθεί εν 
ανάγκη, και να θεσπιστεί επίσημα από
τον ευρωπαϊκό νομοθετικό μηχανισμό, 
προκειμένου να δοθεί στη διεργασία αυτή 
πολιτική νομιμοποίηση και υποστήριξη·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τελικό 
προϊόν της εν λόγω διεργασίας, ένα 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων, πρέπει 
να μελετηθεί καλά και να γνωστοποιηθούν 
τα οφέλη του στο κοινό  με θετικό τρόπο, 
προκειμένου να δοθεί στη διεργασία αυτή 
πολιτική νομιμοποίηση και υποστήριξη·

Or. nl

Τροπολογία 24
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ανοικτή συζήτηση σχετικά με την Πράσινη 
Βίβλο και επιθυμεί λεπτομερή ανάλυση 
των αποτελεσμάτων της σχετικής 
διαβούλευσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Επιτροπής·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την 
ανοικτή συζήτηση σχετικά με την Πράσινη 
Βίβλο και επιθυμεί λεπτομερή ανάλυση 
των αποτελεσμάτων της σχετικής 
διαβούλευσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Επιτροπής· καλεί την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εκπονήσει εις βάθος 
εκτίμηση επιπτώσεων όλων των 
προτεινόμενων δυνατοτήτων, 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως μια εκτίμηση 
των πραγματικών αναγκών των 
οικονομικών παραγόντων, το κόστος που 
ανακύπτει καθώς και την προστιθέμενη 
αξία κάθε δυνατότητας·

Or. en

Τροπολογία 25
Catherine Stihler, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για την
ανοικτή συζήτηση σχετικά με την Πράσινη 
Βίβλο και επιθυμεί λεπτομερή ανάλυση 
των αποτελεσμάτων της σχετικής 
διαβούλευσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Επιτροπής·

1. τονίζει την ανάγκη για ανοικτή 
συζήτηση σχετικά με όλες τις πολιτικές 
επιλογής που περιλαμβάνονται στην
Πράσινη Βίβλο και επιθυμεί λεπτομερή 
ανάλυση των αποτελεσμάτων της σχετικής 
διαβούλευσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
της Επιτροπής· επιπλέον, τονίζει την 
ανάγκη για μια αναλυτική εκτίμηση 
επιπτώσεων, για να προσδιοριστεί πώς θα 
επηρεαστούν όλα τα μέρη, 
συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ, καθώς 
και για λεπτομερείς υπολογισμούς του 
κόστους εφαρμογής κάθε πρότασης της 
Επιτροπής· 

Or. en
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Τροπολογία 26
Emma McClarkin, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και όλες οι σχετικές επιτροπές πρέπει να 
εμβαθύνουν σε μία λεπτομερή εκτίμηση 
επιπτώσεων, η οποία θα εξετάζει εξίσου 
όλες τις επιλογές πολιτικής της Πράσινης 
Βίβλου, συμπεριλαμβανομένης της 
επιλογής να μην αναληφθεί καθόλου 
δράση, πριν από την τελική επιλογή 
συστάσεως και πριν να ξεκινήσουν οι 
εργασίες σχετικά με την επιλογή 
πολιτικής· 

Or. en

Τροπολογία 27
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. προτρέπει την Επιτροπή να αναλάβει 
αναλυτική εκτίμηση επιπτώσεων της 
επιλογής που κρίνεται καταλληλότερη· 
αυτή η εκτίμηση επιπτώσεων πρέπει να 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον 
προσδιορισμό της καταλληλότερης 
νομικής βάσης, των κοινωνικών και 
οικονομικών επιπτώσεων, της συνέπειας 
με το ισχύον ενωσιακό, διεθνές και 
ιδιωτικό δίκαιο, ενδεχόμενων 
συστημάτων διαιτησίας σε περιπτώσεις 
σύγκρουσης όσον αφορά την επιλογή και 
την εφαρμογή του ιδανικού μέσου μεταξύ 
καταναλωτών και επιχειρήσεων και, 
τέλος, του βαθμού προστιθέμενης αξίας 
ενός τέτοιου επιλεγέντος μέσου για 
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καταναλωτές και επιχειρήσεις·   ζητεί να 
ολοκληρωθεί αυτή η εκτίμηση 
επιπτώσεων και να αντιμετωπιστούν οι 
σχετικές ανησυχίες πριν να ξεκινήσουν οι 
εργασίες σχετικά με την επιλογή 
πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 28
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. επισημαίνει την οικονομική σημασία 
των ΜΜΕ και των μεταποιητικών 
βιοτεχνιών στην ευρωπαϊκή οικονομία· 
επιμένει, ως εκ τούτου, στην ανάγκη να 
διασφαλιστεί ότι η αρχή «προτεραιότητα 
στις μικρές επιχειρήσεις» που προωθείται 
από την «Small Business Act» θα 
εφαρμοστεί σωστά και θα εξεταστεί κατά 
προτεραιότητα στο πλαίσιο της 
συζήτησης σχετικά με τις πρωτοβουλίες 
της ΕΕ όσον αφορά το δίκαιο των 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 29
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και όλες οι σχετικές επιτροπές πρέπει να 
μελετήσουν μία λεπτομερή εκτίμηση 
επιπτώσεων, η οποία θα εξετάζει εξίσου 
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όλες τις επιλογές πολιτικής της Πράσινης 
Βίβλου, συμπεριλαμβανομένης της 
επιλογής να μην αναληφθεί καθόλου 
δράση, πριν από την τελική επιλογή 
συστάσεως και πριν να ξεκινήσουν οι 
εργασίες σχετικά με την επιλογή 
πολιτικής· 

Or. en

Τροπολογία 30
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός 
προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των 
συμβάσεων θα μπορούσε να προσφέρει
σημαντικό όφελος για την καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και
ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
πρέπει να έχουν την τελική ευθύνη για τη 
νομική μορφή και το πεδίο εφαρμογής
του·

2. πιστεύει ότι η ανάπτυξη εργαλειοθήκης 
για τη συγκρότηση συνεκτικότερης και 
συνεπέστερης νομοθεσίας καθώς και 
τυποποιημένων όρων θα μπορούσε να 
αποτελέσει μια αναλογική και ρεαλιστική 
μέθοδο για την καλύτερη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς· τονίζει ότι δεν πρέπει να
υποστηριχθεί μια επιλογή που δεν θα 
περιορίζεται σε μια εργαλειοθήκη· 
υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι 
πρακτικοί φραγμοί στο διασυνοριακό 
εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της 
γλώσσας, των δυσκολιών στην παράδοση, 
του κόστους, των προτιμήσεων του 
καταναλωτή και των πολιτισμικών 
διαφορών, που δεν μπορεί να 
διευθετηθούν με το δίκαιο των 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 31
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός 
προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των 
συμβάσεων θα μπορούσε να προσφέρει 
σημαντικό όφελος για την καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και 
ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
πρέπει να έχουν την τελική ευθύνη για τη 
νομική μορφή και το πεδίο εφαρμογής 
του·

διαγράφεται 

Or. en

Τροπολογία 32
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός 
προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των 
συμβάσεων θα μπορούσε να προσφέρει 
σημαντικό όφελος για την καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και ότι 
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
πρέπει να έχουν την τελική ευθύνη για τη 
νομική μορφή και το πεδίο εφαρμογής του·

2. πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός 
προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των 
συμβάσεων ή η μετεξέλιξη μιας 
εργαλειοθήκης θα μπορούσε να προσφέρει 
σημαντικό όφελος για την καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και ότι 
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
πρέπει να έχουν την τελική ευθύνη για τη 
νομική μορφή και το πεδίο εφαρμογής του·

Or. en

Τροπολογία 33
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός 2. πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός 
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προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των 
συμβάσεων θα μπορούσε να προσφέρει 
σημαντικό όφελος για την καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και ότι 
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
πρέπει να έχουν την τελική ευθύνη για τη 
νομική μορφή και το πεδίο εφαρμογής του·

προαιρετικού νομικού μέσου δικαίου των 
συμβάσεων σε επίπεδο ΕΕ ("28ο 
καθεστώς") θα μπορούσε να μελετηθεί 
για την καλύτερη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, και ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει 
να έχουν την τελική ευθύνη για τη νομική 
μορφή και το πεδίο εφαρμογής του· τονίζει 
ωστόσο ότι μια τέτοια επιλογή πρέπει 
πρώτα να εξεταστεί προσεκτικά, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι θα φέρει προστιθέμενη 
αξία τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους 
καταναλωτές και να προσδιοριστούν και 
να αποσαφηνιστούν οι τυχόν 
αλληλεπιδράσεις με την ισχύουσα 
νομοθεσία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 34
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός 
προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των 
συμβάσεων θα μπορούσε να προσφέρει 
σημαντικό όφελος για την καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και ότι 
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
πρέπει να έχουν την τελική ευθύνη για τη 
νομική μορφή και το πεδίο εφαρμογής του·

2. πιστεύει ότι η διοργανική ανάπτυξη 
μιας εργαλειοθήκης θα μπορούσε να 
προσφέρει σημαντικό όφελος για την 
καλύτερη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, διευκολύνοντας τη συνοχή της 
νέας νομοθεσίας, και ότι το Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο θα πρέπει να έχουν την 
τελική ευθύνη για τη νομική μορφή και το 
πεδίο εφαρμογής του· οι επιπρόσθετες 
πρωτοβουλίες για να μπορέσουν οι ΜΜΕ 
να ενταχθούν στο διασυνοριακό εμπόριο 
θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν την 
ανάπτυξη ορισμένων τυποποιημένων 
όρων προς χρήση στο πλαίσιο της 
νομοθεσίας που διέπει τα ισχύοντα 
συστήματα·

Or. en
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Τροπολογία 35
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός 
προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των 
συμβάσεων θα μπορούσε να προσφέρει
σημαντικό όφελος για την καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και 
ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
πρέπει να έχουν την τελική ευθύνη για τη 
νομική μορφή και το πεδίο εφαρμογής 
του·

2. πιστεύει ότι η ανάπτυξη εργαλειοθήκης 
για τη συγκρότηση συνεκτικότερης και 
συνεπέστερης νομοθεσίας καθώς και 
τυποποιημένων όρων θα μπορούσε να 
αποτελέσει μια αναλογική και ρεαλιστική 
μέθοδο για την καλύτερη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς· υπενθυμίζει ότι υπάρχουν 
πολλοί άλλοι πρακτικοί φραγμοί στο 
διασυνοριακό εμπόριο, 
συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας, του 
κόστους παράδοσης, των προτιμήσεων 
του καταναλωτή και των πολιτισμικών 
διαφορών, που δεν μπορεί να 
διευθετηθούν με το δίκαιο των 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 36
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι η ανάπτυξη ενός 
προαιρετικού ευρωπαϊκού δικαίου των 
συμβάσεων θα μπορούσε να προσφέρει 
σημαντικό όφελος για την καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και ότι 
το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα 
πρέπει να έχουν την τελική ευθύνη για τη 
νομική μορφή και το πεδίο εφαρμογής του·

2. πιστεύει ότι ο σχεδιασμός ενός 
κανονισμού που προβλέπει ένα 
προαιρετικό ευρωπαϊκό  δίκαιο των 
συμβάσεων θα μπορούσε να προσφέρει 
σημαντικό όφελος για την καλύτερη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, 
κομίζοντας οφέλη από την άποψη των 
επιχειρήσεων (μειωμένες δαπάνες επειδή 
αποφεύγονται οι αλληλοσυγκρουόμενες 
διατάξεις) , των καταναλωτών (νομική 
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βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, υψηλό επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή) και των 
δικαστικών συστημάτων στα κράτη μέλη
(καθώς δεν θα είναι πλέον αναγκαία η 
μελέτη της ξένης νομοθεσίας) και ότι το 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει 
να έχουν την τελική ευθύνη για τη νομική 
μορφή και το πεδίο εφαρμογής του·

Or. nl

Τροπολογία 37
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. προτρέπει την Επιτροπή να προβεί σε
συνεργασία με τα κράτη μέλη σε 
ποιοτικούς ελέγχους για να επιβεβαιώσει 
αν τα προτεινόμενα μέσα του ευρωπαϊκού 
δικαίου των συμβάσεων είναι φιλικά προς 
το χρήστη, ανταποκρίνονται πλήρως τις 
ανησυχίες των πολιτών, εξασφαλίζουν 
στη διαδικασία προστιθέμενη αξία για 
τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, 
ενισχύουν την ενιαία αγορά και 
διευκολύνουν το διασυνοριακό εμπόριο·

Or. en

Τροπολογία 38
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. καλεί την Επιτροπή σε σχέση με την 
πρωτοβουλία για το ευρωπαϊκό δίκαιο 
των συμβάσεων να εξετάσει ορισμένες 
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δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
καταναλωτές και οι επιχειρήσεις στο 
διασυνοριακό εμπόριο, ιδίως όσες 
συνδέονται με τις επενδύσεις, την 
πληρωμή, τις παραδόσεις, τους 
γλωσσικούς φραγμούς, τις επανορθώσεις 
και τις διαφορές στις νομικές, διοικητικές 
και πολιτισμικές παραδόσεις·

Or. en

Τροπολογία 39
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων αποτελεί μια αυτοτελή και
πρόσθετη δυνατότητα όσον αφορά τις 
διασυνοριακές συμβάσεις, ενώ τα κράτη 
μέλη μπορούν να το υιοθετήσουν και για 
τις εγχώριες συμβάσεις·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 40
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων αποτελεί μια αυτοτελή και 
πρόσθετη δυνατότητα όσον αφορά τις 
διασυνοριακές συμβάσεις, ενώ τα κράτη
μέλη μπορούν να το υιοθετήσουν και για 
τις εγχώριες συμβάσεις·

3. θεωρεί ότι η ανάπτυξη ενός 
ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων θα 
αποτελούσε ένα πρόσθετο και εξαιρετικά 
δαπανηρό αυτοτελές νομικό σύστημα 
όσον αφορά τις διασυνοριακές συμβάσεις, 
το οποίο θα επέφερε επιπλέον 
πολυπλοκότητα και θα δυσκόλευε τον 
καταναλωτή να συναινέσει συνειδητά στη 
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χρήση του, ενώ μια εργαλειοθήκη για τη 
συγκρότηση συνεκτικότερης και 
συνεπέστερης νομοθεσίας καθώς και 
τυποποιημένων όρων δεν θα επέφερε 
αυτά τα προβλήματα, και θα ήταν ως εκ 
τούτου πολύ ρεαλιστικότερη, 
αναλογικότερη και εφικτότερη λύση·

Or. en

Τροπολογία 41
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων αποτελεί μια αυτοτελή και 
πρόσθετη δυνατότητα όσον αφορά τις 
διασυνοριακές συμβάσεις, ενώ τα κράτη 
μέλη μπορούν να το υιοθετήσουν και για 
τις εγχώριες συμβάσεις·

3. θεωρεί ότι η ανάπτυξη ευρωπαϊκού 
δικαίου των συμβάσεων δεν θα έπρεπε να 
υποστηριχθεί, καθώς θα αποτελούσε ένα 
επιπρόσθετο, αυτοτελές, εξαιρετικά 
δαπανηρό και ιδιαίτερα πολύπλοκο 
νομικό σύστημα όσον αφορά τις 
διασυνοριακές συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 42
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων αποτελεί μια αυτοτελή και 
πρόσθετη δυνατότητα όσον αφορά τις 
διασυνοριακές συμβάσεις, ενώ τα κράτη 
μέλη μπορούν να το υιοθετήσουν και για 
τις εγχώριες συμβάσεις·

3. θεωρεί ότι , αν συγκροτηθεί τέτοιο 
προαιρετικό νομικό μέσο ευρωπαϊκού 
δικαίου σε επίπεδο ΕΕ, πρέπει να 
αποτελεί πρόσθετο, εναλλακτικό, 
αυτοτελές σύστημα που διέπει τις 
διασυνοριακές συμβάσεις και το οποίο θα 
μπορούν να επιλέγουν οι καταναλωτές και 
οι επιχειρήσεις αντί για την εφαρμοστέα 
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εθνική νομοθεσία· τα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν να έχουν  τη δυνατότητα να 
το υιοθετήσουν και για τις εγχώριες 
συμβάσεις·

Or. en

Τροπολογία 43
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων αποτελεί μια αυτοτελή και 
πρόσθετη δυνατότητα όσον αφορά τις 
διασυνοριακές συμβάσεις, ενώ τα κράτη 
μέλη μπορούν να το υιοθετήσουν και για 
τις εγχώριες συμβάσεις·

3. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων θα μπορούσε να αποτελέσει
μια αυτοτελή και πρόσθετη δυνατότητα 
όσον αφορά τις διασυνοριακές συμβάσεις 
και ηλεκτρονικό εμπόριο· 

Or. en

Τροπολογία 44
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι πεπεισμένο ότι ένα κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων
συνιστά βελτίωση της λειτουργικότητας 
της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να θίγει το 
εθνικό δίκαιο των συμβάσεων στο 
εσωτερικό των κρατών μελών·

4. είναι πεπεισμένο ότι μια εργαλειοθήκη 
για τη συγκρότηση συνεκτικότερης και 
συνεπέστερης νομοθεσίας καθώς και 
τυποποιημένων όρων συνιστά βελτίωση 
της λειτουργικότητας της ενιαίας αγοράς, 
χωρίς να θίγει το πολύπλοκο εθνικό δίκαιο 
των συμβάσεων στο εσωτερικό των 
κρατών μελών και τη λειτουργία άλλων 
τομέων εθνικού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαίου 
αδικοπραξιών, του δικαίου ιδιοκτησίας 
και του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας· 
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Or. en

Τροπολογία 45
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι πεπεισμένο ότι ένα κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων 
συνιστά βελτίωση της λειτουργικότητας 
της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να θίγει το 
εθνικό δίκαιο των συμβάσεων στο 
εσωτερικό των κρατών μελών·

διαγράφεται 

Or. en

Τροπολογία 46
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι πεπεισμένο ότι ένα κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων 
συνιστά βελτίωση της λειτουργικότητας 
της εσωτερικής αγοράς, χωρίς να θίγει το 
εθνικό δίκαιο των συμβάσεων στο 
εσωτερικό των κρατών μελών·

4. πιστεύει ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ 
που συνδέονται με το δίκαιο των 
συμβάσεων πρέπει να έχουν διττό στόχο: 
αποτελεσματικότητα της εσωτερικής 
αγοράς, χωρίς να θίγει το εθνικό δίκαιο 
των συμβάσεων στο εσωτερικό των 
κρατών μελών αφενός και υψηλό επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή αφετέρου·

Or. en

Τροπολογία 47
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι πεπεισμένο ότι ένα κοινό
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων συνιστά 
βελτίωση της λειτουργικότητας της 
εσωτερικής αγοράς, χωρίς να θίγει το 
εθνικό δίκαιο των συμβάσεων στο 
εσωτερικό των κρατών μελών·

4. αναμένει τα στοιχεία που θα 
αποδεικνύουν ότι μία πρωτοβουλία 
σχετικά με ένα ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων συνιστά βελτίωση της 
λειτουργικότητας της εσωτερικής αγοράς, 
χωρίς να θίγει το εθνικό δίκαιο των 
συμβάσεων στο εσωτερικό των κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 48
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. είναι πεπεισμένο ότι ένα κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων συνιστά 
βελτίωση της λειτουργικότητας της 
εσωτερικής αγοράς, χωρίς να θίγει το 
εθνικό δίκαιο των συμβάσεων στο 
εσωτερικό των κρατών μελών·

4. είναι πεπεισμένο ότι ένα κοινό 
ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων συνιστά 
βελτίωση της λειτουργικότητας της 
εσωτερικής αγοράς και ότι δεν συντρέχει 
λόγος για τον οποίο θα έπρεπε τούτο να 
υποβαθμίσει την προστασία του 
καταναλωτή·

Or. nl

Τροπολογία 49
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή, όταν θεσπίζει 
μέσο ευρωπαϊκού δικαίου των 
συμβάσεων, να λάβει υπόψη τις μόνιμες 
αλλαγές της εσωτερικής αγοράς και τις 
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βασικές ανάγκες των Ευρωπαίων 
πολιτών,  εντοπίζοντας ετησίως τυχόν 
δυσλειτουργίες, ελλείψεις και αδυναμίες 
της αγοράς στα κράτη μέλη, 
ανταποκρινόμενη στις νέες οικονομικές, 
κοινωνικές, θεσμικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις·

Or. en

Τροπολογία 50
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι ενδεδειγμένη νομική βάση 
για ένα μέσο ρύθμισης των συμβάσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C) 
προσφέρουν τα άρθρα 114 και 169 ή 352 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ·

5. θεωρεί ότι το ζήτημα του αν υπάρχει  
νομική βάση για ένα προαιρετικό μέσο 
ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων
είναι ασαφές και ότι είναι σημαντικό να 
διευθετηθεί έγκαιρα αυτό το ζήτημα, για 
να εξακριβωθεί αν η ΕΕ έχει την 
αρμοδιότητα να συγκροτήσει τέτοιο μέσο 
και να αποφευχθεί τυχόν αβεβαιότητα 
των συμβαλλόμενων μερών, ο κίνδυνος 
αμφισβήτησης εκ μέρους του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ή των εθνικών 
συνταγματικών δικαστηρίων·

Or. en

Τροπολογία 51
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι ενδεδειγμένη νομική βάση 
για ένα μέσο ρύθμισης των συμβάσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ 

διαγράφεται
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επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C) 
προσφέρουν τα άρθρα 114 και 169 ή 352 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 52
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι ενδεδειγμένη νομική βάση 
για ένα μέσο ρύθμισης των συμβάσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C) 
προσφέρουν τα άρθρα 114 και 169 ή 352 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ·

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
περαιτέρω κατά πόσον ενδεδειγμένη 
νομική βάση για ένα μέσο ρύθμισης των 
συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) 
και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
(B2C) προσφέρουν τα άρθρα 114 και 169 
ή 352 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 53
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. θεωρεί ότι ενδεδειγμένη νομική βάση 
για ένα μέσο ρύθμισης των συμβάσεων 
μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C) 
προσφέρουν τα άρθρα 114 και 169 ή 352 
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ·

5. θεωρεί ότι πρέπει να εξεταστεί 
περαιτέρω κατά πόσον ενδεδειγμένη 
νομική βάση για ένα μέσο ρύθμισης των 
συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) 
και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
(B2C) προσφέρουν τα άρθρα 114 και 169 
ή 352 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
ΕΕ·

Or. en



PE460.655v02-00 28/49 AM\859295EL.doc

EL

Τροπολογία 54
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι θα πρέπει να 
επιδιωχθεί η διαφοροποίηση του δικαίου 
των συμβάσεων ανάλογα με το αν 
πρόκειται για συμβάσεις B2B ή B2C, από 
σεβασμό προς τις κοινές παραδόσεις των 
εθνικών συστημάτων δικαίου και με
ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των 
ασθενέστερων συμβαλλομένων, δηλαδή 
των καταναλωτών·

6. τονίζει ότι οι παραδόσεις των εθνικών 
συστημάτων δικαίου πρέπει να είναι 
σεβαστές και ότι ιδιαίτερη έμφαση πρέπει 
να δοθεί στην προστασία και στην ανάγκη 
για ενήμερη συναίνεση των ασθενέστερων 
συμβαλλομένων, δηλαδή των 
καταναλωτών· ωστόσο τονίζει ότι κάθε 
νέα πρωτοβουλία πρέπει να εξασφαλίζει 
προστιθέμενη αξία σε επιχειρήσεις, 
προκειμένου να έχουν οι τελευταίες την 
επιλογή να τη χρησιμοποιήσουν·

Or. en

Τροπολογία 55
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί 
η διαφοροποίηση του δικαίου των 
συμβάσεων ανάλογα με το αν πρόκειται 
για συμβάσεις B2B ή B2C, από σεβασμό 
προς τις κοινές παραδόσεις των εθνικών 
συστημάτων δικαίου και με ιδιαίτερη 
έμφαση στην προστασία των 
ασθενέστερων συμβαλλομένων, δηλαδή 
των καταναλωτών·

6. τονίζει ότι πρέπει να τηρούνται οι 
παραδόσεις των εθνικών συστημάτων 
δικαίου 

Or. en
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Τροπολογία 56
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να 
υπάρχουν πολλά ερωτήματα προς 
απάντηση και πολλά προβλήματα προς 
επίλυση όσον αφορά ένα ευρωπαϊκό 
δίκαιο των συμβάσεων·  καλεί την 
Επιτροπή να λάβει υπόψη τη νομολογία, 
τις διεθνείς συμβάσεις για τις πωλήσεις 
αγαθών όπως η CISG (Σύμβαση της 
Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις 
αγαθών) και τον αντίκτυπο επί της 
οδηγίας για τα δικαιώματα του 
καταναλωτή·  τονίζει τη σημασία της 
εναρμόνισης του δικαίου των συμβάσεων 
εντός της ΕΕ, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη 
οι σχετικές εθνικές διατάξεις που 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
στις συμβάσεις Β2C·

Or. en

Τροπολογία 57
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ, που λόγω 
των διαφορών στα εθνικά συστήματα 
δικαίου των συμβάσεων δεν έχει 
αναπτυχθεί επαρκώς, θεωρείται δε 
δικαιολογημένα από τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές δυνητική κινητήρια 
δύναμη για μελλοντική ανάπτυξη·

7. υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ και τονίζει 
ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί εάν οι 
διαφορές στα εθνικά συστήματα δικαίου 
των συμβάσεων συνιστούν εμπόδιο για 
μελλοντική ανάπτυξη·
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Or. en

Τροπολογία 58
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ, που λόγω 
των διαφορών στα εθνικά συστήματα 
δικαίου των συμβάσεων δεν έχει 
αναπτυχθεί επαρκώς, θεωρείται δε 
δικαιολογημένα από τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές δυνητική κινητήρια 
δύναμη για μελλοντική ανάπτυξη·

7. υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ, που δεν 
έχει αναπτυχθεί επαρκώς, θεωρείται δε 
δικαιολογημένα από τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές δυνητική κινητήρια 
δύναμη για μελλοντική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 59
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ, που λόγω 
των διαφορών στα εθνικά συστήματα 
δικαίου των συμβάσεων δεν έχει 
αναπτυχθεί επαρκώς, θεωρείται δε 
δικαιολογημένα από τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές δυνητική κινητήρια 
δύναμη για μελλοντική ανάπτυξη·

7. υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ, που δεν 
έχει αναπτυχθεί επαρκώς, και είναι 
αναγκαίο να εξεταστεί εάν οι διαφορές 
στα εθνικά συστήματα δικαίου των 
συμβάσεων συνιστούν εμπόδιο για την 
ανάπτυξη του εν λόγω τομέα ο οποίος 
θεωρείται δικαιολογημένα από τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές 
δυνητική κινητήρια δύναμη για μελλοντική 
ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία 60
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ, που λόγω 
των διαφορών στα εθνικά συστήματα 
δικαίου των συμβάσεων δεν έχει 
αναπτυχθεί επαρκώς, θεωρείται δε 
δικαιολογημένα από τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές δυνητική κινητήρια 
δύναμη για μελλοντική ανάπτυξη·

7. υπογραμμίζει ότι είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διευκολυνθεί το ηλεκτρονικό 
εμπόριο στο εσωτερικό της ΕΕ και τονίζει 
ότι είναι αναγκαίο να εξεταστεί εάν οι 
διαφορές στα εθνικά συστήματα δικαίου 
των συμβάσεων συνιστούν εμπόδιο για 
μελλοντική ανάπτυξη·

Or. en

Τροπολογία 61
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι επιμέρους στοιχεία του 
δικαίου των συμβάσεων περιλαμβάνονται 
ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και είναι σκόπιμο να 
συγκεντρωθούν σε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο 
των συμβάσεων· επισημαίνει ακόμα ότι οι 
εν λόγω υπάρχουσες ρυθμίσεις 
καταδεικνύουν την ανάγκη για μια ενιαία 
ρύθμιση, σαφώς διαρθρωμένη και εύκολα 
αναγνωρίσιμη από τους καταναλωτές·

8. επισημαίνει ότι ουσιώδη στοιχεία του 
δικαίου προστασίας του καταναλωτή που 
εφαρμόζονται στις συμβάσεις 
περιλαμβάνονται ήδη σε διάφορες 
ευρωπαϊκές κανονιστικές ρυθμίσεις και ότι 
σημαντικά μέρη του κοινοτικού 
κεκτημένου για τους καταναλωτές 
αναμένεται να ενοποιηθούν στο πλαίσιο 
της οδηγίας για τα δικαιώματα του 
καταναλωτή· επισημαίνει ότι η 
προαναφερθείσα οδηγία θα εξασφαλίσει 
μια ενιαία ρύθμιση, εύκολα αναγνωρίσιμη 
από τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις· επομένως τονίζει τη 
σημασία της αναμονής των 
αποτελεσμάτων από τις 
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διαπραγματεύσεις σχετικά με τα 
δικαιώματα του καταναλωτή πριν να 
διατυπωθεί οποιαδήποτε σύσταση·

Or. en

Τροπολογία 62
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι επιμέρους στοιχεία του 
δικαίου των συμβάσεων περιλαμβάνονται 
ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και είναι σκόπιμο να 
συγκεντρωθούν σε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο 
των συμβάσεων· επισημαίνει ακόμα ότι οι 
εν λόγω υπάρχουσες ρυθμίσεις 
καταδεικνύουν την ανάγκη για μια ενιαία 
ρύθμιση, σαφώς διαρθρωμένη και εύκολα 
αναγνωρίσιμη από τους καταναλωτές·

8. επισημαίνει ότι επιμέρους στοιχεία του 
δικαίου των συμβάσεων περιλαμβάνονται 
ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και είναι σκόπιμο να 
συγκεντρωθούν σε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο 
των συμβάσεων· υπογραμμίζει ότι στον 
τομέα του δικαίου για τις ασφαλιστικές 
συμβάσεις έχουν ήδη γίνει προεργασίες με 
βάση τις αρχές ευρωπαϊκού δικαίου των 
συμβάσεων (PEICL), οι οποίες πρόκειται 
να ενσωματωθούν σε ένα ευρωπαϊκό 
δίκαιο των συμβάσεων και οι οποίες 
πρέπει να τύχουν επεξεργασίας και 
περαιτέρω προωθήσεως·  επισημαίνει 
ακόμα ότι οι εν λόγω υπάρχουσες 
ρυθμίσεις καταδεικνύουν την ανάγκη για 
μια ενιαία ρύθμιση, σαφώς διαρθρωμένη 
και εύκολα αναγνωρίσιμη από τους 
καταναλωτές·

Or. de

Τροπολογία 63
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι επιμέρους στοιχεία του 
δικαίου των συμβάσεων περιλαμβάνονται 
ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και είναι σκόπιμο να 
συγκεντρωθούν σε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο 
των συμβάσεων· επισημαίνει ακόμα ότι οι 
εν λόγω υπάρχουσες ρυθμίσεις 
καταδεικνύουν την ανάγκη για μια ενιαία 
ρύθμιση, σαφώς διαρθρωμένη και εύκολα 
αναγνωρίσιμη από τους καταναλωτές·

8. επισημαίνει ότι στοιχεία του δικαίου που 
ισχύει για τις συμβάσεις περιλαμβάνονται 
ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές κανονιστικές 
ρυθμίσεις·

Or. en

Τροπολογία 64
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι επιμέρους στοιχεία του 
δικαίου των συμβάσεων περιλαμβάνονται 
ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και είναι σκόπιμο να 
συγκεντρωθούν σε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο 
των συμβάσεων· επισημαίνει ακόμα ότι οι 
εν λόγω υπάρχουσες ρυθμίσεις 
καταδεικνύουν την ανάγκη για μια ενιαία 
ρύθμιση, σαφώς διαρθρωμένη και εύκολα 
αναγνωρίσιμη από τους καταναλωτές·

8. επισημαίνει ότι επιμέρους στοιχεία του 
δικαίου των συμβάσεων περιλαμβάνονται 
ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και τονίζει ότι είναι σκόπιμο να 
συγκεντρωθούν σε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο 
των συμβάσεων· επισημαίνει ακόμα ότι οι 
εν λόγω υπάρχουσες ρυθμίσεις 
καταδεικνύουν την ανάγκη για μια ενιαία 
ρύθμιση, σαφώς διαρθρωμένη και εύκολα 
αναγνωρίσιμη από τους καταναλωτές·

Or. en

Τροπολογία 65
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι επιμέρους στοιχεία του 
δικαίου των συμβάσεων περιλαμβάνονται 
ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και είναι σκόπιμο να 
συγκεντρωθούν σε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο 
των συμβάσεων· επισημαίνει ακόμα ότι οι 
εν λόγω υπάρχουσες ρυθμίσεις 
καταδεικνύουν την ανάγκη για μια ενιαία 
ρύθμιση, σαφώς διαρθρωμένη και εύκολα 
αναγνωρίσιμη από τους καταναλωτές·

8. επισημαίνει ότι ουσιώδη στοιχεία του 
δικαίου προστασίας του καταναλωτή που 
εφαρμόζονται στις συμβάσεις 
περιλαμβάνονται ήδη σε διάφορες 
ευρωπαϊκές κανονιστικές ρυθμίσεις και ότι 
σημαντικά μέρη του κοινοτικού 
κεκτημένου για τους καταναλωτές 
αναμένεται να ενοποιηθούν στο πλαίσιο 
της οδηγίας για τα δικαιώματα του 
καταναλωτή· επισημαίνει ότι η 
προαναφερθείσα οδηγία θα εξασφαλίσει 
μια ενιαία ρύθμιση, εύκολα αναγνωρίσιμη 
από τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις· επομένως τονίζει τη 
σημασία της αναμονής των 
αποτελεσμάτων από τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τα 
δικαιώματα του καταναλωτή πριν να 
διατυπωθεί οποιαδήποτε σύσταση·

Or. en

Τροπολογία 66
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει ότι επιμέρους στοιχεία του 
δικαίου των συμβάσεων περιλαμβάνονται 
ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και είναι σκόπιμο να 
συγκεντρωθούν σε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο 
των συμβάσεων· επισημαίνει ακόμα ότι οι 
εν λόγω υπάρχουσες ρυθμίσεις 
καταδεικνύουν την ανάγκη για μια ενιαία 
ρύθμιση, σαφώς διαρθρωμένη και εύκολα 
αναγνωρίσιμη από τους καταναλωτές·

8. επισημαίνει ότι επιμέρους στοιχεία του 
δικαίου των συμβάσεων περιλαμβάνονται 
ήδη σε διάφορες ευρωπαϊκές κανονιστικές 
ρυθμίσεις και είναι σκόπιμο να 
συγκεντρωθούν σε ένα ευρωπαϊκό δίκαιο 
των συμβάσεων μέσω ενός κανονισμού 
περί προαιρετικού μέσου· επισημαίνει 
ακόμα ότι οι εν λόγω υπάρχουσες 
ρυθμίσεις για τη θέσπιση αυτού του 
προαιρετικού μέσου καταδεικνύουν την 
ανάγκη για μια ενιαία ρύθμιση, σαφώς 
διαρθρωμένη και εύκολα αναγνωρίσιμη 
από τους καταναλωτές –όπου τα 
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δικαιώματα των καταναλωτών δεν θα 
τίθενται σε κίνδυνο, ώστε να έχουν 
εμπιστοσύνη σε αυτό το προαιρετικό 
μέσο– καθώς και για μια περιγραφή της 
σχέσης με τις διατάξεις του κανονισμού
"Ρώμη Ι" , ώστε αυτό το προαιρετικό 
μέσο να αποκτήσει γνήσια προστιθέμενη 
αξία·

Or. nl

Τροπολογία 67
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής ενός 
ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων θα 
πρέπει να επικεντρώνεται στις αρχές της 
σύμβασης, υπό την έννοια ότι για τις 
συμβάσεις με καταναλωτές είναι σκόπιμο 
να δίνεται έμφαση στις αγορές και, κατά 
περίπτωση, στην παροχή υπηρεσιών και 
την εκτέλεση έργων, ενώ πρέπει να 
υπάρχει ένα γενικό μέρος για τον ορισμό 
της σύμβασης, τις συμβατικές 
υποχρεώσεις, την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης, την εκπροσώπηση, τους 
λόγους ακύρωσης, την ερμηνεία, την 
εκτέλεση, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση και ιδιαίτερα το δικαίωμα 
εγγύησης, τα δικαιώματα υπαναχώρησης, 
καταγγελίας, παραγραφής, κ.λπ.·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 68
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής ενός 
ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων θα 
πρέπει να επικεντρώνεται στις αρχές της 
σύμβασης, υπό την έννοια ότι για τις 
συμβάσεις με καταναλωτές είναι σκόπιμο 
να δίνεται έμφαση στις αγορές και, κατά 
περίπτωση, στην παροχή υπηρεσιών και 
την εκτέλεση έργων, ενώ πρέπει να 
υπάρχει ένα γενικό μέρος για τον ορισμό 
της σύμβασης, τις συμβατικές 
υποχρεώσεις, την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης, την εκπροσώπηση, τους 
λόγους ακύρωσης, την ερμηνεία, την 
εκτέλεση, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση και ιδιαίτερα το δικαίωμα 
εγγύησης, τα δικαιώματα υπαναχώρησης, 
καταγγελίας, παραγραφής, κ.λπ.·

9. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής των 
τυποποιημένων όρων των συμβάσεων θα 
πρέπει να επικεντρώνεται στη νομοθεσία 
που διέπει τις αγορές και, κατά 
περίπτωση, στην παροχή υπηρεσιών και 
την εκτέλεση έργων, ενώ μια τέτοια 
εργαλειοθήκη δεν πρέπει να απομακρύνει 
τους καταναλωτές από την προστασία 
που εξασφαλίζουν οι ισχύουσες διατάξεις 
του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 
(κανονισμοί "Ρώμη Ι" και "Ρώμη ΙΙ")·

Or. en

Τροπολογία 69
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής ενός 
ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων θα 
πρέπει να επικεντρώνεται στις αρχές της 
σύμβασης, υπό την έννοια ότι για τις 
συμβάσεις με καταναλωτές είναι σκόπιμο 
να δίνεται έμφαση στις αγορές και, κατά 
περίπτωση, στην παροχή υπηρεσιών και 
την εκτέλεση έργων, ενώ πρέπει να 
υπάρχει ένα γενικό μέρος για τον ορισμό 

9. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής ενός 
ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων θα 
πρέπει να επικεντρώνεται στις αρχές της 
σύμβασης, υπό την έννοια ότι για τις 
συμβάσεις με καταναλωτές είναι σκόπιμο 
να δίνεται έμφαση στις αγορές και, κατά 
περίπτωση, στην παροχή υπηρεσιών και 
την εκτέλεση έργων καθώς και στο δίκαιο 
για τις ασφαλιστικές συμβάσεις, ενώ 
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της σύμβασης, τις συμβατικές 
υποχρεώσεις, την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης, την εκπροσώπηση, τους λόγους 
ακύρωσης, την ερμηνεία, την εκτέλεση, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύμβαση και ιδιαίτερα 
το δικαίωμα εγγύησης, τα δικαιώματα 
υπαναχώρησης, καταγγελίας, παραγραφής, 
κ.λπ.·

πρέπει να υπάρχει ένα γενικό μέρος για τον 
ορισμό της σύμβασης, τις συμβατικές 
υποχρεώσεις, την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης, την εκπροσώπηση, τους λόγους 
ακύρωσης, την ερμηνεία, την εκτέλεση, τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύμβαση και ιδιαίτερα 
το δικαίωμα εγγύησης, τα δικαιώματα 
υπαναχώρησης, καταγγελίας, παραγραφής, 
κ.λπ.·

Or. de

Τροπολογία 70
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής ενός 
ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων θα 
πρέπει να επικεντρώνεται στις αρχές της 
σύμβασης, υπό την έννοια ότι για τις 
συμβάσεις με καταναλωτές είναι σκόπιμο 
να δίνεται έμφαση στις αγορές και, κατά 
περίπτωση, στην παροχή υπηρεσιών και 
την εκτέλεση έργων, ενώ πρέπει να 
υπάρχει ένα γενικό μέρος για τον ορισμό 
της σύμβασης, τις συμβατικές 
υποχρεώσεις, την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης, την εκπροσώπηση, τους 
λόγους ακύρωσης, την ερμηνεία, την 
εκτέλεση, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση και ιδιαίτερα το δικαίωμα 
εγγύησης, τα δικαιώματα υπαναχώρησης, 
καταγγελίας, παραγραφής, κ.λπ.·

διαγράφεται 

Or. en
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Τροπολογία 71
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής ενός 
ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων θα 
πρέπει να επικεντρώνεται στις αρχές της 
σύμβασης, υπό την έννοια ότι για τις 
συμβάσεις με καταναλωτές είναι σκόπιμο 
να δίνεται έμφαση στις αγορές και, κατά 
περίπτωση, στην παροχή υπηρεσιών και 
την εκτέλεση έργων, ενώ πρέπει να 
υπάρχει ένα γενικό μέρος για τον ορισμό 
της σύμβασης, τις συμβατικές 
υποχρεώσεις, την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης, την εκπροσώπηση, τους 
λόγους ακύρωσης, την ερμηνεία, την 
εκτέλεση, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση και ιδιαίτερα το δικαίωμα 
εγγύησης, τα δικαιώματα υπαναχώρησης, 
καταγγελίας, παραγραφής, κ.λπ.·

9. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής ενός 
ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων θα 
πρέπει να επικεντρώνεται στις αρχές της 
σύμβασης, υπό την έννοια ότι για τις 
συμβάσεις με καταναλωτές είναι σκόπιμο 
να δίνεται έμφαση στις αγορές και, κατά 
περίπτωση, στην παροχή υπηρεσιών και 
την εκτέλεση έργων, ενώ  μια τέτοια 
εργαλειοθήκη δεν πρέπει να απομακρύνει 
τους καταναλωτές από την προστασία 
που εξασφαλίζουν οι ισχύουσες διατάξεις 
του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου 
(κανονισμοί "Ρώμη Ι" και "Ρώμη ΙΙ")·.

Or. en

Τροπολογία 72
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής ενός
ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων θα 
πρέπει να επικεντρώνεται στις αρχές της 
σύμβασης, υπό την έννοια ότι για τις 
συμβάσεις με καταναλωτές είναι σκόπιμο 
να δίνεται έμφαση στις αγορές και, κατά 
περίπτωση, στην παροχή υπηρεσιών και 
την εκτέλεση έργων, ενώ πρέπει να 
υπάρχει ένα γενικό μέρος για τον ορισμό 

9. θεωρεί ότι το πεδίο εφαρμογής μιας
ενδεχόμενης οδηγίας ευρωπαϊκού δικαίου 
των συμβάσεων θα πρέπει να 
επικεντρώνεται στις αρχές της σύμβασης, 
υπό την έννοια ότι για τις συμβάσεις με 
καταναλωτές είναι σκόπιμο να δίνεται 
έμφαση στις αγορές και, κατά περίπτωση, 
στην παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση 
έργων, ενώ μια τέτοια εργαλειοθήκη δεν 
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της σύμβασης, τις συμβατικές 
υποχρεώσεις, την έναρξη ισχύος της 
σύμβασης, την εκπροσώπηση, τους 
λόγους ακύρωσης, την ερμηνεία, την 
εκτέλεση, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύμβαση και ιδιαίτερα το δικαίωμα 
εγγύησης, τα δικαιώματα υπαναχώρησης, 
καταγγελίας, παραγραφής, κ.λπ.·

πρέπει να απομακρύνει τους 
καταναλωτές από την προστασία που 
εξασφαλίζουν οι ισχύουσες διατάξεις του 
ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (κανονισμοί 
"Ρώμη Ι" και "Ρώμη ΙΙ")·.

Or. en

Τροπολογία 73
Olle Schmidt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο 
χαρακτήρα των διαφόρων συμβάσεων 
και βασικών αρχών περί δικαίου των 
συμβάσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο· 
ζητεί από την Επιτροπή να δώσει έμφαση 
σε διάφορες παραμέτρους εξετάζοντας 
τις συμβάσεις Β2C και Β2Β· λαμβάνοντας 
υπόψη τη θεμελιώδη αρχή της υψηλού 
βαθμού προστασίας του καταναλωτή 
πιστεύει επίσης ότι οι υπάρχουσες 
πρακτικές ανά κλάδο και η αρχή της 
ελευθερίας συμβάσεων πρέπει να 
διατηρηθούν όσον αφορά τις συμβάσεις 
Β2Β·

Or. en

Τροπολογία 74
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. είναι πεπεισμένο ότι η σχετική 
νομοθεσία πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
ισορροπία, απλότητα, σαφήνεια, διαφάνεια 
και ευχρηστία, και να μην περιέχει
αόριστες νομικές έννοιες, προκειμένου να 
είναι κατανοητή, ιδιαίτερα από τους
ευρωπαίους καταναλωτές, να διασφαλίζει
δε ότι σε κάθε σύμβαση λαμβάνονται 
υπόψη τα συμφέροντα και των δύο (ή 
περισσοτέρων) συμβαλλομένων μερών·

10. είναι πεπεισμένο ότι οι τυποποιημένοι 
όροι συμβάσεων  πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από ισορροπία, 
απλότητα, σαφήνεια, διαφάνεια και 
ευχρηστία, και δεν πρέπει να περιέχουν
αόριστες νομικές έννοιες, προκειμένου να 
είναι κατανοητοί στους καταναλωτές και 
να διασφαλίζεται ότι οι τελευταίοι θα 
εξακολουθήσουν να τυγχάνουν της 
προστασίας που προβλέπουν οι 
υποχρεωτικές διατάξεις προστασίας του 
καταναλωτή στα κράτη μέλη τους· 
τονίζει ωστόσο ότι σε δεδομένη σύμβαση 
λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα όλων 
των συμβαλλομένων μερών

Or. en

Τροπολογία 75
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. είναι πεπεισμένο ότι η σχετική 
νομοθεσία πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
ισορροπία, απλότητα, σαφήνεια, 
διαφάνεια και ευχρηστία, και να μην 
περιέχει αόριστες νομικές έννοιες,
προκειμένου να είναι κατανοητή, 
ιδιαίτερα από τους ευρωπαίους 
καταναλωτές, να διασφαλίζει δε ότι σε 
κάθε σύμβαση λαμβάνονται υπόψη τα 
συμφέροντα και των δύο (ή 
περισσοτέρων) συμβαλλομένων μερών·

10. είναι πεπεισμένο ότι οι Ευρωπαίοι 
καταναλωτές προτιμούν πάντοτε απλές, 
σαφείς, διαφανείς και εύχρηστες έννοιες·

Or. en
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Τροπολογία 76
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. είναι πεπεισμένο ότι η σχετική 
νομοθεσία πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
ισορροπία, απλότητα, σαφήνεια, διαφάνεια 
και ευχρηστία, και να μην περιέχει 
αόριστες νομικές έννοιες, προκειμένου να 
είναι κατανοητή, ιδιαίτερα από τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, να διασφαλίζει 
δε ότι σε κάθε σύμβαση λαμβάνονται 
υπόψη τα συμφέροντα και των δύο (ή 
περισσοτέρων) συμβαλλομένων μερών·

10. είναι πεπεισμένο ότι οποιαδήποτε 
πρωτοβουλία στον τομέα του ευρωπαϊκού 
δικαίου των συμβάσεων  πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από ισορροπία, απλότητα, 
σαφήνεια, διαφάνεια και ευχρηστία, και να 
μην περιέχει αόριστες νομικές έννοιες, 
προκειμένου να είναι κατανοητή, ιδιαίτερα 
από τους ευρωπαίους καταναλωτές, να 
διασφαλίζει δε ότι σε κάθε σύμβαση 
λαμβάνονται υπόψη τα συμφέροντα και 
των δύο (ή περισσοτέρων) συμβαλλομένων 
μερών·

Or. en

Τροπολογία 77
Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. είναι πεπεισμένο ότι η σχετική 
νομοθεσία πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
ισορροπία, απλότητα, σαφήνεια, διαφάνεια 
και ευχρηστία, και να μην περιέχει 
αόριστες νομικές έννοιες, προκειμένου να 
είναι κατανοητή, ιδιαίτερα από τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, να διασφαλίζει 
δε ότι σε κάθε σύμβαση λαμβάνονται 
υπόψη τα συμφέροντα και των δύο (ή 
περισσοτέρων) συμβαλλομένων μερών·

10. είναι πεπεισμένο ότι ένα τέτοιο 
προαιρετικό μέσο, αν πρόκειται να 
εγκριθεί, πρέπει να χαρακτηρίζεται από 
ισορροπία, απλότητα, σαφήνεια, διαφάνεια 
και ευχρηστία, και να μην περιέχει 
αόριστες νομικές έννοιες, προκειμένου να 
είναι κατανοητή από τους Ευρωπαίους
πολίτες, να διασφαλίζει δε ότι σε κάθε 
σύμβαση λαμβάνονται υπόψη τα 
συμφέροντα και των δύο (ή περισσοτέρων)
συμβαλλομένων μερών· σε κάθε 
περίπτωση, η Επιτροπή πρέπει να λάβει 
δεόντως υπόψη τα πορίσματα της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων·
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Or. en

Τροπολογία 78
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. πιστεύει ότι δεν δίνεται η αναγκαία 
πληροφόρηση στους καταναλωτές όσον 
αφορά την ύπαρξη των συμβατικών τους 
δικαιωμάτων και το πώς θα 
εφαρμοστούν, ιδίως στο διασυνοριακό 
εμπόριο· καλεί την Επιτροπή να 
συγκροτήσει έναν εύκολα προσβάσιμο, 
φιλικό προς το χρήστη μηχανισμό 
ενημέρωσης, ο οποίος θα εξηγεί με 
σαφήνεια πώς λειτουργεί το δίκαιο των 
συμβάσεων μεταξύ των κρατών μελών 
και, το σημαντικότερο, ποια είναι τα 
οφέλη του για τους πολίτες, τους 
καταναλωτές και τις ΜΜΕ·

Or. en

Τροπολογία 79
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού δικαίου πρέπει να γίνει με τη 
ρητή συναίνεση των καταναλωτών και όχι 
σιωπηρά, π.χ. με γενικές διατάξεις·

11. επισημαίνει ότι η εφαρμογή των 
τυποποιημένων όρων συμβάσεων πρέπει 
να γίνει με τη ρητή συναίνεση των 
καταναλωτών  και ότι πρέπει να 
ενημερώνονται ότι θα τύχουν του ίδιου 
βαθμού προστασίας  με αυτόν που τους 
παρέχουν τα κράτη μέλη τους·  

Or. en
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Τροπολογία 80
Emma McClarkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού δικαίου πρέπει να γίνει με τη 
ρητή συναίνεση των καταναλωτών και 
όχι σιωπηρά, π.χ. με γενικές διατάξεις·

11. επισημαίνει ότι πρέπει να διατηρηθεί ο 
ίδιος βαθμός προστασίας των 
καταναλωτών  με αυτόν που τους 
παρέχουν τα κράτη μέλη τους·

Or. en

Τροπολογία 81
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού δικαίου πρέπει να γίνει με τη 
ρητή συναίνεση των καταναλωτών και 
όχι σιωπηρά, π.χ. με γενικές διατάξεις·

11. επισημαίνει ότι θα ήταν ένα επιπλέον 
βάρος για τους καταναλωτές και, 
προκειμένου να προβούν σε συνειδητή 
επιλογή, θα ήταν αναγκαία η γνώση των 
δύο δεσμών του δικαίου των συμβάσεων· 
αν δεν εξηγούνται με απλό τρόπο τα υπέρ 
και τα κατά αμφότερων των 
διατυπούμενων επιλογών, δεν θα μπορούν 
οι καταναλωτές να επιλέγουν συνειδητά·

Or. en

Τροπολογία 82
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι η εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού δικαίου πρέπει να γίνει με τη 
ρητή συναίνεση των καταναλωτών και όχι 
σιωπηρά, π.χ. με γενικές διατάξεις·

11. επισημαίνει ότι, αν θεσπιστεί ένα 
προαιρετικό ευρωπαϊκό σύστημα, οι 
καταναλωτές πρέπει να έχουν σαφή 
πληροφόρηση, η οποία θα τους επιτρέπει 
να καταλαβαίνουν τα δικαιώματά τους 
και να προβαίνουν ενήμεροι στην 
απόφαση  για το κατά πόσο θα πρέπει να 
συνάψουν σύμβαση με βάση την 
προαιρετική αυτή πράξη· επισημαίνει 
περαιτέρω ότι η εφαρμογή του 
ευρωπαϊκού δικαίου πρέπει να γίνει με τη 
ρητή συναίνεση των καταναλωτών και όχι 
σιωπηρά, π.χ. με γενικές διατάξεις·

Or. nl

Τροπολογία 83
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων πρέπει να εξασφαλίζει πολύ 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών στον τομέα B2C, κι αν 
κάποια κράτη μέλη προσφέρουν 
υψηλότερη προστασία, τούτο πρέπει να 
αναφέρεται ρητά στο παράρτημα του 
σχετικού νόμου·

12. θεωρεί ότι η εργαλειοθήκη στον τομέα 
B2C πρέπει να εξασφαλίζει πολύ υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, κι 
αν κάποια κράτη μέλη προσφέρουν 
υψηλότερη προστασία, τούτο πρέπει να 
αναφέρεται ρητά στο παράρτημα του 
σχετικού νόμου·

Or. en

Τροπολογία 84
Heide Rühle

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων πρέπει να εξασφαλίζει πολύ 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών στον τομέα B2C, κι αν 
κάποια κράτη μέλη προσφέρουν 
υψηλότερη προστασία, τούτο πρέπει να 
αναφέρεται ρητά στο παράρτημα του 
σχετικού νόμου·

12. θεωρεί ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία 
στο ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων 
πρέπει να εξασφαλίζει πολύ υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στον τομέα 
B2C, κι αν κάποια κράτη μέλη 
προσφέρουν υψηλότερη προστασία, οι 
καταναλωτές δεν πρέπει να στερούνται 
την πρόσβαση σε αυτή την προστασία·

Or. en

Τροπολογία 85
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο των 
συμβάσεων πρέπει να εξασφαλίζει πολύ 
υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών στον τομέα B2C, κι αν 
κάποια κράτη μέλη προσφέρουν 
υψηλότερη προστασία, τούτο πρέπει να 
αναφέρεται ρητά στο παράρτημα του 
σχετικού νόμου·

12. θεωρεί ότι οποιαδήποτε πρωτοβουλία 
στο ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων 
πρέπει να εξασφαλίζει πολύ υψηλό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών στον τομέα 
B2C, κι αν κάποια κράτη μέλη 
προσφέρουν υψηλότερη προστασία, οι 
καταναλωτές δεν πρέπει να στερούνται 
την πρόσβαση σε αυτή την προστασία·

Or. en

Τροπολογία 86
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι η 
αποτελεσματικότητα κάθε νομικού μέσου 
που θεσπίζεται κρίνεται τελικά στην ίδια 

13. υπογραμμίζει ότι η 
αποτελεσματικότητα κάθε πολιτικής που 
θεσπίζεται κρίνεται τελικά στην ίδια την 
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την εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει ποιος είναι ο καλύτερος 
τρόπος για την εκτίμηση των πιθανών 
λόγων προαιρετικής εφαρμογής από τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές· 
υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τη 
διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών 
όσον αφορά την ύπαρξη και τον ρόλο του 
για όλους τους δυνητικούς 
ενδιαφερομένους και εμπλεκομένους 
(συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
δικαστηρίων).

ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος
για την εκτίμηση των πιθανών λόγων 
προαιρετικής εφαρμογής της 
εργαλειοθήκης και των τυποποιημένων 
όρων από τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά 
με τη διάθεση των απαιτούμενων 
πληροφοριών όσον αφορά την ύπαρξη και 
τον ρόλο του για όλους τους δυνητικούς 
ενδιαφερομένους και εμπλεκομένους 
(συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
δικαστηρίων).

Or. en

Τροπολογία 87
Philippe Juvin, Constance Le Grip, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι η 
αποτελεσματικότητα κάθε νομικού μέσου 
που θεσπίζεται κρίνεται τελικά στην ίδια 
την εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει ποιος είναι ο καλύτερος 
τρόπος για την εκτίμηση των πιθανών 
λόγων προαιρετικής εφαρμογής από τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές· 
υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τη 
διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών 
όσον αφορά την ύπαρξη και τον ρόλο του 
για όλους τους δυνητικούς 
ενδιαφερομένους και εμπλεκομένους 
(συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
δικαστηρίων).

13. υπογραμμίζει ότι η 
αποτελεσματικότητα κάθε νομικού μέσου 
που θεσπίζεται κρίνεται τελικά από το πώς 
διασφαλίζεται η προστασία των 
καταναλωτών και η καλή λειτουργία της 
ίδιας της εσωτερικής αγοράς· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει ποιος είναι ο 
καλύτερος τρόπος για την εκτίμηση των 
πιθανών λόγων προαιρετικής εφαρμογής 
από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές· 
υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τη 
διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών 
όσον αφορά την ύπαρξη και τον ρόλο του 
για όλους τους δυνητικούς 
ενδιαφερομένους και εμπλεκομένους 
(συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
δικαστηρίων).

Or. en
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Τροπολογία 88
Catherine Stihler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. υπογραμμίζει ότι η 
αποτελεσματικότητα κάθε νομικού μέσου 
που θεσπίζεται κρίνεται τελικά στην ίδια 
την εσωτερική αγορά· καλεί την Επιτροπή 
να εξετάσει ποιος είναι ο καλύτερος 
τρόπος για την εκτίμηση των πιθανών 
λόγων προαιρετικής εφαρμογής από τις 
επιχειρήσεις και τους καταναλωτές· 
υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με τη 
διάθεση των απαιτούμενων πληροφοριών 
όσον αφορά την ύπαρξη και τον ρόλο του 
για όλους τους δυνητικούς 
ενδιαφερομένους και εμπλεκομένους 
(συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
δικαστηρίων).

13. υπογραμμίζει ότι παρ’ όλο που η 
αποτελεσματικότητα κάθε νομικού μέσου 
που θεσπίζεται κρίνεται τελικά στην ίδια 
την εσωτερική αγορά, πρέπει να 
εξακριβωθεί εκ των προτέρων αν η 
πρωτοβουλία αυτή αποτελεί 
προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές 
και δεν θα περιπλέξει τις διασυνοριακές 
συναλλαγές για τους καταναλωτές και τις 
επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι είναι 
αναγκαίο να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά 
με τη διάθεση των απαιτούμενων 
πληροφοριών όσον αφορά την ύπαρξη και 
τον ρόλο του για όλους τους δυνητικούς 
ενδιαφερομένους και εμπλεκομένους 
(συμπεριλαμβανομένων των εθνικών 
δικαστηρίων).

Or. en

Τροπολογία 89
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει τη 
δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με 
τα διάφορα μέσα του ευρωπαϊκού δικαίου 
των συμβάσεων, για να αποσαφηνιστεί 
και να εξεταστεί η σύνδεση με τις εθνικές 
νομοθεσίες περί συμβάσεων, τις εγχώριες 
συναλλαγές, τα διεθνή μέσα και πρότυπα 
καθώς και άλλες επιλογές και μέτρα 
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ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως η οδηγία για 
τα δικαιώματα του καταναλωτή ή η 
οδηγία για τις υπηρεσίες·  επιπλέον, η 
Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει το ρόλο 
και τη σημασία που θα έχει ένα 
μελλοντικό μέσο του ευρωπαϊκού   
δικαίου των συμβάσεων όσον αφορά  το 
διεθνές εμπόριο και τις σχέσεις με τρίτες 
χώρες·

Or. en



AM\859295EL.doc 49/49 PE460.655v02-00

EL


