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Τροπολογία 75
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η Ένωση πρέπει να συμβάλει στην 
τοποθέτηση των καταναλωτών στο 
επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς, 
υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τις 
πολιτικές των κρατών μελών, προκειμένου 
να διασφαλίζει αφενός ότι οι πολίτες 
αποκομίζουν όλα τα οφέλη της εσωτερικής 
αγοράς, και αφετέρου ότι, όταν ενεργούν 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ασφάλεια και τα 
οικονομικά συμφέροντά τους 
προστατεύονται κατάλληλα μέσω 
συγκεκριμένων δράσεων.

(2) Η Ένωση πρέπει να συμβάλει στην 
τοποθέτηση των καταναλωτών στο 
επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς, 
υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τις 
πολιτικές των κρατών μελών προκειμένου 
να διασφαλίζει αφενός ότι οι πολίτες 
αποκομίζουν όλα τα οφέλη της εσωτερικής 
αγοράς, και αφετέρου ότι, όταν ενεργούν 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ασφάλεια και τα 
οικονομικά συμφέροντά τους 
προστατεύονται κατάλληλα.

Or. de

Τροπολογία 76
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

(2α) Η πρόσφατη οικονομική κάμψη 
έφερε στο φως ορισμένες σοβαρές 
ατέλειες και αντιφάσεις της ενιαίας 
αγοράς, οι οποίες είχαν στο σύνολό τους 
δυσμενείς επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών και των πολιτών. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το γεγονός 
ότι είναι αναγκαίο να αναγνωριστούν οι 
δημοσιονομικοί περιορισμοί βάσει των 
οποίων λειτουργεί η Ένωση σήμερα, θα 
πρέπει η Ένωση να παρέχει επαρκή 
δημοσιονομικά μέσα για την υποστήριξη 
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μιας στρατηγικής για έξυπνη και βιώσιμη 
μεγέθυνση χωρίς αποκλεισμούς.

Or. en

Τροπολογία 77
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Η άρση των άμεσων και έμμεσων 
εμποδίων στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και η αύξηση της 
πίστης και της εμπιστοσύνης των 
πολιτών στο σύστημα, ιδίως όταν 
προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές, 
είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση 
της εσωτερικής αγοράς. Η Ένωση θα 
πρέπει να επιδιώκει τη δημιουργία 
κατάλληλων συνθηκών στην αγορά, 
ενδυναμώνοντας τους καταναλωτές με 
επαρκή εργαλεία έτσι ώστε να μπορούν 
να προβαίνουν σε μελετημένες και 
ενημερωμένες αποφάσεις.

Or. en

Τροπολογία 78
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη 
το οικονομικό, κοινωνικό και τεχνικό 
περιβάλλον και τις συνακόλουθες
αναδυόμενες προκλήσεις. Ειδικότερα, οι 
δράσεις που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα 

(3) Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη 
το οικονομικό, κοινωνικό και τεχνικό 
περιβάλλον και τις συνακόλουθες 
αναδυόμενες προκλήσεις. Ειδικότερα, οι 
δράσεις που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα 
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επιδιώξουν να χειριστούν ζητήματα που 
σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση, την 
ψηφιοποίηση, την ανάγκη για υιοθέτηση 
πιο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης, τη 
γήρανση του πληθυσμού, τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και το ζήτημα των ευάλωτων 
καταναλωτών. Άμεση προτεραιότητα θα 
πρέπει να δοθεί στην ενσωμάτωση των 
συμφερόντων των καταναλωτών σε όλες 
τις ενωσιακές πολιτικές, σύμφωνα με το 
άρθρο 12 της ΣΛΕΕ. Ο συντονισμός με τις
άλλες ενωσιακές πολιτικές και τα
προγράμματα αποτελεί βασικό στοιχείο 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα 
συμφέροντα των καταναλωτών 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη στις άλλες 
πολιτικές. Για να προωθηθούν οι 
συνέργειες και να αποφευχθούν οι 
αλληλεπικαλύψεις, θα πρέπει να γίνουν 
προβλέψεις στο πλαίσιο των άλλων 
ταμείων και προγραμμάτων της Ένωσης 
για τη χρηματοδοτική υποστήριξη της 
ένταξης των συμφερόντων των 
καταναλωτών στους αντίστοιχους τομείς 
τους.

επιδιώξουν να χειριστούν ζητήματα που 
σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση, την 
ψηφιοποίηση, τα βιώσιμα πρότυπα
κατανάλωσης, τη γήρανση του πληθυσμού, 
τον κοινωνικό αποκλεισμό και ιδίως με το 
ζήτημα των ευάλωτων καταναλωτών.
Άμεση προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί 
στην ενσωμάτωση των συμφερόντων των 
καταναλωτών σε όλους τους τομείς των 
ενωσιακών πολιτικών, σύμφωνα με το 
άρθρο 12 της ΣΛΕΕ. Προκειμένου να 
ληφθούν πλήρως υπόψη τα συμφέροντα 
των καταναλωτών, είναι σκόπιμο να 
διασφαλιστεί ο συντονισμός με άλλες 
ενωσιακές πολιτικές και προγράμματα. Για 
να προωθηθούν οι συνέργειες και να 
αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις δομών, 
θα πρέπει να γίνουν προβλέψεις στο 
πλαίσιο των άλλων ταμείων και 
προγραμμάτων της Ένωσης για τη 
χρηματοδοτική υποστήριξη της ένταξης 
των συμφερόντων των καταναλωτών στους 
αντίστοιχους τομείς τους.

Or. de

Τροπολογία 79
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Το πρόγραμμα για τους καταναλωτές 
2014-2020 θα πρέπει να εξασφαλίζει 
υψηλό επίπεδο προστασίας για όλους 
τους καταναλωτές, αποδίδοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στους ευάλωτους 
καταναλωτές, έτσι ώστε να λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες τους και να 
ενισχύονται οι ικανότητές τους, όπως 
ζητείται στην έκθεση της Επιτροπής 
Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
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Καταναλωτών της 8ης Μαΐου 2012 
σχετικά με μια στρατηγική για την 
ενίσχυση των δικαιωμάτων των 
ευάλωτων καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 80
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Το πρόγραμμα για τους καταναλωτές 
2014-2020 θα πρέπει να παρέχει επαρκή 
υποστήριξη στις οργανώσεις των 
καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη τον 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν 
όσον αφορά την ενημέρωση των 
καταναλωτών σχετικά με τα δικαιώματά 
τους, την υποστήριξη των καταναλωτών 
κατά την επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών, και την προώθηση των 
συμφερόντων των καταναλωτών στην 
οικοδόμηση της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 81
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
προστασία των καταναλωτών. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, θα 
πρέπει να οριστούν ειδικοί στόχοι ως προς 
την ασφάλεια, την πληροφόρηση και την 
εκπαίδευση, τα δικαιώματα και την έννομη 

(5) Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
προστασία των καταναλωτών. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, θα 
πρέπει να οριστούν ειδικοί στόχοι ως προς 
την ασφάλεια, την πληροφόρηση και την 
εκπαίδευση, τα δικαιώματα και την έννομη 
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προστασία καθώς και την επιβολή της 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Η αξία και ο αντίκτυπος 
των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης της πολιτικής για τους 
καταναλωτές, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
δείκτες.

προστασία καθώς και την επιβολή της 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Η αξία και ο αντίκτυπος 
των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά προκειμένου να κατανοείται 
καλύτερα η συμπεριφορά των 
καταναλωτών και η δυσλειτουργία της 
αγοράς και να διευκολύνεται η πιο έξυπνη 
χάραξη πολιτικών. Η Επιτροπή θα πρέπει 
να υποβάλλει ετήσια έκθεση 
παρακολούθησης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, η οποία θα πρέπει να 
συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από 
προτάσεις για μελλοντικές προσαρμογές 
του προγράμματος. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης της πολιτικής για τους 
καταναλωτές, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
δείκτες.

Or. en

Τροπολογία 82
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
προστασία των καταναλωτών. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, θα 
πρέπει να οριστούν ειδικοί στόχοι ως προς 
την ασφάλεια, την πληροφόρηση και την 
εκπαίδευση, τα δικαιώματα και την έννομη 
προστασία καθώς και την επιβολή της 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Η αξία και ο αντίκτυπος 
των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά. Για τους σκοπούς της
αξιολόγησης της πολιτικής για τους 
καταναλωτές, θα πρέπει να αναπτυχθούν 

(5) Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
προστασία των καταναλωτών. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, θα 
πρέπει να οριστούν ειδικοί στόχοι ως προς 
την ασφάλεια, την πληροφόρηση και την 
εκπαίδευση, τα δικαιώματα και την έννομη 
προστασία καθώς και την επιβολή της 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Η αξία και ο αντίκτυπος 
των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά. Θα πρέπει να αναπτυχθούν 
δείκτες για την αξιολόγηση της πολιτικής 
για τους καταναλωτές, και ειδικότερα τις 
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δείκτες. συγκεκριμένες επιπτώσεις των 
λαμβανόμενων μέτρων.

Or. fr

Τροπολογία 83
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
προστασία των καταναλωτών. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, θα 
πρέπει να οριστούν ειδικοί στόχοι ως προς 
την ασφάλεια, την πληροφόρηση και την 
εκπαίδευση, τα δικαιώματα και την έννομη 
προστασία καθώς και την επιβολή της 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Η αξία και ο αντίκτυπος 
των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης της πολιτικής για τους 
καταναλωτές, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
δείκτες.

(5) Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
προστασία των καταναλωτών. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, θα 
πρέπει να οριστούν ειδικοί στόχοι ως προς 
την ασφάλεια, την πληροφόρηση και την 
εκπαίδευση, την επισήμανση της 
προέλευσης, την πρακτική της 
παραπλάνησης, τις εγγυήσεις και τα λοιπά
δικαιώματα των καταναλωτών και την
εφαρμογή τους, καθώς και ως προς τις 
αγορές στο Διαδίκτυο και τις 
τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης 
πελατών. Η αξία και ο αντίκτυπος των 
μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης της πολιτικής για τους 
καταναλωτές, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
δείκτες και να διενεργηθούν 
δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε διάφορες 
επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα θα πρέπει 
να δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο, έτσι 
ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να 
ενημερώνεται ως προς το ποιες 
επιχειρήσεις είναι φιλικές ή εχθρικές προς 
τον καταναλωτή και σε ποιους τομείς.

Or. de
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Τροπολογία 84
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α )Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 
Προκειμένου να καταστεί δυνατό να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, επιβάλλεται να 
ενισχυθούν οι δυνατότητες δράσης, ιδίως 
με την κατάλληλη χρηματοδοτική 
στήριξη των ενδιαμέσων όπως είναι οι
οργανώσεις των καταναλωτών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και τα ευρωπαϊκά 
κέντρα καταναλωτών, που παρέχουν 
πληροφορίες και βοήθεια στους 
καταναλωτές, προκειμένου να τους 
βοηθήσουν να ασκούν τα δικαιώματά 
τους και να έχουν πρόσβαση σε 
κατάλληλους μηχανισμούς διευθέτησης 
διαφορών και που έχουν τη δυνατότητα 
να βελτιώσουν την προστασία και την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
ενεργώντας επιτόπου και 
εξατομικεύοντας τη βοήθεια, την 
πληροφόρηση και την εκπαίδευση.

Or. fr

(Πρώην αιτιολογική σκέψη 4α, δεδομένου ότι η αρίθμηση της γαλλικής έκδοσης δεν είναι 
σωστή.)

Αιτιολόγηση

Οι οργανώσεις των καταναλωτών έχουν καίρια σημασία για τη διάδοση πληροφοριών, τη 
βοήθεια προς τους καταναλωτές για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την 
αντιπροσώπευση των συμφερόντων τους κατά την εκπόνηση νέων νομοθετικών διατάξεων. 
Προκειμένου να συμφωνεί το κείμενο με την νέα προτεινόμενη διατύπωση στο άρθρο 4, εδάφιο 
β, σημείο 5.

Τροπολογία 85
Franz Obermayr
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, 
είναι απαραίτητο να προβλεφθούν
επιλέξιμες δράσεις.

(6) Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, 
είναι απαραίτητο να καθοριστούν εκ των 
προτέρων συγκεκριμένες επιλέξιμες 
δράσεις.

Or. de

Τροπολογία 86
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Είναι απαραίτητο να καθορισθούν οι 
κατηγορίες των δυνάμει δικαιούχων που 
είναι επιλέξιμοι για επιδότηση.

(7) Είναι απαραίτητο να καθορισθούν οι 
κατηγορίες των δυνάμει επιλέξιμων 
φορέων.

Or. de

Τροπολογία 87
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι να 
υποστηρίζει το στόχο πολιτικής που 
συνίσταται στην τοποθέτηση του 
ενδυναμωμένου καταναλωτή στο 
επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα 
το επιτύχει συμβάλλοντας στην προστασία
της υγείας, της ασφάλειας και των
οικονομικών συμφερόντων των
καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση 
του δικαιώματός τους στην πληροφόρηση, 

Σκοπός του προγράμματος είναι να 
υποστηρίζει έναν νέο στόχο πολιτικής που 
συνίσταται στην τοποθέτηση του 
ενδυναμωμένου καταναλωτή στο 
επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς, 
δεδομένου ότι η ελευθέρωση της 
εσωτερικής αγοράς έχει οδηγήσει σε 
αυξημένες τιμές, χαμηλότερη ποιότητα 
και λιγότερες υπηρεσίες. Αυτό θα το 
επιτύχει συμβάλλοντας στην ευημερία των 
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στην εκπαίδευση και στην αυτοοργάνωση 
ώστε να διαφυλάττουν τα συμφέροντά 
τους. Το πρόγραμμα θα συμπληρώνει, θα 
υποστηρίζει και θα παρακολουθεί τις 
πολιτικές των κρατών μελών.

πολιτών, προωθώντας την ορθή από 
οικονομικής, κοινωνικής και 
περιβαλλοντικής άποψης ανάπτυξη σε 
όλη την Ένωση, προωθώντας την 
κοινωνική ισότητα, τη βιωσιμότητα και 
την αλληλεγγύη με βάση 
αλληλοστηριζόμενους οικονομικούς, 
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς 
πυλώνες, και υπό την καθοδήγηση μιας 
δημοκρατικής και συμμετοχικής 
διαδικασίας κοινωνικοοικονομικής 
διακυβέρνησης και εστιάζοντας στα 
οφέλη και στην προστασία των πολιτών, 
προστατεύοντας την υγεία, την ασφάλεια 
και τα οικονομικά συμφέροντα των
καταναλωτών, καθώς και προωθώντας τα 
δικαιώματά τους στην πληροφόρηση, 
στην εκπαίδευση και στην αυτοοργάνωση 
ώστε να διαφυλάττουν τα συμφέροντά 
τους Το πρόγραμμα θα συμπληρώνει και
θα υποστηρίζει τις πολιτικές των κρατών 
μελών.

Or. en

Τροπολογία 88
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο γενικός στόχος που αναφέρεται στο
άρθρο 2 θα επιδιωχθεί μέσω των 
ακόλουθων ειδικών στόχων:

1. Οι γενικοί στόχοι που περιγράφονται
στο άρθρο 2 διαμορφώνουν ένα πολιτικό 
πλαίσιο ενεργειών. Ορισμένοι από αυτούς 
τους γενικούς στόχους θα επιδιωχθούν
μέσω των ακόλουθων ειδικών στόχων:

Or. en

Τροπολογία 89
Franz Obermayr
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Στόχος 2 – πληροφόρηση και 
εκπαίδευση: βελτίωση της εκπαίδευσης και 
της πληροφόρησης των καταναλωτών, 
καθώς και της επίγνωσης των δικαιωμάτων 
τους, ανάπτυξη της βάσης τεκμηρίωσης για 
την πολιτική για τους καταναλωτές και 
παροχή υποστήριξης στις οργανώσεις 
καταναλωτών.

(β) Στόχος 2 – πληροφόρηση, εκπαίδευση, 
επισημάνσεις της προέλευσης και
αποφυγή της παραπλάνησης: 
πληροφόρηση και εκπαίδευση: βελτίωση 
της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης 
των καταναλωτών, καθώς και της 
επίγνωσης των δικαιωμάτων τους, 
ανάπτυξη της βάσης τεκμηρίωσης για την 
πολιτική για τους καταναλωτές και παροχή 
υποστήριξης στις οργανώσεις 
καταναλωτών, εξακρίβωση της 
γνησιότητας της επισήμανσης της 
προέλευσης ιδίως στον τομέα των 
τροφίμων, κατά την οποία έχει σημασία 
όχι ο τόπος της επεξεργασίας, αλλά ο 
τόπος προέλευσης της πρώτης ύλης.

Or. de

Τροπολογία 90
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Στόχος 3 - δικαιώματα και έννομη 
προστασία: εδραίωση των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών, ειδικότερα μέσω 
κανονιστικών μέτρων, και βελτίωση της 
πρόσβασης στην έννομη προστασία, 
συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

(γ) Στόχος 3 - δικαιώματα και έννομη 
προστασία: ενδυνάμωση και ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών και
ειδικότερα μέσω κανονιστικών μέτρων, και 
βελτίωση της πρόσβασης στην απλή, 
αποτελεσματική, σκόπιμη και χαμηλή σε 
κόστος έννομη προστασία, 
συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών για την επίλυση 
εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών.

Or. en
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Τροπολογία 91
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο γ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών στόχος θα αποτιμηθεί κυρίως 
μέσω της προσφυγής στην εναλλακτική 
επίλυση διαφορών για την επίλυση των 
διασυνοριακών διαφορών, και μέσω της 
δραστηριότητας ενός ηλεκτρονικού 
συστήματος επίλυσης διαφορών σε 
επίπεδο Ένωσης.

Ο παρών στόχος θα αποτιμηθεί κυρίως 
μέσω της προσφυγής στην εναλλακτική 
επίλυση διαφορών για την επίλυση των 
διασυνοριακών ή εγχώριων διαφορών, και 
μέσω της δραστηριότητας ενός 
ηλεκτρονικού συστήματος επίλυσης 
διαφορών σε επίπεδο Ένωσης, και με 
βάση το ποσοστό των καταναλωτών και 
εμπόρων που κάνουν χρήση της 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή 
άλλων μορφών έννομης προστασίας 
επιδιώκοντας την επίλυση διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 92
Franz Obermayr

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο δ – εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Στόχος 4 - επιβολή της εφαρμογής:
επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών μέσω της ενίσχυσης της 
συνεργασίας ανάμεσα στους εθνικούς 
φορείς επιβολής της εφαρμογής και της 
υποστήριξης των καταναλωτών με 
συμβουλές

(δ) Στόχος 4 - επιβολή της εφαρμογής:
επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών μέσω της ενίσχυσης της 
συνεργασίας ανάμεσα στους εθνικούς 
φορείς επιβολής της εφαρμογής και της 
υποστήριξης των καταναλωτών με 
συμβουλές, ιδίως βελτίωση της 
εφαρμογής των δικαιωμάτων όσον αφορά 
την εγγύηση, ιδίως σε περιπτώσεις 
καταγγελιών μέσω τηλεφωνημάτων στις 
γραμμές εξυπηρέτησης πελατών ή στο 
διαδικτυακό εμπόριο·

Or. de
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Τροπολογία 93
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών στόχος θα αποτιμηθεί κυρίως
μέσω του επιπέδου της ροής πληροφοριών 
και της συνεργασίας εντός του δικτύου 
συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών και της δραστηριότητας των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών.

Η επίτευξη του στόχου αυτού θα 
αποτιμηθεί κυρίως στο επίπεδο της ροής 
πληροφοριών και της
αποτελεσματικότητας της συνεργασίας 
εντός του δικτύου συνεργασίας για την 
προστασία των καταναλωτών και της 
δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Καταναλωτών, το βαθμό 
προβολής τους στους καταναλωτές και 
τον βαθμό ικανοποίησης των 
καταναλωτών σε σχέση με τη βοήθεια 
που έλαβαν κατά την τελευταία 
διαδικασία επίλυσης διαφορών την οποία 
χρησιμοποίησαν.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη την παλαιότητα του δικτύου συνεργασίας στην προστασία των 
καταναλωτών, χρειάζεται μεγαλύτερη ακρίβεια στους δείκτες που επιλέγονται και ο συνδυασμός 
τους με στοιχεία ποιοτικής τάξεως. Έτσι, πέρα από τη μέτρηση της ροής πληροφοριών, 
προτείνεται να μετράται η αποτελεσματικότητα του δικτύου. Εξ άλλου, η αξιολόγηση των ΕΚΚ 
απεκάλυψε το χαμηλό ποσοστό προβολής τους μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών (15%). Πρέπει 
συνεπώς να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη του ποσοστού της προβολής και της αναγνωρισιμότητάς 
τους. Προκειμένου να υπάρχει συμφωνία με το τροποποιημένο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 94
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis de Jong, 

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή έχει την εξουσία να εκδίδει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 

διαγράφεται 
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το άρθρο 15 προκειμένου να προσαρμόζει 
τους δείκτες που αναφέρονται στο 
παράρτημα II.

Or. en

Τροπολογία 95
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο α – στοιχείο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των 
προϊόντων και βελτίωση της πρόσβασης 
σε πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνα 
προϊόντα·

Or. en

Τροπολογία 96
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4) ανάπτυξη της βάσης τεκμηρίωσης για τη 
χάραξη πολιτικής σε τομείς που 
επηρεάζουν τους καταναλωτές·

4) ανάπτυξη και βελτίωση της
προσπελασιμότητας της βάσης 
τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής σε 
τομείς που επηρεάζουν τους καταναλωτές, 
για την εκπόνηση καλοσχεδιασμένων και 
εύστοχων νομοθετικών διατάξεων και τον 
εντοπισμό ενδεχόμενων δυσλειτουργιών 
της αγοράς ή την εξέλιξη των αναγκών 
των καταναλωτών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί το δυναμικό αυτής της βάσης τεκμηρίωσης, πρέπει να γίνει προσιτή 
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σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Για λόγους αποτελεσματικότητας θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η 
βάση τεκμηρίωσης προορίζεται να χρησιμοποιείται κατά την εκπόνηση νέων νομοθετικών 
διατάξεων, για τον εντοπισμό ενδεχόμενων δυσλειτουργιών της αγοράς ή νέων αναγκών των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 97
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5) υποστήριξη των οργανώσεων
καταναλωτών·

5) υποστήριξη των οργανώσεων
καταναλωτών·στο επίπεδο της Ένωσης 
καθώς και στο εθνικό και τοπικό επίπεδο,

Or. fr

Τροπολογία 98
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – εδάφιο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α) ενίσχυση των δυνατοτήτων στις 
περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές 
οργανώσεις καταναλωτών και της 
διαφάνειας, καθώς και ανταλλαγές ορθής 
πρακτικής και εμπειρογνωμοσύνης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει εδώ να υιοθετηθεί και να επικαιροποιηθεί η διατύπωση που χρησιμοποιείται για τη 
δράση 7 στην απόφαση 1926/2006/ΕΚ περί θέσπισης προγράμματος κοινοτικής δράσης στον 
τομέα της πολιτικής καταναλωτών (2007-2013).

Τροπολογία 99
Anna Maria Corazza Bildt, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Simon Busuttil, Hans-Peter 
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Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο β – στοιχείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) ενίσχυση της διαφάνειας των 
καταναλωτικών αγορών και της
πληροφόρησης των καταναλωτών·

(6) ενίσχυση της διαφάνειας της 
εσωτερικής αγοράς και της ενημέρωσης 
των καταναλωτών, μεταξύ άλλων μέσω 
της πρόσβασης σε αξιόπιστες 
πληροφορίες που επιτρέπουν στους 
καταναλωτές να συγκρίνουν όχι μόνο τις 
τιμές αλλά και την ποιότητα και τη 
βιωσιμότητα αγαθών και υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 100
Anna Maria Corazza Bildt, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Simon Busuttil, Hans-Peter 
Mayer, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο β – στοιχείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ενίσχυση της εκπαίδευσης των 
καταναλωτών·

(7) ενδυνάμωση των καταναλωτών ώστε 
να μπορούν να προβαίνουν σε ελεύθερες 
και ενημερωμένες επιλογές μέσω της 
ευαισθητοποίησής τους·

Or. en

Τροπολογία 101
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο β – στοιχείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ενίσχυση της εκπαίδευσης των
καταναλωτών·

(7) ενίσχυση της εκπαίδευσης
καταναλωτών και επιχειρήσεων σχετικά 
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με τα δικαιώματα των καταναλωτών· 

Or. en

Τροπολογία 102
Anna Maria Corazza Bildt, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Simon Busuttil, Hans-Peter 
Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο β – στοιχείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) διασφάλιση της πρόσβασης των 
ευάλωτων καταναλωτών στα αγαθά και 
τις υπηρεσίες έτσι ώστε να έχουν ίσες 
ευκαιρίες για να προβαίνουν σε ελεύθερες 
και ενημερωμένες επιλογές·

Or. en

Τροπολογία 103
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο β – στοιχείο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) υποστήριξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και εκπαιδευτικών 
εργαλείων για δημοσιογράφους, δημόσιες 
αρχές και σχολεία μεταξύ άλλων, 
εστιάζοντας ιδίως σε ευάλωτες ομάδες·

Or. en

Τροπολογία 104
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο γ – στοιχείο 8 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) υποστήριξη της ανάπτυξης φορέων 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
(«ADR»), καθώς και δημιουργία 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, σε ολόκληρη 
την Ένωση, που να προσφέρει στους 
καταναλωτές και στους εμπόρους ενιαίο 
σημείο εισόδου για την εξωδικαστική 
επίλυση διαφορών σε σχέση με 
τηλεματικές διαφορές, η οποία 
υποστηρίζεται από την ύπαρξη ποιοτικών 
φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών 
σε ολόκληρη την Ένωση·

Or. en

Τροπολογία 105
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο γ – στοιχείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) διευκόλυνση της πρόσβασης και 
παρακολούθηση της λειτουργίας και της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
επίλυσης διαφορών για τους καταναλωτές 
και ειδικότερα των εναλλακτικών 
συστημάτων επίλυσης διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, 
μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη και τη 
συντήρηση σχετικών εργαλείων ΤΠ·

(9) διευκόλυνση της πρόσβασης και 
παρακολούθηση της λειτουργίας και της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
επίλυσης διαφορών για τους καταναλωτές 
και ειδικότερα των εναλλακτικών 
συστημάτων επίλυσης διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, 
μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη και τη 
συντήρηση σχετικών εργαλείων ΤΠ, και 
εστίαση της προσοχής για να 
εξασφαλιστεί ιδίως ότι λαμβάνονται 
επαρκώς υπόψη οι ανάγκες και τα 
δικαιώματα των ευάλωτων 
καταναλωτών·

Or. en
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Τροπολογία 106
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9) διευκόλυνση της πρόσβασης και 
παρακολούθηση της λειτουργίας και της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
επίλυσης διαφορών για τους καταναλωτές 
και ειδικότερα των εναλλακτικών 
συστημάτων επίλυσης διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, 
μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη και τη 
συντήρηση σχετικών εργαλείων ΤΠ·

9) διευκόλυνση της πρόσβασης και 
παρακολούθηση της λειτουργίας και της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
επίλυσης ατομικών και, ενδεχομένως 
συλλογικών διαφορών για τους 
καταναλωτές και ειδικότερα των 
εναλλακτικών συστημάτων επίλυσης 
διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
ηλεκτρονικών, μεταξύ άλλων με την 
ανάπτυξη και τη συντήρηση σχετικών 
εργαλείων ΤΟ, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
προσοχή σε ειδικά μέτρα για τα για τα 
ευάλωτα πρόσωπα, όπως οι ηλικιωμένοι 
και/ή τα πρόσωπα με χαμηλότερο επίπεδο 
εκπαίδευσης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμφωνεί το κείμενο με την νέα προτεινόμενη διατύπωση στο άρθρο 3, εδάφιο 
β, σημείο 9.

Τροπολογία 107
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο γ – στοιχείο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9α) συμμετοχή των οργανώσεων 
καταναλωτών στην πρακτική οργάνωση 
των συστημάτων εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών και συμμετοχή σε αυτά, ειδικά 
εάν η οργάνωση καταναλωτών έχει ως 
στόχο να παρέχει εκπροσώπηση και 
τεχνογνωσία στο συμβούλιο κάποιου 
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φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 108
María Irigoyen Pérez, Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο γ – στοιχείο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9β) οργάνωση και συντονισμός των 
υφιστάμενων πόρων και των σημείων 
επαφής, διευκολύνοντας την παροχή 
κατάλληλης ενημέρωσης στους πολίτες·

Or. en

Τροπολογία 109
Marc Tarabella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) έχουν λάβει εντολή να εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών σε επίπεδο 
Ένωσης από οργανώσεις τουλάχιστον στα 
μισά από τα κράτη μέλη, οι οποίες, βάσει 
των εθνικών κανόνων ή της εθνικής 
πρακτικής, είναι αντιπροσωπευτικές των 
καταναλωτών και δραστηριοποιούνται σε 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

β) έχουν λάβει εντολή να εκπροσωπούν τα 
συμφέροντα των καταναλωτών σε επίπεδο 
Ένωσης από οργανώσεις, οι οποίες, βάσει 
των εθνικών κανόνων ή της εθνικής 
πρακτικής, είναι αντιπροσωπευτικές των 
καταναλωτών και δραστηριοποιούνται σε 
περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 110
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όχι αργότερα από τα μέσα του 2018 η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση αξιολόγησης 
σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων 
των μέτρων (σε επίπεδο αποτελεσμάτων 
και επιπτώσεων), την αποδοτικότητα της 
χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του, ενόψει μιας 
απόφασης για την ανανέωση, την 
τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων.
Η αξιολόγηση θα καλύπτει επίσης τα 
περιθώρια απλοποίησης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνοχή του προγράμματος, 
τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των 
στόχων, καθώς και τη συμβολή των 
μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη. Η αξιολόγηση 
συνεκτιμά τα αποτελέσματα αξιολόγησης 
όσον αφορά τις μακροχρόνιες επιπτώσεις 
του προγενέστερου προγράμματος·

Όχι αργότερα από τα μέσα του 2018 η 
Επιτροπή εκπονεί έκθεση αξιολόγησης 
σχετικά με την επίτευξη των στόχων όλων 
των μέτρων (σε επίπεδο αποτελεσμάτων 
και επιπτώσεων), την αποδοτικότητα της 
χρήσης των πόρων και την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία του, ενόψει μιας 
απόφασης για την ανανέωση, την 
τροποποίηση ή την αναστολή των μέτρων.
Η αξιολόγηση θα καλύπτει επίσης τα 
περιθώρια απλοποίησης, την εσωτερική 
και εξωτερική συνοχή του προγράμματος, 
τη συνεχιζόμενη συνάφεια όλων των 
στόχων, καθώς και τη συμβολή των 
μέτρων στις προτεραιότητες της Ένωσης 
για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη, και θα λαμβάνει
υπόψη ότι η έμφαση στην 
«ανταγωνιστικότητα» και τις «περικοπές 
δαπανών» στις οποίες βασίζεται η 
στρατηγική της Λισαβόνας, επιδείνωσαν 
επίσης τις ήδη σημαντικές οικονομικές 
ανισορροπίες εντός της ευρωζώνης 
(χώρες με σημαντικό πλεόνασμα 
εξαγωγών έναντι χωρών με υψηλά 
ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών) και εντός της ΕΕ 
γενικότερα, υπονομεύοντας την 
οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή της ΕΕ· Η αξιολόγηση συνεκτιμά 
τα αποτελέσματα αξιολόγησης όσον αφορά 
τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του 
προγενέστερου προγράμματος·

Or. en

Τροπολογία 111
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Cornelis de Jong

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άσκηση της εξουσιοδότησης διαγράφεται
1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στο παρόν άρθρο.
2. Η εκχώρηση της εξουσίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 ανατίθεται στην 
Επιτροπή για την περίοδο του 
προγράμματος 2014-2020.
3. Η εκχώρηση της εξουσίας που 
αναφέρεται στο άρθρο 3 μπορεί να 
ανακληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο. Η απόφαση περί ανάκλησης 
περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που 
προβλέπεται στον εν λόγω κανονισμό και 
τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που ορίζεται σε αυτήν. Δεν επηρεάζει την 
ισχύ των τυχόν κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων που ήδη ισχύουν.
4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο.
5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις οι 
οποίες εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 3 
τίθενται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν 
διατυπωθούν αντιρρήσεις είτε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από το 
Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών 
από την κοινοποίηση της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ή εάν, πριν τη λήξη της εν 
λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. 
Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται 
κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
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Συμβουλίου.

Or. en

Τροπολογία 112
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ανταλλαγές υπαλλήλων αρμόδιων για 
την επιβολή της εφαρμογής και κατάρτιση·

γ) ανταλλαγές υπαλλήλων αρμόδιων για 
την επιβολή της εφαρμογής και κατάρτιση 
με ιδιαίτερο προσανατολισμό στους 
τομείς υψηλού κινδύνου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η έκθεση δραστηριοτήτων 2010 του συστήματος RAPEX ανέφερε ότι σημαντικό μερίδιο των 
κοινοποιήσεων προϊόντων για μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία αφορούσε 
ορισμένους τομείς (ιδίως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (32%) και τα παιχνίδια (25%)).

Τροπολογία 113
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ανάπτυξη βάσης τεκμηρίωσης για τη 
χάραξη πολιτικής σε τομείς που 
επηρεάζουν τους καταναλωτές

4. Ανάπτυξη και βελτίωση της 
προσπελασιμότητας βάσης τεκμηρίωσης 
για τη χάραξη πολιτικής σε τομείς που 
επηρεάζουν τους καταναλωτές, για την 
εκπόνηση καλοσχεδιασμένων και 
εύστοχων νομοθετικών διατάξεων και τον 
εντοπισμό ενδεχόμενων δυσλειτουργιών 
της αγοράς ή την εξέλιξη των αναγκών 
των καταναλωτών·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμφωνεί η διατύπωση του τίτλου αυτού με την νέα διατύπωση που προτείνεται 
στο άρθρο 4, εδάφιο β, σημείο 4.

Τροπολογία 114
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 5 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. υποστήριξη οργανώσεων καταναλωτών 5. Οικονομικές συνεισφορές για τη 
λειτουργία ευρωπαϊκών οργανώσεων 
καταναλωτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμφωνεί η διατύπωση του τίτλου αυτού με την νέα διατύπωση που προτείνεται 
στο άρθρο 4, εδάφιο β, σημείο 5.

Τροπολογία 115
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δημιουργία στελεχιακής υποδομής στις 
περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές 
οργανώσεις καταναλωτών, κυρίως μέσω 
της κατάρτισης και των ανταλλαγών ορθής 
πρακτικής και εμπειρογνωμοσύνης για τα 
μέλη του προσωπικού τους, και ιδίως στις 
οργανώσεις καταναλωτών των κρατών 
μελών όπου καταγράφεται σχετικά χαμηλό 
επίπεδο εμπιστοσύνης και 
ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όπως 
καταδεικνύει η παρακολούθηση των 
καταναλωτικών αγορών και του 
καταναλωτικού περιβάλλοντος στα κράτη 

β) δημιουργία στελεχιακής υποδομής στις 
τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και 
ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών, 
κυρίως μέσω της κατάρτισης που μπορεί 
να παραδίδεται σε διαφορετικές γλώσσες 
και στο σύνολο της επικράτειας της 
Ένωσης, και των ανταλλαγών ορθής 
πρακτικής και εμπειρογνωμοσύνης για τα 
μέλη του προσωπικού τους, και ιδίως στις 
οργανώσεις καταναλωτών των κρατών 
μελών όπου αυτές έχουν αναπτυχθεί 
ανεπαρκώς, ή όπου καταγράφεται σχετικά 
χαμηλό επίπεδο εμπιστοσύνης και 
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μέλη· ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όπως 
καταδεικνύει η παρακολούθηση των 
καταναλωτικών αγορών και του 
καταναλωτικού περιβάλλοντος στα κράτη 
μέλη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το πρόγραμμα πρέπει να δώσει έμφαση στην ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών στα 
κράτη μέλη όπου οι οργανώσεις καταναλωτών ανεπαρκώς ανεπτυγμένες. Εκτός αυτού, η 
αξιολόγηση του TRACE κατέδειξε ζήτηση διαφοροποίησης γλωσσών και τόπων κατάρτισης, 
έτσι ώστε να μπορεί να επωφεληθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός οργανώσεων.

Τροπολογία 116
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 5 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) χρηματοδοτικοί μηχανισμοί για τη 
στήριξη των οργανώσεων καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 117
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 bis. 5 α) ενίσχυση των δυνατοτήτων 
στις περιφερειακές, εθνικές και 
ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών 
και της διαφάνειας, καθώς και 
ανταλλαγές ορθής πρακτικής και 
εμπειρογνωμοσύνης·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμφωνεί η διατύπωση του τίτλου αυτού με την νέα διατύπωση που προτείνεται 
στο άρθρο 4,παράγραφος 1, εδάφιο β, σημείο 5 (νέο).

Τροπολογία 118
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 6 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Ενίσχυση της διαφάνειας των 
καταναλωτικών αγορών και της 
πληροφόρησης των καταναλωτών

6. Ενίσχυση της διαφάνειας των 
καταναλωτικών αγορών και της 
πληροφόρησης των καταναλωτών, ιδίως 
μέσω ιστοτόπων του Διαδικτύου που 
προσφέρουν δυνατότητα σύγκρισης 
παρέχοντας συγκρίσιμα, αξιόπιστα και 
προσιτά δεδομένα, μεταξύ άλλων για τις 
διαμεθοριακές συναλλαγές·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμφωνεί το κείμενο με την νέα προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 4, 
εδάφιο β, σημείο 6.

Τροπολογία 119
Anna Maria Corazza Bildt, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Simon Busuttil, Hans-Peter 
Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 6 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση 
των καταναλωτών σε σχετικές 
πληροφορίες για τα προϊόντα και τις
αγορές·

(γ) δράσεις που ενισχύουν την πρόσβαση 
των καταναλωτών σε σχετικές 
πληροφορίες για τα αγαθά και τις
υπηρεσίες της εσωτερικής αγοράς, οι 
οποίες επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
συγκρίνουν όχι μόνο τις τιμές, αλλά και 
την ποιότητα, είτε στο Διαδίκτυο είτε 
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εκτός αυτού, εκτός των άλλων και 
διασυνοριακά·

Or. en

Τροπολογία 120
Simon Busuttil, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 6 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζα) ανάπτυξη και παρακολούθηση της 
εφαρμογής σήματος πιστοποίησης για 
ιστοσελίδες σύγκρισης τιμών που 
χρησιμοποιούν εναρμονισμένη 
μεθοδολογία για τη σύγκριση τιμών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή κοινής μεθοδολογίας με τη μορφή σήματος πιστοποίησης θα εξασφαλίζει τη 
συγκρισιμότητα μεταξύ ανταγωνιστικών ιστοσελίδων σύγκρισης τιμών, και θα ενισχύσει την 
αξιοπιστία της σύγκρισης των τιμών προς όφελος των καταναλωτών.

Τροπολογία 121
Anna Maria Corazza Bildt, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Simon Busuttil, Hans-Peter 
Mayer, Constance Le Grip

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι - σημείο 6 - στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) υποστήριξη στην επικοινωνία σε 
θέματα καταναλωτών,
συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης
μέσων ενημέρωσης για την ενίσχυση της 
ενδυνάμωσης των καταναλωτών και της 
επιβολής της εφαρμογής.

(η) υποστήριξη στην επικοινωνία σε 
θέματα καταναλωτών, μεταξύ άλλων μέσω 
της ενθάρρυνσης των μέσων ενημέρωσης
να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την
παροχή ορθής ενημέρωσης, την 
ευαισθητοποίηση και την ενδυνάμωση
των καταναλωτών· 
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Or. en

Τροπολογία 122
Anna Maria Corazza Bildt, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Simon Busuttil, Hans-Peter 
Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 6 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηα) εστίαση της προσοχής στην 
πληροφόρηση των ανηλίκων, με 
διασφάλιση της υπεύθυνης διαφήμισης 
αποφεύγοντας την επιθετική ή 
παραπλανητική διαφήμιση στο 
Διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 123
Anna Maria Corazza Bildt, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Simon Busuttil, Hans-Peter 
Mayer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 6 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ηβ) εστίαση της προσοχής ιδίως στους 
ευάλωτους καταναλωτές που έχουν 
δυσκολία όσον αφορά την αξιολόγηση και 
κατανόηση των πληροφοριών για τους 
καταναλωτές, έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
ότι δεν παραπλανώνται·

Or. en

Τροπολογία 124
Robert Rochefort
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 7 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Ενίσχυση της εκπαίδευσης των 
καταναλωτών

7. Ενίσχυση της εκπαίδευσης των 
καταναλωτών καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής τους·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμφωνεί η διατύπωση του τίτλου αυτού με την νέα διατύπωση που προτείνεται 
στο άρθρο 4, εδάφιο β, σημείο 7.

Τροπολογία 125
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – στόχος III – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δικαιώματα και έννομη προστασία: 
εδραίωση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών, ειδικότερα μέσω 
κανονιστικών μέτρων, και βελτίωση της 
πρόσβασης στην έννομη προστασία
συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών

Δικαιώματα και ένδικα μέσα: ανάπτυξη 
και ενίσχυση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών, ειδικότερα μέσω 
κανονιστικών μέτρων, και βελτίωση της 
πρόσβασης στα ατομικά, και ενδεχομένως 
συλλογικά, ένδικα μέσα,
συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμφωνεί το κείμενο με την νέα προτεινόμενη διατύπωση στο άρθρο 3, 
παράγραφος 1, εδάφιο γ.

Τροπολογία 126
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 9 – εισαγωγή
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. Διευκόλυνση της πρόσβασης και 
παρακολούθηση της λειτουργίας και της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
επίλυσης διαφορών για τους καταναλωτές, 
ειδικότερα των εναλλακτικών συστημάτων 
επίλυσης διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, 
μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη και τη 
συντήρηση σχετικών εργαλείων ΤΠ

9. Διευκόλυνση της πρόσβασης και 
παρακολούθηση της λειτουργίας και της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
επίλυσης διαφορών, τόσο ατομικών όσο 
και συλλογικών, για τους καταναλωτές, 
ειδικότερα των εναλλακτικών συστημάτων 
επίλυσης διαφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών, 
με ιδιαίτερη προσοχή σε ειδικά μέτρα για 
τα ευάλωτα πρόσωπα, όπως οι 
ηλικιωμένοι και/ή τα πρόσωπα με 
χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης· 
παρακολούθηση της λειτουργίας και της 
αποτελεσματικότητας των μηχανισμών 
επίλυσης διαφορών για τους 
καταναλωτές, μεταξύ άλλων με την 
ανάπτυξη και τη συντήρηση σχετικών 
εργαλείων ΤΠ, καθώς και με την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και των 
εμπειριών που παρουσιάζονται στα κράτη 
μέλη·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμφωνεί το κείμενο με την νέα προτεινόμενη διατύπωση στο άρθρο 4, εδάφιο 
γ, σημεία 9 και 9α.

Τροπολογία 127
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 9 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) οικονομική ενίσχυση για τη 
συμμετοχή των οργανώσεων 
καταναλωτών στους φορείς εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών·

Or. en
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Τροπολογία 128
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 11 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Οικονομικές συνεισφορές για κοινές 
δράσεις μαζί με δημόσιους ή μη 
κερδοσκοπικούς φορείς που συγκροτούν 
κοινοτικά δίκτυα, τα οποία παρέχουν 
στους καταναλωτές πληροφορίες και 
βοήθεια προκειμένου να ασκούν τα 
δικαιώματά τους και να αποκτούν 
πρόσβαση σε κατάλληλη μορφή επίλυσης 
διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανισμών εξωδικαστικής ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών (Δίκτυο των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών),

11. Οικονομικές συνεισφορές για κοινές 
δράσεις μαζί με δημόσιους ή μη 
κερδοσκοπικούς φορείς που συγκροτούν 
κοινοτικά δίκτυα, τα οποία παρέχουν 
στους καταναλωτές πληροφορίες και 
βοήθεια προκειμένου να ασκούν τα 
δικαιώματά τους και να αποκτούν 
πρόσβαση σε κατάλληλη μορφή επίλυσης 
διαφορών, συμπεριλαμβανομένου του 
μηχανισμού εξωδικαστικής ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών (Διαδικτυακή 
Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών),

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευρωπαϊκό διαδικτυακό σύστημα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών θα βασίζεται σε μια 
ηλεκτρονική πλατφόρμα σύμφωνα με την πρόταση κανονισμού για διαδικτυακή επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών.

Τροπολογία 129
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 11 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. Οικονομικές συνεισφορές για κοινές 
δράσεις μαζί με δημόσιους ή μη 
κερδοσκοπικούς φορείς που συγκροτούν 
κοινοτικά δίκτυα, τα οποία παρέχουν 
στους καταναλωτές πληροφορίες και 
βοήθεια προκειμένου να ασκούν τα 
δικαιώματά τους και να αποκτούν 

11. Οικονομικές συνεισφορές για κοινές 
δράσεις και υπογραφή συμφωνιών 
εταιρικής σχέσης μαζί με δημόσιους ή μη 
κερδοσκοπικούς φορείς που συγκροτούν 
κοινοτικά δίκτυα, τα οποία παρέχουν 
στους καταναλωτές πληροφορίες και 
βοήθεια προκειμένου να ασκούν τα 
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πρόσβαση σε κατάλληλη μορφή επίλυσης 
διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανισμών εξωδικαστικής ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών (Δίκτυο των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών),

δικαιώματά τους και να αποκτούν 
πρόσβαση σε κατάλληλη μορφή επίλυσης 
διαφορών, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανισμών εξωδικαστικής ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών (Δίκτυο των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών),

Or. fr

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμφωνεί το κείμενο με την νέα προτεινόμενη διατύπωση στο άρθρο 4, εδάφιο 
δ, σημείο 11. Συμφωνεί με την τροπολογία 62 του σχεδίου εκθέσεως.

Τροπολογία 130
María Irigoyen Pérez

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11α. Χρηματοδοτική στήριξη για το 
συντονισμό και τη δικτύωση των 
οργανώσεων καταναλωτών προκειμένου 
να αναλάβουν κοινή δράση κατά των 
αθέμιτων επιχειρηματικών πρακτικών με 
ενωσιακή διάσταση.

Or. en

Τροπολογία 131
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil, Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – στόχος 2 – σειρά 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αριθμός 
μοναδικών 
επισκεπτών

Σελίδες 
καταναλωτή της 
πύλης «Η 
Ευρώπη σου» 

δεν εφαρμόζεται 500% αύξηση σε 
7 χρόνια
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(http://europa.eu/
youreurope/citize
ns/shopping/inde
x_el.htm)

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως μοναδικό τηλεματικό σημείο επαφής για τις επιχειρήσεις και τα δικαιώματα των πολιτών, η 
πύλη «Η Ευρώπη σου» θα πρέπει να αυξήσει σημαντικά την προβολή της στους καταναλωτές.

Τροπολογία 132
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Simon Busuttil

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II - στόχος 3 – πίνακας - στήλη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος Στόχος

50% σε 7 χρόνια 75% σε 7 χρόνια
38.500 (+120 %) σε 7 χρόνια 200.000 (+1140 %) σε 7 χρόνια

Or. en

Τροπολογία 133
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IΙ – στόχος 3 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος 3: Δικαιώματα και έννομη 
προστασία: εδραίωση των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών, ειδικότερα μέσω 
κανονιστικών μέτρων, και βελτίωση της 
πρόσβασης στην έννομη προστασία 
συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών

Στόχος 3: Δικαιώματα και ένδικα μέσα: 
ανάπτυξη και ενίσχυση των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών, ειδικότερα μέσω 
κανονιστικών μέτρων, και βελτίωση της 
πρόσβασης στα ατομικά, και ενδεχομένως 
συλλογικά, ένδικα μέσα, 
συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμφωνεί η διατύπωση του τίτλου αυτού με την νέα διατύπωση που προτείνεται 
στο άρθρο 3, παράγραφος 1, εδάφιο γ.


