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Τροπολογία 1
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές 
που πλήττονται από κάποια παραβίαση του 
νόμου και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη 
δικαστική οδό για να επιτύχουν 
επανόρθωση της κατάστασης 
αντιμετωπίζουν σημαντικά κωλύματα από 
άποψη αποτελεσματικότητας και 
οικονομικής προσιτότητας λόγω των 
υψηλών δικαστικών εξόδων, των
περίπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών 
και της έλλειψης πληροφόρησης σχετικά 
με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές
που πλήττονται από κάποια παραβίαση του
νόμου έχουν ευρύ φάσμα μέσων στη
διάθεσή τους στην περίπτωση που 
επιθυμούν να ρυθμίσουν το θέμα 
εξωδικαστικά και να επιτύχουν 
επανόρθωση της κατάστασης, και ότι η 
δικαστική οδός συνεπάγεται σημαντικά 
κωλύματα από άποψη 
αποτελεσματικότητας και οικονομικής 
προσιτότητας, περίπλοκων και 
χρονοβόρων διαδικασιών και έλλειψη 
πληροφόρησης, 

Or. de

Τροπολογία 2
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη A

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές 
που πλήττονται από κάποια παραβίαση του 
νόμου και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη 
δικαστική οδό για να επιτύχουν 
επανόρθωση της κατάστασης 
αντιμετωπίζουν σημαντικά κωλύματα από 
άποψη αποτελεσματικότητας και 
οικονομικής προσιτότητας λόγω των 
υψηλών δικαστικών εξόδων, των 
περίπλοκων και χρονοβόρων διαδικασιών 
και της έλλειψης πληροφόρησης σχετικά 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές 
που πλήττονται από κάποια παραβίαση του 
νόμου και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη 
δικαστική οδό για να επιτύχουν 
επανόρθωση της κατάστασης σε ατομική 
βάση αντιμετωπίζουν συχνά σημαντικά 
κωλύματα από άποψη 
αποτελεσματικότητας και οικονομικής 
προσιτότητας ενίοτε λόγω των υψηλών 
δικαστικών εξόδων, πιθανού ψυχολογικού 
κόστους, των περίπλοκων και χρονοβόρων 
διαδικασιών και της έλλειψης 
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με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, πληροφόρησης σχετικά με τα διαθέσιμα 
ένδικα μέσα,

Or. en

Τροπολογία 3
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ατομικές 
αγωγές δεν συνιστούν συχνά
αποτελεσματικό μέσο για την παύση των 
αθέμιτων πρακτικών ή τη λήψη 
αποζημίωσης, καθώς οι καταναλωτές δεν 
είναι πρόθυμοι να υποβάλουν 
μεμονωμένες αγωγές, ιδίως αν η 
προσωπική ζημία είναι μικρή σε σύγκριση 
με τα έξοδα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ατομικές 
αγωγές δεν συνιστούν σε ορισμένες 
περιπτώσεις αποτελεσματικό μέσο για την 
παύση των αθέμιτων πρακτικών ή τη λήψη 
αποζημίωσης, καθώς ορισμένοι 
καταναλωτές δεν είναι πρόθυμοι να 
υποβάλουν μεμονωμένες αγωγές, ιδίως αν 
η προσωπική ζημία είναι μικρή σε 
σύγκριση με τα δυνητικά έξοδα,

Or. de

Τροπολογία 4
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ατομικές 
αγωγές δεν συνιστούν συχνά
αποτελεσματικό μέσο για την παύση των 
αθέμιτων πρακτικών ή τη λήψη 
αποζημίωσης, καθώς οι καταναλωτές δεν 
είναι πρόθυμοι να υποβάλουν 
μεμονωμένες αγωγές, ιδίως αν η 
προσωπική ζημία είναι μικρή σε σύγκριση 
με τα έξοδα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ατομικές 
αγωγές ενδέχεται να μην συνιστούν 
αποτελεσματικό μέσο για την παύση των 
αθέμιτων πρακτικών ή τη λήψη 
αποζημίωσης, καθώς οι καταναλωτές δεν 
είναι πρόθυμοι να υποβάλουν 
μεμονωμένες αγωγές, ιδίως αν η 
προσωπική ζημία είναι μικρή σε σύγκριση 
με τα έξοδα,

Or. en
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Τροπολογία 5
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ατομικές 
αγωγές δεν συνιστούν συχνά
αποτελεσματικό μέσο για την παύση των 
αθέμιτων πρακτικών ή τη λήψη 
αποζημίωσης, καθώς οι καταναλωτές δεν 
είναι πρόθυμοι να υποβάλουν 
μεμονωμένες αγωγές, ιδίως αν η 
προσωπική ζημία είναι μικρή σε σύγκριση 
με τα έξοδα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ατομικές 
αγωγές δεν συνιστούν ενίοτε 
αποτελεσματικό μέσο για την παύση των 
αθέμιτων πρακτικών ή τη λήψη 
αποζημίωσης, καθώς οι καταναλωτές δεν 
είναι πρόθυμοι να υποβάλουν 
μεμονωμένες αγωγές, ιδίως αν η 
προσωπική ζημία είναι μικρή σε σύγκριση 
με τα έξοδα,

Or. de

Τροπολογία 6
Marielle Gallo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ατομικές 
αγωγές δεν συνιστούν συχνά
αποτελεσματικό μέσο για την παύση των 
αθέμιτων πρακτικών ή τη λήψη 
αποζημίωσης, καθώς οι καταναλωτές δεν 
είναι πρόθυμοι να υποβάλουν 
μεμονωμένες αγωγές, ιδίως αν η 
προσωπική ζημία είναι μικρή σε σύγκριση 
με τα έξοδα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ατομικές 
αγωγές ενδέχεται να μην συνιστούν 
αποτελεσματικό μέσο για την παύση των 
αθέμιτων πρακτικών ή τη λήψη 
αποζημίωσης, καθώς οι καταναλωτές δεν 
είναι πρόθυμοι να υποβάλουν 
μεμονωμένες αγωγές, ιδίως αν η 
προσωπική ζημία είναι μικρή σε σύγκριση 
με τα έξοδα· υπενθυμίζει ωστόσο ότι ο 
Κανονισμός 861/2007 σχετικά με τη 
θέσπιση Ευρωπαϊκής Διαδικασίας 
Μικροδιαφορών έχει ως στόχο τη 
βελτίωση της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη, την απλούστευση των 
μικροδιαφορών σε διασυνοριακό επίπεδο 
και τη μείωση του κόστους,
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Τροπολογία 7
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ατομικές 
αγωγές δεν συνιστούν συχνά
αποτελεσματικό μέσο για την παύση των 
αθέμιτων πρακτικών ή τη λήψη 
αποζημίωσης, καθώς οι καταναλωτές δεν 
είναι πρόθυμοι να υποβάλουν 
μεμονωμένες αγωγές, ιδίως αν η 
προσωπική ζημία είναι μικρή σε σύγκριση 
με τα έξοδα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην
περίπτωση που μεγάλη ομάδα πολιτών
και επιχειρήσεων είναι θύματα της ίδιας
παράβασης, η ατομική αγωγή δεν 
αποτελεί αποτελεσματικό μέσο 
αντιμετώπισης των αθέμιτων πρακτικών ή 
τη λήψη αποζημίωσης για τη ζημία που 
προκάλεσαν οι πρακτικές αυτές, ιδίως αν
η προσωπική ζημία είναι μικρή σε
σύγκριση με τα έξοδα,

Or. fr

Τροπολογία 8
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με
την Ειδική Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου
για την Πρόσβαση στη Δικαιοσύνη στην
ΕΕ της 15ης Οκτωβρίου 2004, ένας 
στους πέντε καταναλωτές και ένας στους 
δύο καταναλωτές δεν θα προσφύγουν στη 
δικαιοσύνη για αντιδικίες που αφορούν 
ποσά μικρότερα των 1000 ευρώ και 200 
ευρώ αντιστοίχως,

Or. en
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Τροπολογία 9
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 79% των 
ευρωπαίων καταναλωτών δηλώνουν ότι 
θα ήταν περισσότερο διατεθειμένοι να 
υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους 
δικαστικά εάν μπορούσαν να συμμετέχουν 
σε μια συλλογική αγωγή,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
καταναλωτές στα διάφορα κράτη μέλη 
διαφέρουν ως προς το βαθμό προθυμίας 
τους να υπερασπιστούν τα δικαιώματά 
τους δικαστικά εάν μπορούσαν να 
συμμετέχουν σε μια συλλογική αγωγή,

Or. de

Τροπολογία 10
Philippe Juvin, Συλβάνα Ράπτη, Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 79% των 
ευρωπαίων καταναλωτών δηλώνουν ότι θα 
ήταν περισσότερο διατεθειμένοι να 
υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους 
δικαστικά εάν μπορούσαν να συμμετέχουν 
σε μια συλλογική αγωγή,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με 
το Flash Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την 
"Στάση του καταναλωτή έναντι του 
διασυνοριακού εμπορίου και προστασία 
του καταναλωτή" του Μαρτίου 2011, το 
79% των ευρωπαίων καταναλωτών 
δηλώνουν ότι θα ήταν περισσότερο 
διατεθειμένοι να υπερασπιστούν τα 
δικαιώματά τους δικαστικά εάν μπορούσαν 
να συμμετέχουν σε μια συλλογική αγωγή,

Or. en

Τροπολογία 11
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 79% των 
ευρωπαίων καταναλωτών δηλώνουν ότι 
θα ήταν περισσότερο διατεθειμένοι να 
υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους 
δικαστικά εάν μπορούσαν να 
συμμετέχουν σε μια συλλογική αγωγή,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντιδικίες
των καταναλωτών επιλύονται ως επί το
πλείστον εξωδικαστικώς και ιδιαίτερα με 
τους διάφορους μηχανισμούς ADR
(εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης 
διαφορών),

Or. en

Τροπολογία 12
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Γ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 79% των 
ευρωπαίων καταναλωτών δηλώνουν ότι θα 
ήταν περισσότερο διατεθειμένοι να 
υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους 
δικαστικά εάν μπορούσαν να συμμετέχουν 
σε μια συλλογική αγωγή,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 79% των 
ευρωπαίων καταναλωτών δηλώνουν ότι θα 
ήταν περισσότερο διατεθειμένοι να 
υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους 
δικαστικά εάν μπορούσαν να συμμετέχουν 
σε μια συλλογική αγωγή, δεδομένου ότι η 
δυνατότητα συγκέντρωσης της 
υπεράσπισης συνεπάγεται σημαντικά 
οφέλη από πλευράς κόστους και 
αποτελεσματικότητας,

Or. lt

Τροπολογία 13
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Δ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή του 
νόμου μέσω της παύσης των παραβιάσεων 
και της επιβολής προστίμων δεν παρέχει 
καθαυτή τη δυνατότητα στους 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή του
νόμου μέσω της παύσης των παραβιάσεων
και της επιβολής προστίμων αποτελεί τον 
καλύτερο τρόπο τιμωρίας των 
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καταναλωτές να αποζημιωθούν για τη 
βλάβη που υπέστησαν,

παραβιάσεων του νόμου δεδομένου ότι η 
κοινωνία στο σύνολό της ωφελείται από 
την επανόρθωση,

Or. de

Τροπολογία 14
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική 
απόδοση των υφιστάμενων εργαλείων 
προσφυγής και επιβολής για τους 
καταναλωτές σε επίπεδο ΕΕ δεν κρίνεται
ικανοποιητική,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική 
απόδοση των υφιστάμενων εργαλείων 
προσφυγής και επιβολής για τους 
καταναλωτές σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να 
θεωρηθεί ικανοποιητική, εις τρόπον ώστε 
να μην χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες.

Or. de

Τροπολογία 15
Wim van de Camp

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική
απόδοση των υφιστάμενων εργαλείων 
προσφυγής και επιβολής για τους 
καταναλωτές σε επίπεδο ΕΕ δεν κρίνεται 
ικανοποιητική,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα
κράτη μέλη η απόδοση των υφιστάμενων 
εργαλείων προσφυγής και επιβολής καθώς 
και ο συντονισμός των εθνικών 
συστημάτων συλλογικής αποζημίωσης σε 
επίπεδο ΕΕ ενδέχεται να μην είναι 
ικανοποιητικά,

Or. en

Τροπολογία 16
Eija-Riitta Korhola
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική
απόδοση των υφιστάμενων εργαλείων 
προσφυγής και επιβολής για τους 
καταναλωτές σε επίπεδο ΕΕ δεν κρίνεται 
ικανοποιητική,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένα
κράτη μέλη η απόδοση των υφιστάμενων 
εργαλείων προσφυγής και επιβολής για 
τους καταναλωτές ενδέχεται να μην είναι 
ικανοποιητική,

Or. en

Τροπολογία 17
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική 
απόδοση των υφιστάμενων εργαλείων
προσφυγής και επιβολής για τους 
καταναλωτές σε επίπεδο ΕΕ δεν κρίνεται 
ικανοποιητική,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υφιστάμενα 
εργαλεία προσφυγής και επιβολής για τους 
καταναλωτές σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι 
επαρκώς γνωστά με αποτέλεσμα να 
εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούνται 
τόσο συχνά όσο θα έπρεπε,

Or. de

Τροπολογία 18
Philippe Juvin, Συλβάνα Ράπτη, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεκαέξη
κράτη μέλη έχουν μέχρι σήμερα
καθιερώσει μηχανισμούς συλλογικής
προσφυγής στο νομικό τους σύστημα, με
μεγάλες διαφορές από πλευράς πεδίου
εφαρμογής, διαδικαστικών
χαρακτηριστικών (νομικό καθεστώς, 
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κατηγορίες θυμάτων, τύπος διαδικασίας 
((opt-in/opt-out), χρηματοδότησης ή 
ρόλου που διαδραματίζουν οι μηχανισμοί 
εναλλατικών μεθόδων επίλυσης 
διαφορών παράλληλα με τη δικαστική 
προσφυγή) και αποτελεσματικότητας 
δημιουργώντας ένα πραγματικό νομικό 
συνονθύλευμα σε επίπεδο ΕΕ,

Or. en

Τροπολογία 19
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συγκέντρωση των αξιώσεων σε μία ενιαία 
διαδικασία συλλογικής προσφυγής, ή η 
δυνατότητα έγερσης μιας τέτοιου είδους 
αξίωσης από έναν αντιπροσωπευτικό 
φορέα ή οργανισμό που ενεργεί υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος, θα μπορούσε να 
απλουστεύσει τη διαδικασία και να 
μειώσει τα έξοδα των εμπλεκομένων 
μερών,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
συγκέντρωση των αξιώσεων σε μία ενιαία 
διαδικασία συλλογικής προσφυγής, ή η 
δυνατότητα έγερσης μιας τέτοιου είδους 
αξίωσης από έναν αντιπροσωπευτικό 
φορέα ή οργανισμό που ενεργεί υπέρ του 
δημόσιου συμφέροντος, θα απλούστευε 
ίσως τη διαδικασία και να μειώσει τα 
έξοδα των μεμονωμένων εναγόντων, θα 
μπορούσε όμως ταυτόχρονα να οδηγήσει 
σε εκθετική αύξηση των εξόδων για τους 
εναγομένους,

Or. de

Τροπολογία 20
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση 
των ευρωπαϊκών αγορών και η
επακόλουθη αύξηση των διασυνοριακών 

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά την
ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών και 
την επακόλουθη αύξηση των 
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δραστηριοτήτων υπογραμμίζουν την 
ανάγκη ύπαρξης μιας συνεκτικής 
πανευρωπαϊκής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
περιπτώσεων ζημίωσης στις οποίες οι 
καταναλωτές αφήνονται με άδεια χέρια 
καθώς οι διαδικασίες συλλογικής 
αξίωσης αποζημίωσης που έχουν 
θεσπιστεί σε πολλά κράτη μέλη δεν 
παρέχουν διασυνοριακές λύσεις,

διασυνοριακών δραστηριοτήτων σχετικά 
λίγες υποθέσεις για ζημίωση καταλήγουν 
στο δικαστήριο, εις τρόπον ώστε να μην 
χρειάζεται πανευρωπαϊκή προσέγγιση για 
την αντιμετώπιση των υποθέσεων αυτών,

Or. de

Τροπολογία 21
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση 
των ευρωπαϊκών αγορών και η 
επακόλουθη αύξηση των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων υπογραμμίζουν την 
ανάγκη ύπαρξης μιας συνεκτικής 
πανευρωπαϊκής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση των πολυάριθμων
περιπτώσεων ζημίωσης στις οποίες οι 
καταναλωτές αφήνονται με άδεια χέρια 
καθώς οι διαδικασίες συλλογικής αξίωσης 
αποζημίωσης που έχουν θεσπιστεί σε 
πολλά κράτη μέλη δεν παρέχουν 
διασυνοριακές λύσεις,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση 
των ευρωπαϊκών αγορών και η 
επακόλουθη αύξηση των διασυνοριακών 
δραστηριοτήτων υπογραμμίζουν την 
ανάγκη ύπαρξης μιας συνεκτικής 
πανευρωπαϊκής προσέγγισης για την 
αντιμετώπιση περιπτώσεων ζημίωσης στις 
οποίες οι καταναλωτές αφήνονται με άδεια 
χέρια καθώς οι διαδικασίες συλλογικής 
αξίωσης αποζημίωσης που έχουν θεσπιστεί 
σε πολλά κράτη μέλη δεν παρέχουν 
διασυνοριακές λύσεις,

Or. en

Τροπολογία 22
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συλλογικά
συστήματα εφαρμογής του νόμου δεν
αποτελούν τμήμα των νομικών 
παραδόσεων στα περισσότερα κράτη 
μέλη,

Or. de

Τροπολογία 23
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σύστημα
βασιζόμενο σε συλλογικές νομικές
προσφυγές μπορεί να συμπληρώσει 
επωφελώς, όχι όμως και να 
υποκαταστήσει, την ατομική νομική 
προστασία,

Or. de

Τροπολογία 24
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Αιτιολογική σκέψη Ζ γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Ζγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πείρα που
έχει αποκτηθεί στον τομέα αυτό σε
ορισμένες χώρες δείχνει καθαρά ότι η
πραγματική απειλή συλλογικής
προσφυγής προκαλεί στις επιχειρήσεις
ουσιαστικά νομικά έξοδα ακόμη και αν 
δεν υπάρχουν στοιχεία ότι παραβίασαν το 
νόμο,
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Or. de

Τροπολογία 25
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Υπότιτλος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

Η ανάγκη για ένα πλαίσιο της ΕΕ διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 26
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, λόγω των αδυναμιών του 
ισχύοντος πλαισίου προσφυγής και 
επιβολής στην ΕΕ, σημαντικό ποσοστό 
καταναλωτών και ΜΜΕ που έχουν υποστεί 
ζημία δεν λαμβάνουν αποζημίωση και η 
συνέχιση των παράνομων πρακτικών 
ζημιώνει σημαντικά την κοινωνία 
συνολικά·

1. τονίζει ότι σημαντικό ποσοστό 
καταναλωτών και ΜΜΕ που έχουν υποστεί 
ζημία δεν λαμβάνουν αποζημίωση και ότι 
οι παράνομες πρακτικές ζημιώνουν την 
κοινωνία συνολικά·

Or. de

Τροπολογία 27
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, λόγω των αδυναμιών του 1. τονίζει ότι το υφιστάμενο νομικό
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ισχύοντος πλαισίου προσφυγής και 
επιβολής στην ΕΕ, σημαντικό ποσοστό 
καταναλωτών και ΜΜΕ που έχουν 
υποστεί ζημία δεν λαμβάνουν 
αποζημίωση και η συνέχιση των 
παράνομων πρακτικών ζημιώνει 
σημαντικά την κοινωνία συνολικά·

πλαίσιο στην ΕΕ προκειμένου να
τερματιστούν οι παραβιάσεις και να
ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των
αρμόδιων εθνικών αρχών πάσχει σε
πολλά σημεία· καλεί την Επιτροπή να
ενισχύσει περαιτέρω και να αυξήσει την
αποτελεσματικότητα της οδηγίας
98/27/ΕΚ περί αγωγών παραλείψεως στον
τομέα της προστασίας των συμφερόντων 
των καταναλωτών και του Κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά με τη
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών
που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του
νόμου σε σχέση με την προστασία του
καταναλωτή, προκειμένου να
εξασφαλισθεί η δέουσα προστασία των 
δικαιωμάτων του καταναλωτή στην ΕΕ· 
επιμένει ωστόσο ότι ούτε η οδηγία 
98/27/ΕΚ ούτε ο Κανονισμός (ΕΚ) 
2006/2004 επιτρέπουν την αποζημίωση 
των καταναλωτών για τη ζημία που 
υπέστησαν·

Or. en

Τροπολογία 28
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, λόγω των αδυναμιών του 
ισχύοντος πλαισίου προσφυγής και 
επιβολής στην ΕΕ, σημαντικό ποσοστό 
καταναλωτών και ΜΜΕ που έχουν 
υποστεί ζημία δεν λαμβάνουν αποζημίωση 
και η συνέχιση των παράνομων πρακτικών 
ζημιώνει σημαντικά την κοινωνία 
συνολικά·

1. τονίζει ότι, λόγω των αδυναμιών του 
ισχύοντος πλαισίου προσφυγής και 
επιβολής σε ορισμένα κράτη μέλη, οι 
καταναλωτές και ΜΜΕ που έχουν υποστεί 
ζημία δεν λαμβάνουν αποζημίωση και η 
συνέχιση των παράνομων πρακτικών 
ενδέχεται να ζημιώνει σημαντικά την 
κοινωνία συνολικά·

Or. en
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Τροπολογία 29
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. τονίζει ότι, λόγω των αδυναμιών του 
ισχύοντος πλαισίου προσφυγής και 
επιβολής στην ΕΕ, σημαντικό ποσοστό 
καταναλωτών και ΜΜΕ που έχουν υποστεί 
ζημία δεν λαμβάνουν αποζημίωση και η 
συνέχιση των παράνομων πρακτικών 
ζημιώνει σημαντικά την κοινωνία 
συνολικά·

1. τονίζει ότι, λόγω άγνοιας του ισχύοντος 
πλαισίου προσφυγής και επιβολής στην 
ΕΕ, σημαντικό ποσοστό καταναλωτών και 
ΜΜΕ που έχουν υποστεί ζημία δεν 
υπερασπίζονται τα δικαιώματά τους και η 
συνέχιση των παράνομων πρακτικών 
ζημιώνει σημαντικά την κοινωνία 
συνολικά·

Or. de

Τροπολογία 30
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να
λάβει άμεσα μέτρα προκειμένου να
εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές και οι
επιχειρήσεις θα ενημερωθούν
περισσότερο για τα υφιστάμενα 
νομοθετικά μέσα, όπως ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση
ευρωπαϊκής διαδικασίας επίλυσης
μικροδιαφορών, η οδηγία 2008/52/ΕΚ για
ορισμένες πτυχές μεσολάβησης ή 
αστικών και εμπορικών θεμάτων, και ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 για τη
θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου
για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις· 
προτείνει, για το σκοπό αυτό, οι εθνικές
αρχές, δικαστήρια, δικηγορικοί σύλλογοι
και εμπορικά επιμελητήρια, γραφεία
παροχής συμβουλών στον καταναλωτή, 
ασφαλιστές δικαστικών εξόδων και άλλοι 



AM\873429EL.doc 17/64 PE469.826v01-00

EL

αρμόδιοι οργανισμοί να συμμετάσχουν σε 
μια συνολική ενημερωτική εκστρατεία· 
ζητεί την οικονομική στήριξη των 
αντιστοίχων εκστρατειών σε επίπεδο ΕΕ 
και σε εθνικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 31
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα 
κατάσταση δεν είναι απλώς επιζήμια για 
τους καταναλωτές που αποτελούν τον πιο 
αδύναμο κρίκο στις εμπορικές 
συναλλαγές, αλλά επιβάλλει και άνισες 
συνθήκες αγοράς για τις επιχειρήσεις που 
συμμορφώνονται με τους κανόνες λόγω 
του αθέμιτου ανταγωνισμού·

2. υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται σήμερα
νομικό σύστημα που θα διέπει την
καταβολή αποζημίωσης για ζημίες που
προκλήθηκαν από παραβιάσεις του
δικαίου περί ανταγωνισμού σε
μεμονωμένα άτομα σε υποθέσεις
προσφυγής· επισημαίνει ότι οι αρμόδιες
για τον ανταγωνισμό αρχές τιμωρούν τις
σχετικές παραβιάσεις, τα θύματα όμως
μπορούν να αποζημιωθούν μόνο σε
ατομική βάση από τα εθνικά δικαστήρια, 
σύμφωνα με τους εθνικούς 
διαδικαστικούς κανόνες και συνεπεία 
τούτου οι καταναλωτές που γενικά 
θίγονται από παραβίαση του δικαίου περί 
ανταγωνισμού δεν αποζημιώνονται ενώ 
τα χρηματικά πρόστιμα καταβάλλονται 
στο κράτος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν 
αποδίδεται δικαιοσύνη·

Or. lt

Τροπολογία 32
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα 
κατάσταση δεν είναι απλώς επιζήμια για 
τους καταναλωτές που αποτελούν τον πιο 
αδύναμο κρίκο στις εμπορικές 
συναλλαγές, αλλά επιβάλλει και άνισες 
συνθήκες αγοράς για τις επιχειρήσεις που 
συμμορφώνονται με τους κανόνες λόγω 
του αθέμιτου ανταγωνισμού·

2. υπογραμμίζει ότι δεν υφίσταται σήμερα
νομικό σύστημα που θα διέπει την
καταβολή αποζημίωσης για ζημίες που
προκλήθηκαν από παραβιάσεις του
δικαίου περί ανταγωνισμού σε
μεμονωμένα άτομα σε υποθέσεις
προσφυγής· επισημαίνει ότι οι αρμόδιες
για τον ανταγωνισμό αρχές τιμωρούν τις
σχετικές παραβιάσεις, τα θύματα όμως
μπορούν να αποζημιωθούν μόνο σε
ατομική βάση από τα εθνικά δικαστήρια, 
σύμφωνα με τους εθνικούς 
διαδικαστικούς κανόνες και συνεπεία 
τούτου οι καταναλωτές που γενικά 
θίγονται από παραβίαση του δικαίου περί 
ανταγωνισμού δεν αποζημιώνονται ενώ 
τα χρηματικά πρόστιμα καταβάλλονται 
στο κράτος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν 
αποδίδεται δικαιοσύνη·

Or. lt

Τροπολογία 33
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του ότι η 
τρέχουσα έλλειψη αποζημίωσης συνιστά 
σημαντικότατο κενό του νομικού 
συστήματος, καθιστώντας δυνατή την 
παράνομη κερδοφορία για τους εμπόρους·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 34
Hans-Peter Mayer
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ανησυχία του ότι η 
τρέχουσα έλλειψη αποζημίωσης συνιστά 
σημαντικότατο κενό του νομικού 
συστήματος, καθιστώντας δυνατή την 
παράνομη κερδοφορία για τους εμπόρους·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 35
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, δεδομένης της 
ποικιλομορφίας των υφιστάμενων εθνικών 
συστημάτων, η έλλειψη συνεκτικής 
προσέγγισης στον τομέα της συλλογικής 
προσφυγής σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει την άσκηση 
δικαιωμάτων από πολίτες και επιχειρήσεις, 
ενώ προκαλεί άνιση επιβολή των εν λόγω 
δικαιωμάτων·

4. επισημαίνει ότι, δεδομένης της 
ποικιλομορφίας των υφιστάμενων εθνικών 
συστημάτων, η έλλειψη νομικής 
βεβαιότητας και συνέπειας στο σύνολο 
της ΕΕ υπάρχει ενδεχόμενο να 
υπονομεύσει την άσκηση δικαιωμάτων 
τόσο από πολίτες όσο και επιχειρήσεις, 
ενώ προκαλεί άνιση επιβολή των εν λόγω 
δικαιωμάτων·

Or. en

Τροπολογία 36
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει ότι, δεδομένης της 
ποικιλομορφίας των υφιστάμενων εθνικών 
συστημάτων, η έλλειψη συνεκτικής 
προσέγγισης στον τομέα της συλλογικής 

4. επισημαίνει ότι η ποικιλομορφία των
υφιστάμενων εθνικών συστημάτων και η
αρχή της επικουρικότητας δεν θα έπρεπε
να παραβιάζονται με τη δημιουργία ενός
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προσφυγής σε επίπεδο ΕΕ υπάρχει 
ενδεχόμενο να υπονομεύσει την άσκηση 
δικαιωμάτων από πολίτες και 
επιχειρήσεις, ενώ προκαλεί άνιση επιβολή 
των εν λόγω δικαιωμάτων·

μονοκόμματου συστήματος που θα έθιγε 
τις εξαιρετικά πολύπλοκες και 
διαφορετικές νομικές παραδόσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 37
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
σημαντική εισαγωγή διακρίσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε 
βάρος της εσωτερικής αγοράς, καθώς 
καταναλωτές και επιχειρήσεις τυγχάνουν 
διαφορετικής μεταχείρισης ανάλογα με 
τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένοι·

5. τονίζει ότι οι διατάξεις που διέπουν τις
δικαστικές διαδικασίες υπάγονται στην 
αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 38
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
σημαντική εισαγωγή διακρίσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε 
βάρος της εσωτερικής αγοράς, καθώς 
καταναλωτές και επιχειρήσεις τυγχάνουν 
διαφορετικής μεταχείρισης ανάλογα με τον 
τόπο όπου είναι εγκατεστημένοι·

5. τονίζει ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
σημαντική εισαγωγή διακρίσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε 
βάρος της εσωτερικής αγοράς, καθώς οι 
καταναλωτές τυγχάνουν διαφορετικής 
μεταχείρισης ανάλογα με τον τόπο όπου 
είναι εγκατεστημένοι·

Or. en



AM\873429EL.doc 21/64 PE469.826v01-00

EL

Τροπολογία 39
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
σημαντική εισαγωγή διακρίσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε 
βάρος της εσωτερικής αγοράς, καθώς 
καταναλωτές και επιχειρήσεις τυγχάνουν 
διαφορετικής μεταχείρισης ανάλογα με 
τον τόπο όπου είναι εγκατεστημένοι·

5. τονίζει ότι τα νομικά συστήματα και οι
κανόνες που διέπουν τις αστικές
διαδικασίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες
των κρατών μελών και διαφέρουν 
σημαντικά, γεγονός που θα μπορούσε να 
καταστήσει μια κοινή διαδικασία 
ανέφικτη· αντίθετα, η αρχή της
αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών 
αποφάσεων σε συλλογικές προσφυγές θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί·

Or. en

Τροπολογία 40
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
σημαντική εισαγωγή διακρίσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε 
βάρος της εσωτερικής αγοράς, καθώς 
καταναλωτές και επιχειρήσεις τυγχάνουν 
διαφορετικής μεταχείρισης ανάλογα με τον 
τόπο όπου είναι εγκατεστημένοι·

5. τονίζει ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε 
σημαντική εισαγωγή διακρίσεων όσον 
αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε 
βάρος της εσωτερικής αγοράς, καθώς 
καταναλωτές και επιχειρήσεις, ιδιαίτερα 
ΜΜΕ, τυγχάνουν διαφορετικής 
μεταχείρισης ανάλογα με τον τόπο όπου 
είναι εγκατεστημένοι·

Or. lt

Τροπολογία 41
Philippe Juvin, Συλβάνα Ράπτη, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. επισημαίνει ότι σύμφωνα με μελέτη
που εκπόνησε για λογαριασμό της ΓΔ
SANCO μια εταιρεία παροχής συμβουλών
επί θυμάτων αστικού δικαίου το 2008 
("Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας
των μηχανισμών συλλογικής προσφυγής 
στην ΕΕ"), ουδείς από τους 
υφιστάμενους μηχανισμούς συλλογικής 
προσφυγής στην ΕΕ δημιούργησε 
δυσανάλογες οικονομικές συνέπειες στις 
ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 42
Philippe Juvin, Wim van de Camp

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. επιμένει ότι η έλλειψη νομικής
βεβαιότητας και σαφήνειας σε επίπεδο
ΕΕ ενδέχεται να ευνοήσει την αναζήτηση
ευνοϊκότερων ρυθμίσεων μεταξύ των
εναγόντων με συνέπεια οι τελευταίοι να
επιλέγουν την πλέον ευνοϊκή και/ή 
λιγότερο δεσμευτική νομοθεσία όταν 
προσέρχονται σε δικαστήριο για υπόθεση 
διασυνοριακής αντιδικίας·

Or. en

Τροπολογία 43
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι πολλές διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν 
κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό των 
σχετικών κενών του υφιστάμενου 
ρυθμιστικού πλαισίου, παρέχοντας έτσι 
επαρκείς αποδείξεις όσον αφορά την 
ανάγκη ανάληψης δράσης εκ μέρους της 
ΕΕ στον τομέα των συλλογικών 
προσφυγών για την αποκατάσταση των 
τωρινών ελλείψεων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 44
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι πολλές διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν 
κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό των 
σχετικών κενών του υφιστάμενου 
ρυθμιστικού πλαισίου, παρέχοντας έτσι 
επαρκείς αποδείξεις όσον αφορά την 
ανάγκη ανάληψης δράσης εκ μέρους της 
ΕΕ στον τομέα των συλλογικών 
προσφυγών για την αποκατάσταση των 
τωρινών ελλείψεων·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 45
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι πολλές διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν 
κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό των 
σχετικών κενών του υφιστάμενου 
ρυθμιστικού πλαισίου, παρέχοντας έτσι 
επαρκείς αποδείξεις όσον αφορά την 
ανάγκη ανάληψης δράσης εκ μέρους της 
ΕΕ στον τομέα των συλλογικών 
προσφυγών για την αποκατάσταση των 
τωρινών ελλείψεων·

6. πιστεύει ότι οι διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν 
κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό των
πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του 
υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου, χωρίς 
όμως να καταδείξουν την ανάγκη 
ανάληψης δράσης εκ μέρους της ΕΕ στον 
τομέα των συλλογικών προσφυγών για την 
αποκατάσταση των τωρινών ελλείψεων·

Or. de

Τροπολογία 46
Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι πολλές διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν 
κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό των 
σχετικών κενών του υφιστάμενου 
ρυθμιστικού πλαισίου, παρέχοντας έτσι
επαρκείς αποδείξεις όσον αφορά την 
ανάγκη ανάληψης δράσης εκ μέρους της 
ΕΕ στον τομέα των συλλογικών 
προσφυγών για την αποκατάσταση των 
τωρινών ελλείψεων·

6. πιστεύει ότι οι διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν 
παρέσχον επαρκείς αποδείξεις όσον αφορά 
την ανάγκη μιας συνεπούς προσέγγισης σε 
επίπεδο ΕΕ, κοινών αρχών και 
περισσότερο συντονισμένης δράσης 
μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα 
των συλλογικών προσφυγών για την 
αποκατάσταση των τωρινών ελλείψεων·

Or. en

Τροπολογία 47
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. πιστεύει ότι πολλές διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν 
κατέστησαν δυνατό τον εντοπισμό των 
σχετικών κενών του υφιστάμενου 
ρυθμιστικού πλαισίου, παρέχοντας έτσι 
επαρκείς αποδείξεις όσον αφορά την 
ανάγκη ανάληψης δράσης εκ μέρους της 
ΕΕ στον τομέα των συλλογικών 
προσφυγών για την αποκατάσταση των 
τωρινών ελλείψεων·

6. επιμένει στην προστιθέμενη αξία που
έχει μια δράση σε επίπεδο ΕΕ για τον
προσδιορισμό ενός κοινού πλαισίου στον
τομέα των συλλογικών προσφυγών
δεδομένων των δυσχερειών και την
έλλειψης αποτελεσματικότητας των
υφισταμένων νομικών μέσων της ΕΕ, της
διαφορετικότητας καταστάσεων σε 
εθνικό επίπεδο και του κινδύνου 
καταχρήσεων που συνεπάγεται η 
δυνητική εξέλιξη και μεταρρυθμίσεις των 
υφισταμένων εθνικών συστημάτων σε 
σχέση με τις συλλογικές προσφυγές και/ή 
η καθιέρωση συστημάτων συλλογικής 
προσφυγής στα κράτη μέλη όπου ένα 
τέτοιο μέσο εξακολουθεί να μην υπάρχει·

Or. en

Τροπολογία 48
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία η 
οποία να καθορίζει ένα σύνολο κοινών 
αρχών για τη θέσπιση μηχανισμού 
συλλογικών προσφυγών που θα ισχύει 
τόσο σε εθνικές όσο και σε διασυνοριακές 
περιπτώσεις, λαμβάνοντας παράλληλα 
δεόντως υπόψη τη νομική παράδοση της 
ΕΕ και την έννομη τάξη των 27 κρατών 
μελών·

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
σεβαστεί τη νομική παράδοση της ΕΕ και 
την έννομη τάξη των 27 κρατών μελών και 
να μην αναλάβει καμία περαιτέρω δράση 
σε ό,τι αφορά τη συλλογική επιβολή του 
δικαίου·

Or. de
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Τροπολογία 49
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία η 
οποία να καθορίζει ένα σύνολο κοινών 
αρχών για τη θέσπιση μηχανισμού 
συλλογικών προσφυγών που θα ισχύει 
τόσο σε εθνικές όσο και σε διασυνοριακές 
περιπτώσεις, λαμβάνοντας παράλληλα 
δεόντως υπόψη τη νομική παράδοση της 
ΕΕ και την έννομη τάξη των 27 κρατών 
μελών·

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για τη 
θέσπιση μηχανισμών συλλογικών 
προσφυγών σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς 
της προστασίας του καταναλωτή και του 
ανταγωνισμού που θα ισχύει τόσο σε 
εθνικές όσο και σε διασυνοριακές 
περιπτώσεις, βάσει μιας σειράς κοινών 
αρχών διαπνεομένων από τη νομική 
παράδοση της ΕΕ και την έννομη τάξη των 
27 κρατών μελών·

Or. en

Τροπολογία 50
Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία η 
οποία να καθορίζει ένα σύνολο κοινών 
αρχών για τη θέσπιση μηχανισμού 
συλλογικών προσφυγών που θα ισχύει 
τόσο σε εθνικές όσο και σε διασυνοριακές 
περιπτώσεις, λαμβάνοντας παράλληλα 
δεόντως υπόψη τη νομική παράδοση της 
ΕΕ και την έννομη τάξη των 27 κρατών 
μελών·

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση η οποία να καθορίζει 
ένα σύνολο κοινών αρχών και ρητρών για 
τη θέσπιση μηχανισμού συλλογικών 
προσφυγών που θα ισχύει τόσο σε εθνικές 
όσο και σε διασυνοριακές περιπτώσεις, 
λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη 
τη νομική παράδοση της ΕΕ και την 
έννομη τάξη των 27 κρατών μελών, και 
σύμφωνα με τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
που προβλέπονται στο άρθρο 5 της ΣΕΕ· 
προτείνει να περιληφθούν στην πρόταση 
τρόπο ενίσχυσης του συντονισμού και 
ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ 
των κρατών μελών·
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Or. en

Τροπολογία 51
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία η 
οποία να καθορίζει ένα σύνολο κοινών 
αρχών για τη θέσπιση μηχανισμού 
συλλογικών προσφυγών που θα ισχύει 
τόσο σε εθνικές όσο και σε διασυνοριακές 
περιπτώσεις, λαμβάνοντας παράλληλα 
δεόντως υπόψη τη νομική παράδοση της 
ΕΕ και την έννομη τάξη των 27 κρατών 
μελών·

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει πρόταση, περιλαμβανομένης 
πιθανώς μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας 
η οποία να καθορίζει ένα σύνολο κοινών 
αρχών και ρητρών για τη θέσπιση 
μηχανισμού συλλογικών προσφυγών που 
θα ισχύει τόσο σε εθνικές όσο και σε 
διασυνοριακές περιπτώσεις, λαμβάνοντας 
παράλληλα δεόντως υπόψη τη νομική 
παράδοση της ΕΕ και την έννομη τάξη των 
27 κρατών μελών και σύμφωνα με τις 
αρχές της επικουρικότητας και 
αναλογικότητας που προβλέπονται στο 
άρθρο 5 της ΣΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 52
Wim van de Camp

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία η 
οποία να καθορίζει ένα σύνολο κοινών 
αρχών για τη θέσπιση μηχανισμού
συλλογικών προσφυγών που θα ισχύει 
τόσο σε εθνικές όσο και σε διασυνοριακές 
περιπτώσεις, λαμβάνοντας παράλληλα 
δεόντως υπόψη τη νομική παράδοση της 
ΕΕ και την έννομη τάξη των 27 κρατών 

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει μη νομοθετική πρωτοβουλία 
προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερος βαθμός συνέπειας μεταξύ 
των εθνικών μηχανισμών συλλογικών 
προσφυγών, λαμβάνοντας παράλληλα 
δεόντως υπόψη τη νομική παράδοση της 
ΕΕ και την έννομη τάξη των 27 κρατών 
μελών·
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μελών·

Or. en

Τροπολογία 53
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία η 
οποία να καθορίζει ένα σύνολο κοινών 
αρχών για τη θέσπιση μηχανισμού 
συλλογικών προσφυγών που θα ισχύει 
τόσο σε εθνικές όσο και σε διασυνοριακές 
περιπτώσεις, λαμβάνοντας παράλληλα 
δεόντως υπόψη τη νομική παράδοση της 
ΕΕ και την έννομη τάξη των 27 κρατών 
μελών·

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να
σεβαστεί την έννομη τάξη των 27 κρατών
μελών και να μην προβεί στην
οποιανδήποτε περαιτέρω ενέργεια για τη 
δημιουργία μιας ενιαίας διαδικασίας 
συλλογικής προσφυγής σε επίπεδο ΕΕ· 
καλεί αντίθετα την Επιτροπή να συστήσει 
μια σειρά κατευθυντηρίων γραμμών για 
τις συλλογικές προσφυγές με βάση την 
ADR που θα μπορούσαν να είναι 
επωφελείς και να ενθαρρύνει τα κράτη 
μέλη να αναπτύξουν τις δυνατότητες που 
παρέχουν τα εθνικά δικαστήρια στα μέρη 
που επιθυμούν να προσφύγουν συλλογικά· 
η ελαστικότητά τους θα έπρεπε επίσης να 
σημαίνει ότι δεν θα δημιουργούνται 
πολλές δυσκολίες που ενδεχομένως θα 
δημιουργούσε ένας περισσότερο 
αναπτυγμένος μηχανισμός συλλογικής 
προσφυγής·

Or. en

Τροπολογία 54
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία η 

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει μη νομοθετική πρωτοβουλία 
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οποία να καθορίζει ένα σύνολο κοινών 
αρχών για τη θέσπιση μηχανισμού
συλλογικών προσφυγών που θα ισχύει 
τόσο σε εθνικές όσο και σε διασυνοριακές 
περιπτώσεις, λαμβάνοντας παράλληλα 
δεόντως υπόψη τη νομική παράδοση της 
ΕΕ και την έννομη τάξη των 27 κρατών 
μελών·

προκειμένου να εξασφαλιστεί 
μεγαλύτερος βαθμός συνέπειας μεταξύ 
των εθνικών μηχανισμών συλλογικών 
προσφυγών, λαμβάνοντας παράλληλα 
δεόντως υπόψη τη νομική παράδοση της 
ΕΕ και την έννομη τάξη των 27 κρατών 
μελών·

Or. en

Τροπολογία 55
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία η οποία 
να καθορίζει ένα σύνολο κοινών αρχών για 
τη θέσπιση μηχανισμού συλλογικών 
προσφυγών που θα ισχύει τόσο σε εθνικές 
όσο και σε διασυνοριακές περιπτώσεις, 
λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη 
τη νομική παράδοση της ΕΕ και την 
έννομη τάξη των 27 κρατών μελών·

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία η οποία 
να καθορίζει ένα σύνολο κοινών αρχών για 
τη θέσπιση μηχανισμού συλλογικών 
προσφυγών που θα ισχύει σε 
διασυνοριακές περιπτώσεις, λαμβάνοντας 
παράλληλα δεόντως υπόψη τη νομική 
παράδοση της ΕΕ και την έννομη τάξη των 
27 κρατών μελών·

Or. de

Τροπολογία 56
Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία η οποία 
να καθορίζει ένα σύνολο κοινών αρχών για 
τη θέσπιση μηχανισμού συλλογικών 
προσφυγών που θα ισχύει τόσο σε εθνικές 
όσο και σε διασυνοριακές περιπτώσεις, 

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να 
υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία η οποία 
να καθορίζει ένα σύνολο κοινών αρχών για 
τη θέσπιση μηχανισμού συλλογικών 
προσφυγών που θα ισχύει τόσο σε εθνικές 
όσο και σε διασυνοριακές περιπτώσεις, 
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λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη 
τη νομική παράδοση της ΕΕ και την 
έννομη τάξη των 27 κρατών μελών·

λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη 
τη νομική παράδοση της ΕΕ και την 
έννομη τάξη των 27 κρατών μελών·
τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι 
υπάρχουσες εθνικές εμπειρίες στον τομέα 
των συλλογικών προσφυγών αποκάλυψαν 
τα προς αποφυγή λάθη και τις καλές 
πρακτικές που πρέπει να προωθηθούν, 
καταδεικνύοντας έτσι σημαντικά στοιχεία 
για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού 
μηχανισμού συλλογικής προσφυγής σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. fr

Τροπολογία 57
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι προκύπτει επίσης δυναμική 
εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
καθώς ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν επί 
του παρόντος την πιθανότητα εισαγωγής 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά 
τα συστήματα συλλογικής προσφυγής που 
εφαρμόζουν·

8. τονίζει ότι το γεγονός πως ορισμένα 
κράτη μέλη εξετάζουν επί του παρόντος 
την πιθανότητα εισαγωγής ουσιαστικών 
μεταρρυθμίσεων όσον αφορά τα 
συστήματα συλλογικής προσφυγής που 
εφαρμόζουν δείχνει ότι το πρόβλημα αυτό 
μπορεί να επιλυθεί ικανοποιητικά σε 
εθνικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 58
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι προκύπτει επίσης δυναμική 
εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
καθώς ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν 

8. τονίζει ότι η εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ 
καθίσταται δυσχερέστερη δεδομένου ότι 
η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων στα 
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επί του παρόντος την πιθανότητα 
εισαγωγής ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων 
όσον αφορά τα συστήματα συλλογικής 
προσφυγής που εφαρμόζουν·

συστήματα συλλογικής προσφυγής σε 
ορισμένα κράτη μέλη δείχνει ότι το 
πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί σε εθνικό 
επίπεδο·

Or. en

Τροπολογία 59
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι προκύπτει επίσης δυναμική 
εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς 
ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν επί του 
παρόντος την πιθανότητα εισαγωγής 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά 
τα συστήματα συλλογικής προσφυγής που 
εφαρμόζουν·

8. τονίζει ότι προκύπτει επίσης δυναμική 
εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς 
ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν επί του 
παρόντος την πιθανότητα εισαγωγής 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά 
τα συστήματα συλλογικής προσφυγής που 
εφαρμόζουν και άλλα εξετάζουν επί του 
παρόντος την εισαγωγή τέτοιων 
συστημάτων·

Or. fr

Τροπολογία 60
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι προκύπτει επίσης δυναμική 
εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς 
ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν επί του 
παρόντος την πιθανότητα εισαγωγής 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά 
τα συστήματα συλλογικής προσφυγής που 
εφαρμόζουν·

8. τονίζει ότι προκύπτει επίσης δυναμική
συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς 
ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν επί του 
παρόντος την πιθανότητα εισαγωγής 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά 
τα συστήματα συλλογικής προσφυγής που 
εφαρμόζουν·

Or. en
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Τροπολογία 61
Wim van de Camp

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. τονίζει ότι προκύπτει επίσης δυναμική 
εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς 
ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν επί του 
παρόντος την πιθανότητα εισαγωγής 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά 
τα συστήματα συλλογικής προσφυγής που 
εφαρμόζουν·

8. τονίζει ότι προκύπτει επίσης δυναμική 
συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς 
ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν επί του 
παρόντος την πιθανότητα εισαγωγής 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά 
τα συστήματα συλλογικής προσφυγής που 
εφαρμόζουν·

Or. en

Τροπολογία 62
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. θεωρεί ότι οι τρέχουσες εργασίες της 
Επιτροπής σχετικά με τις συλλογικές 
προσφυγές θα μπορούσαν να επεκταθούν 
και σε άλλους τομείς όπως οι 
παραβιάσεις σε σχέση με την προστασία 
των δεδομένων, οι οικονομικές 
υπηρεσίες, οι βλάβες στο περιβάλλον, οι 
παραβιάσεις των εργασιακών 
δικαιωμάτων ή σε υποθέσεις διακρίσεων·

Or. en

Τροπολογία 63
Συλβάνα Ράπτη, Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί όπου είναι δυνατό η έγκαιρη 
επίλυση διαφορών, και η προσφυγή στα 
δικαστήρια θα πρέπει να θεωρείται έσχατη 
λύση·

9. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί όπου είναι δυνατό η έγκαιρη 
επίλυση διαφορών, και η προσφυγή στα 
δικαστήρια θα πρέπει να θεωρείται έσχατη 
λύση· τονίζει ότι οι μηχανισμοί 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης 
διαφορών (ADR) είναι δυνατόν να 
αποτελέσουν για τους ενδιαφερόμενους 
μια ταχύτερη και φθηνότερη λύση και να 
διαδραματίσουν συμπληρωματικό ρόλο 
στις δικαστικές προσφυγές· επισημαίνει 
ωστόσο ότι υφίστανται σήμερα 
σημαντικά κενά στα υφιστάμενα 
συστήματα ADR στην ΕΕ τόσο κατά 
τομέα όσο και γεωγραφικά·

Or. en

Τροπολογία 64
Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί όπου είναι δυνατό η έγκαιρη 
επίλυση διαφορών, και η προσφυγή στα 
δικαστήρια θα πρέπει να θεωρείται 
έσχατη λύση·

9. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί όπου είναι δυνατό η έγκαιρη 
επίλυση διαφορών μέσω διαλόγου μεταξύ 
των ενδιαφερομένων μερών· καλεί τον 
επιχειρηματικό κόσμο να αναγνωρίσει ότι 
είναι ενίοτε προς το συμφέρον του να 
αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε να 
αποζημιώνονται στην πράξη οι 
καταναλωτές προκειμένου να 
αποφεύγονται δικαστικές διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 65
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί όπου είναι δυνατό η έγκαιρη 
επίλυση διαφορών, και η προσφυγή στα 
δικαστήρια θα πρέπει να θεωρείται έσχατη 
λύση·

9. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να 
ενθαρρυνθεί θερμά η χρήση μηχανισμών 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης 
διαφορών (ADR) και ότι η προσφυγή στα 
δικαστήρια θα πρέπει να θεωρείται έσχατη 
λύση· υπογραμμίζει ότι οι μηχανισμοί 
ADR και οι συλλογικές προσφυγές είναι 
συμπληρωματικές και όχι αμοιβαία 
αποκλειστικές και ότι η καθιέρωση 
συλλογικών προσφυγών θα δώσει 
πιθανότατα ώθηση στην 
αποτελεσματικότητα των πλαισίων ADR 
ενεργώντας ως "δικαστική απειλή"·

Or. en

Τροπολογία 66
Συλβάνα Ράπτη, Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. επισημαίνει ότι οι μηχανισμοί ADR 
εξαρτώνται συχνά από την βούληση των 
εμπόρων να συνεργαστούν, ενώ οι 
περισσότεροι φορείς ADR δεν έχουν την 
ικανότητα να παράσχουν διαδικασίες 
μαζικών προσφυγών· τονίζει ότι 
αναφέρεται στο ψήφισμά του της 20ης 
Μαΐου 2010 για την παροχή ενιαίας 
αγοράς στους καταναλωτές και τους 
πολίτες, η διαθεσιμότητα ενός 
αποτελεσματικού συστήματος δικαστικής 
προσφυγής θα ενεργούσε ως ισχυρό 
κίνητρο για τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
συμφωνήσουν εξωδικαστικώς, γεγονός 
που καθιστά δυνατή την επίλυση 
σημαντικού αριθμού υποθέσεων 
αποφεύγοντας έτσι την αντιδικία·
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Or. en

Τροπολογία 67
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. τονίζει ότι, πέραν της δυνατότητας 
άσκησης των δικαιωμάτων τους μέσω 
ατομικών δικαστικών προσφυγών, θα 
πρέπει να είναι δυνατή και η άσκηση των 
δικαιωμάτων με διαδικασίες συλλογικής 
προσφυγής· σημειώνει ότι μια τέτοια 
διαδικασία είναι ο σχηματισμός μιας 
ομάδας από ενάγοντες, λόγω μίας και της 
ιδίας παραβίασης των δικαιωμάτων τους, 
ενώνουν ενεργά τις δυνάμεις τους για να 
υπερασπιστούν τα ατομικά δικαιώματά 
τους με κοινή προσφυγή· επισημαίνει ότι 
οι συγκεκριμένες προσφυγές μπορούν να 
ασκηθούν διαμέσου δικηγόρων και 
οργανώσεων καταναλωτών που 
αναθέτουν τη διαδικασία σε οργάνωση 
που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 
εναγόντων ή σε μια υπηρεσία που ενεργεί 
προς το δημόσιο συμφέρον·

Or. de

Τροπολογία 68
Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9γ. τονίζει ότι η χρήση μηχανισμών 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα 
έπρεπε να ενθαρρύνεται θερμά και ότι η 
προσφυγή στα δικαστήρια θα πρέπει να 
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θεωρείται έσχατη λύση·

Or. en

Τροπολογία 69
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9δ. αναγνωρίζει την ανάγκη αποφυγής 
ορισμένων καταχρήσεων ή δόλιας χρήσης 
των μηχανισμών συλλογικής προσφυγής 
που σημειώθηκαν σε μη ευρωπαϊκές 
χώρες και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ με το 
σύστημα των "συλλογικών αγωγών" που 
ισχύει εκεί· τονίζει ωστόσο ότι οι φόβοι 
αυτοί καταχρηστικής ή υπερβολικής 
προσφυγής δεν στηρίζονται με στοιχεία 
στα κράτη εκείνα της ΕΕ όπου 
υφίστανται ήδη μηχανισμοί δικαστικής 
συλλογικής προσφυγής·

Or. en

Τροπολογία 70
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση 
της συλλογικής προσφυγής δεν θα πρέπει
να παρέχει οικονομικά κίνητρα για την 
έγερση καταχρηστικών συλλογικών 
αγωγών και θα πρέπει να προβλέπει 
αποτελεσματικές διασφαλίσεις για την 
αποφυγή αβάσιμων αγωγών και 
δυσανάλογων εξόδων για τις επιχειρήσεις, 
ιδίως εν καιρώ χρηματοπιστωτικής κρίσης·

10. τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση 
της συλλογικής προσφυγής θα ενείχε τον 
κίνδυνο να δημιουργήσει οικονομικά 
κίνητρα για την έγερση καταχρηστικών 
συλλογικών αγωγών, κάτι που θα 
προκαλούσε αβάσιμες αγωγές και 
δυσανάλογα έξοδα για τις επιχειρήσεις, 
ιδίως εν καιρώ χρηματοπιστωτικής κρίσης·
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Or. de

Τροπολογία 71
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση 
της συλλογικής προσφυγής δεν θα πρέπει 
να παρέχει οικονομικά κίνητρα για την 
έγερση καταχρηστικών συλλογικών 
αγωγών και θα πρέπει να προβλέπει 
αποτελεσματικές διασφαλίσεις για την 
αποφυγή αβάσιμων αγωγών και 
δυσανάλογων εξόδων για τις επιχειρήσεις, 
ιδίως εν καιρώ χρηματοπιστωτικής κρίσης·

10. τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση 
της συλλογικής προσφυγής δεν πρέπει να 
παρέχει οικονομικά κίνητρα για την 
έγερση καταχρηστικών συλλογικών 
αγωγών και θα πρέπει να προβλέπει 
ισχυρές και αποτελεσματικές διασφαλίσεις 
για την αποφυγή αβάσιμων αγωγών και 
δυσανάλογων εξόδων για τις επιχειρήσεις, 
ιδίως εν καιρώ χρηματοπιστωτικής κρίσης·

Or. en

Τροπολογία 72
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι ένα αποτελεσματικό
σύστημα συλλογικής προσφυγής θα πρέπει
να μπορεί να παράγει νομικά ασφαλή, 
δίκαια και επαρκή αποτελέσματα σε 
εύλογο χρονικό πλαίσιο, σεβόμενο 
παράλληλα τα δικαιώματα όλων των 
εμπλεκόμενων μερών·

11. επισημαίνει ότι ένα σύστημα 
συλλογικής προσφυγής δεν είναι κατά 
κανόνα ικανό να παράγει νομικά ασφαλή, 
δίκαια και επαρκή αποτελέσματα σε 
εύλογο χρονικό πλαίσιο, σεβόμενο 
παράλληλα τα δικαιώματα όλων των 
εμπλεκόμενων μερών·

Or. de

Τροπολογία 73
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι ένα αποτελεσματικό 
σύστημα συλλογικής προσφυγής θα πρέπει 
να μπορεί να παράγει νομικά ασφαλή, 
δίκαια και επαρκή αποτελέσματα σε 
εύλογο χρονικό πλαίσιο, σεβόμενο 
παράλληλα τα δικαιώματα όλων των 
εμπλεκόμενων μερών·

11. επισημαίνει ότι ένα αποτελεσματικό 
σύστημα συλλογικής προσφυγής θα πρέπει 
να μπορεί να παράγει νομικά ασφαλή, 
δίκαια και επαρκή αποτελέσματα σε 
εύλογο χρονικό πλαίσιο, σεβόμενο 
παράλληλα τα δικαιώματα όλων των 
εμπλεκόμενων μερών· θεωρεί ότι η 
προσέγγιση της ΕΕ στις συλλογικές 
προσφυγές θα έπρεπε να περιλαμβάνει τη 
δυνατότητα έκδοσης της απόφασης του 
δικαστηρίου εντός συγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 74
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει ότι χαρακτηριστικά που 
ενθαρρύνουν μια φιλοσοφία προσφυγής 
στα δικαστήρια όπως οι παραδειγματικές 
αποζημιώσεις, οι αμοιβές ανάλογα με την 
έκβαση της δίκης, η απουσία παραγραφής 
όσον αφορά την παράσταση και οι 
υπερβολικές αποζημιώσεις δεν συνάδουν 
με την ευρωπαϊκή νομική παράδοση και 
πρέπει να αποφεύγονται·

12. τονίζει ότι χαρακτηριστικά που 
ενθαρρύνουν μια φιλοσοφία προσφυγής 
στα δικαστήρια όπως οι παραδειγματικές 
αποζημιώσεις, οι αμοιβές ανάλογα με την 
έκβαση της δίκης, η απουσία παραγραφής 
όσον αφορά την παράσταση και οι 
υπερβολικές αποζημιώσεις δεν συνάδουν 
με την ευρωπαϊκή νομική παράδοση και 
πρέπει να αποφεύγονται σε κάθε 
περίπτωση·

Or. de

Τροπολογία 75
Liem Hoang Ngoc
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει ότι χαρακτηριστικά που 
ενθαρρύνουν μια φιλοσοφία προσφυγής 
στα δικαστήρια όπως οι παραδειγματικές 
αποζημιώσεις, οι αμοιβές ανάλογα με την 
έκβαση της δίκης, η απουσία παραγραφής 
όσον αφορά την παράσταση και οι 
υπερβολικές αποζημιώσεις δεν συνάδουν 
με την ευρωπαϊκή νομική παράδοση και 
πρέπει να αποφεύγονται·

12. τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση 
στο θέμα των συλλογικών προσφυγών θα 
πρέπει επιτακτικά να αποκλείει ορισμένες 
πρακτικές που ευνοούν μια φιλοσοφία 
προσφυγής στα δικαστήρια ικανή να 
οδηγήσει σε παρεκτροπές, και οι οποίες 
είναι ασύμβατες με την ευρωπαϊκή 
νομική παράδοση: τη δυνατότητα να 
χορηγούνται οι αποκαλούμενες
"παραδειγματικές" αποζημιώσεις διότι 
είναι δυσανάλογες με την ζημία που 
υπέστη κάποιος, την εξάρτηση των 
αμοιβών των δικηγόρων από την έκβαση 
της προσφυγής ή ακόμη την απουσία 
παραγραφής όσον αφορά την παράσταση·

Or. fr

Τροπολογία 76
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει ότι χαρακτηριστικά που 
ενθαρρύνουν μια φιλοσοφία προσφυγής 
στα δικαστήρια όπως οι παραδειγματικές 
αποζημιώσεις, οι αμοιβές ανάλογα με την 
έκβαση της δίκης, η απουσία παραγραφής 
όσον αφορά την παράσταση και οι 
υπερβολικές αποζημιώσεις δεν συνάδουν 
με την ευρωπαϊκή νομική παράδοση και 
πρέπει να αποφεύγονται·

12. τονίζει ότι χαρακτηριστικά που 
ενθαρρύνουν μια φιλοσοφία προσφυγής 
στα δικαστήρια όπως οι παραδειγματικές 
αποζημιώσεις, οι αμοιβές ανάλογα με την 
έκβαση της δίκης, η χρηματοδότηση 
τρίτων μερών, η έλλειψη ελέγχου στις 
αντιπροσωπευτικές οντότητες που 
παρίστανται στο δικαστήριο, η αρχή της 
αρνητικής επιλογής, η δυνατότητα για 
τους δικηγόρους να προσεγγίζουν τα 
δυνητικά σήματα και η ανακριτική 
διαδικασία προσαγωγής στοιχείων στο 
δικαστήριο δεν συνάδουν με την 
ευρωπαϊκή νομική παράδοση και πρέπει να 
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απορρίπτονται·

Or. en

Τροπολογία 77
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. τονίζει ότι χαρακτηριστικά που 
ενθαρρύνουν μια φιλοσοφία προσφυγής 
στα δικαστήρια όπως οι παραδειγματικές 
αποζημιώσεις, οι αμοιβές ανάλογα με την 
έκβαση της δίκης, η απουσία παραγραφής 
όσον αφορά την παράσταση και οι 
υπερβολικές αποζημιώσεις δεν συνάδουν 
με την ευρωπαϊκή νομική παράδοση και 
πρέπει να αποφεύγονται·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 78
Philippe Juvin, Συλβάνα Ράπτη, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12α. τονίζει ότι προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του 
συστήματος και να αποφεύγονται πιθανές 
καταχρήσεις, η προσέγγιση της ΕΕ στη 
συλλογική προσφυγή θα έπρεπε να 
περιλαμβάνει μόνο συλλογική αγωγή από 
νομικά πρόσωπα δεόντως αναγνωρισμένα 
σε εθνικό επίπεδο (δημόσιες αρχές όπως 
οι Ombudsmen ή οργανώσεις 
καταναλωτών)· καλεί την Επιτροπή να 
προσδιορίσει μια κοινή σειρά κριτηρίων 
που πρέπει να πληρούν οι οργανώσεις 
καταναλωτών προκειμένου να είναι σε 
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θέση να παρίστανται στο δικαστήριο εις 
τρόπον ώστε να αποφεύγεται η επιλογή 
των πλέον ευνοϊκών διατάξεων· τονίζει 
ότι οι εθνικές αρμόδιες αρχές πρέπει να 
είναι υπεύθυνες για τη διερεύνηση του 
εάν οι οργανώσεις καταναλωτών πληρούν 
τα κριτήρια αυτά·

Or. en

Τροπολογία 79
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Marielle Gallo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12β. επιμένει στην ανάγκη οικοδόμησης 
της ευρωπαϊκής προσέγγισης στη 
συλλογική προσφυγή πάνω στην αρχή της 
θετικής επιλογής, δια της οποίας τα 
θύματα εντοπίζονται σαφώς και 
λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία μόνον 
εάν εκφράσουν ρητά ότι το επιθυμούν, 
προκειμένου να αποφεύγονται δυνητικές 
καταχρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 80
Marc Tarabella

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα 
της συλλογικής προσφυγής απαιτεί ένας 
αντιπροσωπευτικός φορέας (π.χ. 
διαμεσολαβητές, ενώσεις καταναλωτών ή 
εμπορικοί σύλλογοι) να είναι σε θέση να 
υπερασπίζεται τα θύματα άλλων κρατών 
μελών, ενώ θα μπορούσε επίσης να 

13. επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα 
της συλλογικής προσφυγής απαιτεί ένας 
αντιπροσωπευτικός φορέας (π.χ. 
διαμεσολαβητές, ενώσεις καταναλωτών ή 
εμπορικοί σύλλογοι) να είναι σε θέση να 
υπερασπίζεται τα θύματα άλλων κρατών 
μελών, ενώ θα μπορούσε επίσης να 
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επιτρέπεται ένας αντιπροσωπευτικός 
φορέας να εκπροσωπεί θύματα σε 
δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες σε 
άλλα κράτη μέλη·

επιτρέπεται ένας αντιπροσωπευτικός 
φορέας να εκπροσωπεί θύματα σε 
δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες σε 
άλλα κράτη μέλη· τονίζει ότι ένας 
αντιπροσωπευτικός φορέας θα πρέπει 
επίσης να επιτρέπεται να εκπροσωπεί όλα 
τα θύματα, είτε έχουν προσδιορισθεί είτε 
όχι στην έναρξη της διαδικασίας·

Or. fr

Τροπολογία 81
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι η 
αποτελεσματικότητα της συλλογικής 
προσφυγής απαιτεί ένας 
αντιπροσωπευτικός φορέας (π.χ. 
διαμεσολαβητές, ενώσεις καταναλωτών ή 
εμπορικοί σύλλογοι) να είναι σε θέση να 
υπερασπίζεται τα θύματα άλλων κρατών 
μελών, ενώ θα μπορούσε επίσης να 
επιτρέπεται ένας αντιπροσωπευτικός 
φορέας να εκπροσωπεί θύματα σε 
δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες 
σε άλλα κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 82
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι η 
αποτελεσματικότητα της συλλογικής 

13. επιμένει στο γεγονός ότι, στην 
περίπτωση διασυνοριακών αντιδικιών, ο 
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προσφυγής απαιτεί ένας 
αντιπροσωπευτικός φορέας (π.χ. 
διαμεσολαβητές, ενώσεις καταναλωτών ή 
εμπορικοί σύλλογοι) να είναι σε θέση να 
υπερασπίζεται τα θύματα άλλων κρατών 
μελών, ενώ θα μπορούσε επίσης να 
επιτρέπεται ένας αντιπροσωπευτικός 
φορέας να εκπροσωπεί θύματα σε 
δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες 
σε άλλα κράτη μέλη·

αντιπροσωπευτικός φορέας (δημόσια 
αρχή ή εξουσιοδοτημένη οργάνωση 
καταναλωτών) πρέπει να είναι σε θέση να 
εκπροσωπούν τα θύματα από άλλα κράτη 
μέλη που προσχώρησαν στη διαδικασία 
συλλογικής προσφυγής και θα έπρεπε 
παρομοίως να είναι σε θέση να 
παρίστανται για θύματα που προσχωρούν 
σε συλλογική προσφυγή σε άλλο κράτος 
μέλος·

Or. en

Τροπολογία 83
Cornelis de Jong

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα 
της συλλογικής προσφυγής απαιτεί ένας 
αντιπροσωπευτικός φορέας (π.χ. 
διαμεσολαβητές, ενώσεις καταναλωτών ή 
εμπορικοί σύλλογοι) να είναι σε θέση να 
υπερασπίζεται τα θύματα άλλων κρατών 
μελών, ενώ θα μπορούσε επίσης να 
επιτρέπεται ένας αντιπροσωπευτικός 
φορέας να εκπροσωπεί θύματα σε 
δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες σε 
άλλα κράτη μέλη·

13. επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα 
της συλλογικής προσφυγής απαιτεί ένας 
αντιπροσωπευτικός φορέας να είναι σε 
θέση να υπερασπίζεται τα θύματα άλλων 
κρατών μελών, ενώ θα μπορούσε επίσης 
να επιτρέπεται ένας αντιπροσωπευτικός 
φορέας να εκπροσωπεί θύματα σε 
δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες σε 
άλλα κράτη μέλη· τονίζει σχετικά ότι μόνο 
ειδικά ορισμένες για το σκοπό αυτό 
οργανώσεις, όπως οι διαμεσολαβητές, οι 
ενώσεις καταναλωτών ή εμπορικές 
ενώσεις, πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
εκπροσωπούν τα θύματα στις δικαστικές 
διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 84
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα 
της συλλογικής προσφυγής απαιτεί ένας 
αντιπροσωπευτικός φορέας (π.χ. 
διαμεσολαβητές, ενώσεις καταναλωτών ή 
εμπορικοί σύλλογοι) να είναι σε θέση να 
υπερασπίζεται τα θύματα άλλων κρατών 
μελών, ενώ θα μπορούσε επίσης να 
επιτρέπεται ένας αντιπροσωπευτικός 
φορέας να εκπροσωπεί θύματα σε 
δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες σε 
άλλα κράτη μέλη·

13. επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα 
της συλλογικής προσφυγής με σκοπό την 
προάσπιση δικαιωμάτων που έχουν 
παραβιαστεί δια της ιδίας παράνομης 
πράξης, όπου οι αγωγές βασίζονται στα 
ίδια πραγματικά και νομικά περιστατικά, 
απαιτεί ένας αντιπροσωπευτικός φορέας 
(π.χ. διαμεσολαβητές, ενώσεις 
καταναλωτών ή εμπορικοί σύλλογοι) να 
είναι σε θέση να υπερασπίζεται τα θύματα 
άλλων κρατών μελών, ενώ θα μπορούσε 
επίσης να επιτρέπεται ένας 
αντιπροσωπευτικός φορέας να εκπροσωπεί 
θύματα σε δικαστικές ή εξωδικαστικές 
διαδικασίες σε άλλα κράτη μέλη·

Or. lt

Τροπολογία 85
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. αναγνωρίζει ότι ένα σημαντικό 
στοιχείο στα συστήματα συλλογικής 
προσφυγής είναι η επιλογή μεταξύ της 
αρνητικής ή θετικής διαδικασίας 
επιλογής· γνωρίζει ότι οι οργανώσεις 
καταναλωτών θεωρούν τα συστήματα 
θετικής επιλογής δαπανηρά και 
επιβαρυντικά λόγω της σχετικής 
προπαρασκευαστικής εργασίας όπως ο 
εντοπισμός των καταναλωτών, ο 
καθορισμός των περιστατικών σε κάθε 
υπόθεση καθώς και ο χειρισμός της 
υπόθεσης και η επικοινωνία με κάθε 
ενάγοντα ενώ ενδέχεται και να 
δημιουργήσουν δυσκολίες στον εντοπισμό 
επαρκώς υψηλού αριθμού καταναλωτών 
που προβαίνουν στη θετική επιλογή λόγω 
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αβεβαιότητας σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ή 
έλλειψη πληροφοριών·

Or. en

Τροπολογία 86
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13β. επισημαίνει ότι σε μια διαδικασία 
θετικής επιλογής οι δυσκολίες αυτές θα 
μπορούσαν να επιλυθούν από το 
δικαστήριο επιτρέποντας στους 
καταναλωτές να προσχωρήσουν σε 
συλλογική αγωγή μετά την απόφαση σε 
μια δοκιμή και προσδίδοντας στην 
απόφαση ουσιαστικό αποτέλεσμα για όλα 
τα θύματα·

Or. en

Τροπολογία 87
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13γ. τονίζει επίσης ότι οι λύσεις 
αρνητικής επιλογής μπορούν να 
μετριάσουν πολλές από τις δυσκολίες 
αυτές, αν και αντιμετωπίζονται αρνητικά 
από ορισμένους ενδιαφερόμενους λόγω 
τους αντιληπτού κινδύνου να 
ενθαρρυνθούν οι υπερβολικές αντιδικίες 
που σημειώθηκαν σε ορισμένα δικαστικά 
συστήματα εκτός Ευρώπης· επισημαίνει 
ότι στα κράτη μέλη, όπου υπάρχουν 
συστήματα αρνητικής επιλογής, οι 
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συλλογικές αγωγές απεδείχθησαν 
περισσότερο αποτελεσματικές και 
επιτρέπουν υψηλότερη συμμετοχή 
καταναλωτών χωρίς να έχουν ως 
αποτέλεσμα υπερβολικές αντιδικίες· καλεί 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι η 
καθιέρωση ενός τέτοιου μηχανισμού θα 
απαγορεύει την μη εθελοντική συμμετοχή 
των θυμάτων στη συλλογική αγωγή και 
θα τελεί υπό την επιφύλαξη του ατομικού 
δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 88
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13δ. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει 
εναλλακτικά το ενδεχόμενο ενός 
συστήματος που θα επιτρέπει στον 
υψηλότερο δυνατό αριθμό θυμάτων να 
ζητούν αποζημίωση σε πλαίσιο σεβασμού 
των υφισταμένων εθνικών συστημάτων 
(θετική/αρνητική επιλογή) με βάση την 
αρχή της επικουρικότητας· τονίζει ότι η 
χαμηλή συμμετοχή σε συλλογικές αγωγές 
θα έπρεπε να αποφεύγεται δεδομένου ότι 
έχει ως αποτέλεσμα μια κατάσταση όπου 
τα περισσότερα θύματα τα οποία 
υπέστησαν ζημία δεν αποζημιώνονται και 
επιτρέπει στους παράνομους εμπόρους να 
παρακρατούν τμήμα του παράνομου 
κέρδους σε βάρος των καταναλωτών και 
των τιμίων εμπόρων· 

Or. en

Τροπολογία 89
Toine Manders
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13ε. θεωρεί ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα 
σύστημα θετικής επιλογής για συλλογική 
αγωγή στο πλαίσιο του οποίου οι 
καταναλωτές θα έπρεπε ενεργά να 
παρουσιάζονται σε έναν 
αντιπροσωπευτικό φορέα προκειμένου να 
πληρούν τις προϋποθέσεις για 
αποζημίωση εις τρόπον ώστε να 
αποφεύγεται η αυτόματη εκπροσώπηση 
των καταναλωτών χωρίς να το 
γνωρίζουν· 

Or. nl

Τροπολογία 90
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. υποστηρίζει ότι το δικαστήριο 
διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά την 
απόφαση επί του παραδεκτού της αξίωσης, 
την εκπροσώπηση του προσφεύγοντος και 
τον έλεγχο των τρόπων ενημέρωσης των 
καταναλωτών·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 91
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. υποστηρίζει ότι το δικαστήριο 14. υποστηρίζει ότι το δικαστήριο 



PE469.826v01-00 48/64 AM\873429EL.doc

EL

διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά την 
απόφαση επί του παραδεκτού της αξίωσης, 
την εκπροσώπηση του προσφεύγοντος και 
τον έλεγχο των τρόπων ενημέρωσης των
καταναλωτών·

διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά την 
απόφαση επί του παραδεκτού της αξίωσης 
και της εκπροσώπησης του 
προσφεύγοντος, προκειμένου να 
διασφαλιστεί ότι εξετάζονται μόνον οι 
βάσιμες αγωγές και να κατοχυρωθεί μια 
σωστή ισορροπία μεταξύ της πρόληψης 
των καταχρηστικών προσφυγών και της 
προστασίας του δικαιώματος για μια 
πραγματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, 
τόσο για τους πολίτες όσο και για τις 
επιχειρήσεις της Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 92
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. υποστηρίζει ότι το δικαστήριο 
διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά την 
απόφαση επί του παραδεκτού της αξίωσης, 
την εκπροσώπηση του προσφεύγοντος και 
τον έλεγχο των τρόπων ενημέρωσης των 
καταναλωτών·

14. υποστηρίζει ότι το δικαστήριο 
διαδραματίζει καίριο ρόλο και έχει 
σημαντική διακριτική ευχέρεια όσον 
αφορά την απόφαση επί του παραδεκτού 
της αξίωσης, την εκπροσώπηση του 
προσφεύγοντος και τον έλεγχο των τρόπων 
ενημέρωσης των καταναλωτών·

Or. lt

Τροπολογία 93
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. τονίζει ότι οι καταναλωτές θα 
συμμετέχουν σε συλλογική προσφυγή 
μόνο κατόπιν ρητής επιθυμίας τους και 
ότι δεν πρέπει να τους στερείται το 
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δικαίωμα να εγείρουν αξιώσεις σε 
ατομικό επίπεδο·

Or. de

Τροπολογία 94
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. θεωρεί ότι ο δικαστής πρέπει επίσης να 
προσδιορίζει πώς θα οργανωθεί η 
αποζημίωση και να ελέγχει εάν είναι 
δίκαιοι οι διακανονισμοί χρηματοδότησης·  
τονίζει ότι μηχανισμοί ελέγχου του 
δικαστηρίου και απαιτήσεις 
αναλογικότητας θα πρέπει να 
προστατεύουν τους εναγόμενους από 
καταχρήσεις του συστήματος·

15. θεωρεί ότι ο δικαστής πρέπει επίσης να 
προσδιορίζει πώς θα οργανωθεί η 
αποζημίωση και να ελέγχει εάν είναι 
δίκαιοι οι διακανονισμοί χρηματοδότησης·  
τονίζει ότι μηχανισμοί ελέγχου του 
δικαστηρίου και απαιτήσεις 
αναλογικότητας πρέπει να προστατεύουν 
τους εναγόμενους από καταχρήσεις του 
συστήματος·

Or. de

Τροπολογία 95
Philippe Juvin, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. θεωρεί ότι ο δικαστής πρέπει επίσης 
να προσδιορίζει πώς θα οργανωθεί η 
αποζημίωση και να ελέγχει εάν είναι 
δίκαιοι οι διακανονισμοί χρηματοδότησης·  
τονίζει ότι μηχανισμοί ελέγχου του 
δικαστηρίου και απαιτήσεις 
αναλογικότητας θα πρέπει να 
προστατεύουν τους εναγόμενους από 
καταχρήσεις του συστήματος·

15. θεωρεί ότι το δικαστήριο πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζει ότι η αποζημίωση 
κατανέμεται δίκαια και ελέγχει εάν είναι 
δίκαιοι οι διακανονισμοί χρηματοδότησης·  
τονίζει ότι μηχανισμοί ελέγχου του 
δικαστηρίου και απαιτήσεις 
αναλογικότητας θα πρέπει να 
προστατεύουν τους εναγόμενους από 
καταχρήσεις του συστήματος·

Or. en



PE469.826v01-00 50/64 AM\873429EL.doc

EL

Τροπολογία 96
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. θεωρεί ότι ο δικαστής πρέπει επίσης να 
προσδιορίζει πώς θα οργανωθεί η 
αποζημίωση και να ελέγχει εάν είναι 
δίκαιοι οι διακανονισμοί χρηματοδότησης·  
τονίζει ότι μηχανισμοί ελέγχου του 
δικαστηρίου και απαιτήσεις 
αναλογικότητας θα πρέπει να 
προστατεύουν τους εναγόμενους από 
καταχρήσεις του συστήματος·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. de

Τροπολογία 97
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15α. αναγνωρίζει τη σημασία της αρχής 
"ο ηττημένος πληρώνει" ως μέσον 
πρόληψης πιθανών καταχρήσεων στο 
πλαίσιο ενός μηχανισμού συλλογικής 
προσφυγής σε επίπεδο ΕΕ· τονίζει ότι οι 
αναγκαίες  διασφαλίσεις προκειμένου να 
απαγορεύονται οι αβάσιμες αγωγές, όπως 
η εκπροσώπηση των προσφυγόντων μέσω 
νομιμοποιημένων φορέων που ενεργούν 
με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, ή η 
αρχή της αναλογικότητας σε σχέση με 
την αποζημίωση των θυμάτων, 
αποτελούν εγγυήσεις που θα μπορούσαν 
να αιτιολογήσουν τη δέουσα προσαρμογή 
της αρχής αυτής επιτρέποντας στο 
δικαστή να έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
μειώνει τα δικαστικά έξοδα που 
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καταβάλει ο ηττημένος· 

Or. en

Τροπολογία 98
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, 
Marielle Gallo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15β. επιμένει στην ανάγκη σεβασμού της 
αρχής βάσει της οποίας ο ηττημένος 
πληρώνει σύμφωνα με την οποία ο 
ηττημένος καταβάλλει τα δικαστικά 
έξοδα προκειμένου να αποφεύγονται οι 
διάσπαρτες αβάσιμες αγωγές· 

Or. en

Τροπολογία 99
Philippe Juvin, Συλβάνα Ράπτη, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η ενημέρωση σχετικά 
με τις συλλογικές αγωγές διαδραματίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στην 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, 
καθώς οι καταναλωτές πρέπει να 
γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα της 
ίδιας αθέμιτης πρακτικής και ότι έχει 
εγερθεί συλλογική αγωγή· καλεί τα κράτη 
μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
διασφαλίζοντας την ενημέρωση του 
μέγιστου δυνατού αριθμού θυμάτων, ιδίως 
όταν τα θύματα διαμένουν σε πολλά κράτη 
μέλη·

16. επισημαίνει ότι η διάταξη για την 
ενημέρωση σχετικά με τις συλλογικές 
αγωγές διαδραματίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο στη δυνατότητα πρόσβασης και την 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, 
καθώς οι καταναλωτές πρέπει να 
γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα της 
ίδιας αθέμιτης πρακτικής και ότι έχει 
εγερθεί συλλογική αγωγή μεταξύ άλλων 
και σε άλλο κράτος μέλος· καλεί τα κράτη 
μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
διασφαλίζοντας την ενημέρωση του 
μέγιστου δυνατού αριθμού θυμάτων, 
καθώς και την ενημέρωση  των θυμάτων 
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αυτών για τα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τους, ιδίως όταν τα θύματα 
διαμένουν σε πολλά κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 100
Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η ενημέρωση σχετικά 
με τις συλλογικές αγωγές διαδραματίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στην 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, 
καθώς οι καταναλωτές πρέπει να 
γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα της 
ίδιας αθέμιτης πρακτικής και ότι έχει 
εγερθεί συλλογική αγωγή· καλεί τα κράτη 
μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
διασφαλίζοντας την ενημέρωση του 
μέγιστου δυνατού αριθμού θυμάτων, ιδίως 
όταν τα θύματα διαμένουν σε πολλά κράτη 
μέλη·

16. 16. επισημαίνει ότι η διάταξη για την 
ενημέρωση σχετικά με τις συλλογικές 
αγωγές διαδραματίζει πολύ σημαντικό 
ρόλο στη δυνατότητα πρόσβασης και την 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, 
καθώς οι καταναλωτές πρέπει να 
γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα της 
ίδιας αθέμιτης πρακτικής και ότι έχει 
εγερθεί συλλογική αγωγή μεταξύ άλλων 
και σε άλλο κράτος μέλος· καλεί τα κράτη 
μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
διασφαλίζοντας την ενημέρωση του 
μέγιστου δυνατού αριθμού θυμάτων, 
καθώς και την ενημέρωση  των θυμάτων 
αυτών για τα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις τους, ιδίως όταν τα θύματα 
διαμένουν σε πολλά κράτη μέλη· τονίζει 
ότι ο οργανώσεις καταναλωτών τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ θα 
έπρεπε να διαδραματίζουν το ρόλο τους 
παρέχοντας πληροφορίες στα μέλη τους 
σε όλη την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 101
Marc Tarabella
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η ενημέρωση σχετικά 
με τις συλλογικές αγωγές διαδραματίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στην 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, 
καθώς οι καταναλωτές πρέπει να 
γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα της 
ίδιας αθέμιτης πρακτικής και ότι έχει 
εγερθεί συλλογική αγωγή· καλεί τα κράτη 
μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
διασφαλίζοντας την ενημέρωση του 
μέγιστου δυνατού αριθμού θυμάτων, ιδίως 
όταν τα θύματα διαμένουν σε πολλά κράτη 
μέλη·

16. επισημαίνει ότι η ενημέρωση σχετικά 
με τις συλλογικές αγωγές διαδραματίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στην 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, 
καθώς οι καταναλωτές πρέπει να 
γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα της 
ίδιας αθέμιτης πρακτικής και ότι έχει 
εγερθεί συλλογική αγωγή· καλεί τα κράτη 
μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς και 
σημαντικά οικονομικά μέσα
διασφαλίζοντας την ενημέρωση του 
μέγιστου δυνατού αριθμού θυμάτων, ιδίως 
όταν τα θύματα διαμένουν σε πολλά κράτη 
μέλη· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον 
αποφασιστικό ρόλο τον οποίο μπορούν να 
διαδραματίσουν οι οργανώσεις 
καταναλωτών και τα ευρωπαϊκά κέντρα 
καταναλωτών (ΕΚΚ) στη μετάδοση της 
πληροφορίας σε όσο το δυνατόν πιο 
πολλούς ανθρώπους, ιδίως δε στους πιο 
ευάλωτους καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 102
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. επισημαίνει ότι η ενημέρωση σχετικά 
με τις συλλογικές αγωγές διαδραματίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στην 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, 
καθώς οι καταναλωτές πρέπει να 
γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα της 
ίδιας αθέμιτης πρακτικής και ότι έχει 
εγερθεί συλλογική αγωγή· καλεί τα κράτη 

16. επισημαίνει ότι η ενημέρωση σχετικά 
με τις συλλογικές αγωγές διαδραματίζει 
πολύ σημαντικό ρόλο στην 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, 
καθώς οι καταναλωτές πρέπει να 
γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα της 
ίδιας αθέμιτης πρακτικής και ότι έχει 
εγερθεί συλλογική αγωγή· καλεί τα κράτη 
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μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
διασφαλίζοντας την ενημέρωση του 
μέγιστου δυνατού αριθμού θυμάτων, ιδίως 
όταν τα θύματα διαμένουν σε πολλά κράτη 
μέλη·

μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς 
διασφαλίζοντας την ενημέρωση του 
μέγιστου δυνατού αριθμού θυμάτων, ιδίως 
όταν τα θύματα διαμένουν σε πολλά κράτη 
μέλη, αποφεύγοντας να βλάπτουν κατά 
τρόπο αδικαιολόγητο την υπόληψη του 
εμπλεκόμενου μέρους, με στόχο την 
αυστηρή τήρηση της αρχής του 
τεκμηρίου αθωότητας·

Or. fr

Τροπολογία 103
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16α. προτείνει, προκειμένου να 
διευκολύνεται η συνεργασία μεταξύ των 
εγκεκριμένων φορέων να προβαίνουν σε 
συλλογικές αγωγές, ιδίως σε 
διασυνοριακές υποθέσεις, να 
δημιουργηθεί ένα σε απευθείας σύνδεση 
μητρώο σε επίπεδο ΕΕ σε σχέση με τις 
υπάρχουσες και εν εξελίξει υποθέσεις· 
τονίζει ότι ένα τέτοιο ενιαίο ευρωπαϊκό 
παράθυρο θα αποτελέσει χρήσιμο μέσον 
για τους εγκεκριμένους φορείς οι οποίοι 
σχεδιάζουν να προβούν σε συλλογική 
προσφυγή εις τρόπον ώστε να εντοπίζουν 
εάν έχει κινηθεί παρόμοια διαδικασία σε 
άλλο κράτος μέλος· τονίζει τη σημασία 
της ανταλλαγής των βέλτιστων 
πρακτικών και την εφαρμογή των 
καλύτερων διαθέσιμων τεχνολογιών 
προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
ανταλλαγή πληροφοριών, η ταξινόμηση 
και η ομαδοποίηση των υποθέσεων·

Or. en
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Τροπολογία 104
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. επιβεβαιώνει ότι, προκειμένου να 
καταστούν πρακτικά δυνατές οι 
συλλογικές αγωγές, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών 
μηχανισμών χρηματοδότησης· τονίζει ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να αρνούνται τη 
διάθεση πόρων σε αβάσιμες αγωγές·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 105
Wim van de Camp

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. επιβεβαιώνει ότι, προκειμένου να 
καταστούν πρακτικά δυνατές οι 
συλλογικές αγωγές, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών 
μηχανισμών χρηματοδότησης· τονίζει ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να αρνούνται τη 
διάθεση πόρων σε αβάσιμες αγωγές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 106
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. επιβεβαιώνει ότι, προκειμένου να 
καταστούν πρακτικά δυνατές οι 
συλλογικές αγωγές, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών 
μηχανισμών χρηματοδότησης· τονίζει ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να αρνούνται τη 
διάθεση πόρων σε αβάσιμες αγωγές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 107
Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. επιβεβαιώνει ότι, προκειμένου να 
καταστούν πρακτικά δυνατές οι 
συλλογικές αγωγές, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών 
μηχανισμών χρηματοδότησης· τονίζει ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να αρνούνται τη 
διάθεση πόρων σε αβάσιμες αγωγές·

17. επιβεβαιώνει ότι, προκειμένου να
καταστούν πρακτικά δυνατές οι
συλλογικές αγωγές, και λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ορισμένες οργανώσεις 
καταναλωτών ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να προβούν σε συλλογικές αγωγές 
λόγω έλλειψης πόρων, η Επιτροπή θα 
έπρεπε να διερευνήσει το ενδεχόμενο 
χρηματοδότησης της συλλογικής 
προσφυγής εις τρόπον ώστε να μην 
υπάρχει στρέβλωση της ελευθερίας 
σύμβασης, του ελεύθερου ανταγωνισμού 
και των αρχών της εσωτερικής αγοράς· 

Or. en

Τροπολογία 108
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. επιβεβαιώνει ότι, προκειμένου να 
καταστούν πρακτικά δυνατές οι 
συλλογικές αγωγές, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών 
μηχανισμών χρηματοδότησης· τονίζει ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να αρνούνται τη 
διάθεση πόρων σε αβάσιμες αγωγές·

17. επιβεβαιώνει ότι οι συλλογικές αγωγές 
θα πρέπει να χρηματοδοτούνται σύμφωνα 
με τις εθνικές διατάξεις που διέπουν τα 
έξοδα και τις αμοιβές, προκειμένου να 
αποφεύγονται καταχρήσεις, και ότι δεν 
θα πρέπει να παρέχεται καμία χωριστή 
χρηματοδότηση από τα κράτη μέλη·
τονίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί η 
ισχύουσα αρχή ότι το μέρος που χάνει 
επιβαρύνεται με τα έξοδα·

Or. de

Τροπολογία 109
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. επιβεβαιώνει ότι, προκειμένου να 
καταστούν πρακτικά δυνατές οι 
συλλογικές αγωγές, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών 
μηχανισμών χρηματοδότησης· τονίζει ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να αρνούνται τη 
διάθεση πόρων σε αβάσιμες αγωγές·

17. επιβεβαιώνει ότι, προκειμένου να 
καταστούν πρακτικά δυνατές οι 
συλλογικές αγωγές, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών 
μηχανισμών χρηματοδότησης οι οποίοι θα 
πρέπει να έχουν σχεδιαστεί κατά τέτοιον 
τρόπο ώστε, αφενός, να μην ενθαρρύνουν 
την κατάθεση αβάσιμων προσφυγών και, 
αφετέρου, να μην στερούν τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, από 
την πρόσβαση στη δικαιοσύνη λόγω 
ανεπαρκών οικονομικών πόρων·

Or. fr

Τροπολογία 110
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Marielle Gallo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. επιβεβαιώνει ότι, προκειμένου να 
καταστούν πρακτικά δυνατές οι 
συλλογικές αγωγές, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών 
μηχανισμών χρηματοδότησης· τονίζει ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να αρνούνται τη 
διάθεση πόρων σε αβάσιμες αγωγές·

17. επιβεβαιώνει ότι, προκειμένου να 
καταστούν πρακτικά δυνατές οι 
συλλογικές αγωγές, τα κράτη μέλη πρέπει 
να διασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών 
μηχανισμών χρηματοδότησης· τονίζει ότι 
οι δημόσιες αρχές πρέπει να αρνούνται τη 
διάθεση πόρων σε αβάσιμες αγωγές·
προτείνει στην Επιτροπή να επεξεργαστεί 
τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ταμείου 
χρηματοδοτούμενου σε κάποιο ποσοστό 
από τα πρόστιμα που επιβάλλονται από 
τις δημόσιες αρχές για την τιμωρία 
πρακτικών που παραβιάζουν το δίκαιο 
περί ανταγωνισμού της ΕΕ· προτείνει το 
ταμείο αυτό να χρησιμοποιηθεί στη 
συνέχεια για τη χρηματοδότηση 
συλλογικών διαδικασιών προσφυγής όταν 
ο αντιπροσωπευτικός φορέας δεν είναι σε 
θέση να ανταπεξέλθει στα έξοδα 
προσαγωγής της υπόθεσης στο 
δικαστήριο·

Or. en

Τροπολογία 111
Συλβάνα Ράπτη

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε 
βάθος τη δυνατότητα δημιουργίας ενός 
ευρωπαϊκού ταμείου χρηματοδοτούμενου 
από μέρος των προστίμων που 
επιβάλλονται για να τιμωρηθούν οι 
εταιρείες που παραβιάζουν το δίκαιο περί 
ανταγωνισμού της ΕΕ· προτείνει να 
χρησιμοποιηθεί το ταμείο αυτό για να 
καλύψει το κόστος των διασυνοριακών 
συλλογικών προσφυγών που έχουν 
ευρωπαϊκή διάσταση υπό την 
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προϋπόθεση ότι ο αντιπροσωπευτικός 
φορέας θα αποδεικνύει ότι οι πόροι θα 
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό· 
καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο καθιέρωσης παρομοίων 
ταμείων σε εθνικό επίπεδο 
χρησιμοποιώντας τα έσοδα από τα 
πρόστιμα που επιβάλλουν οι δημόσιες 
αρχές τους· τονίζει ότι μια τέτοια επιλογή 
θα παράσχει πρόσθετους πόρους για την 
καταπολέμηση της παράνομης 
συμπεριφοράς, αλλά και θα αποτελέσει 
έναν δίκαιο τρόπο χρηματοδότησης των 
συλλογικών προσφυγών εκ μέρους των 
καταναλωτών δεδομένου ότι μέρος των 
προστίμων θα επιστρέφει έμμεσα στα 
θύματα·

Or. en

Τροπολογία 112
Philippe Juvin, Wim van de Camp, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17β. θεωρεί ότι σε κάθε περίπτωση, οι 
αποζημιώσεις δεν είναι δυνατό να 
χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση 
διαδικασιών συλλογικής προσφυγής 
δεδομένου ότι πρέπει να αποζημιώνεται 
μόνο η βλάβη που πράγματι υπέστη ο 
προσφεύγων· 

Or. en

Τροπολογία 113
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 γ (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17γ. επιμένει στην ανάγκη αποφυγής 
χρηματοδότησης τρίτου μέρους 
προκειμένου να προλαμβάνονται 
καταχρήσεις και δημιουργία μιας 
"αγοράς αντιδικιών"· 

Or. en

Τροπολογία 114
Jürgen Creutzmann, Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. γνωρίζει ότι ορισμένες οργανώσεις 
καταναλωτών ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να κινήσουν συλλογικές αγωγές 
λόγω έλλειψης πόρων· συνεπώς, πρέπει 
να θεσπιστεί ένας δίκαιος μηχανισμός για 
την ανάληψη των δικαστικών εξόδων 
καθώς, χωρίς κατάλληλη 
χρηματοδότηση, θα είναι δυνατή η 
ανάληψη περιορισμένου μόνο αριθμού 
υποθέσεων.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 115
Wim van de Camp

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. γνωρίζει ότι ορισμένες οργανώσεις 
καταναλωτών ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να κινήσουν συλλογικές αγωγές 
λόγω έλλειψης πόρων· συνεπώς, πρέπει 
να θεσπιστεί ένας δίκαιος μηχανισμός για 

διαγράφεται
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την ανάληψη των δικαστικών εξόδων 
καθώς, χωρίς κατάλληλη 
χρηματοδότηση, θα είναι δυνατή η 
ανάληψη περιορισμένου μόνο αριθμού 
υποθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 116
Philippe Juvin, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. γνωρίζει ότι ορισμένες οργανώσεις 
καταναλωτών ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να κινήσουν συλλογικές αγωγές 
λόγω έλλειψης πόρων· συνεπώς, πρέπει 
να θεσπιστεί ένας δίκαιος μηχανισμός για 
την ανάληψη των δικαστικών εξόδων 
καθώς, χωρίς κατάλληλη 
χρηματοδότηση, θα είναι δυνατή η 
ανάληψη περιορισμένου μόνο αριθμού 
υποθέσεων.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 117
Eija-Riitta Korhola

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. γνωρίζει ότι ορισμένες οργανώσεις 
καταναλωτών ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να κινήσουν συλλογικές αγωγές 
λόγω έλλειψης πόρων· συνεπώς, πρέπει 
να θεσπιστεί ένας δίκαιος μηχανισμός για 
την ανάληψη των δικαστικών εξόδων 
καθώς, χωρίς κατάλληλη 
χρηματοδότηση, θα είναι δυνατή η 

διαγράφεται
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ανάληψη περιορισμένου μόνο αριθμού 
υποθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 118
Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. γνωρίζει ότι ορισμένες οργανώσεις 
καταναλωτών ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να κινήσουν συλλογικές αγωγές λόγω 
έλλειψης πόρων· συνεπώς, πρέπει να 
θεσπιστεί ένας δίκαιος μηχανισμός για 
την ανάληψη των δικαστικών εξόδων 
καθώς, χωρίς κατάλληλη 
χρηματοδότηση, θα είναι δυνατή η 
ανάληψη περιορισμένου μόνο αριθμού 
υποθέσεων.

18. γνωρίζει ότι ορισμένες οργανώσεις 
καταναλωτών ίσως να μην είναι σε θέση, 
σε μια πρώτη φάση, να κινήσουν 
συλλογικές αγωγές λόγω έλλειψης πόρων· 
συνεπώς, θα πρέπει να διατηρηθεί η αρχή 
σύμφωνα με την οποία το μέρος που χάνει 
επιβαρύνεται με την καταβολή των 
εξόδων, έτσι ώστε οι οργανώσεις των 
καταναλωτών να μπορούν να καλύψουν 
το διαδικαστικό κόστος και ενδεχομένως 
να μπορούν να συστήσουν αποθεματικό, 
από το οποίο θα μπορούσαν να 
χρηματοδοτούνται μελλοντικές αγωγές.

Or. de

Τροπολογία 119
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. γνωρίζει ότι ορισμένες οργανώσεις 
καταναλωτών ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να κινήσουν συλλογικές αγωγές λόγω 
έλλειψης πόρων· συνεπώς, πρέπει να 
θεσπιστεί ένας δίκαιος μηχανισμός για την 
ανάληψη των δικαστικών εξόδων καθώς,
χωρίς κατάλληλη χρηματοδότηση, θα είναι 
δυνατή η ανάληψη περιορισμένου μόνο 

18. γνωρίζει ότι ορισμένες οργανώσεις 
καταναλωτών ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να κινήσουν συλλογικές αγωγές λόγω 
έλλειψης πόρων· συνεπώς, πρέπει να 
θεσπιστεί ένας δίκαιος μηχανισμός για την 
ανάληψη των δικαστικών εξόδων για 
φορείς που πληρούν τις προϋποθέσεις 
χορήγησης έγκρισης ώστε να ενεργούν σε 
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αριθμού υποθέσεων. διαδικασίες συλλογικής προσφυγής,
καθώς, χωρίς κατάλληλη χρηματοδότηση, 
θα είναι δυνατή η ανάληψη περιορισμένου 
μόνο αριθμού υποθέσεων.

Or. fr

Τροπολογία 120
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. γνωρίζει ότι ορισμένες οργανώσεις 
καταναλωτών ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να κινήσουν συλλογικές αγωγές λόγω 
έλλειψης πόρων· συνεπώς, πρέπει να 
θεσπιστεί ένας δίκαιος μηχανισμός για την 
ανάληψη των δικαστικών εξόδων καθώς, 
χωρίς κατάλληλη χρηματοδότηση, θα είναι 
δυνατή η ανάληψη περιορισμένου μόνο 
αριθμού υποθέσεων.

18. γνωρίζει ότι ορισμένες οργανώσεις 
καταναλωτών ενδέχεται να μην είναι σε 
θέση να κινήσουν συλλογικές αγωγές λόγω 
έλλειψης πόρων· συνεπώς, πρέπει να 
θεσπιστεί ένας δίκαιος μηχανισμός για την 
ανάληψη των δικαστικών εξόδων και να 
προβλεφθούν ειδικοί πόροι για τη στήριξη 
της συλλογικής αγωγής καθώς, χωρίς 
κατάλληλη χρηματοδότηση, θα είναι 
δυνατή η ανάληψη περιορισμένου μόνο 
αριθμού υποθέσεων.

Or. lt

Τροπολογία 121
Liem Hoang Ngoc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18α. επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη που 
διαθέτουν σύστημα συλλογικών 
προσφυγών έχουν θέσει σε εφαρμογή 
μηχανισμούς παροχής οικονομικής 
βοήθειας στους ενάγοντες που επιθυμούν 
να κινήσουν συλλογική αγωγή που 
φαίνεται να είναι νομικώς βάσιμη, αλλά 
δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να 
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καταβάλουν τα έξοδα μιας τέτοιας 
αγωγής.

Or. fr

Τροπολογία 122
Marielle Gallo

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18β. επισημαίνει ότι σύμφωνα με το 
ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 
σχετικά με τη διασφάλιση ανεξάρτητων 
αξιολογήσεων των επιπτώσεων, η 
Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει τις 
δυνητικές επιπτώσεις μιας νέας 
πρότασης για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και τη βιομηχανική 
ανταγωνιστικότητα και να εξετάσει σε 
βάθος κάθε επιλογή, περιλαμβανομένης 
της σοβαρής εξέτασης της επιλογής μη 
ανάληψης δράσης· 

Or. en


