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Τροπολογία 1
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- 1α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών 
(Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, ΕΕΔ) 
συνιστούν μηχανισμούς φιλικού 
διακανονισμού που βοηθούν τους 
καταναλωτές και τους εμπόρους να 
επιλύσουν μια διαφορά με την παρέμβαση 
τρίτου (διαμεσολαβητή, διαιτητή),

Or. fr

Τροπολογία 2
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- 1β. λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης 
Απριλίου 2011 σχετικά με τη 
διακυβέρνηση και την εταιρική σχέση 
στην ενιαία αγορά1 στο οποίο καλείται η 
Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική 
πρόταση σχετικά με τη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των 
διαφορών (Εναλλακτική Επίλυση 
Διαφορών, ΕΕΔ) στην ΕΕ έως το τέλος 
του 2011,
_______
1 P7_TA-PROV(2011)0144

Or. fr
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Τροπολογία 3
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- 1γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπόνηση 
νομοθεσίας σχετικά με την ΕΕΔ αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των δώδεκα 
δράσεων για την τόνωση της ανάπτυξης 
και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
πολιτών της Πράξης για την Ενιαία 
Αγορά, που εγκρίθηκε στις 13 Απριλίου 
2011 από την Επιτροπή,

Or. fr

Τροπολογία 4
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος -1 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- 1δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
νομοθετική πρόταση σχετικά με την ΕΕΔ 
στην ΕΕ αναφέρεται στο πρόγραμμα 
εργασίας της Επιτροπής ως στρατηγική 
πρωτοβουλία,

Or. fr

Τροπολογία 5
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των 
διαφορών των καταναλωτών (Εναλλακτική 
Επίλυση Διαφορών, ΕΕΔ) στην ΕΕ έως το 
τέλος του 2011 και υπογραμμίζει πόσο 
σημαντική είναι η ταχεία έγκρισή της·

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χρήση 
επιγραμμικών εναλλακτικών τρόπων 
επίλυσης των διαφορών των καταναλωτών 
(Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, ΕΕΔ) 
στην ΕΕ έως το τέλος του 2011 και 
υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η 
ταχεία έγκρισή της· η πρόταση αυτή θα 
πρέπει να σέβεται τα υφιστάμενα εθνικά 
συστήματα και να αποφεύγει τυχόν 
τροποποιήσεις σε εθνικά δικαστικά 
συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 6
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των 
διαφορών των καταναλωτών (Εναλλακτική 
Επίλυση Διαφορών, ΕΕΔ) στην ΕΕ έως το 
τέλος του 2011 και υπογραμμίζει πόσο 
σημαντική είναι η ταχεία έγκρισή της·

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ενιαίο 
ευρωπαϊκό χάρτη σχετικά με τη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των 
διαφορών των καταναλωτών (Εναλλακτική 
Επίλυση Διαφορών, ΕΕΔ) στην ΕΕ έως το 
τέλος του 2011 και υπογραμμίζει πόσο 
σημαντική είναι η ταχεία έγκρισή του·

Or. el

Τροπολογία 7
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των 
διαφορών των καταναλωτών
(Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, ΕΕΔ) 
στην ΕΕ έως το τέλος του 2011 και 
υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η 
ταχεία έγκρισή της·

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χρήση 
εναλλακτικών διαδικασιών επίλυσης των 
νομικών διαφορών σε θέματα αστικού, 
εμπορικού και οικογενειακού δικαίου
(Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών, ΕΕΔ) 
στην ΕΕ έως το τέλος του 2011 και 
υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η 
πρόταση αυτή·

Or. de

Τροπολογία 8
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των 
διαφορών των καταναλωτών (Εναλλακτική 
Επίλυση Διαφορών, ΕΕΔ) στην ΕΕ έως το 
τέλος του 2011 και υπογραμμίζει πόσο 
σημαντική είναι η ταχεία έγκρισή της·

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των 
διαφορών των καταναλωτών (Εναλλακτική 
Επίλυση Διαφορών, ΕΕΔ) στην ΕΕ έως το 
τέλος του 2011 και υπογραμμίζει πόσο 
σημαντική είναι η ταχεία έγκρισή της·
υπογραμμίζει ωστόσο ότι η κατάρτιση 
ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χάρτη ο οποίος 
θα περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες 
αρχές που πρέπει να τηρούν τα 
συστήματα ΕΕΔ θα μπορούσε να 
λειτουργήσει ως συμπληρωματικό 
στοιχείο του νομοθετικού κειμένου·

Or. el

Τροπολογία 9
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 – σημείο 1 (νέο)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

(1) καλεί ταυτόχρονα την Επιτροπή να 
λάβει άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση της 
ενημέρωσης των καταναλωτών και των 
επιχειρήσεων σχετικά με τις υφιστάμενες 
νομοθετικές πράξεις, όπως ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση 
ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, 
η οδηγία 2008/52/ΕΚ για ορισμένα 
θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις και ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 805/2004 για τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη 
αμφισβητούμενες αξιώσεις· για την 
επίτευξη του στόχου αυτού, προτείνει να 
συμμετέχουν οι εθνικές αρχές, τα 
δικαστήρια, οι δικηγορικοί σύλλογοι και 
τα εμπορικά επιμελητήρια, οι υπηρεσίες 
παροχής συμβουλών σε καταναλωτές, οι 
ασφαλιστικές εταιρείες νομικής 
προστασίας και άλλοι αρμόδιοι 
οργανισμοί σε μια ολοκληρωμένη 
ενημερωτική εκστρατεία· ζητεί να 
παρασχεθεί οικονομική στήριξη για 
ευρωπαϊκές και εθνικές εκστρατείες 
τέτοιου είδους· ζητεί να παρασχεθεί 
στήριξη για την εφαρμογή μιας τέτοιας 
ακριβώς εκστρατείας σχετικά με τη 
διαδικασία ΕΕΔ, η πραγματοποίηση της 
οποίας να συμπίπτει με τη θέσπιση της εν 
λόγω διαδικασίας·

Or. de

Τροπολογία 10
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. τονίζει ότι κάθε πρόταση της 
Επιτροπής πρέπει να συνοδεύεται από 
πλήρη εκτίμηση επιπτώσεων, τηρώντας 
τους κανόνες βελτίωσης της νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 11
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. σημειώνει ότι οι γνώσεις και η 
κατανόηση των συστημάτων 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών από 
τους πολίτες της ΕΕ σε όλη την 
επικράτεια της Ευρώπης είναι 
περιορισμένες και συγκεχυμένες, ενώ ένα 
μικρό μόνο ποσοστό των πολιτών 
γνωρίζει πώς να υποβάλει αξίωση 
ενώπιον μιας αρχής ΕΕΔ· πιστεύει ότι το 
μακρόβιο ασυνεπές και μη συνεκτικό 
σχέδιο δράσης της Ευρώπης ευθύνεται 
για το μη ολοκληρωμένο τοπίο σχετικά με 
την ΕΕΔ που επικρατεί σήμερα·

Or. en

Τροπολογία 12
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής 
να ενθαρρύνει τη χρήση ταχέων, 

2. υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής 
να ενθαρρύνει τη χρήση ταχέων, 
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αποτελεσματικών και οικονομικών 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, 
ικανών να επιτρέψουν την καθιέρωση 
ποιοτικών εμπορικών σχέσεων·

αποτελεσματικών και οικονομικών 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, 
ικανών να επιτρέψουν την καθιέρωση 
ποιοτικών εμπορικών σχέσεων και να 
συμβάλουν στην αύξηση του επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 13
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής 
να ενθαρρύνει τη χρήση ταχέων, 
αποτελεσματικών και οικονομικών 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, 
ικανών να επιτρέψουν την καθιέρωση 
ποιοτικών εμπορικών σχέσεων·

2. υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής 
να ενθαρρύνει τη χρήση προσβάσιμων, 
ταχέων, αποτελεσματικών και οικονομικών 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, 
ικανών να επιτρέψουν την καθιέρωση 
ποιοτικών εμπορικών σχέσεων
βασισμένων στην εμπιστοσύνη·

Or. en

Τροπολογία 14
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής 
να ενθαρρύνει τη χρήση ταχέων, 
αποτελεσματικών και οικονομικών 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, 
ικανών να επιτρέψουν την καθιέρωση 
ποιοτικών εμπορικών σχέσεων·

2. υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής 
να ενθαρρύνει τη χρήση ταχέων, 
αποτελεσματικών και οικονομικών 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, 
ικανών να επιτρέψουν τη διαφύλαξη και
την καθιέρωση ποιοτικών εμπορικών 
σχέσεων, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί 
μια 'win-win situation' με οφέλη και για 
τις δύο πλευρές σε σύγκριση με την 
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υφιστάμενη δικαστηριακή πρακτική·

Or. el

Τροπολογία 15
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής 
να ενθαρρύνει τη χρήση ταχέων, 
αποτελεσματικών και οικονομικών 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, 
ικανών να επιτρέψουν την καθιέρωση 
ποιοτικών εμπορικών σχέσεων·

2. υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής 
να ενθαρρύνει τη χρήση ταχέων, 
αποτελεσματικών και οικονομικών 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, 
ικανών να επιτρέψουν την καθιέρωση 
ποιοτικών εμπορικών, οικονομικών και 
κοινωνικών σχέσεων καθώς και σχέσεων 
γειτονίας·

Or. lt

Τροπολογία 16
Juozas Imbrasas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής 
να ενθαρρύνει τη χρήση ταχέων, 
αποτελεσματικών και οικονομικών
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, 
ικανών να επιτρέψουν την καθιέρωση 
ποιοτικών εμπορικών σχέσεων·

2. υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής 
να ενθαρρύνει τη χρήση εναλλακτικών 
τρόπων επίλυσης διαφορών· επισημαίνει 
ότι οι εθνικές πρωτοβουλίες τέτοιου 
τύπου συμβάλλουν ώστε να καταστεί 
αποτελεσματικότερη η επίλυση διαφορών 
και να περιοριστεί ο φόρτος εργασίας των 
δικαστηρίων·

Or. lt
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Τροπολογία 17
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι η 
κατάλληλη πρόσβαση σε μέσα 
επανόρθωσης στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί ταυτόχρονα τη δυνατότητα 
άνετης προσφυγής σε ΕΕΔ αλλά και την 
ύπαρξη ενός αποτελεσματικού 
συστήματος συλλογικής προσφυγής, 
καθώς αυτά αλληλοσυμπληρώνονται·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 18
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι η 
κατάλληλη πρόσβαση σε μέσα 
επανόρθωσης στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί ταυτόχρονα τη δυνατότητα άνετης 
προσφυγής σε ΕΕΔ αλλά και την ύπαρξη 
ενός αποτελεσματικού συστήματος 
συλλογικής προσφυγής, καθώς αυτά 
αλληλοσυμπληρώνονται·

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι η 
κατάλληλη πρόσβαση σε μέσα 
επανόρθωσης στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί ταυτόχρονα τη δυνατότητα άνετης 
προσφυγής σε ΕΕΔ·

Or. de

Τροπολογία 19
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι η 
κατάλληλη πρόσβαση σε μέσα 
επανόρθωσης στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί ταυτόχρονα τη δυνατότητα άνετης 
προσφυγής σε ΕΕΔ αλλά και την ύπαρξη 
ενός αποτελεσματικού συστήματος 
συλλογικής προσφυγής, καθώς αυτά 
αλληλοσυμπληρώνονται·

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι η 
κατάλληλη πρόσβαση σε μέσα
επανόρθωσης στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί ταυτόχρονα τη δυνατότητα άνετης 
προσφυγής σε ΕΕΔ αλλά και την ύπαρξη 
ενός αποτελεσματικού συστήματος 
συλλογικής προσφυγής, καθώς αυτά 
αλληλοσυμπληρώνονται· υπογραμμίζει ότι 
η βελτίωση της λειτουργίας της ΕΕΔ 
μπορεί ασφαλώς να περιορίσει τον αριθμό 
των συλλογικών προσφυγών, δεν είναι 
δυνατόν, όμως, να μειώσει την πιεστική 
ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας της ΕΕ 
σχετικά με τις συλλογικές προσφυγές·

Or. fr

Τροπολογία 20
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι η 
κατάλληλη πρόσβαση σε μέσα 
επανόρθωσης στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί ταυτόχρονα τη δυνατότητα άνετης 
προσφυγής σε ΕΕΔ αλλά και την ύπαρξη 
ενός αποτελεσματικού συστήματος 
συλλογικής προσφυγής, καθώς αυτά 
αλληλοσυμπληρώνονται·

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι η 
κατάλληλη πρόσβαση σε μέσα 
επανόρθωσης στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί ταυτόχρονα τη δυνατότητα άνετης 
προσφυγής σε ΕΕΔ αλλά και την ύπαρξη 
ενός αποτελεσματικού συστήματος 
συλλογικής προσφυγής, καθώς αυτά 
αλληλοσυμπληρώνονται· υπενθυμίζει εν 
προκειμένω ότι η διευκόλυνση της 
χρήσης της ΕΕΔ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν πρέπει επ’ ουδενί να 
λειτουργήσει ως πρόσχημα για την 
αποφυγή ή την καθυστέρηση της 
θέσπισης μέσων συλλογικής προσφυγής 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

Or. fr
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Τροπολογία 21
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι η 
κατάλληλη πρόσβαση σε μέσα 
επανόρθωσης στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί ταυτόχρονα τη δυνατότητα 
άνετης προσφυγής σε ΕΕΔ αλλά και την 
ύπαρξη ενός αποτελεσματικού 
συστήματος συλλογικής προσφυγής, 
καθώς αυτά αλληλοσυμπληρώνονται·

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι για τη 
δημιουργία μιας εύρυθμα λειτουργούσας 
εσωτερικής αγοράς, απαιτείται και η 
διασφάλιση απλής, ταχείας και 
οικονομικής πρόσβασης σε διαδικασίες 
αποζημίωσης και, συγκεκριμένα, η 
διευκόλυνση της πανευρωπαϊκής χρήσης 
της ΕΕΔ·

Or. de

Τροπολογία 22
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι η 
κατάλληλη πρόσβαση σε μέσα 
επανόρθωσης στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί ταυτόχρονα τη δυνατότητα άνετης 
προσφυγής σε ΕΕΔ αλλά και την ύπαρξη 
ενός αποτελεσματικού συστήματος 
συλλογικής προσφυγής, καθώς αυτά 
αλληλοσυμπληρώνονται·

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι η 
κατάλληλη πρόσβαση σε μέσα 
επανόρθωσης στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί ταυτόχρονα τη δυνατότητα άνετης 
προσφυγής σε ΕΕΔ αλλά και την ύπαρξη 
ενός αποτελεσματικού συστήματος 
συλλογικής προσφυγής, καθώς αυτά 
αλληλοσυμπληρώνονται και δεν 
αλληλοαποκλείονται· υπογραμμίζει ότι οι 
συλλογικές προσφυγές θα πρέπει να 
αποτελούν την τελευταία εναλλακτική 
λύση και ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται 
ενεργά η χρήση των μηχανισμών ΕΕΔ για 
την επίλυση των διαφορών·

Or. en
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Τροπολογία 23
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι η 
κατάλληλη πρόσβαση σε μέσα 
επανόρθωσης στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί ταυτόχρονα τη δυνατότητα άνετης 
προσφυγής σε ΕΕΔ αλλά και την ύπαρξη 
ενός αποτελεσματικού συστήματος 
συλλογικής προσφυγής, καθώς αυτά 
αλληλοσυμπληρώνονται·

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι η 
κατάλληλη πρόσβαση σε μέσα 
επανόρθωσης στην εσωτερική αγορά 
απαιτεί ταυτόχρονα τη δυνατότητα άνετης 
προσφυγής σε ΕΕΔ αλλά και την ύπαρξη 
ενός αποτελεσματικού συστήματος 
συλλογικής προσφυγής, καθώς αυτά 
αλληλοσυμπληρώνονται· υπογραμμίζει 
ωστόσο ότι οι συλλογικές προσφυγές θα 
πρέπει να αποτελούν την τελευταία 
εναλλακτική λύση και αφού έχει 
εξαντληθεί η οδός της φιλικής 
διαμεσολάβησης·

Or. el

Τροπολογία 24
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. είναι της άποψης ότι θα πρέπει να 
θεσπιστεί μια νέα δομή ΕΕΔ βασισμένη 
στον πολίτη και διαμορφωμένη γύρω από 
αρχές αποκαταστατικής δικαιοσύνης, η 
οποία θα αποσκοπεί στην επίλυση 
διαφορών σε θέματα αστικού, εμπορικού 
και οικογενειακού δικαίου· θεωρεί ότι 
αυτό μπορεί να επιτευχθεί εάν 
εξοπλιστούν τα κέντρα του Δικτύου 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών 
(ECC-NET) και του δικτύου προσφυγής 
για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (FIN-



AM\874223EL.doc 15/45 PE469.958v01-00

EL

Net) με τους απαραίτητους πόρους και 
κονδύλια, διασφαλίζοντας ότι θα 
αναπτυχθεί μια στοχευμένη ενημερωτική 
στρατηγική που θα διευκρινίζει τον τρόπο 
λειτουργίας του συστήματος και 
ενσωματώνοντας, ενδεχομένως, το 
σύστημα πληροφόρησης της εσωτερικής 
αγοράς (ΙΜΙ) και τη διαδικασία 
αμοιβαίας αξιολόγησης στην τελική 
πρόταση για την ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 25
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εμμένει στην ανάγκη διασφάλισης της 
πρόσβασης σε συστήματα ΕΕΔ για τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, τόσο για εθνικές 
όσο και για διασυνοριακές αγωγές, τα 
οποία να καλύπτουν επίσης τις 
ηλεκτρονικές πωλήσεις, που αυξάνονται 
σημαντικά στην Ένωση·

4. εμμένει στην ανάγκη διασφάλισης της 
πρόσβασης σε συστήματα ΕΕΔ για τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, τόσο για εθνικές 
όσο και για διασυνοριακές αγωγές, 
εστιάζοντας στην ηλεκτρονική αγορά, 
που αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς
στην Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 26
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. εμμένει στην ανάγκη διασφάλισης της 
πρόσβασης σε συστήματα ΕΕΔ για τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, τόσο για εθνικές 
όσο και για διασυνοριακές αγωγές, τα 
οποία να καλύπτουν επίσης τις 

4. εμμένει στην ανάγκη διασφάλισης της 
πρόσβασης σε συστήματα ΕΕΔ για τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, τόσο για εθνικές 
όσο και για διασυνοριακές αγωγές, τα 
οποία να καλύπτουν επίσης τις 
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ηλεκτρονικές πωλήσεις, που αυξάνονται 
σημαντικά στην Ένωση·

ηλεκτρονικές πωλήσεις, που αυξάνονται 
σημαντικά στην Ένωση· σημειώνει ότι η 
χρήση συστημάτων ΕΕΔ παρέχει 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και 
τονώνει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στην αγορά, στις 
επιχειρήσεις και στα ιδρύματα 
προστασίας των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών καθιστώντας τα 
ελκυστικότερα και προωθώντας, 
παράλληλα, το διασυνοριακό εμπόριο και 
αυξάνοντας την ευημερία όλων των 
παραγόντων στην αγορά της ΕΕ·

Or. lt

Τροπολογία 27
Louis Grech, Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. θεωρεί ότι κάθε σύστημα ΕΕΔ που 
αφορά συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων 
και καταναλωτών θα χρειαστεί εντέλει να 
μετατραπεί σε σύστημα που καλύπτει τις 
διαφορές που αφορούν συναλλαγές 
μεταξύ επιχειρήσεων·

Or. en

Τροπολογία 28
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η 
κάλυψη των υφιστάμενων κενών σχετικά 

5. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η 
κάλυψη των υφιστάμενων κενών σχετικά 
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με τη γεωγραφική κάλυψη της ΕΕΔ στην 
Ευρώπη· εκφράζει τη λύπη της για τα 
σημαντικά τομεακά κενά που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στα 
περισσότερα κράτη μέλη, ενώ η τομεακή 
κάλυψη καθιστά δυνατή τη θέσπιση 
φορέων που γνωρίζουν τους μηχανισμούς 
λειτουργίας του κλάδου·

με τη γεωγραφική κάλυψη της ΕΕΔ στην 
Ευρώπη· εκφράζει τη λύπη της για τα 
σημαντικά τομεακά κενά που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στα 
περισσότερα κράτη μέλη, προωθώντας 
παράλληλα τη βελτίωση μιας τομεακής 
κάλυψης με τη συμμετοχή φορέων που 
γνωρίζουν τους μηχανισμούς λειτουργίας 
του κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 29
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η 
κάλυψη των υφιστάμενων κενών σχετικά 
με τη γεωγραφική κάλυψη της ΕΕΔ στην 
Ευρώπη· εκφράζει τη λύπη της για τα 
σημαντικά τομεακά κενά που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στα 
περισσότερα κράτη μέλη, ενώ η τομεακή 
κάλυψη καθιστά δυνατή τη θέσπιση 
φορέων που γνωρίζουν τους μηχανισμούς 
λειτουργίας του κλάδου·

5. υπενθυμίζει ότι αν και υπάρχουν 
σήμερα πολλά συστήματα ΕΕΔ που 
λειτουργούν αποτελεσματικά στην 
Ευρώπη, υπάρχουν και πολλά κενά, από 
άποψη τόσο γεωγραφικής όσο και 
τομεακής κάλυψης· εμμένει στην ταχεία 
κάλυψη των υφιστάμενων κενών σχετικά 
με τη γεωγραφική κάλυψη της ΕΕΔ στην 
Ευρώπη και ζητεί τη θέσπιση ενός 
αποτελεσματικού συστήματος για την 
εξωδικαστική επίλυση των 
καταναλωτικών διαφορών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση· εκφράζει τη λύπη της 
για τα σημαντικά τομεακά κενά που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στα 
περισσότερα κράτη μέλη, ενώ η τομεακή 
κάλυψη καθιστά δυνατή τη θέσπιση 
φορέων που γνωρίζουν τους μηχανισμούς 
λειτουργίας του κλάδου· ενθαρρύνει τα 
κράτη μέλη να προβλέψουν τη θέσπιση 
ενιαίων θυρίδων ανά τομέα για την
παροχή πληροφοριών σχετικά με τις 
διαδικασίες·

Or. fr
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Τροπολογία 30
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η 
κάλυψη των υφιστάμενων κενών σχετικά 
με τη γεωγραφική κάλυψη της ΕΕΔ στην 
Ευρώπη· εκφράζει τη λύπη της για τα 
σημαντικά τομεακά κενά που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στα 
περισσότερα κράτη μέλη, ενώ η τομεακή 
κάλυψη καθιστά δυνατή τη θέσπιση 
φορέων που γνωρίζουν τους μηχανισμούς 
λειτουργίας του κλάδου·

5. τονίζει ότι ένα από τα βασικά εμπόδια 
όσον αφορά τη χρήση μηχανισμών ΕΕΔ 
στην ΕΕ είναι η έλλειψη ομοιόμορφης 
ανάπτυξης των συστημάτων αυτών στην 
επικράτεια της ΕΕ, τόσο από 
γεωγραφικής όσο και από τομεακής 
άποψης· υπενθυμίζει, συνεπώς, ότι είναι 
σημαντική η κάλυψη των υφιστάμενων 
κενών σχετικά με τη γεωγραφική κάλυψη 
της ΕΕΔ στην Ευρώπη· εκφράζει τη λύπη 
της για τα σημαντικά τομεακά κενά που 
εξακολουθούν να υπάρχουν στα 
περισσότερα κράτη μέλη, ενώ η τομεακή 
κάλυψη καθιστά δυνατή τη θέσπιση 
φορέων που γνωρίζουν τους μηχανισμούς 
λειτουργίας του κλάδου·

Or. en

Τροπολογία 31
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. πιστεύει ότι κάθε νομοθετική 
πρόταση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα 
ΕΕΔ της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
της όχι μόνο το ουσιαστικό δίκαιο, αλλά
και το δικονομικό δίκαιο, επισημαίνοντας 
καλύτερα τις οδούς ΕΕΔ και 
προβλέποντας πλήρη έλεγχο της 
αποτελεσματικότητάς τους· θεωρεί ότι, 
για να πετύχει, η ανανεωμένη δομή της 
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ΕΕΔ θα πρέπει να βασιστεί σε ισχυρούς 
μηχανισμούς αποφυγής διαφορών που 
παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες 
στους πολίτες και τους καταναλωτές 
σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους σε θέματα αστικού, 
εμπορικού και οικογενειακού δικαίου·

Or. en

Τροπολογία 32
Louis Grech

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. σημειώνει ότι η χρήση δικαστηρίων 
μικροδιαφορών σε διάφορα κράτη μέλη 
παραμένει σημαντικά περιορισμένη και 
ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα στους 
τομείς της ασφάλειας δικαίου, των 
γλωσσικών φραγμών και της διαφάνειας 
των διαδικασιών· καλεί την Επιτροπή να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα 
νομικά όργανα κατά τη διατύπωση της 
νομοθετικής της πρότασης σχετικά με τη 
χρήση ΕΕΔ σε υποθέσεις καταναλωτών 
στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 33
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προτείνει την κατάρτιση ενός ενιαίου
ευρωπαϊκού χάρτη ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες αρχές 

6. προτείνει την κατάρτιση ενός ευρύτερου 
μη νομοθετικού ευρωπαϊκού χάρτη, 
τηρώντας τα ισχύοντα αποτελεσματικά 
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που πρέπει να τηρούν τα συστήματα ΕΕΔ 
που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οι 
οποίες είναι οι εξής:

εθνικά συστήματα, ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες αρχές 
που θα πρέπει να τηρούν τα συστήματα 
ΕΕΔ που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και 
οι οποίες είναι οι εξής:

Or. en

Τροπολογία 34
Liem Hoang Ngoc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προτείνει την κατάρτιση ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού χάρτη ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες αρχές 
που πρέπει να τηρούν τα συστήματα ΕΕΔ 
που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οι 
οποίες είναι οι εξής:

6. προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να επαναλάβει στη νομοθετική πρόταση 
που θα υποβάλει σχετικά με την 
αξιοποίηση της ΕΕΔ στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση τις κατευθυντήριες αρχές που 
πρέπει να τηρούν τα συστήματα ΕΕΔ που 
εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οι οποίες 
είναι οι εξής:

Or. fr

Τροπολογία 35
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προτείνει την κατάρτιση ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού χάρτη ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες αρχές 
που πρέπει να τηρούν τα συστήματα ΕΕΔ 
που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οι 
οποίες είναι οι εξής:

6. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
στη νομοθετική της πρόταση, που θα 
μπορούσε να λάβει τη μορφή οδηγίας 
πλαίσιο, τις ακόλουθες κατευθυντήριες 
αρχές που θα πρέπει να τηρούν τα 
συστήματα ΕΕΔ που εφαρμόζονται στην 
Ευρώπη:

Or. fr
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Τροπολογία 36
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προτείνει την κατάρτιση ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού χάρτη ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες αρχές 
που πρέπει να τηρούν τα συστήματα ΕΕΔ 
που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οι 
οποίες είναι οι εξής:

6. προτείνει όπως ο χάρτης θα 
περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες αρχές 
που πρέπει να τηρούν τα συστήματα ΕΕΔ 
που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οι 
οποίες είναι οι εξής:

Or. el

Τροπολογία 37
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προτείνει την κατάρτιση ενός ενιαίου 
ευρωπαϊκού χάρτη ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες αρχές
που πρέπει να τηρούν τα συστήματα ΕΕΔ 
που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οι 
οποίες είναι οι εξής:

6. προτείνει, στο πλαίσιο της νομοθετικής 
πρότασης σχετικά με την ΕΕΔ, την 
κατάρτιση των κατευθυντήριων αρχών
που πρέπει να τηρούν τα συστήματα ΕΕΔ 
που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οι 
οποίες είναι οι εξής:

Or. de

Τροπολογία 38
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. προτείνει την κατάρτιση ενός ενιαίου 6. προτείνει η πρόταση της Επιτροπής 
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ευρωπαϊκού χάρτη ο οποίος θα 
περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες αρχές 
που πρέπει να τηρούν τα συστήματα ΕΕΔ 
που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οι 
οποίες είναι οι εξής:

σχετικά με τη χρήση ΕΕΔ να 
περιλαμβάνει έναν ενιαίο ευρωπαϊκό
χάρτη ο οποίος θα περιλαμβάνει τις 
κατευθυντήριες αρχές που πρέπει να 
τηρούν τα συστήματα ΕΕΔ που 
εφαρμόζονται στην Ευρώπη και οι οποίες 
είναι οι εξής:

Or. en

Τροπολογία 39
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

- ανεξαρτησία, αμεροληψία και 
διαφορετικότητα: ο διορισμός 
επαγγελματιών διαμεσολαβητών θα 
εξαλείψει την πιθανή εμφάνιση 
συγκρούσεων συμφερόντων· η 
αμεροληψία του συστήματος μπορεί να 
βασιστεί σκόπιμα στην αρχή της ισότιμης 
συμμετοχής προσώπων από ενώσεις 
καταναλωτών και αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις επιχειρήσεων·

- ανεξαρτησία, αμεροληψία και 
διαφορετικότητα: ο διορισμός 
διαμεσολαβητών θα εξαλείψει την πιθανή 
εμφάνιση συγκρούσεων συμφερόντων· η 
αμεροληψία της απόφασης μπορεί να 
βασιστεί σκόπιμα στην αρχή της ισότιμης 
συμμετοχής προσώπων από ενώσεις 
καταναλωτών και αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία 40
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– ικανότητα: οι επικεφαλής επαγγελματίες 
πρέπει να έχουν την ικανότητα, την 
κατάρτιση και την πείρα να ασκούν αυτήν 
την ιδιότητα· προτείνει να απονέμεται από 
πιστοποιημένους με ISO 9001 

– ικανότητα: οι επικεφαλής επαγγελματίες 
πρέπει να έχουν την ειδική ικανότητα, την 
κατάρτιση και την πείρα να ασκούν αυτήν 
την ιδιότητα και πρέπει να είναι 
αμερόληπτοι, ανεξάρτητοι και ικανοί·
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οργανισμούς ένα πιστοποιητικό 
ποιότητας ούτως ώστε να αναγνωρίζεται 
η επαγγελματική διαμεσολάβηση και να 
διασφαλίζεται η αυστηρότητα και η 
μεθοδολογία·

Or. de

Τροπολογία 41
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– αποτελεσματικότητα και ταχύτητα: οι 
επαγγελματίες διαμεσολαβητές πρέπει να 
διαθέτουν επαρκή μέσα (προσαρμοσμένοι 
ανθρώπινοι, υλικοί και οικονομικοί πόροι) 
και να είναι σε θέση να τηρούν μια 
σύντομη προθεσμία μεταξύ της προσφυγής 
και της λήψης απόφασης·

– αποτελεσματικότητα και ταχύτητα: οι 
διαμεσολαβητές πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή μέσα (προσαρμοσμένοι 
ανθρώπινοι, υλικοί και οικονομικοί πόροι) 
και να είναι σε θέση να τηρούν μια 
σύντομη προθεσμία μεταξύ της προσφυγής 
και της λήψης απόφασης·

Or. de

Τροπολογία 42
Rolandas Paksas

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– αποτελεσματικότητα και ταχύτητα: οι 
επαγγελματίες διαμεσολαβητές πρέπει να 
διαθέτουν επαρκή μέσα (προσαρμοσμένοι 
ανθρώπινοι, υλικοί και οικονομικοί πόροι) 
και να είναι σε θέση να τηρούν μια 
σύντομη προθεσμία μεταξύ της προσφυγής 
και της λήψης απόφασης·

– αποτελεσματικότητα και ταχύτητα: οι 
επαγγελματίες διαμεσολαβητές πρέπει να 
διαθέτουν επαρκή μέσα (προσαρμοσμένοι 
ανθρώπινοι, υλικοί και οικονομικοί πόροι) 
και να είναι σε θέση να τηρούν μια 
σύντομη προθεσμία μεταξύ της προσφυγής 
και της λήψης απόφασης, η οποία δεν 
πρέπει να ξεπερνά τις 90 ημέρες, ώστε να 
παρέχεται στους καταναλωτές καλύτερη 
πρόσβαση σε μια πιο δίκαιη, ταχεία και
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αποτελεσματική διαδικασία που θα τους 
δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνουν 
αποζημίωση για τις ζημίες που 
υπέστησαν·

Or. lt

Τροπολογία 43
Jürgen Creutzmann

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– απαλλαγή από πληρωμή: πρέπει να 
ρυθμιστεί η παράμετρος του κόστους της 
ΕΕΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων 
για τα μέρη· πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ενός εντελώς δωρεάν 
συστήματος για τον καταναλωτή·

– έξοδα: πρέπει να ρυθμιστεί η 
παράμετρος του κόστους της ΕΕΔ, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων 
για τα μέρη· πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ενός εντελώς δωρεάν 
συστήματος για τον καταναλωτή, σε 
περίπτωση ευνοϊκής έκβασης της 
υπόθεσης, παρότι θα πρέπει να καταστεί 
δυνατή η απαίτηση καταβολής εκ μέρους 
του καταναλωτή μιας ενδεικτικής 
χρέωσης ύψους έως και 25 ευρώ, η οποία 
θα επιστρέφεται εάν κερδίσει την 
υπόθεση και θα παρακρατείται εάν χάσει, 
για την κάλυψη των εξόδων της 
διαδικασίας·

Or. de

Τροπολογία 44
Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– απαλλαγή από πληρωμή: πρέπει να 
ρυθμιστεί η παράμετρος του κόστους της 

– απαλλαγή από πληρωμή: πρέπει να 
ρυθμιστεί η παράμετρος του κόστους της 
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ΕΕΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων 
για τα μέρη· πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ενός εντελώς δωρεάν 
συστήματος για τον καταναλωτή·

ΕΕΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων 
για τα μέρη· πρωταρχικός στόχος της 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι η 
απαλλαγή των καταναλωτών από τα 
έξοδα· κάθε τέτοιου είδους σύστημα 
πρέπει να παρέχεται εντελώς δωρεάν για 
τον καταναλωτή· μια πιθανή επιλογή 
χρηματοδότησης είναι η συγκρότηση 
ταμείου αλληλεγγύης από τον κλάδο·

Or. de

Τροπολογία 45
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– απαλλαγή από πληρωμή: πρέπει να 
ρυθμιστεί η παράμετρος του κόστους της 
ΕΕΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων 
για τα μέρη· πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ενός εντελώς δωρεάν 
συστήματος για τον καταναλωτή·

– απαλλαγή από πληρωμή: πρέπει να 
ρυθμιστεί η παράμετρος του κόστους της 
ΕΕΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων 
για τα μέρη· πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ενός εντελώς δωρεάν 
συστήματος για τον καταναλωτή που θα 
χρηματοδοτείται από τον κλάδο και θα 
περιλαμβάνει εθελοντικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 46
Liem Hoang Ngoc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– απαλλαγή από πληρωμή: πρέπει να 
ρυθμιστεί η παράμετρος του κόστους της
ΕΕΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 

– απαλλαγή από πληρωμή: τα συστήματα
ΕΕΔ πρέπει να είναι εντελώς δωρεάν για 
τον καταναλωτή ώστε να διασφαλίζεται 
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ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων 
για τα μέρη· πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ενός εντελώς δωρεάν 
συστήματος για τον καταναλωτή·

ότι όλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά·

Or. fr

Τροπολογία 47
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Eva-Britt Svensson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– απαλλαγή από πληρωμή: πρέπει να 
ρυθμιστεί η παράμετρος του κόστους της 
ΕΕΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων 
για τα μέρη· πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ενός εντελώς δωρεάν 
συστήματος για τον καταναλωτή·

– απαλλαγή από πληρωμή: πρέπει να 
ρυθμιστεί η παράμετρος του κόστους της 
ΕΕΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων 
για τα μέρη· προς τούτο καλεί την 
Επιτροπή να προωθήσει ένα εντελώς 
δωρεάν σύστημα για τον καταναλωτή·

Or. el

Τροπολογία 48
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– απαλλαγή από πληρωμή: πρέπει να 
ρυθμιστεί η παράμετρος του κόστους της 
ΕΕΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων 
για τα μέρη· πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ενός εντελώς δωρεάν 
συστήματος για τον καταναλωτή·

– χρηματοδότηση: πρέπει να ρυθμιστεί η 
παράμετρος του κόστους της ΕΕΔ, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων 
για τα μέρη· αυτό είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό διότι η συμμετοχή 
εμπειρογνωμόνων μπορεί να συνεπάγεται 
μεγάλα έξοδα· εν πάση περιπτώσει, θα 
πρέπει να απαιτείται από τον 
καταναλωτή η καταβολή μόνο ενός 
μικρού ποσού το οποίο, σε περίπτωση 
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ευνοϊκής έκβασης της υπόθεσης, θα 
επιστρέφεται από το μέρος που δεν 
δικαιώθηκε·

Or. de

Τροπολογία 49
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– απαλλαγή από πληρωμή: πρέπει να 
ρυθμιστεί η παράμετρος του κόστους της 
ΕΕΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων 
για τα μέρη· πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ενός εντελώς δωρεάν 
συστήματος για τον καταναλωτή·

– απαλλαγή από πληρωμή: πρέπει να 
ρυθμιστεί η παράμετρος του κόστους της 
ΕΕΔ, προκειμένου να διασφαλίζεται η 
ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων 
για τα μέρη· πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο ενός εντελώς δωρεάν 
συστήματος για τον καταναλωτή· δίνοντας 
το δικαίωμα στη πρόσβαση και για τα 
ασθενέστερα οικονομικά κοινωνικά 
στρώματα·

Or. el

Τροπολογία 50
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– ελευθερία και εξωδικαστικός 
χαρακτήρας: η ΕΕΔ πρέπει να έχει 
προαιρετικό χαρακτήρα, βασισμένο στον 
σεβασμό της ελεύθερης επιλογής των 
μερών καθόλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, αφήνοντάς τους ανά πάσα 
στιγμή τη δυνατότητα επίλυσης της 
διαφοράς τους ενώπιον δικαστηρίου· δεν 
πρέπει επ' ουδενί να αποτελεί αρχικό 

– ελευθερία και εξωδικαστικός 
χαρακτήρας: η ΕΕΔ πρέπει να έχει 
δεσμευτικό χαρακτήρα, αφήνοντάς στα 
μέρη ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα 
επίλυσης της διαφοράς τους ενώπιον 
δικαστηρίου· δεν πρέπει επ' ουδενί να 
αποτελεί αρχικό υποχρεωτικό στάδιο πριν 
από την προσφυγή στη δικαιοσύνη και οι 
αποφάσεις που προκύπτουν από αυτήν 
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υποχρεωτικό στάδιο πριν από την 
προσφυγή στη δικαιοσύνη και οι 
αποφάσεις που προκύπτουν από αυτήν 
πρέπει να είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον 
τα μέρη έχουν ενημερωθεί προηγουμένως
και αποδεχτεί ρητώς·

πρέπει να είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον 
τα μέρη έχουν ενημερωθεί προηγουμένως·

Or. el

Τροπολογία 51
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– ελευθερία και εξωδικαστικός 
χαρακτήρας: η ΕΕΔ πρέπει να έχει 
προαιρετικό χαρακτήρα, βασισμένο στον 
σεβασμό της ελεύθερης επιλογής των 
μερών καθόλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, αφήνοντάς τους ανά πάσα 
στιγμή τη δυνατότητα επίλυσης της 
διαφοράς τους ενώπιον δικαστηρίου· δεν 
πρέπει επ’ ουδενί να αποτελεί αρχικό 
υποχρεωτικό στάδιο πριν από την 
προσφυγή στη δικαιοσύνη και οι 
αποφάσεις που προκύπτουν από αυτήν 
πρέπει να είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον 
τα μέρη έχουν ενημερωθεί προηγουμένως 
και αποδεχτεί ρητώς·

– ελευθερία και εξωδικαστικός 
χαρακτήρας: η ΕΕΔ πρέπει να έχει 
προαιρετικό χαρακτήρα, βασισμένο στον 
σεβασμό της ελεύθερης επιλογής των 
μερών καθόλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, αφήνοντάς τους ανά πάσα 
στιγμή τη δυνατότητα επίλυσης της 
διαφοράς τους ενώπιον δικαστηρίου· δεν 
πρέπει επ’ ουδενί να αποτελεί αρχικό 
υποχρεωτικό στάδιο πριν από την 
προσφυγή στη δικαιοσύνη και οι 
αποφάσεις που προκύπτουν από αυτήν 
πρέπει να είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον 
τα μέρη έχουν ενημερωθεί προηγουμένως 
και αποδεχτεί ρητώς· παρά την ύπαρξη 
τέτοιου είδους αποφάσεων, πρέπει να 
εξακολουθεί να παρέχεται η δυνατότητα 
στα μέρη να επιλέξουν να 
πραγματοποιηθεί ακρόαση στο 
δικαστήριο·

Or. de

Τροπολογία 52
Liem Hoang Ngoc
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– ελευθερία και εξωδικαστικός 
χαρακτήρας: η ΕΕΔ πρέπει να έχει 
προαιρετικό χαρακτήρα, βασισμένο στον 
σεβασμό της ελεύθερης επιλογής των 
μερών καθόλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, αφήνοντάς τους ανά πάσα 
στιγμή τη δυνατότητα επίλυσης της 
διαφοράς τους ενώπιον δικαστηρίου· δεν 
πρέπει επ’ ουδενί να αποτελεί αρχικό 
υποχρεωτικό στάδιο πριν από την 
προσφυγή στη δικαιοσύνη και οι 
αποφάσεις που προκύπτουν από αυτήν
πρέπει να είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον 
τα μέρη έχουν ενημερωθεί προηγουμένως 
και αποδεχτεί ρητώς·

– ελευθερία και εξωδικαστικός 
χαρακτήρας: τα μέρη που προσφεύγουν σε 
μια διαδικασία ΕΕΔ πρέπει να μπορούν να 
αποφασίσουν ανά πάσα στιγμή να 
διακόψουν τη διαδικασία και να 
επιλύσουν τη διαφορά τους ενώπιον 
δικαστηρίου· τυχόν συμβατική σχέση 
μεταξύ των μερών θα μπορούσε να
προβλέπει αυτόματη προσφυγή σε ένα 
σύστημα ΕΕΔ σε περίπτωση διαφοράς 
εφόσον δεν αποκλείεται η δυνατότητα 
αμφότερων των μερών να προσφύγουν 
στο δικαστήριο· οι αποφάσεις που 
προκύπτουν από την ΕΕΔ πρέπει να είναι 
δεσμευτικές μόνον εφόσον τα μέρη έχουν 
ενημερωθεί προηγουμένως και αποδεχτεί 
ρητώς·

Or. fr

Τροπολογία 53
Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– ελευθερία και εξωδικαστικός 
χαρακτήρας: η ΕΕΔ πρέπει να έχει 
προαιρετικό χαρακτήρα, βασισμένο στον 
σεβασμό της ελεύθερης επιλογής των 
μερών καθόλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, αφήνοντάς τους ανά πάσα 
στιγμή τη δυνατότητα επίλυσης της 
διαφοράς τους ενώπιον δικαστηρίου· δεν 
πρέπει επ’ ουδενί να αποτελεί αρχικό 
υποχρεωτικό στάδιο πριν από την 
προσφυγή στη δικαιοσύνη και οι 
αποφάσεις που προκύπτουν από αυτήν 
πρέπει να είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον 

– ελευθερία και εξωδικαστικός 
χαρακτήρας: η ΕΕΔ πρέπει να έχει 
προαιρετικό χαρακτήρα, βασισμένο στον 
σεβασμό της ελεύθερης επιλογής των 
μερών καθόλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, αφήνοντάς τους ανά πάσα 
στιγμή τη δυνατότητα επίλυσης της 
διαφοράς τους ενώπιον δικαστηρίου· 
ταυτόχρονα, πρέπει να παρέχονται 
διασφαλίσεις ότι καταβάλλονται 
πραγματικές προσπάθειες για την 
επίτευξη επιτυχούς διαμεσολάβησης· η 
ΕΕΔ δεν πρέπει επ’ ουδενί να αποτελεί 
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τα μέρη έχουν ενημερωθεί προηγουμένως 
και αποδεχτεί ρητώς·

αρχικό υποχρεωτικό στάδιο πριν από την 
προσφυγή στη δικαιοσύνη και οι 
αποφάσεις που προκύπτουν από αυτήν 
πρέπει να είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον 
τα μέρη έχουν ενημερωθεί προηγουμένως 
και αποδεχτεί ρητώς·

Or. de

Τροπολογία 54
Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 – περίπτωση 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

– αναλογικότητα των διαδικασιών, των 
αποφάσεων και των εξόδων, ούτως ώστε ο 
αντίκτυπός τους να μην ξεπερνά τον στόχο 
και το αντικείμενο της διαδικασίας· 
προκειμένου να επωφελούνται εξίσου και 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από 
τη χρήση της ΕΕΔ, τα σχετικά έξοδα 
πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το 
μέγεθος της επιχείρησης·

– αναλογικότητα των διαδικασιών, των 
αποφάσεων και των εξόδων, ούτως ώστε ο 
αντίκτυπός τους να μην ξεπερνά τον στόχο 
και το αντικείμενο της διαδικασίας· τα 
σχετικά έξοδα πρέπει να προσαρμόζονται 
ανάλογα με τη ζημία που προκλήθηκε·

Or. en

Τροπολογία 55
Pascal Canfin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή ενός 
τέτοιου χάρτη δεν πρέπει να 
αντικαταστήσει την έγκριση της 
νομοθεσίας σχετικά με την ΕΕΔ που 
προβλέπεται στο σημείο 1·
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Or. fr

Τροπολογία 56
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που το 
επιθυμούν να προχωρήσουν πέρα από τις 
κατευθυντήριες γραμμές που θα 
θεσπιστούν στο μελλοντικό ευρωπαϊκό 
νομοθετικό πλαίσιο· προτείνει, εν 
προκειμένω, ως συμπληρωματικό 
εργαλείο, την εκπόνηση ενός ευρωπαϊκού 
χάρτη σχετικά με την ΕΕΔ, εμπνευσμένου 
από τις βέλτιστες πρακτικές των κρατών 
μελών· συστήνει, προς τούτο, τη 
δημιουργία ενός ετήσιου φόρουμ 
διαμεσολάβησης για την ανταλλαγή 
εμπειριών·

Or. fr

Τροπολογία 57
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
διατύπωση αυτή καθαυτή της 
«εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για τη 
ρύθμιση διαφορών που σχετίζονται με 
εμπορικές συναλλαγές και πρακτικές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση», που είναι δύσκολα 
προσβάσιμη από άποψη αποτελεσματικής 
επικοινωνίας· συνιστά την απλούστευση 
του όρου, την περαιτέρω διάκριση μεταξύ 
του σταδίου αυτού και της προσφυγής 
στην εκδίκαση της υποθέσεως και την 

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη 
διατύπωση αυτή καθαυτή της 
«εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για τη 
ρύθμιση διαφορών που σχετίζονται με 
εμπορικές συναλλαγές και πρακτικές στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση», που είναι δύσκολα 
προσβάσιμη από άποψη αποτελεσματικής 
επικοινωνίας· συνιστά την απλούστευση 
του όρου, την περαιτέρω διάκριση μεταξύ 
του σταδίου αυτού και της προσφυγής 
στην εκδίκαση της υποθέσεως και την 
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αποσαφήνιση του γεγονότος ότι αυτός ο 
τύπος προσφυγής δεν αφορά 
καταναλωτικές διαφορές· προτείνει 
«εξώδικη επίλυση των καταναλωτικών 
διαφορών», «συμβιβαστική επίλυση των 
καταναλωτικών διαφορών» ή 
«διαμεσολάβηση για θέματα 
καταναλωτικών διαφορών»· 

αποσαφήνιση του γεγονότος ότι αυτός ο 
τύπος προσφυγής αφορά συγκεκριμένα
καταναλωτικές διαφορές·

Or. de

Τροπολογία 58
Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβλέψει 
μια συντονιστική δομή για τις 
διασυνοριακές καταναλωτικές διαφορές 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και του 
συντονισμού των εθνικών διαδικασιών 
ΕΕΔ· ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να 
θεσπίσει μια υπηρεσία ενιαίας 
εξυπηρέτησης ή/και έναν κοινό ευρωπαϊκό 
τηλεφωνικό αριθμό κλήσης για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών 
στα υφιστάμενα συστήματα ΕΕΔ στο 
κράτος μέλος τους ή σε άλλα κράτη μέλη 
και για την παροχή σαφών κατευθύνσεων 
σε αυτούς σχετικά με τη χρήση τους·

8. καλεί την Επιτροπή να προβλέψει μια 
συντονιστική δομή για τις διασυνοριακές 
καταναλωτικές διαφορές για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης και του 
συντονισμού των εθνικών διαδικασιών 
ΕΕΔ· ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να 
θεσπίσει μια υπηρεσία ενιαίας 
εξυπηρέτησης ή/και έναν κοινό ευρωπαϊκό 
τηλεφωνικό αριθμό κλήσης για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών 
στα υφιστάμενα συστήματα ΕΕΔ στο 
κράτος μέλος τους ή σε άλλα κράτη μέλη 
και για την παροχή σαφών κατευθύνσεων 
σε αυτούς σχετικά με τη χρήση τους·

Or. de

Τροπολογία 59
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβλέψει 
μια συντονιστική δομή για τις 
διασυνοριακές καταναλωτικές διαφορές 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και του 
συντονισμού των εθνικών διαδικασιών 
ΕΕΔ· ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να 
θεσπίσει μια υπηρεσία ενιαίας 
εξυπηρέτησης ή/και έναν κοινό 
ευρωπαϊκό τηλεφωνικό αριθμό κλήσης
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
πολιτών στα υφιστάμενα συστήματα ΕΕΔ 
στο κράτος μέλος τους ή σε άλλα κράτη 
μέλη και για την παροχή σαφών 
κατευθύνσεων σε αυτούς σχετικά με τη 
χρήση τους·

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβλέψει 
μια συντονιστική δομή για τις 
διασυνοριακές καταναλωτικές διαφορές 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και του 
συντονισμού των εθνικών διαδικασιών 
ΕΕΔ· ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να 
θεσπίσει μια διαδικτυακή πύλη σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης των πολιτών στα υφιστάμενα 
συστήματα ΕΕΔ στο κράτος μέλος τους ή 
σε άλλα κράτη μέλη και για την παροχή 
σαφών κατευθύνσεων σε αυτούς σχετικά 
με τη χρήση τους·

Or. en

Τροπολογία 60
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβλέψει 
μια συντονιστική δομή για τις 
διασυνοριακές καταναλωτικές διαφορές 
για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και του 
συντονισμού των εθνικών διαδικασιών 
ΕΕΔ· ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να 
θεσπίσει μια υπηρεσία ενιαίας 
εξυπηρέτησης ή/και έναν κοινό 
ευρωπαϊκό τηλεφωνικό αριθμό κλήσης για 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
πολιτών στα υφιστάμενα συστήματα ΕΕΔ 
στο κράτος μέλος τους ή σε άλλα κράτη 
μέλη και για την παροχή σαφών 
κατευθύνσεων σε αυτούς σχετικά με τη 
χρήση τους·

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβλέψει 
μια συντονιστική δομή για τις 
διασυνοριακές νομικές διαφορές για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης και του 
συντονισμού των εθνικών διαδικασιών 
ΕΕΔ· ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να 
παράσχει, στην αρχική σελίδα του 
Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου της, σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες, μια 
επισκόπηση των σχετικών εθνικών 
διαδικασιών και να συστήσει έναν κοινό 
ευρωπαϊκό τηλεφωνικό αριθμό κλήσης για 
τη διευκόλυνση της πρόσβασης των 
πολιτών στα συστήματα ΕΕΔ στο κράτος 
μέλος τους και σε άλλα κράτη μέλη και για 
την παροχή σαφών κατευθύνσεων σε 
αυτούς σχετικά με τη χρήση τους·
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Or. de

Τροπολογία 61
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει, 
να ενισχύσει και να μεριμνήσει για την 
παροχή περαιτέρω ικανοτήτων δράσης 
στα ήδη υφιστάμενα όργανα του τομέα, 
που λειτουργούν αποτελεσματικά και 
έχουν κατορθώσει να αποδείξουν την 
αξία τους, όπως το δίκτυο SOLVIT, η 
υπηρεσία Europe Direct και τα δίκτυα 
ECC-NET και FIN-NET·

Or. fr

Τροπολογία 62
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8 α. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
μια on-line πλατφόρμα για την επίλυση 
των διασυνοριακών διαφορών 
διευκολύνοντας τη διασύνδεση και τη 
συνεργασία των ΕΕΔ σε εθνικό επίπεδο 
αποτελώντας παράλληλα μια ενιαία 
θυρίδα για όλους τους καταναλωτές.

Or. el

Τροπολογία 63
Robert Rochefort
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8β. ζητεί από την Επιτροπή να 
προβλέψει, για τις διασυνοριακές 
καταναλωτικές διαφορές σε θέματα 
ηλεκτρονικού εμπορίου, την ταχεία 
δημιουργία μιας πολύγλωσσης 
πλατφόρμας που θα επιτρέπει στους 
καταναλωτές να επιλύουν τις διαφορές 
τους συνολικά μέσω του διαδικτύου· η εν 
λόγω πλατφόρμα θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται σε προδιαγραφές 
ποιότητας και να βασίζεται στα ήδη 
υφιστάμενα συστήματα ΕΕΔ των κρατών 
μελών·

Or. fr

Τροπολογία 64
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8γ. υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να 
γίνει καλύτερα γνωστή η ύπαρξη των 
διαδικασιών ΕΕΔ και να ενθαρρυνθούν 
περισσότερο οι καταναλωτές και οι 
επαγγελματίες να καταφεύγουν σε αυτές, 
ως εναλλακτική λύση αντί για τις 
δικαστικές διαδικασίες, αποφεύγοντας τη 
λογική της αντιπαράθεσης και 
προσφέροντας την προοπτική μιας 
κατάστασης που είναι προς όφελος όλων·

Or. fr

Τροπολογία 65
Robert Rochefort
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8δ. εκτιμά ότι η υποχρέωση ενημέρωσης 
των καταναλωτών συνιστά κοινή ευθύνη 
των δημόσιων αρχών, των δικτύων 
παροχής πληροφοριών και συμβουλών, 
των ρυθμιστικών αρχών και των 
ενώσεων καταναλωτών και τους 
προτείνει να διεξαγάγουν, κάθε 
οργανισμός στο επίπεδό του, εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης καθώς και πιλοτικά 
έργα επί του θέματος·

Or. fr

Τροπολογία 66
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8ε. εκτιμά ότι η υποχρέωση ενημέρωσης 
των επαγγελματιών συνιστά κοινή ευθύνη 
των δημόσιων αρχών και των 
αντιπροσωπευτικών οργανώσεων και 
τους προτείνει να διεξαγάγουν, κάθε 
οργανισμός στο επίπεδό του, εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης καθώς και πιλοτικά 
έργα επί του θέματος·

Or. fr

Τροπολογία 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. προτείνει στην Επιτροπή τη 
δημιουργία μιας ευρωπαϊκής 
πολύγλωσσης διαδικτυακής πύλης 
διαμεσολάβησης, όπου κάθε 
καταναλωτής θα μπορούσε να θέτει
ερωτήσεις και να ενημερώνεται για τον 
τρόπο εξέλιξης μιας διαδικασίας 
διαμεσολάβησης, τις επιπτώσεις που έχει 
αυτή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του·

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 68
Barbara Weiler

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. προτείνει στην Επιτροπή τη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πύλης διαμεσολάβησης, 
όπου κάθε καταναλωτής θα μπορούσε να 
θέτει ερωτήσεις και να ενημερώνεται για 
τον τρόπο εξέλιξης μιας διαδικασίας 
διαμεσολάβησης, τις επιπτώσεις που έχει 
αυτή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του·

9. επικρίνει τον συγκεχυμένο χαρακτήρα 
της τρέχουσας βάσης δεδομένων της 
Επιτροπής σχετικά με την ΕΕΔ· προτείνει 
στην Επιτροπή τη δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής πολύγλωσσης διαδικτυακής 
πύλης διαμεσολάβησης, όπου κάθε 
καταναλωτής θα μπορούσε να θέτει 
ερωτήσεις και να ενημερώνεται για τον 
τρόπο εξέλιξης μιας διαδικασίας 
διαμεσολάβησης, τις επιπτώσεις που έχει 
αυτή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του· τονίζει ότι, προς όφελος των 
καταναλωτών, πρέπει να δοθεί προσοχή 
ώστε η ηλεκτρονική πύλη να είναι σαφής 
και φιλική προς τον χρήστη·

Or. de

Τροπολογία 69
Anna Maria Corazza Bildt



PE469.958v01-00 38/45 AM\874223EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. προτείνει στην Επιτροπή τη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πύλης διαμεσολάβησης, 
όπου κάθε καταναλωτής θα μπορούσε να 
θέτει ερωτήσεις και να ενημερώνεται για 
τον τρόπο εξέλιξης μιας διαδικασίας 
διαμεσολάβησης, τις επιπτώσεις που έχει 
αυτή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του·

9. προτείνει στην Επιτροπή τη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής πολύγλωσσης 
διαδικτυακής πύλης για την ΕΕΔ, όπου 
κάθε καταναλωτής θα μπορούσε να 
ενημερώνεται για τον τρόπο εξέλιξης μιας 
διαδικασίας ΕΕΔ, τις επιπτώσεις που έχει 
αυτή, καθώς και για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του, βάσει των υφιστάμενων 
βάσεων δεδομένων και δικτύων·

Or. en

Τροπολογία 70
Toine Manders

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. τονίζει ότι οι καταναλωτές πρέπει να 
μπορούν να λαμβάνουν επιγραμμικά όλες 
τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με την 
ΕΕΔ, σωστά μεταφρασμένες στη γλώσσα 
τους, χρησιμοποιώντας άμεσα προσιτές 
και φιλικές προς τον χρήστη 
επιγραμμικές μηχανές μετάφρασης·

Or. nl

Τροπολογία 71
Ashley Fox, Hans-Peter Mayer

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδους 
σημασίας η ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη της 
ΕΕΔ πριν από την εμφάνιση μιας 
καταναλωτικής διαφοράς· προτείνει αυτή η 
αρχική πληροφόρηση να πραγματοποιείται 
μέσω της συμπερίληψης μιας αναφοράς 
στη δυνατότητα προσφυγής στην ΕΕΔ σε 
όλα τα συμβατικά έγγραφα, συνοδευόμενη, 
για τους επαγγελματίες που προσφεύγουν 
σε αυτήν, από τα στοιχεία επικοινωνίας και 
τους τρόπους προσφυγής των εν λόγω 
συστημάτων ΕΕΔ·

10. υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδους 
σημασίας η ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη της 
ΕΕΔ πριν από την εμφάνιση μιας 
καταναλωτικής διαφοράς· συνιστά αυτή η 
αρχική πληροφόρηση να πραγματοποιείται 
μέσω της συμπερίληψης μιας αναφοράς 
στη δυνατότητα προσφυγής στην ΕΕΔ σε 
όλα τα συμβατικά έγγραφα, συνοδευόμενη, 
για τους επαγγελματίες που προσφεύγουν 
σε αυτήν, από τα στοιχεία επικοινωνίας και 
τους τρόπους προσφυγής των εν λόγω 
συστημάτων ΕΕΔ· ωστόσο, με την 
απαίτηση αυτή θα πρέπει να αποφεύγεται 
η επιβάρυνση με επιπλέον έξοδα και 
γραφειοκρατικές διαδικασίες·

Or. en

Τροπολογία 72
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδους 
σημασίας η ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη της 
ΕΕΔ πριν από την εμφάνιση μιας 
καταναλωτικής διαφοράς· προτείνει αυτή 
η αρχική πληροφόρηση να 
πραγματοποιείται μέσω της συμπερίληψης 
μιας αναφοράς στη δυνατότητα προσφυγής 
στην ΕΕΔ σε όλα τα συμβατικά έγγραφα, 
συνοδευόμενη, για τους επαγγελματίες που 
προσφεύγουν σε αυτήν, από τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους τρόπους προσφυγής 
των εν λόγω συστημάτων ΕΕΔ· 

10. υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδους 
σημασίας η ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη της 
ΕΕΔ πριν από την εμφάνιση μιας νομικής
διαφοράς· προτείνει αυτή η αρχική 
πληροφόρηση να πραγματοποιείται μέσω 
της συμπερίληψης μιας αναφοράς στη 
δυνατότητα προσφυγής στην ΕΕΔ σε όλα 
τα συμβατικά έγγραφα, συνοδευόμενη, για 
τους επαγγελματίες που προσφεύγουν σε 
αυτήν, από τα στοιχεία επικοινωνίας και 
τους τρόπους προσφυγής των εν λόγω 
συστημάτων ΕΕΔ· 

Or. de
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Τροπολογία 73
Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδους 
σημασίας η ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη της 
ΕΕΔ πριν από την εμφάνιση μιας 
καταναλωτικής διαφοράς· προτείνει αυτή η 
αρχική πληροφόρηση να πραγματοποιείται 
μέσω της συμπερίληψης μιας αναφοράς 
στη δυνατότητα προσφυγής στην ΕΕΔ σε 
όλα τα συμβατικά έγγραφα, συνοδευόμενη, 
για τους επαγγελματίες που προσφεύγουν 
σε αυτήν, από τα στοιχεία επικοινωνίας και 
τους τρόπους προσφυγής των εν λόγω 
συστημάτων ΕΕΔ·

10. υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδους 
σημασίας η ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη της 
ΕΕΔ πριν από την εμφάνιση μιας 
καταναλωτικής διαφοράς· εμμένει στην 
ανάγκη ενίσχυσης του αισθήματος 
ευθύνης των επιχειρήσεων και των 
επιχειρηματικών οργανώσεων εν 
προκειμένω· θεωρεί ότι είναι καθήκον 
των επιχειρήσεων και των ομοσπονδιών 
επιχειρήσεων να ενημερώνουν τους 
καταναλωτές σχετικά με τους 
διαθέσιμους μηχανισμούς ΕΕΔ· προτείνει 
αυτή η αρχική πληροφόρηση να 
πραγματοποιείται μέσω της συμπερίληψης 
μιας αναφοράς στη δυνατότητα προσφυγής 
στην ΕΕΔ σε όλα τα συμβατικά έγγραφα, 
συνοδευόμενη, για τους επαγγελματίες που 
προσφεύγουν σε αυτήν, από τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους τρόπους προσφυγής 
των εν λόγω συστημάτων ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 74
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδους 
σημασίας η ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη της 
ΕΕΔ πριν από την εμφάνιση μιας 

10. υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδους 
σημασίας η ευαισθητοποίηση των 
καταναλωτών σχετικά με την ύπαρξη και 
τα οφέλη της ΕΕΔ πριν από την εμφάνιση 
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καταναλωτικής διαφοράς· προτείνει αυτή η 
αρχική πληροφόρηση να πραγματοποιείται 
μέσω της συμπερίληψης μιας αναφοράς 
στη δυνατότητα προσφυγής στην ΕΕΔ σε 
όλα τα συμβατικά έγγραφα, συνοδευόμενη, 
για τους επαγγελματίες που προσφεύγουν 
σε αυτήν, από τα στοιχεία επικοινωνίας και 
τους τρόπους προσφυγής των εν λόγω 
συστημάτων ΕΕΔ·

μιας καταναλωτικής διαφοράς· προτείνει 
αυτή η αρχική πληροφόρηση να 
πραγματοποιείται μέσω της συμπερίληψης 
μιας αναφοράς στη δυνατότητα προσφυγής 
στην ΕΕΔ σε όλα τα συμβατικά έγγραφα, 
συνοδευόμενη, για τους επαγγελματίες που 
προσφεύγουν σε αυτήν, από τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους τρόπους προσφυγής 
των εν λόγω συστημάτων ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 75
Liem Hoang Ngoc

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. εμμένει στον ρόλο των ενώσεων 
καταναλωτών για τη διεξαγωγή 
ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με 
την ύπαρξη της ΕΕΔ και την παροχή 
κατεύθυνσης προς αυτήν τη διαδικασία 
στους καταναλωτές που επικοινωνούν 
μαζί τους σχετικά με καταναλωτικές 
διαφορές·

Or. fr

Τροπολογία 76
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10 α. Καλεί την Επιτροπή σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη να προβεί σε 
ενημερωτικές εκστρατείες με σκοπό την 
περαιτέρω ενημέρωση και την 
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εξοικείωση τόσο των καταναλωτών όσο 
και του επιχειρηματικού κόσμου ως προς 
τα οφέλη που συνεπάγεται η χρήση του 
θεσμού αυτού.

Or. el

Τροπολογία 77
Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προτείνει τα εμπορικά επιμελητήρια 
καθώς και άλλες επαγγελματικές 
οργανώσεις να δεσμεύονται ότι θα 
ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για την 
ύπαρξη της ΕΕΔ, τα πιθανά οφέλη της 
χρήσης της, κυρίως όσον αφορά τη 
δυνατότητα μείωσης των δικαστικών 
διαφορών στην πηγή, ή ακόμη την εικόνα 
που δίνει η επιχείρηση και, τέλος, τη 
δυνατότητα που προσφέρουν για 
αποκατάσταση των εμπορικών σχέσεων 
μεταξύ των μερών, σε αντίθεση με μια 
απόφαση διαιτησίας ή μια απόφαση 
δικαστηρίου·

11. προτείνει τα εμπορικά επιμελητήρια 
καθώς και οι κεντρικές οργανώσεις τόσο 
σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ
να δεσμεύονται ότι θα ενημερώνουν τις 
επιχειρήσεις για την ύπαρξη της ΕΕΔ, τα 
πιθανά οφέλη της χρήσης της, κυρίως όσον 
αφορά τη δυνατότητα μείωσης των 
δικαστικών διαφορών στην πηγή, ή ακόμη 
την εικόνα που δίνει η επιχείρηση και, 
τέλος, τη δυνατότητα που προσφέρουν για 
αποκατάσταση των εμπορικών σχέσεων 
μεταξύ των μερών, σε αντίθεση με μια 
απόφαση διαιτησίας ή μια απόφαση 
δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 78
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. προτείνει τα εμπορικά επιμελητήρια 
καθώς και άλλες επαγγελματικές 
οργανώσεις να δεσμεύονται ότι θα 
ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για την 

11. αναγνωρίζει ότι ένα από τα κύρια 
εμπόδια όσον αφορά τη χρήση 
συστημάτων ΕΕΔ είναι η απροθυμία των 
επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε 
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ύπαρξη της ΕΕΔ, τα πιθανά οφέλη της 
χρήσης της, κυρίως όσον αφορά τη 
δυνατότητα μείωσης των δικαστικών 
διαφορών στην πηγή, ή ακόμη την εικόνα 
που δίνει η επιχείρηση και, τέλος, τη 
δυνατότητα που προσφέρουν για 
αποκατάσταση των εμπορικών σχέσεων 
μεταξύ των μερών, σε αντίθεση με μια 
απόφαση διαιτησίας ή μια απόφαση 
δικαστηρίου·

τέτοιου είδους μηχανισμούς· προτείνει τα 
εμπορικά επιμελητήρια καθώς και άλλες 
επαγγελματικές οργανώσεις να 
δεσμεύονται ότι θα ενημερώνουν τις 
επιχειρήσεις για την ύπαρξη της ΕΕΔ, τα 
πιθανά οφέλη της χρήσης της, κυρίως όσον 
αφορά τη δυνατότητα μείωσης των 
δικαστικών διαφορών στην πηγή, ή ακόμη 
την εικόνα που δίνει η επιχείρηση και, 
τέλος, τη δυνατότητα που προσφέρουν για 
αποκατάσταση εμπορικών σχέσεων 
βασισμένων στην εμπιστοσύνη μεταξύ 
των μερών, σε αντίθεση με μια απόφαση 
διαιτησίας ή μια απόφαση δικαστηρίου·

Or. en

Τροπολογία 79
Anna Maria Corazza Bildt

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. συστήνει, ως πιθανό κίνητρο για τις 
επιχειρήσεις, την εφαρμογή, σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός σήματος 
ποιότητας σχετικά με τη διαμεσολάβηση 
σε θέματα καταναλωτικών διαφορών, 
που θα συνοδευόταν από κατευθυντήριες 
γραμμές στις οποίες θα αναγνωρίζονταν 
οι βέλτιστες πρακτικές.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 80
Ashley Fox

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. συστήνει, ως πιθανό κίνητρο για τις 
επιχειρήσεις, την εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενός σήματος ποιότητας σχετικά 
με τη διαμεσολάβηση σε θέματα 
καταναλωτικών διαφορών, που θα 
συνοδευόταν από κατευθυντήριες γραμμές 
στις οποίες θα αναγνωρίζονταν οι 
βέλτιστες πρακτικές.

12. συστήνει, ως πιθανό κίνητρο για τις 
επιχειρήσεις, την εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενός σήματος ποιότητας σχετικά 
με τη διαμεσολάβηση σε θέματα 
καταναλωτικών διαφορών, που θα 
συνοδευόταν από κατευθυντήριες γραμμές 
στις οποίες θα αναγνωρίζονταν οι 
βέλτιστες πρακτικές. Θα πρέπει να 
διενεργηθεί ανάλυση κόστους/οφέλους για 
την εν λόγω πρόταση.

Or. en

Τροπολογία 81
Robert Rochefort

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. συστήνει, ως πιθανό κίνητρο για τις 
επιχειρήσεις, την εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενός σήματος ποιότητας σχετικά 
με τη διαμεσολάβηση σε θέματα 
καταναλωτικών διαφορών, που θα 
συνοδευόταν από κατευθυντήριες γραμμές 
στις οποίες θα αναγνωρίζονταν οι 
βέλτιστες πρακτικές.

12. συστήνει, ως πιθανό κίνητρο για τις 
επιχειρήσεις, την εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενός σήματος ποιότητας σχετικά 
με τη διαμεσολάβηση σε θέματα 
καταναλωτικών διαφορών, που θα 
συνοδευόταν από κατευθυντήριες γραμμές 
στις οποίες θα αναγνωρίζονταν οι 
βέλτιστες πρακτικές, το οποίο θα επέτρεπε 
στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν 
γρήγορα τις επιχειρήσεις που 
συμμετέχουν ενεργά στα συστήματα ΕΕΔ.

Or. fr

Τροπολογία 82
Philippe Juvin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12



AM\874223EL.doc 45/45 PE469.958v01-00

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. συστήνει, ως πιθανό κίνητρο για τις 
επιχειρήσεις, την εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενός σήματος ποιότητας σχετικά 
με τη διαμεσολάβηση σε θέματα 
καταναλωτικών διαφορών, που θα 
συνοδευόταν από κατευθυντήριες γραμμές 
στις οποίες θα αναγνωρίζονταν οι 
βέλτιστες πρακτικές.

12. συστήνει, ως πιθανό κίνητρο για τις 
επιχειρήσεις, την εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενός σήματος ποιότητας σχετικά 
με τη διαμεσολάβηση σε θέματα 
καταναλωτικών διαφορών, που θα 
συνοδευόταν από κατευθυντήριες γραμμές 
στις οποίες θα αναγνωρίζονταν οι 
βέλτιστες πρακτικές· τονίζει ότι η 
Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την 
ορθή χρήση και επιβολή του σήματος.

Or. en


