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Τροπολογία 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική αναφορά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 
ιδίως τα άρθρα 114 και 169,

Or. en

Τροπολογία 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294
παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C7-0454/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 
παράγραφος 2 και τα άρθρα 114 και 169
της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C7-0454/2011),

Or. en

Τροπολογία 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Το άρθρο 169 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 169 παράγραφος 2 στοιχείο α) της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 

(1) Το άρθρο 169 παράγραφος 1 και το 
άρθρο 169 παράγραφος 2 στοιχείο α) της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 



PE489.695v01-00 4/162 AM\903359EL.doc

EL

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπουν 
ότι η Ένωση πρέπει να συμβάλλει στην 
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών με μέτρα που θεσπίζει 
σύμφωνα με το άρθρο 114. Το άρθρο 38 
του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι οι 
πολιτικές της Ένωσης διασφαλίζουν υψηλό 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπουν 
ότι η Ένωση πρέπει να συμβάλλει στην 
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών με μέτρα που θεσπίζει, 
μεταξύ άλλων, σύμφωνα με το άρθρο 114. 
Το άρθρο 38 του Χάρτη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προβλέπει ότι οι πολιτικές της Ένωσης 
διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 a) Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η 
οποία προκύπτει από την πώληση αγαθών 
ή την παροχή υπηρεσιών, οι πελάτες θα 
πρέπει πάντοτε να επικοινωνούν πρώτα 
με τον αντίστοιχο έμπορο ή πάροχο 
υπηρεσιών, προκειμένου να 
προσδιορίσουν την αμφισβήτησή τους 
και να επιλύσουν το πρόβλημα αρχικά 
διμερώς. Σε πολλές περιπτώσεις θα 
μπορούσαν με αυτόν τον τρόπο να 
επιλυθούν ήδη εκ των προτέρων 
προβλήματα των καταναλωτών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για τη μείωση του φόρτου των φορέων ΕΕΔ επιβάλλεται η τήρηση της προαναφερθείσας 
υποχρέωσης.

Τροπολογία 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Για την καλύτερη λειτουργία και 
ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, 
είναι ουσιώδους σημασίας να βελτιωθεί η 
εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτήν, 
αποσαφηνίζοντας κυρίως τα δικαιώματα 
και τα ένδικα μέσα των καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2β) Η εξασφάλιση της πρόσβασης σε 
απλούς, αποτελεσματικούς, πρόσφορους 
και χαμηλού κόστους τρόπους επίλυσης 
των διαφορών που ανακύπτουν από την 
πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών, θα πρέπει να παρέχει οφέλη 
στους καταναλωτές και συνεπώς να 
ενισχύει την εμπιστοσύνη τους στην 
αγορά. Τέτοιου είδους πρόσβαση θα 
πρέπει να ισχύει τόσο για τις μη 
ηλεκτρονικές όσο και για τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εναλλακτική επίλυση διαφορών 
προσφέρει εύκολη, γρήγορη και χαμηλού 
κόστους εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών που αναφύονται μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων. Ωστόσο, η 
εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν είναι 
ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένη σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορούν οι 
καταναλωτές να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητες που προσφέρει, είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν μηχανισμοί 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για όλα 
τα είδη καταναλωτικών διαφορών, τα 
επίπεδα ποιότητας των διαδικασιών ΕΕΔ 
να είναι ταυτόσημα και οι καταναλωτές 
και οι έμποροι να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες. Είναι επίσης απαραίτητο οι 
φορείς ΕΕΔ να χειρίζονται τις 
διασυνοριακές διαφορές αποτελεσματικά.

(3) Η εναλλακτική επίλυση διαφορών 
προσφέρει εύκολη, γρήγορη και χαμηλού 
κόστους εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών που αναφύονται μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων, η διμερής 
επίλυση των οποίων δεν ήταν 
προηγουμένως δυνατή. Ωστόσο, η 
εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν είναι 
ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένη σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορούν οι 
καταναλωτές να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητες που προσφέρει, είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν μηχανισμοί 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για όλα 
τα είδη καταναλωτικών διαφορών, τα 
επίπεδα ποιότητας των διαδικασιών ΕΕΔ 
να είναι ταυτόσημα και οι καταναλωτές 
και οι έμποροι να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες. Είναι επίσης απαραίτητο οι 
φορείς ΕΕΔ να χειρίζονται τις 
διασυνοριακές διαφορές αποτελεσματικά.

Or. de

Τροπολογία 131
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εναλλακτική επίλυση διαφορών 
προσφέρει εύκολη, γρήγορη και χαμηλού 
κόστους εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών που αναφύονται μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων. Ωστόσο, η 
εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν είναι 
ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένη σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορούν οι 
καταναλωτές να αξιοποιήσουν πλήρως 
τις δυνατότητες που προσφέρει, είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν μηχανισμοί 

(3) Η εναλλακτική επίλυση διαφορών 
προσφέρει εύκολη, γρήγορη και χαμηλού 
κόστους εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών που αναφύονται μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων. Ωστόσο, η 
εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν είναι 
ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένη σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη βελτίωση 
της λειτουργίας της ενιαίας αγοράς, είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν μηχανισμοί 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για όλα 
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εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για όλα 
τα είδη καταναλωτικών διαφορών, τα 
επίπεδα ποιότητας των διαδικασιών ΕΕΔ 
να είναι ταυτόσημα και οι καταναλωτές 
και οι έμποροι να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες. Είναι επίσης απαραίτητο οι 
φορείς ΕΕΔ να χειρίζονται τις 
διασυνοριακές διαφορές αποτελεσματικά.

τα είδη καταναλωτικών διαφορών, τα 
επίπεδα ποιότητας των διαδικασιών ΕΕΔ 
να είναι ταυτόσημα και οι καταναλωτές 
και οι έμποροι να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες. Είναι επίσης απαραίτητο οι 
φορείς ΕΕΔ να χειρίζονται τις 
διασυνοριακές διαφορές αποτελεσματικά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση της ΕΕΔ θα βελτιώσει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, αλλά δεν θα δώσει 
απαραίτητα τη δυνατότητα στους καταναλωτές να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές της.

Τροπολογία 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Οι ανακολουθίες που παρατηρούνται 
στους μηχανισμούς ΕΕΔ των κρατών 
μελών που ασχολούνται με διασυνοριακές 
συναλλαγές όσον αφορά την κάλυψη που 
παρέχουν, την ποιότητά τους και την 
επίγνωση γι’ αυτούς απαιτεί την ανάληψη 
δράσης σε επίπεδο Ένωσης. Η παρούσα 
οδηγία πρέπει να θεσπίσει ελάχιστα 
ποιοτικά πρότυπα για τους φορείς ΕΕΔ.
Δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κράτη 
μέλη να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ 
κανόνες που υπερβαίνουν τα όσα 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Για να μπορούν οι καταναλωτές να 
αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες 
που προσφέρει η εσωτερική αγορά, 
πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες ΕΕΔ για 
όλα τα είδη εγχώριων και διασυνοριακών 
διαφορών που προβλέπονται στην 
παρούσα οδηγία, οι διαδικασίες ΕΕΔ 
πρέπει να τηρούν τα ελάχιστα επίπεδα 
ποιότητας σε ολόκληρη την Ένωση και οι 
καταναλωτές και οι έμποροι πρέπει να 
γνωρίζουν την ύπαρξη των εν λόγω 
διαδικασιών. Λόγω της αύξησης του 
διασυνοριακού εμπορίου και της 
διασυνοριακής κυκλοφορίας προσώπων, 
είναι επίσης σημαντικό οι φορείς ΕΕΔ να 
χειρίζονται τις διασυνοριακές διαφορές 
αποτελεσματικά.

Or. en

Τροπολογία 134
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) Οι ανακολουθίες που παρατηρούνται 
στους μηχανισμούς ΕΕΔ των κρατών 
μελών όσον αφορά την κάλυψη, την 
ποιότητα και την ευαισθητοποίηση για 
αυτούς, αποτελούν εμπόδιο για την ενιαία 
αγορά. Ως συνέπεια πολλοί καταναλωτές 
απέχουν από τις συναλλαγές σε 
διασυνοριακό επίπεδο και επιδεικνύουν 
έλλειψη εμπιστοσύνης καθώς τυχόν 
διαφορές με τους εμπόρους θα 
μπορούσαν να επιλυθούν με εύκολο, 
γρήγορο και ανέξοδο τρόπο. Παράλληλα, 
για τους ίδιους λόγους, όπου δεν υπάρχει 
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επαρκής πρόσβαση σε ποιοτικές 
διαδικασίες ΕΕΔ, οι έμποροι ενδέχεται να 
απέχουν από τις διασυνοριακές 
συναλλαγές με καταναλωτές. Επιπλέον, οι 
έμποροι που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος όπου η ποιότητα των 
διαδικασιών ΕΕΔ είναι ανεπαρκής 
τίθενται σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα 
σε σχέση με τους εμπόρους που έχουν 
πρόσβαση σε ποιοτικές διαδικασίες ΕΕΔ 
καθώς μπορούν να επιλύουν τις διαφορές 
των καταναλωτών ταχύτερα και 
φθηνότερα.

Or. el

Τροπολογία 135
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ανάπτυξη ενός λειτουργικού 
συστήματος εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
αναγκαία για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη 
λιανική εσωτερική αγορά, 
περιλαμβανομένου και του τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εν λόγω 
ανάπτυξη θα πρέπει να στηρίζεται στις 
υπάρχουσες στα κράτη μέλη διαδικασίες 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και να 
σέβεται τις εθνικές νομικές παραδόσεις 
τους.

(6) Η ανάπτυξη ενός λειτουργικού 
συστήματος εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
συμβάλλει στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην 
ενιαία αγορά, περιλαμβανομένου και του 
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εν 
λόγω ανάπτυξη θα πρέπει να στηρίζεται 
στις διάφορες υπάρχουσες στα κράτη μέλη 
διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών, οι οποίες έχουν αποδειχθεί 
αποτελεσματικές για την επίλυση 
διαφορών μεταξύ εμπόρων και 
καταναλωτών. Η εν λόγω ανάπτυξη θα 
πρέπει επίσης να σέβεται τις νομικές 
παραδόσεις των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ανάπτυξη ενός δικτύου ΕΕΔ στην ΕΕ θα πρέπει να αξιοποιήσει τα συστήματα ΕΕΔ που 
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υπάρχουν ήδη στα κράτη μέλη. Τα υφιστάμενα συστήματα ΕΕΔ που έχουν αποδειχθεί 
αποτελεσματικά και σέβονται τα κριτήρια ποιότητας συχνά διαφέρουν ως προς τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά τους και ο σεβασμός αυτής της διαφορετικότητας θα πρέπει να αποτελέσει τη 
βάση της εν λόγω ανάπτυξης.

Τροπολογία 136
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις συμβατικές διαφορές 
μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι 
οποίες προκύπτουν από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από καταναλωτές κατά 
εμπόρων, αλλά και οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από εμπόρους κατά 
καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στις διαφορές 
μεταξύ εμπόρων· ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
διατάξεις ή να διατηρήσουν τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 
του είδους.

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις συμβατικές διαφορές 
μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι 
οποίες προκύπτουν από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς. Η εφαρμογή 
της θα πρέπει να περιορίζεται στις
καταγγελίες που υποβάλλονται από 
καταναλωτές κατά εμπόρων. Η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ούτε 
στις καταγγελίες που υποβάλλονται από 
εμπόρους κατά καταναλωτών ούτε στις 
διαφορές μεταξύ εμπόρων· ωστόσο, δεν θα 
πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν διατάξεις ή να διατηρήσουν 
τυχόν ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 
του είδους.

Or. fr

Τροπολογία 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις συμβατικές διαφορές 

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις συμβατικές διαφορές 
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μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι 
οποίες προκύπτουν από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από καταναλωτές κατά 
εμπόρων, αλλά και οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από εμπόρους κατά 
καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στις διαφορές 
μεταξύ εμπόρων· ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
διατάξεις ή να διατηρήσουν τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 
του είδους.

μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι 
οποίες προκύπτουν από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς, εξαιρουμένων 
των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος (κοινής ωφελείας). Θα 
πρέπει να περιλαμβάνονται οι καταγγελίες 
που υποβάλλονται από καταναλωτές κατά 
εμπόρων, αλλά και οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από εμπόρους κατά 
καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στις διαφορές 
μεταξύ εμπόρων· ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
διατάξεις ή να διατηρήσουν τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 
του είδους.

Or. de

Τροπολογία 138
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις συμβατικές διαφορές 
μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι 
οποίες προκύπτουν από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από καταναλωτές κατά 
εμπόρων, αλλά και οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από εμπόρους κατά 
καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στις διαφορές 
μεταξύ εμπόρων· ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
διατάξεις ή να διατηρήσουν τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις συμβατικές διαφορές 
μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι 
οποίες προκύπτουν από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται διαφορές που 
προκύπτουν από την πώληση ή παροχή 
ψηφιακού περιεχομένου έναντι αμοιβής.
Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις καταγγελίες που 
υποβάλλονται από καταναλωτές κατά 
εμπόρων. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις καταγγελίες που υποβάλλονται από 
εμπόρους κατά καταναλωτών. Η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
διαφορές μεταξύ εμπόρων· ωστόσο, δεν θα 
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του είδους. πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν διατάξεις ή να διατηρήσουν 
τυχόν ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 
του είδους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποσαφηνιστεί ότι περιλαμβάνεται το ψηφιακό περιεχόμενο. Δεδομένου ότι 
ορισμένοι πάροχοι ΕΕΔ δημιουργήθηκαν για την αντιμετώπιση της ανισορροπίας της εξουσίας 
μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων, θα ήταν ανάρμοστο να απαιτηθεί από τους εν λόγω φορείς 
να κάνουν αποδεκτές διαφορές που κινούν επιχειρήσεις κατά καταναλωτών. Η διαδικασία ΕΕΔ 
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την είσπραξη χρεών.

Τροπολογία 139
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις συμβατικές διαφορές 
μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι 
οποίες προκύπτουν από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από καταναλωτές κατά 
εμπόρων, αλλά και οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από εμπόρους κατά 
καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στις διαφορές 
μεταξύ εμπόρων· ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
διατάξεις ή να διατηρήσουν τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 
του είδους.

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις συμβατικές διαφορές 
μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι 
οποίες προκύπτουν από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς, 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των 
προμηθευτών τόσο του δημοσίου όσο και 
του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από καταναλωτές κατά 
εμπόρων, αλλά και οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από εμπόρους κατά 
καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στις διαφορές 
μεταξύ εμπόρων· ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
διατάξεις ή να διατηρήσουν τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 
του είδους.
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Τροπολογία 140
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις συμβατικές διαφορές 
μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι 
οποίες προκύπτουν από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς. Θα πρέπει να
περιλαμβάνονται οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από καταναλωτές κατά 
εμπόρων, αλλά και οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από εμπόρους κατά 
καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στις διαφορές 
μεταξύ εμπόρων· ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
διατάξεις ή να διατηρήσουν τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 
του είδους.

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις συμβατικές διαφορές που 
κινούνται από καταναλωτές κατά
εμπόρων οι οποίες προκύπτουν από την 
πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, 
είτε μέσω διαδικτύου είτε όχι, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
ψηφιακού περιεχομένου έναντι αμοιβής,
σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να
εφαρμόζεται σε μη οικονομικές υπηρεσίες 
γενικού συμφέροντος που δεν εκτελούνται 
για οικονομικό όφελος. Η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
διαφορές ή καταγγελίες που υποβάλλονται 
από εμπόρους κατά καταναλωτών ή στις 
διαφορές μεταξύ εμπόρων· ωστόσο, η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
διατάξεις ή να διατηρήσουν τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 
του είδους.

Or. en

Τροπολογία 141
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις συμβατικές διαφορές 
μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι 
οποίες προκύπτουν από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς. Θα πρέπει να
περιλαμβάνονται οι καταγγελίες που
υποβάλλονται από καταναλωτές κατά 
εμπόρων, αλλά και οι καταγγελίες που
υποβάλλονται από εμπόρους κατά 
καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στις διαφορές 
μεταξύ εμπόρων· ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
διατάξεις ή να διατηρήσουν τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 
του είδους.

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις καταγγελίες σχετικά με 
συμβατικές διαφορές που υποβάλλονται 
από καταναλωτές κατά εμπόρων οι οποίες 
προκύπτουν από την πώληση αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών, ακόμη και αν 
πρόκειται για επιγραμμικές πωλήσεις,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
ψηφιακού περιεχομένου, σε όλους τους 
οικονομικούς τομείς. Η παρούσα οδηγία 
δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις μη 
οικονομικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος ούτε στις υπηρεσίες υγείας 
που παρέχονται από επαγγελματίες για τη 
μελέτη, διατήρηση ή αποκατάσταση της 
κατάστασης της υγείας του ασθενούς, 
συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης 
και παροχής φαρμάκων και ιατρικών 
βοηθημάτων που χορηγούνται με ιατρική 
συνταγή. Η εν λόγω οδηγία δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζεται στις καταγγελίες που 
υποβάλλονται από εμπόρους κατά 
καταναλωτών ούτε στις διαφορές μεταξύ 
εμπόρων· ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
διατάξεις ή να διατηρήσουν τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 
του είδους.

Or. fr

Τροπολογία 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7α) Οι καταναλωτές θα πρέπει να 
ενθαρρύνονται να στρέφονται αρχικά 
απευθείας στον έμπορο ή στο σύστημα 
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διερεύνησης καταγγελιών που τελεί υπό 
τη διαχείριση του εμπόρου προκειμένου 
να καταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης 
συμβιβαστικής λύσης. Όταν αναφύεται 
διαφορά, η διαδικασία αυτή θα μπορούσε 
να αποτελέσει μέσο ταχείας επίλυσης 
καταναλωτικών διαφορών, παρότι θα 
πρέπει να είναι χρονικά περιορισμένη.

Or. fr

Τροπολογία 143
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο ορισμός του «καταναλωτή» θα 
πρέπει να καλύπτει τα φυσικά πρόσωπα τα 
οποία ενεργούν για σκοπούς που δεν 
εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, 
βιοτεχνική ή επαγγελματική τους 
δραστηριότητα. Ωστόσο, αν η σύμβαση 
συνάπτεται για σκοπούς οι οποίοι εν μέρει 
εμπίπτουν και εν μέρει δεν εμπίπτουν 
στην εμπορική δραστηριότητα του 
προσώπου (συμβάσεις διπλού σκοπού) 
και ο εμπορικός σκοπός είναι τόσο 
περιορισμένος ώστε να μην είναι 
κυρίαρχος στο γενικό πλαίσιο της 
συναλλαγής, το εν λόγω πρόσωπο πρέπει 
επίσης να θεωρείται καταναλωτής.

(8) Ο ορισμός του «καταναλωτή» θα 
πρέπει να καλύπτει τα φυσικά πρόσωπα τα 
οποία ενεργούν για σκοπούς που δεν 
εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, 
βιοτεχνική ή επαγγελματική τους 
δραστηριότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση του ορισμού του καταναλωτή στις συμβάσεις διπλού σκοπού (συμβάσεις που 
συνάπτονται για σκοπούς οι οποίοι εν μέρει εμπίπτουν και εν μέρει δεν εμπίπτουν στην 
εμπορική δραστηριότητα του προσώπου) είναι συγκεχυμένη, ιδίως δεδομένου ότι ο ορισμός του 
καταναλωτή που περιλαμβάνεται στο άρθρο 4 παράγραφος α) ορίζει με σαφήνεια ότι 
καταναλωτής «είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν 
στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική του δραστηριότητα».
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Τροπολογία 144
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
υπερισχύει κάθε νομοθετικής πράξης της 
Ένωσης η οποία περιέχει διατάξεις που 
στοχεύουν στην ενθάρρυνση της ίδρυσης 
φορέων ΕΕΔ σε συγκεκριμένο τομέα.
Όταν η ειδική νομοθεσία κάποιου τομέα 
επιβάλλει την ίδρυση φορέων αυτού του 
είδους, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
υπερισχύει μόνο στον βαθμό που η εν 
λόγω νομοθεσία δεν εξασφαλίζει 
τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών.

(10) Εάν οποιαδήποτε διάταξη της 
παρούσας οδηγίας έρχεται σε σύγκρουση 
με διάταξη άλλης ευρωπαϊκής πράξης 
που ρυθμίζει ειδικούς τομείς, η διάταξη 
της άλλης ευρωπαϊκής πράξης υπερισχύει
και εφαρμόζεται στους ειδικούς αυτούς 
τομείς. Εντούτοις, εάν η διάταξη στοχεύει
στην ενθάρρυνση της ίδρυσης φορέων 
ΕΕΔ σε συγκεκριμένο τομέα, υπερισχύουν 
και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις 
της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν δύσκολη η εφαρμογή απαίτησης σύγκρισης του επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών που διασφαλίζεται από τις διάφορες νομοθεσίες της ΕΕ. Επιπλέον, η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να υπερισχύει έναντι συγκεκριμένων διατάξεων άλλης νομοθετικής πράξης 
της Ένωσης, και όχι της εν λόγω νομοθετικής πράξης στο σύνολό της.

Τροπολογία 145
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10α) Προκειμένου να διευκολυνθεί η 
εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, η 
Επιτροπή καλείται να εκπονήσει 
κατευθυντήριες γραμμές σε στενή 
συνεργασία με τα κράτη μέλη όσον αφορά 
τη σχέση μεταξύ της παρούσας οδηγίας 
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και της λοιπής ενωσιακής νομοθεσίας.

Or. el

Τροπολογία 146
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Οι φορείς ΕΕΔ παρουσιάζουν πολύ 
μεγάλη ποικιλία στην Ένωση αλλά και 
μέσα στα κράτη μέλη. Η παρούσα οδηγία 
θα πρέπει να καλύπτει κάθε φορέα που 
ιδρύεται σε μόνιμη βάση και παρέχει 
υπηρεσίες επίλυσης διαφορών μέσω 
διαδικασίας ΕΕΔ. Διαδικασία διαιτησίας 
που δημιουργείται εκτός του πλαισίου ενός 
φορέα ΕΕΔ σε βάση ad hoc για μία και 
μόνη διαφορά μεταξύ ενός καταναλωτή 
και ενός εμπόρου δεν πρέπει να θεωρείται 
διαδικασία ΕΕΔ.

(11) Οι φορείς ΕΕΔ παρουσιάζουν πολύ 
μεγάλη ποικιλία στην Ένωση αλλά και 
μέσα στα κράτη μέλη. Η παρούσα οδηγία 
θα πρέπει να καλύπτει κάθε φορέα που 
ιδρύεται σε μόνιμη βάση για την επίλυση 
μιας διαφοράς μεταξύ καταναλωτών και
εμπόρου που έχει καταγραφεί σύμφωνα 
με το άρθρο 17 παράγραφος 2 της 
παρούσας οδηγίας. Διαδικασία διαιτησίας 
που δημιουργείται εκτός του πλαισίου ενός 
φορέα ΕΕΔ σε βάση ad hoc για μία και 
μόνη διαφορά μεταξύ ενός καταναλωτή 
και ενός εμπόρου δεν πρέπει να θεωρείται 
διαδικασία ΕΕΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι ΕΕΔ που δεν επιλέγουν να καταστούν φορείς ΕΕΔ δυνάμει της παρούσας οδηγίας 
δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από τις διατάξεις της οδηγίας.

Τροπολογία 147
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον 

(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον 
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φορέων επίλυσης διαφορών στους 
οποίους τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την επίλυση των διαφορών 
είναι αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι 
του εμπόρου ούτε σε διαδικασίες ενώπιον 
συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο 
έμπορος. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται
στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των μερών. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις προσπάθειες που
καταβάλλει ο δικαστής για την επίλυση της 
διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας που αφορά την εν λόγω 
διαφορά.

συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο 
έμπορος ούτε στις απευθείας 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.
Επιπλέον, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις προσπάθειες που καταβάλλει ο 
δικαστής για την επίλυση της διαφοράς 
κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας που αφορά την εν λόγω
διαφορά.

Or. fr

Τροπολογία 148
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον 
φορέων επίλυσης διαφορών στους 
οποίους τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την επίλυση των διαφορών 
είναι αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι 
του εμπόρου ούτε σε διαδικασίες ενώπιον 
συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο 
έμπορος. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται
στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των μερών. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις προσπάθειες που 
καταβάλλει ο δικαστής για την επίλυση της 
διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας που αφορά την εν λόγω 
διαφορά.

(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον 
συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο 
έμπορος ούτε στις απευθείας 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.
Επιπλέον, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις προσπάθειες που καταβάλλει ο 
δικαστής για την επίλυση της διαφοράς 
κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας που αφορά την εν λόγω 
διαφορά.

Or. en



AM\903359EL.doc 19/162 PE489.695v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να αποκλείεται η διαμεσολάβηση που παρέχεται από τους εμπόρους ή η
«εσωτερική» διαμεσολάβηση, καθώς αποτελούν σημαντικό μέρος των μηχανισμών 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η σύσταση 98/257/ΕΚ δεν απέκλειε τέτοιου είδους 
διαμεσολάβηση εάν πληρούνταν ορισμένες προϋποθέσεις. Η «εσωτερική» διαμεσολάβηση 
μπορεί να επιφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, 
καθώς διασφαλίζει τεχνικές/«επιτόπιες» γνώσεις και επιτρέπει την ανάπτυξη διαμεσολάβησης 
εγγύτητας που είναι πολύτιμη για τα μέρη.

Τροπολογία 149
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον 
φορέων επίλυσης διαφορών στους οποίους 
τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου ούτε σε διαδικασίες ενώπιον 
συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο 
έμπορος. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται
στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των μερών. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις προσπάθειες που 
καταβάλλει ο δικαστής για την επίλυση της 
διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας που αφορά την εν λόγω 
διαφορά.

(12) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον 
φορέων επίλυσης διαφορών στους οποίους 
τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου υπό τον όρο ότι υπάρχει πλήρης 
συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις 
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Η οδηγία 
δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
διαδικασίες ενώπιον συστημάτων 
διερεύνησης καταναλωτικών καταγγελιών 
που τα διαχειρίζεται ο έμπορος ούτε στις 
απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των 
μερών. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις προσπάθειες που 
καταβάλλει ο δικαστής για την επίλυση της 
διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας που αφορά την εν λόγω 
διαφορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ύπαρξης λειτουργικών και αποτελεσματικών συστημάτων ΕΕΔ στην ΕΕ στα 
οποία το φυσικό πρόσωπο που είναι αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών είναι αποκλειστικά 
και μόνο υπάλληλος του εμπόρου, πέραν του σαφούς στόχου αξιοποίησης των υφιστάμενων 
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φορέων ΕΕΔ της οδηγίας, ενδείκνυται η επέκταση του πεδίου εφαρμογής στα εν λόγω 
συστήματα ΕΕΔ υπό τον όρο ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας και αμεροληψίας που 
ορίζονται λεπτομερώς στην οδηγία.

Τροπολογία 150
Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον 
φορέων επίλυσης διαφορών στους οποίους 
τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου ούτε σε διαδικασίες ενώπιον 
συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο 
έμπορος. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται
στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των μερών. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις προσπάθειες που 
καταβάλλει ο δικαστής για την επίλυση της 
διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας που αφορά την εν λόγω 
διαφορά.

(12) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον 
φορέων επίλυσης διαφορών στους οποίους 
τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου υπό τον όρο ότι υπάρχει πλήρης 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ της παρούσας 
οδηγίας. Η οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον 
συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο 
έμπορος ούτε στις απευθείας 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών. 
Επιπλέον, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις προσπάθειες που καταβάλλει ο 
δικαστής για την επίλυση της διαφοράς 
κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας που αφορά την εν λόγω 
διαφορά.

Or. en

Τροπολογία 151
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον 
φορέων επίλυσης διαφορών στους 
οποίους τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την επίλυση των διαφορών 
είναι αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι 
του εμπόρου ούτε σε διαδικασίες ενώπιον 
συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο 
έμπορος. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των μερών. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις προσπάθειες που 
καταβάλλει ο δικαστής για την επίλυση της 
διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας που αφορά την εν λόγω 
διαφορά.

(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον 
συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο 
έμπορος. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των μερών. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να
εφαρμόζεται στις προσπάθειες που 
καταβάλλει ο δικαστής για την επίλυση της 
διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας που αφορά την εν λόγω 
διαφορά.

Or. en

Τροπολογία 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12 α)Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται για την πώληση αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών που παρέχονται 
ως υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος (κοινής ωφελείας) και 
συνιστούν, ως εκ τούτου, δραστηριότητες 
οι οποίες εμπεριέχουν άσκηση δημοσίας 
εξουσίας. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, 
για τις υπηρεσίες ύδρευσης, διαχείρισης 
λυμάτων και διάθεσης απορριμμάτων, 
εφόσον οι εν λόγω υπηρεσίες ρυθμίζονται 
διά νόμου σε ένα κράτος μέλος ως 
υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Or. de
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Τροπολογία 153
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον 
φορέων επίλυσης διαφορών στους 
οποίους τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την επίλυση των διαφορών 
είναι αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι 
του εμπόρου εκτός εάν πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις που 
διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο 
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας του 
φυσικού προσώπου που είναι αρμόδιο για 
την επίλυση των διαφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να αποκλείεται η διαμεσολάβηση που παρέχεται από τους εμπόρους ή η
«εσωτερική» διαμεσολάβηση, καθώς αποτελούν σημαντικό μέρος των μηχανισμών 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η σύσταση 98/257/ΕΚ δεν απέκλειε τέτοιου είδους 
διαμεσολάβηση εάν πληρούνταν ορισμένες προϋποθέσεις. Η «εσωτερική» διαμεσολάβηση 
μπορεί να επιφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, 
καθώς διασφαλίζει τεχνικές/«επιτόπιες» γνώσεις και επιτρέπει την ανάπτυξη διαμεσολάβησης 
εγγύτητας που είναι πολύτιμη για τα μέρη.

Τροπολογία 154
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαδικασίες ενώπιον 
φορέων επίλυσης διαφορών στους 
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οποίους τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την επίλυση των διαφορών 
είναι αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι 
του εμπόρου ή επαγγελματικής ένωσης ή 
αμείβονται από τον έμπορο ή την 
επαγγελματική ένωση, εκτός εάν, πέραν 
του ότι η λειτουργία των εν λόγω φορέων 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ της 
παρούσας οδηγίας, τα εν λόγω φυσικά 
πρόσωπα πληρούν τις ειδικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2α της παρούσας 
οδηγίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο εν λόγω 
φορέας επίλυσης διαφορών θα πρέπει να 
υποβάλλεται τουλάχιστον μία φορά 
κατ’ έτος σε αξιολόγηση από αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος, προκειμένου να 
προσδιορίζεται εάν πληροί όντως την εν 
λόγω διττή προϋπόθεση.

Or. fr

Τροπολογία 155
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι διαφορές που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
μπορούν να παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ 
ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή 
στηριζόμενα στους υπάρχοντες φορείς 
ΕΕΔ και προσαρμόζοντας το πεδίο 
εφαρμογής τους, αν αυτό είναι απαραίτητο, 
ή προβλέποντας τη δημιουργία νέων 
φορέων ΕΕΔ. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι διαφορές που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
μπορούν να παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ 
ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας και ο οποίος έχει 
γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να εκπληρώσουν την 
υποχρέωση αυτή στηριζόμενα στους 
υπάρχοντες φορείς ΕΕΔ και 
προσαρμόζοντας το πεδίο εφαρμογής τους, 
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δημιουργήσουν ειδικό φορέα ΕΕΔ σε κάθε 
λιανικό τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
προβλέψουν την ίδρυση ενός 
συμπληρωματικού φορέα ΕΕΔ που θα 
διερευνά τις διαφορές για την επίλυση των 
οποίων δεν είναι αρμόδιος κανένας ειδικός 
φορέας.

αν αυτό είναι απαραίτητο, ή προβλέποντας 
τη δημιουργία νέων φορέων ΕΕΔ. Η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ειδικό φορέα ΕΕΔ σε κάθε 
λιανικό τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
προβλέψουν την ίδρυση ενός 
συμπληρωματικού φορέα ΕΕΔ που θα 
διερευνά τις διαφορές για την επίλυση των 
οποίων δεν είναι αρμόδιος κανένας ειδικός 
φορέας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι φορείς ΕΕΔ που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στην παρούσα πρόταση οδηγίας 
πρέπει να γνωστοποιούνται από την αρμόδια εθνική αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα 
με το άρθρο 17 παράγραφος 2 της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 156
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι διαφορές που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
μπορούν να παραπεμφθούν σε φορέα 
ΕΕΔ ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή 
στηριζόμενα στους υπάρχοντες φορείς 
ΕΕΔ και προσαρμόζοντας το πεδίο 
εφαρμογής τους, αν αυτό είναι 
απαραίτητο, ή προβλέποντας τη 
δημιουργία νέων φορέων ΕΕΔ. Η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν ειδικό 
φορέα ΕΕΔ σε κάθε λιανικό τομέα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να
διευκολύνουν τις επιχειρηματικές και 
καταναλωτικές οργανώσεις να 
συγκροτήσουν φορείς ΕΕΔ ή να 
προσαρμόσουν το πεδίο εφαρμογής των 
υφιστάμενων λειτουργικών φορέων ΕΕΔ, 
σε πλαίσιο συμμόρφωσης με τα κριτήρια 
ποιότητας που ορίζονται στην παρούσα 
οδηγία. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει 
να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ειδικό φορέα ΕΕΔ σε κάθε 
λιανικό τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
προβλέψουν την ίδρυση ενός 
συμπληρωματικού φορέα ΕΕΔ που θα 
διερευνά τις διασυνοριακές διαφορές για 
την επίλυση των οποίων δεν είναι αρμόδιος 
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δυνατότητα να προβλέψουν την ίδρυση 
ενός συμπληρωματικού φορέα ΕΕΔ που θα 
διερευνά τις διαφορές για την επίλυση των 
οποίων δεν είναι αρμόδιος κανένας ειδικός 
φορέας.

κανένας ειδικός φορέας.

Or. en

Τροπολογία 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι διαφορές που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
μπορούν να παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ 
ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή 
στηριζόμενα στους υπάρχοντες φορείς 
ΕΕΔ και προσαρμόζοντας το πεδίο 
εφαρμογής τους, αν αυτό είναι απαραίτητο, 
ή προβλέποντας τη δημιουργία νέων 
φορέων ΕΕΔ. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ειδικό φορέα ΕΕΔ σε κάθε 
λιανικό τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
προβλέψουν την ίδρυση ενός 
συμπληρωματικού φορέα ΕΕΔ που θα 
διερευνά τις διαφορές για την επίλυση των 
οποίων δεν είναι αρμόδιος κανένας ειδικός 
φορέας.

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι διαφορές που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία θα 
παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ ο οποίος 
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να εκπληρώσουν την 
υποχρέωση αυτή στηριζόμενα στους 
υπάρχοντες φορείς ΕΕΔ και 
προσαρμόζοντας το πεδίο εφαρμογής τους, 
αν αυτό είναι απαραίτητο, ή προβλέποντας 
τη δημιουργία νέων φορέων ΕΕΔ. Η 
παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ειδικό φορέα ΕΕΔ σε κάθε 
λιανικό τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
προβλέψουν την ίδρυση ενός 
συμπληρωματικού φορέα ΕΕΔ που θα 
διερευνά τις διαφορές για την επίλυση των 
οποίων δεν είναι αρμόδιος κανένας ειδικός 
φορέας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη θετική εμπειρία ορισμένων κρατών μελών, ένα αποτελεσματικό σύστημα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα πρέπει να βασίζεται στην υποχρεωτική προσπάθεια 
συμβιβασμού πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη.
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Τροπολογία 158
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι διαφορές που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
μπορούν να παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ 
ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή 
στηριζόμενα στους υπάρχοντες φορείς 
ΕΕΔ και προσαρμόζοντας το πεδίο 
εφαρμογής τους, αν αυτό είναι απαραίτητο, 
ή προβλέποντας τη δημιουργία νέων 
φορέων ΕΕΔ. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν ειδικό φορέα ΕΕΔ σε κάθε 
λιανικό τομέα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει 
επίσης να έχουν τη δυνατότητα να 
προβλέψουν την ίδρυση ενός 
συμπληρωματικού φορέα ΕΕΔ που θα 
διερευνά τις διαφορές για την επίλυση των 
οποίων δεν είναι αρμόδιος κανένας ειδικός 
φορέας.

(13) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν ότι οι συμβατικές διαφορές 
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
μπορούν να παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ 
ο οποίος ανταποκρίνεται στα κριτήρια 
ποιότητας της παρούσας οδηγίας. Τα 
κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να 
εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή 
στηριζόμενα στους υπάρχοντες 
λειτουργικούς φορείς ΕΕΔ και 
προσαρμόζοντας το πεδίο εφαρμογής τους 
σε πλαίσιο συμμόρφωσης προς τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, αν αυτό 
είναι απαραίτητο, ή προβλέποντας τη 
δημιουργία νέων φορέων ΕΕΔ. Η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν ειδικό 
φορέα ΕΕΔ σε κάθε λιανικό τομέα. Τα 
κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να έχουν τη 
δυνατότητα να προβλέψουν την ίδρυση 
ενός συμπληρωματικού φορέα ΕΕΔ που θα 
διερευνά τις διαφορές για την επίλυση των 
οποίων δεν είναι αρμόδιος κανένας ειδικός 
φορέας προκειμένου να διασφαλίζεται 
πλήρης γεωγραφική κάλυψη και 
πρόσβαση σε διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών σε όλα τα κράτη 
μέλη.

Or. en

Τροπολογία 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να μην 
εμποδίζει τους εμπόρους που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος να 
καλύπτονται από φορέα ΕΕΔ που εδρεύει 
σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
τέτοιων φορέων.

(14) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να μην 
εμποδίζει τους εμπόρους που είναι 
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος να 
καλύπτονται από φορέα ΕΕΔ που εδρεύει 
σε άλλο κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να στηρίζουν την ανάπτυξη τέτοιων 
φορέων. Ωστόσο, οι φορείς ΕΕΔ θα 
πρέπει να αυτοχρηματοδοτούνται, 
παραδείγματος χάρη μέσω δωρεών, 
εισφορών μελών, χαμηλότερων τελών για 
την παρεχόμενη υπηρεσία και μέσω της 
συνεργασίας διάφορων φορέων και 
μελών. Η χρηματοδότηση από τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι φορείς ΕΕΔ προορίζονται για την επίλυση διαφορών, οι οποίες προκύπτουν από οικονομικές 
δραστηριότητες. Δεν θα πρέπει, κατ’ αρχήν, να χρηματοδοτούνται από το κράτος και, κατά 
συνέπεια, από τον φορολογούμενο, ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με τις επιμέρους ιδιωτικές 
διαφορές.

Τροπολογία 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να μην 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν 
ή να θεσπίσουν διαδικασίες ΕΕΔ που 
διερευνούν από κοινού ταυτόσημες ή 
παρόμοιες διαφορές μεταξύ ενός εμπόρου 
και περισσότερων καταναλωτών. 
Διαδικασίες αυτού του είδους μπορούν να 
θεωρηθούν προκαταρκτικό βήμα για την 
περαιτέρω ανάπτυξη συλλογικών 
διαδικασιών ΕΕΔ στην Ένωση.

διαγράφεται
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Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε στα κράτη μέλη, ποια περαιτέρω δικαιώματα έχουν.

Τροπολογία 161
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να μην 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή 
να θεσπίσουν διαδικασίες ΕΕΔ που 
διερευνούν από κοινού ταυτόσημες ή 
παρόμοιες διαφορές μεταξύ ενός εμπόρου 
και περισσότερων καταναλωτών.
Διαδικασίες αυτού του είδους μπορούν να 
θεωρηθούν προκαταρκτικό βήμα για την 
περαιτέρω ανάπτυξη συλλογικών 
διαδικασιών ΕΕΔ στην Ένωση.

(15) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να μην 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να διατηρήσουν ή 
να θεσπίσουν διαδικασίες ΕΕΔ που 
διερευνούν από κοινού ταυτόσημες ή 
παρόμοιες διαφορές μεταξύ ενός εμπόρου 
και περισσότερων καταναλωτών. Θα 
πρέπει να διενεργηθούν ολοκληρωμένες 
εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά με τους 
συλλογικούς εξωδικαστικούς 
διακανονισμούς προτού προταθούν σε 
επίπεδο ΕΕ.

Or. en

Τροπολογία 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16 α) Η εμπιστευτικότητα και η 
ιδιωτικότητα θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται ανά πάσα στιγμή στη 
διάρκεια της διαδικασίας ΕΕΔ. Εάν 
δημοσιεύονται υποδειγματικές οριστικές 
αποφάσεις, τα ονόματα των μερών και 
τυχόν αναφορές σε αυτά θα πρέπει να 
αποκρύπτονται, εφόσον δεν υφίσταται 
ρητή συγκατάθεση αμφότερων των 
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μερών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Η αμεροληψία και ακεραιότητα 
των φορέων ΕΕΔ είναι κρίσιμη 
προκειμένου οι ευρωπαίοι πολίτες να 
έχουν εμπιστοσύνη ότι οι μηχανισμοί 
ΕΕΔ θα τους εξασφαλίσουν δίκαιη και 
αμερόληπτη έκβαση.

Or. en

Τροπολογία 164
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών θα πρέπει να θεωρούνται 
αμερόληπτα μόνο αν δεν μπορούν να 
υποστούν πιέσεις που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι στη 
διαφορά. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η απουσία τέτοιας πίεσης 
όταν οι φορείς ΕΕΔ χρηματοδοτούνται από 
ένα από τα μέρη της διαφοράς ή από 
οργάνωση μέλος της οποίας είναι ένα από 

(17) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών θα πρέπει να θεωρούνται 
αμερόληπτα και ανεξάρτητα μόνο αν δεν 
μπορούν να υποστούν πιέσεις που θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν τη στάση τους 
απέναντι στη διαφορά. Υπάρχει ιδιαίτερη 
ανάγκη να εξασφαλιστεί η απουσία τέτοιας 
πίεσης όταν οι φορείς ΕΕΔ 
χρηματοδοτούνται από ένα από τα μέρη 
της διαφοράς ή από οργάνωση μέλος της 
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τα μέρη. οποίας είναι ένα από τα μέρη. Επίσης, θα 
πρέπει να εφαρμόζονται ειδικές 
προϋποθέσεις σε περίπτωση που τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την εξωδικαστική επίλυση διαφορών 
είναι αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι 
του εμπόρου ή επαγγελματικής ένωσης ή 
αμείβονται από τον έμπορο ή την 
επαγγελματική ένωση.

Or. fr

Τροπολογία 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών θα πρέπει να θεωρούνται 
αμερόληπτα μόνο αν δεν μπορούν να 
υποστούν πιέσεις που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι στη 
διαφορά. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η απουσία τέτοιας πίεσης 
όταν οι φορείς ΕΕΔ χρηματοδοτούνται από 
ένα από τα μέρη της διαφοράς ή από 
οργάνωση μέλος της οποίας είναι ένα από 
τα μέρη.

(17) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών θα πρέπει να θεωρούνται 
αμερόληπτα μόνο αν δεν μπορούν να 
υποστούν πιέσεις που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι στη 
διαφορά. Η πίεση αυτή δεν θα πρέπει να 
θεωρείται, ως εκ τούτου, δεδομένη μόνον 
επειδή τα επιφορτισμένα με την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών φυσικά 
πρόσωπα συγχρηματοδοτούνται εν μέρει 
από ένα από τα μέρη της διαφοράς. 
Υπάρχει, ωστόσο, ιδιαίτερη ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η απουσία τέτοιας πίεσης 
όταν οι φορείς ΕΕΔ χρηματοδοτούνται 
αποκλειστικά από ένα από τα μέρη της 
διαφοράς ή αποκλειστικά από οργάνωση 
μέλος της οποίας είναι ένα από τα μέρη.

Or. de

Τροπολογία 166
Ashley Fox
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών θα πρέπει να θεωρούνται 
αμερόληπτα μόνο αν δεν μπορούν να 
υποστούν πιέσεις που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι στη 
διαφορά. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η απουσία τέτοιας πίεσης 
όταν οι φορείς ΕΕΔ χρηματοδοτούνται από 
ένα από τα μέρη της διαφοράς ή από 
οργάνωση μέλος της οποίας είναι ένα από 
τα μέρη.

(17) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών θα πρέπει να θεωρούνται 
αμερόληπτα μόνο αν δεν μπορούν να 
υποστούν πιέσεις που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι στη 
διαφορά. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η απουσία τέτοιας πίεσης 
όταν οι φορείς ΕΕΔ χρηματοδοτούνται από 
ένα από τα μέρη της διαφοράς ή από 
οργάνωση μέλος της οποίας είναι ένα από 
τα μέρη ενώπιον συστημάτων 
διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο 
έμπορος. Θα πρέπει να καθοριστούν 
ειδικές απαιτήσεις για τα συστήματα 
ΕΕΔ στα οποία τα φυσικά πρόσωπα που 
είναι αρμόδια για την επίλυση των 
διαφορών είναι αποκλειστικά και μόνο 
υπάλληλοι του εμπόρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός ειδικών απαιτήσεων για τα συστήματα ΕΕΔ στα οποία τα φυσικά πρόσωπα που 
είναι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου είναι ουσιώδους σημασίας για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές της 
αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας.

Τροπολογία 167
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών θα πρέπει να θεωρούνται 

(17) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών θα πρέπει να θεωρούνται 
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αμερόληπτα μόνο αν δεν μπορούν να 
υποστούν πιέσεις που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι στη 
διαφορά. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η απουσία τέτοιας πίεσης 
όταν οι φορείς ΕΕΔ χρηματοδοτούνται από 
ένα από τα μέρη της διαφοράς ή από 
οργάνωση μέλος της οποίας είναι ένα από 
τα μέρη.

αμερόληπτα μόνο αν δεν μπορούν να 
υποστούν πιέσεις που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι στη 
διαφορά. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η απουσία τέτοιας πίεσης 
όταν οι φορείς ΕΕΔ χρηματοδοτούνται από 
ένα από τα μέρη της διαφοράς ή από 
οργάνωση μέλος της οποίας είναι ένα από 
τα μέρη. Κατά συνέπεια, οι διαδικασίες 
στις οποίες το φυσικό πρόσωπο που είναι 
αρμόδιο για την επίλυση διαφορών είναι 
υπάλληλος ή λαμβάνει άλλο είδος αμοιβής 
αποκλειστικά από τον έμπορο δεν πρέπει 
να θεωρούνται διαδικασίες ΕΕΔ κατά 
την έννοια της παρούσας οδηγίας και 
πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο 
εφαρμογής της. Η παρούσα οδηγία δεν 
πρέπει ωστόσο να επιδρά δυσμενώς στη 
δυνατότητα των επιχειρηματικών ή 
επαγγελματικών ενώσεων να 
χρηματοδοτούν φορέα ΕΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 168
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών θα πρέπει να θεωρούνται 
αμερόληπτα μόνο αν δεν μπορούν να 
υποστούν πιέσεις που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι στη 
διαφορά. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η απουσία τέτοιας πίεσης 
όταν οι φορείς ΕΕΔ χρηματοδοτούνται από 
ένα από τα μέρη της διαφοράς ή από 
οργάνωση μέλος της οποίας είναι ένα από 
τα μέρη.

(17) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών θα πρέπει να θεωρούνται 
αμερόληπτα μόνο αν δεν μπορούν να 
υποστούν πιέσεις που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι στη 
διαφορά. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η απουσία τέτοιας πίεσης
όταν οι φορείς ΕΕΔ χρηματοδοτούνται από 
ένα από τα μέρη της διαφοράς ή από 
οργάνωση μέλος της οποίας είναι ένα από 
τα μέρη. Για να διασφαλιστεί η απουσία 
συγκρούσεων συμφερόντων, τα φυσικά 
πρόσωπα που είναι αρμόδια για την 
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εναλλακτική επίλυση διαφορών θα πρέπει 
να γνωστοποιούν τυχόν περιστάσεις που 
ενδέχεται να πλήττουν την ανεξαρτησία 
τους ή να εγείρουν συγκρούσεις 
συμφερόντων. Θα πρέπει να 
εφαρμόζονται ειδικές απαιτήσεις στα 
πρόσωπα που είναι αποκλειστικά και 
μόνο υπάλληλοι του εμπόρου.

Or. en

Τροπολογία 169
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Είναι καίριας σημασίας για την 
επιτυχία της ΕΕΔ, και δη για τη 
διασφάλιση της απαραίτητης 
εμπιστοσύνης στις διαδικασίες ΕΕΔ, να 
διαθέτουν τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για τη διαδικασία εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών την αναγκαία 
εμπειρογνωμοσύνη. Ως εκ τούτου, θα 
πρέπει να παρασχεθούν ειδικά 
προγράμματα κατάρτισης σε συνεργασία 
με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 170
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Για να εξασφαλιστεί η διαφάνεια των 
φορέων ΕΕΔ και των διαδικασιών ΕΕΔ, τα 
μέρη πρέπει να λαμβάνουν όλες τις 

(18) Με την επιφύλαξη τυχόν εθνικών 
κανόνων που καθιστούν υποχρεωτική τη 
συμμετοχή των εμπόρων σε μια 
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πληροφορίες που χρειάζονται προκειμένου 
να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση πριν 
συμμετάσχουν σε διαδικασία ΕΕΔ.

διαδικασία ΕΕΔ, για να εξασφαλιστεί η 
διαφάνεια των φορέων ΕΕΔ και των 
διαδικασιών ΕΕΔ, τα μέρη πρέπει να 
λαμβάνουν όλες τις πληροφορίες που 
χρειάζονται προκειμένου να λάβουν 
τεκμηριωμένη απόφαση πριν 
συμμετάσχουν σε διαδικασία ΕΕΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη υφίστανται υποχρεωτικά συστήματα ΕΕΔ τα οποία απαιτούν, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, από τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διαδικασίες ΕΕΔ.

Τροπολογία 171
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές. Θα πρέπει να 
προβλέπουν μια απλή και γρήγορη 
διαδικασία, η διάρκεια της οποίας να μην 
υπερβαίνει γενικά τις 90 ημέρες. Ο φορέας 
ΕΕΔ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα, όταν 
το απαιτεί η πολυπλοκότητα της επίμαχης 
διαφοράς.

(19) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές. Θα πρέπει να 
προβλέπουν μια απλή και γρήγορη 
διαδικασία, η διάρκεια της οποίας να μην 
υπερβαίνει γενικά τις 90 ημερολογιακές 
ημέρες από την ημερομηνία κατά την 
οποία ο φορέας ΕΕΔ έλαβε τον πλήρη 
φάκελο της καταγγελίας. Ο φορέας ΕΕΔ 
θα πρέπει να είναι σε θέση να παρατείνει 
αυτό το χρονικό διάστημα, όταν το απαιτεί 
η πολυπλοκότητα της επίμαχης διαφοράς.

Or. fr

Τροπολογία 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές. Θα πρέπει να 
προβλέπουν μια απλή και γρήγορη 
διαδικασία, η διάρκεια της οποίας να μην 
υπερβαίνει γενικά τις 90 ημέρες. Ο φορέας 
ΕΕΔ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα, 
όταν το απαιτεί η πολυπλοκότητα της 
επίμαχης διαφοράς.

(19) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές. Θα πρέπει να 
προβλέπουν μια απλή και γρήγορη 
διαδικασία, η διάρκεια της οποίας να μην 
υπερβαίνει γενικά τις 90 ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία κατά την 
οποία ο φορέας ΕΕΔ παρέλαβε την 
καταγγελία και έως την πρόταση μιας 
λύσης. Σε περίπτωση εξαιρετικά 
πολύπλοκων διαφορών, οι φορείς ΕΕΔ θα 
πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
παράτασης της προθεσμίας κατ’ 
εξαίρεση με σκοπό την αντικειμενική 
εξέταση συγκεκριμένων παραμέτρων της 
αντίστοιχης περίπτωσης.

Or. de

Τροπολογία 173
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές. Θα πρέπει να 
προβλέπουν μια απλή και γρήγορη 
διαδικασία, η διάρκεια της οποίας να μην 
υπερβαίνει γενικά τις 90 ημέρες. Ο φορέας 
ΕΕΔ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα, όταν 
το απαιτεί η πολυπλοκότητα της επίμαχης 
διαφοράς.

(19) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές. Θα πρέπει να 
προβλέπουν μια απλή και γρήγορη 
διαδικασία, η διάρκεια της οποίας να μην 
υπερβαίνει γενικά τις 90 ημέρες. Ο φορέας 
ΕΕΔ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα, όταν 
το απαιτεί η πολυπλοκότητα της επίμαχης 
διαφοράς ή για άλλους βάσιμους λόγους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράταση της εν λόγω προθεσμίας από τους φορείς ΕΕΔ, 
εφόσον συντρέχει λόγος, ώστε να διασφαλιστεί μια ποιοτική, και όχι απλώς γρήγορη έκβαση για 
τους καταναλωτές.



PE489.695v01-00 36/162 AM\903359EL.doc

EL

Τροπολογία 174
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Οι καταναλωτές δεν μπορούν 
πάντοτε να επωφεληθούν από τη φιλική 
διευθέτηση των διαφορών είτε επειδή δεν 
έχουν επίγνωση της ύπαρξης των φορέων 
ΕΕΔ είτε απλά επειδή δεν επιθυμούν να 
το πράξουν. Ταυτόχρονα, είναι πιθανό 
ορισμένες αθέμιτες ή παραπλανητικές 
εμπορικές πρακτικές να είναι 
λανθάνουσες και συστηματικές, και να 
μπορούν να επηρεάσουν μεγάλο αριθμό 
καταναλωτών με πολύ αρνητικό τρόπο, 
χωρίς όμως αυτές οι πρακτικές να 
καταγγέλλονται και να αντιμετωπίζονται. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας φορέας 
ΕΕΔ είναι επιθυμητό να έχει την 
δικαιοδοσία να αποφασίζει την έναρξη 
των διαδικασιών έρευνας με βάση την
εμπειρία του σχετικά με εμπορικές 
πρακτικές για τις οποίες δεν έχει 
προηγηθεί απαραίτητα υποβολή 
καταγγελιών από καταναλωτές, για τις 
οποίες πρακτικές υπάρχουν ωστόσο 
βάσιμες υποψίες ή αποδείξεις ότι 
συνιστούν σημαντική παραβίαση σε 
βάρος των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών και για αυτό το λόγο 
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Ο φορέας 
ΕΕΔ θα πρέπει επίσης να μπορεί να 
ενημερώνει το κοινό για τα 
συμπεράσματα των ερευνών αυτών και 
να απεθύνει δημόσιες συστάσεις σε 
εμπόρους για τη διόρθωση της 
παραβατικής συμπεριφοράς τους.

Or. el
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Justification

Χωρίς απαραίτητα υποβολή καταγγελίας, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους φορείς ΕΕΔ 
να αποφασίζουν την έναρξη διαδικασίας έρευνας σε εμπορικές πρακτικές που υπάρχουν 
αποδείξεις ότι είναι αθέμιτες και παραπλανητικές και αποτελούν σημαντική παραβίαση σε 
βάρος των δικαιωμάτων μεγάλου αριθμού καταναλωτών. Οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να 
ενημερώνουν το κοινό για τα συμπεράσματα των ερευνών αυτών, απευθύνοντας δημόσιες 
συστάσεις σε εμπόρους με σκοπό τη διόρθωση της προβατικής συμπεριφοράς τους.

Τροπολογία 175
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να 
προσφέρονται δωρεάν ή σε χαμηλό 
κόστος για τους καταναλωτές, έτσι ώστε η 
χρήση τους να εξακολουθήσει να είναι 
οικονομικά λογική για τους καταναλωτές.

(20) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να 
προσφέρονται δωρεάν για τους 
καταναλωτές.

Or. fr

Τροπολογία 176
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να 
προσφέρονται δωρεάν ή σε χαμηλό κόστος 
για τους καταναλωτές, έτσι ώστε η χρήση 
τους να εξακολουθήσει να είναι 
οικονομικά λογική για τους καταναλωτές.

(20) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να 
προσφέρονται δωρεάν ή σε χαμηλό κόστος 
για τους καταναλωτές, έτσι ώστε η χρήση 
τους να εξακολουθήσει να είναι 
οικονομικά λογική για τα μέρη της 
διαφοράς. Το νικήσαν μέρος θα πρέπει 
στο τέλος της διαδικασίας ΕΕΔ να 
αποζημιωθεί από το ηττηθέν μέρος για το 
κόστος κίνησης της διαδικασίας.

Or. de
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Τροπολογία 177
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να 
προσφέρονται δωρεάν ή σε χαμηλό 
κόστος για τους καταναλωτές, έτσι ώστε η 
χρήση τους να εξακολουθήσει να είναι 
οικονομικά λογική για τους καταναλωτές.

(20) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να 
προσφέρονται δωρεάν για τους 
καταναλωτές, έτσι ώστε η χρήση τους να 
εξακολουθήσει να είναι οικονομικά λογική 
για τους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν την κατάλληλη μορφή 
κλαδικής χρηματοδότησης για τις 
διαδικασίες ΕΕΔ εντός της δικαιοδοσίας 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα αποθαρρυνθούν από τη χρήση ΕΕΔ, εάν υπάρχει κόστος για τη διαδικασία. 
Οι διαδικαστικοί κανόνες για ασήμαντες ή ενοχλητικές απαιτήσεις θα περιορίσουν τις 
απαιτήσεις στις απαραίτητες. Στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο 
φορολογούμενος δεν πρέπει να χρηματοδοτεί τις διαδικασίες ΕΕΔ αλλά η βιομηχανία.

Τροπολογία 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να 
προσφέρονται δωρεάν ή σε χαμηλό κόστος 
για τους καταναλωτές, έτσι ώστε η χρήση 
τους να εξακολουθήσει να είναι 
οικονομικά λογική για τους καταναλωτές.

(20) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να 
προσφέρονται δωρεάν ή σε χαμηλό κόστος 
και, συνεπώς, να μπορούν να εκτιμηθούν 
εύκολα από ποσοτικής άποψης από τους 
καταναλωτές ή τους επαγγελματίες, έτσι 
ώστε η χρήση τους να εξακολουθήσει να 
είναι οικονομικά λογική για τους 
καταναλωτές.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση μεγαλύτερης προσβασιμότητας και διαφάνειας, τα έξοδα που αφορούν τη 
συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να είναι δυνατό να εκτιμηθούν ποσοτικά εύκολα και με 
σαφήνεια από τον καταναλωτή ή τον επαγγελματία πριν από την καταβολή τους.

Τροπολογία 179
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να 
προσφέρονται δωρεάν ή σε χαμηλό 
κόστος για τους καταναλωτές, έτσι ώστε 
η χρήση τους να εξακολουθήσει να είναι 
οικονομικά λογική για τους καταναλωτές.

(20) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να 
προσφέρονται δωρεάν για τον 
καταναλωτή. Εάν, ενδεχομένως, 
επιβληθεί κάποιο κόστος, αυτό θα πρέπει 
να είναι λογικό, αναλογικό και χαμηλό,
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία 
ΕΕΔ είναι προσιτή, ελκυστική και 
ολιγοδάπανη.

Or. en

Τροπολογία 180
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να 
προσφέρονται δωρεάν ή σε χαμηλό κόστος 
για τους καταναλωτές, έτσι ώστε η χρήση 
τους να εξακολουθήσει να είναι 
οικονομικά λογική για τους καταναλωτές.

(20) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να 
προσφέρονται δωρεάν ή σε χαμηλό κόστος 
για τους καταναλωτές, έτσι ώστε η χρήση 
τους να εξακολουθήσει να είναι 
οικονομικά λογική για τους καταναλωτές.
Εάν, ενδεχομένως, επιβληθεί κάποιο
κόστος, αυτό θα πρέπει να είναι λογικό, 
αναλογικό και χαμηλό, ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η διαδικασία ΕΕΔ είναι 
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προσιτή, ελκυστική και ολιγοδάπανη για 
τους καταναλωτές.
Αυτό δεν θα πρέπει να περιορίζει τη 
δυνατότητα των φορέων επίλυσης 
διαφορών που δραστηριοποιούνται ήδη 
να χρεώνουν τις επιχειρήσεις για τις 
υπηρεσίες τους κατά περίπτωση ή βάσει 
κλαδικού τέλους.

Or. en

Τροπολογία 181
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να είναι 
δίκαιες, έτσι ώστε τα μέρη της διαφοράς να 
είναι πλήρως ενημερωμένα για τα 
δικαιώματά τους και τις συνέπειες των 
επιλογών που κάνουν στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας ΕΕΔ.

(21) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να είναι 
δίκαιες, έτσι ώστε τα μέρη της διαφοράς να 
είναι πλήρως ενημερωμένα για τα 
δικαιώματά τους και τις συνέπειες των 
επιλογών που κάνουν στο πλαίσιο μιας 
διαδικασίας ΕΕΔ. Οι φορείς ΕΕΔ θα 
πρέπει να ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για τα δικαιώματά τους 
δυνάμει των νομικών διατάξεων προτού 
συμφωνήσουν στην επιβαλλόμενη ή 
προτεινόμενη λύση ή την απορρίψουν. 
Αμφότερα τα μέρη πρέπει επίσης να 
μπορούν να υποβάλλουν τα 
πληροφοριακά και αποδεικτικά στοιχεία 
τους χωρίς να είναι παρόντα 
αυτοπροσώπως.

Or. en

Τροπολογία 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η συμφωνία μεταξύ καταναλωτή 
και εμπόρου για την υποβολή 
καταγγελιών σε φορέα ΕΕΔ δεν πρέπει να
στερεί από τον καταναλωτή ή τον έμπορο 
τα δικαιώματά του να προσφύγει ενώπιον 
των δικαστηρίων. Στην περίπτωση των 
φορέων ΕΕΔ που επιβάλλουν λύσεις, οι 
λύσεις πρέπει να είναι δεσμευτικές για τα 
εμπλεκόμενα μέρη μόνο αν είχαν 
ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη 
δεσμευτικότητά τους και την είχαν 
αποδεχτεί ρητά.

Or. en

Τροπολογία 183
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η συμφωνία μεταξύ καταναλωτή 
και εμπόρου για την υποβολή 
καταγγελιών σε φορέα ΕΕΔ δεν πρέπει να 
είναι δεσμευτική για τον καταναλωτή, αν 
η συμφωνία έγινε πριν προκύψει η 
διαφορά και αν στερεί από τον 
καταναλωτή το δικαίωμά του να 
προσφύγει στα δικαστήρια για την 
επίλυση της διαφοράς. Στην περίπτωση 
των φορέων ΕΕΔ που επιβάλλουν λύσεις, 
οι λύσεις πρέπει να είναι δεσμευτικές για 
τα εμπλεκόμενα μέρη μόνο αν είχαν 
ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη 
δεσμευτικότητά τους και την είχαν 
αποδεχτεί ρητά, εκτός εάν οι εθνικοί 
κανόνες ορίζουν ότι οι λύσεις είναι 
δεσμευτικές μόνο για τους εμπόρους.

Or. en
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Τροπολογία 184
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση 
με την αναγνωρισμένη αρχή της 
ελευθερίας, η έκβαση των διαδικασιών 
ΕΕΔ δεν πρέπει να είναι δεσμευτική για 
τα εμπλεκόμενα μέρη εκτός εάν τα μέρη 
είχαν ενημερωθεί πριν από την έναρξη 
της διαδικασίας για τη δεσμευτικότητά 
τους και την είχαν αποδεχτεί ρητά, με την 
επιφύλαξη τυχόν εθνικής νομοθεσίας που 
προβλέπει ότι οι λύσεις των διαδικασιών 
ΕΕΔ είναι δεσμευτικές για τον έμπορο.

Or. en

Τροπολογία 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
αναπτύξει ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Καταναλωτών το οποίο θα έχει 
νομική αρμοδιότητα στον τομέα της ΕΕΔ 
και ιδίως στις διασυνοριακές διαφορές.

Or. en

Τροπολογία 186
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει, 
εφόσον κρίνεται απαραίτητο, να 
συγκεντρώνει επαρκείς πόρους στο 
πρόγραμμα «Καταναλωτές» 2014-2020 
για τη χρηματοδότηση της συγκρότησης 
νέων φορέων και της διάθεσης πόρων για 
την κατάρτιση των διαμεσολαβητών ή 
του λοιπού υποστηρικτικού προσωπικού 
και κυρίως την παροχή πληροφοριών και 
συνδρομής στους καταναλωτές. Πρέπει 
να οργανωθούν αποτελεσματικότερα οι 
πόροι και τα υφιστάμενα σημεία επαφής 
για την πληροφόρηση των πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 187
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21α) Καθώς αποκτά όλο και 
περισσότερη σημασία η έννοια της 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, του 
κοινωνικού αντικτύπου και της 
αξιοπιστίας της εταιρείας, η δημοσίευση 
αθέμιτων ή παραπλανητικών εμπορικών 
πρακτικών μπορεί να προκαλέσει 
μεγαλύτερη ζημιά σε σχέση με τις 
οικονομικές κυρώσεις. Επομένως, η 
προοπτική δημοσίευσης των 
προτεινόμενων λύσεων από ένα φορέα 
ΕΕΔ, βάσει των οποίων οι διαφορές 
επιλύονται πιο αποτελεσματικά, μπορούν 
να αποτελέσουν για τους εμπόρους, που 
αρνούνται συστηματικά να τις 
εφαρμόσουν, πολύτιμο μέσο αφενός για 
την παρακίνηση των εμπόρων να 
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επιδιώξουν σθεναρά συναινετική επίλυση 
των διαφορών και αφετέρου για την 
αποτροπή παρόμοιων συμπεριφορών στο 
μέλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα τα 
συμφέροντα των καταναλωτών.

Or. el

Justification

Δεδομένου ότι στις μέρες μας η εταιρική κοινωνική ευθύνη, καθώς και αξιοπιστία της εταιρείας 
αποκτούν όλο και περισσότερη σημασία έχοντας παράλληλα σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά, η 
προοπτική δημοσίευσης των προτεινόμενων λύσεων από τους φορείς ΕΕΔ, μπορούν να 
αποτελέσουν για τους εμπόρους που τις απορρίπτουν και αρνούνται να τις εφαρμόσουν σημείο 
πίεσης τόσο για την επίλυση των διαφορών όσο και για την αποτροπή παρόμοιων 
συμπεριφορών στο μέλλον.

Τροπολογία 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Στην περίπτωση των διαδικασιών 
ΕΕΔ που επιβάλλουν δεσμευτικές λύσεις, 
οι καταναλωτές πρέπει να διαθέτουν 
τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας 
με το προβλεπόμενο από τις 
αναγκαστικές διατάξεις που είναι 
εφαρμοστέες βάσει της νομοθεσίας του 
κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου 
είναι εγκατεστημένος ο φορέας ΕΕΔ, 
καθώς και την προστασία που του 
παρέχουν οι αναγκαστικές διατάξεις που 
είναι εφαρμοστέες βάσει της νομοθεσίας 
του κράτους μέλους στο οποίο ο 
καταναλωτής έχει τη συνήθη κατοικία 
του.

Or. en
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Τροπολογία 189
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Στην περίπτωση των διαδικασιών 
ΕΕΔ που επιβάλλουν δεσμευτικές λύσεις, 
οι καταναλωτές πρέπει να διαθέτουν 
τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας 
με το προβλεπόμενο από τις 
αναγκαστικές διατάξεις που είναι 
εφαρμοστέες βάσει της νομοθεσίας του 
κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου 
είναι εγκατεστημένος ο φορέας ΕΕΔ. Σε 
περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, η 
λύση που επιβάλλει ο φορέας ΕΕΔ δεν 
πρέπει να έχει ως συνέπεια να στερείται ο 
καταναλωτής την προστασία που του 
παρέχουν οι αναγκαστικές διατάξεις που 
είναι εφαρμοστέες βάσει της νομοθεσίας 
του κράτους μέλους στο οποίο ο 
καταναλωτής έχει τη συνήθη κατοικία 
του.

Or. en

Τροπολογία 190
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Η εμπιστευτικότητα έχει μεγάλη 
σημασία στις διαδικασίες ΕΕΔ και η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει συνεπώς να 
απαιτεί έναν ελάχιστο βαθμό 
συμβατότητας των κανόνων πολιτικής 
δικονομίας όσον αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο προστατεύεται ο εμπιστευτικός 
χαρακτήρας των διαδικασιών ΕΕΔ σε 
κάθε μεταγενέστερη αστική και εμπορική 
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δίκη ή διαιτησία.

Or. en

Τροπολογία 191
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Προκειμένου από τη μια να 
συμβιβαστεί η ανάγκη πρόσβασης των 
καταναλωτών σε διαδικασίες ΕΕΔ και 
από την άλλη η ανάγκη προστασίας των 
εμπόρων από αθέμιτες ή αβάσιμες 
καταγγελίες, είναι απαραίτητο τέτοιες 
καταγγελίες να υποβάλλονται σε ένα 
φορέα ΕΕΔ με καλή πίστη, δηλαδή: (α) 
από διαδικαστικής άποψης, ο 
καταναλωτής να συνοδεύει την 
καταγγελία του με επαρκή αποδεικτικά 
στοιχεία που αποτελούν τη βάση της 
επίδικης διαφοράς, (β) από ηθικής 
άποψης, ο έμπορος να είναι ενήμερος για 
τις καταγγελίες εις βάρος του και να έχει 
την ευκαιρία να εκφράσει την άποψή του, 
ενδεχομένως στο πλαίσιο μιας 
εσωτερικής διαδικασίας διεκπεραίωσης 
καταγγελιών, πριν η καταγγελία φτάσει 
στον φορέα ΕΕΔ, και (γ) από νομικής 
άποψης, μια διαφορά δεν θα πρέπει να 
μπορεί να παραπεμφθεί για διευθέτηση 
από φορέα ΕΕΔ αν δεν έχουν 
προηγουμένως εξαντληθεί ανεπιτυχώς 
όλα τα μέσα για τη φιλική διευθέτηση απ' 
ευθείας μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή.

Or. el

Τροπολογία 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21γ) Προκειμένου να είναι βιώσιμοι και 
να λειτουργούν αποτελεσματικά, οι φορείς 
ΕΕΔ πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη 
χρηματοδότηση για τις δραστηριότητές 
τους. Θα πρέπει κατά προτίμηση να 
λαμβάνουν ιδιωτική χρηματοδότηση.

Or. en

Τροπολογία 193
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21γ) Προκειμένου να ενθαρρύνουν τα 
εμπλεκόμενα μέρη να χρησιμοποιούν τις 
διαδικασίες ΕΕΔ, τα κράτη μέλη πρέπει 
να εξασφαλίζουν ότι οι κανόνες που 
εφαρμόζουν σχετικά με την αποσβεστική 
προθεσμία ή προθεσμία παραγραφής δεν 
εμποδίζουν τα μέρη να προσφύγουν στα 
δικαστήρια εάν αποβεί άκαρπη η 
προσπάθειά τους να βρουν λύση μέσω 
μιας διαδικασίας ΕΕΔ. Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να διασφαλίζουν την επίτευξη 
αυτού του αποτελέσματος ακόμη και αν η 
παρούσα οδηγία δεν εναρμονίζει τους 
εθνικούς κανόνες περί αποσβεστικής 
προθεσμίας και προθεσμίας παραγραφής. 
Οι διατάξεις περί αποσβεστικής 
προθεσμίας και προθεσμίας παραγραφής 
που προβλέπονται στις διεθνείς 
συμφωνίες που εφαρμόζουν τα κράτη 
μέλη, παραδείγματος χάρη στον τομέα 
του δικαίου μεταφορών, δεν θα πρέπει να 
επηρεάζονται από την παρούσα οδηγία.

Or. en
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Τροπολογία 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Όταν αναφύεται διαφορά, οι 
καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να 
εντοπίζουν γρήγορα τους φορείς ΕΕΔ που 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση της 
διαφοράς τους και να γνωρίζουν αν ο 
έμπορος θα συμμετάσχει ή όχι στις 
διαδικασίες ενώπιον του φορέα ΕΕΔ. 
Συνεπώς, οι έμποροι θα πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες αυτού του είδους 
στα βασικά εμπορικά τους έγγραφα και, 
αν έχουν ιστότοπο, στον ιστότοπο αυτόν.
Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί 
με την επιφύλαξη του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο τ), του άρθρου 7 
παράγραφος 1 και του άρθρου 8 της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών. Το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο τ) της οδηγίας 
2011/83/ΕΕ ορίζει, για τις καταναλωτικές 
συμβάσεις που συνάπτονται εξ 
αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος, ότι ο έμπορος υποχρεούται 
να ενημερώσει τον καταναλωτή ότι 
δικαιούται να προσφύγει σε εξωδικαστικό 
μηχανισμό υποβολής καταγγελίας και 
έννομης προστασίας στον οποίο υπόκειται 
ο έμπορος και να του προσδιορίσει τους
μεθόδους της εν λόγω προσφυγής, προτού 
δεσμευθεί ο καταναλωτής από τη 
σύμβαση. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ ορίζει ότι, στην 
περίπτωση των συμβάσεων που 
συνάπτονται εκτός εμπορικού 
καταστήματος, αυτές οι πληροφορίες 
πρέπει να παρασχεθούν εγγράφως ή, αν ο 
καταναλωτής συμφωνεί, σε άλλο σταθερό 

(22) Όταν αναφύεται διαφορά, οι 
καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να 
εντοπίζουν γρήγορα τους φορείς ΕΕΔ που 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση της 
διαφοράς τους. Συνεπώς, οι έμποροι που 
δεσμεύονται να κάνουν χρήση των 
φορέων ΕΕΔ θα πρέπει να ενημερώνουν 
τους καταναλωτές για τη διεύθυνση ή τον 
ιστότοπο του φορέα ΕΕΔ στον οποίο 
υπάγονται. Οι εν λόγω πληροφορίες θα 
πρέπει να δημοσιεύονται κατά τρόπο 
σαφή, ευνόητο και με εύκολα, άμεσα και 
μόνιμα προσβάσιμο τρόπο στον ιστότοπό 
τους, αν υπάρχει, στους γενικούς όρους 
των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών μεταξύ του εμπόρου 
και του καταναλωτή, καθώς και κάθε 
φορά που κάποιος έμπορος απορρίπτει 
μια καταγγελία που του υποβάλλει άμεσα 
κάποιος καταναλωτής. Αυτή η 
υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί με την 
επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 
στοιχείο ια), του άρθρου 7 παράγραφος 1 
και του άρθρου 8 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ια) της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ ορίζει, για τις 
καταναλωτικές συμβάσεις που 
συνάπτονται εξ αποστάσεως ή εκτός 
εμπορικού καταστήματος, ότι ο έμπορος 
υποχρεούται να ενημερώσει τον 
καταναλωτή ότι δικαιούται να προσφύγει 
σε εξωδικαστικό μηχανισμό υποβολής 
καταγγελίας και έννομης προστασίας στον 
οποίο υπόκειται ο έμπορος και να του 
προσδιορίσει τις μεθόδους της εν λόγω 
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μέσο. προσφυγής, προτού δεσμευθεί ο 
καταναλωτής από τη σύμβαση. Το άρθρο 7 
παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ 
ορίζει ότι, στην περίπτωση των συμβάσεων 
που συνάπτονται εκτός εμπορικού 
καταστήματος, αυτές οι πληροφορίες 
πρέπει να παρασχεθούν εγγράφως ή, αν ο 
καταναλωτής συμφωνεί, σε άλλο σταθερό 
μέσο.

Or. fr

Τροπολογία 195
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Όταν αναφύεται διαφορά, οι 
καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να 
εντοπίζουν γρήγορα τους φορείς ΕΕΔ που 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση της 
διαφοράς τους και να γνωρίζουν αν ο 
έμπορος θα συμμετάσχει ή όχι στις 
διαδικασίες ενώπιον του φορέα ΕΕΔ.
Συνεπώς, οι έμποροι θα πρέπει να 
παρέχουν πληροφορίες αυτού του είδους 
στα βασικά εμπορικά τους έγγραφα και, αν 
έχουν ιστότοπο, στον ιστότοπο αυτόν.
Αυτή η υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί 
με την επιφύλαξη του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο τ), του άρθρου 7 
παράγραφος 1 και του άρθρου 8 της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών. Το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο τ) της οδηγίας 
2011/83/ΕΕ ορίζει, για τις καταναλωτικές 
συμβάσεις που συνάπτονται εξ 
αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος, ότι ο έμπορος υποχρεούται 
να ενημερώσει τον καταναλωτή ότι 
δικαιούται να προσφύγει σε εξωδικαστικό 

(22) Όταν αναφύεται διαφορά, οι 
καταναλωτές πρέπει να είναι σε θέση να 
εντοπίζουν γρήγορα τους φορείς ΕΕΔ που 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση της 
διαφοράς τους και να λαμβάνουν 
επιβεβαίωση ότι ο έμπορος θα 
συμμετάσχει στις διαδικασίες ενώπιον του 
φορέα ΕΕΔ. Συνεπώς, οι έμποροι θα 
πρέπει να παρέχουν πληροφορίες αυτού 
του είδους στα βασικά εμπορικά τους 
έγγραφα και, αν έχουν ιστότοπο, στον 
ιστότοπο αυτόν. Αυτή η υποχρέωση θα 
πρέπει να θεσπιστεί με την επιφύλαξη του 
άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο τ), του 
άρθρου 7 παράγραφος 1 και του άρθρου 8 
της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών. Το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο τ) της οδηγίας 
2011/83/ΕΕ ορίζει, για τις καταναλωτικές 
συμβάσεις που συνάπτονται εξ 
αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος, ότι ο έμπορος υποχρεούται 
να ενημερώσει τον καταναλωτή ότι 
δικαιούται να προσφύγει σε εξωδικαστικό 
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μηχανισμό υποβολής καταγγελίας και 
έννομης προστασίας στον οποίο υπόκειται 
ο έμπορος και να του προσδιορίσει τους 
μεθόδους της εν λόγω προσφυγής, προτού 
δεσμευθεί ο καταναλωτής από τη 
σύμβαση. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ ορίζει ότι, στην 
περίπτωση των συμβάσεων που 
συνάπτονται εκτός εμπορικού 
καταστήματος, αυτές οι πληροφορίες 
πρέπει να παρασχεθούν εγγράφως ή, αν ο 
καταναλωτής συμφωνεί, σε άλλο σταθερό 
μέσο.

μηχανισμό υποβολής καταγγελίας και 
έννομης προστασίας στον οποίο υπόκειται 
ο έμπορος και να του προσδιορίσει τους 
μεθόδους της εν λόγω προσφυγής, προτού 
δεσμευθεί ο καταναλωτής από τη 
σύμβαση. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ ορίζει ότι, στην 
περίπτωση των συμβάσεων που 
συνάπτονται εκτός εμπορικού 
καταστήματος, αυτές οι πληροφορίες 
πρέπει να παρασχεθούν εγγράφως ή, αν ο 
καταναλωτής συμφωνεί, σε άλλο σταθερό 
μέσο.

Or. da

Τροπολογία 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22 a) Η υποχρέωση πληροφόρησης δεν 
θα πρέπει να θίγει το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο κ 2011/83/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με τα δικαιώματα των 
καταναλωτών, το άρθρο 183 παράγραφος 
1εδάφιο 2 και το άρθρο 185 παράγραφος 
1 και παράγραφος 3 στοιχείο ιβ της 
οδηγίας 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) 1 καθώς 
και το άρθρο 3 παράγραφος 4 στοιχείο α 
και το άρθρο 5 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Σεπτεμβρίου 2002 για την εξ 
αποστάσεως εμπορία καταναλωτικών 
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χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών2.
____________________

1 ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ.  1.
2 ΕΕ L 271 της 9.10.2002, σ. 16.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αναφερόμενες στην αιτιολογική σκέψη 22 υποχρεώσεις πληροφόρησης των επιχειρήσεων 
προς τους καταναλωτές δεν ρυθμίζονται αποκλειστικά από την οδηγία για τα δικαιώματα των 
καταναλωτών. Ειδικές ανά τομέα οδηγίες περιλαμβάνουν επίσης διατάξεις σχετικά με την 
υποχρεωτική παροχή πληροφοριών στον καταναλωτή σχετικά με εξωδικαστικές διαδικασίες 
υποβολής ενστάσεων και προσφυγών, όπως η οδηγία πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ και η οδηγία για 
την εξ αποστάσεως πώληση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Τροπολογία 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η παρούσα οδηγία δεν ορίζει ότι η 
συμμετοχή των εμπόρων στις διαδικασίες 
ΕΕΔ είναι υποχρεωτική ή ότι το 
αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών είναι 
δεσμευτικό για τους εμπόρους, όταν ένας 
καταναλωτής υποβάλει καταγγελία 
εναντίον τους. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία 
δεν θίγει τους τυχόν εθνικούς κανόνες που 
καθιστούν υποχρεωτική τη συμμετοχή των 
εμπόρων σε τέτοιες διαδικασίες ή 
δεσμευτικό το αποτέλεσμά τους για τους 
εμπόρους, υπό τον όρο ότι η εν λόγω 
νομοθεσία δεν εμποδίζει τα μέρη να 
ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης στο 
δικαστικό σύστημα που κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 47 του Χάρτη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(23) Η παρούσα οδηγία δεν ορίζει ότι η 
συμμετοχή των εμπόρων στις διαδικασίες 
ΕΕΔ είναι υποχρεωτική ή ότι το 
αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών είναι 
δεσμευτικό για τους εμπόρους, όταν ένας 
καταναλωτής υποβάλει καταγγελία 
εναντίον τους. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία 
δεν θίγει τους τυχόν εθνικούς κανόνες που 
καθιστούν υποχρεωτική τη συμμετοχή των 
εμπόρων σε τέτοιες διαδικασίες ή 
δεσμευτικό το αποτέλεσμά τους για τους 
εμπόρους, υπό τον όρο ότι η εν λόγω 
νομοθεσία δεν εμποδίζει τα μέρη να 
ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης στο 
δικαστικό σύστημα που κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 47 του Χάρτη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εάν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας 
ΕΕΔ είναι δεσμευτικό για μια επιχείρηση 
σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, θα 
πρέπει να εξασφαλίζεται δικαίωμα 
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δικαστικού ελέγχου.

Or. de

Τροπολογία 198
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η παρούσα οδηγία δεν ορίζει ότι η 
συμμετοχή των εμπόρων στις διαδικασίες 
ΕΕΔ είναι υποχρεωτική ή ότι το 
αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών 
είναι δεσμευτικό για τους εμπόρους, όταν 
ένας καταναλωτής υποβάλει καταγγελία 
εναντίον τους. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία 
δεν θίγει τους τυχόν εθνικούς κανόνες που 
καθιστούν υποχρεωτική τη συμμετοχή των 
εμπόρων σε τέτοιες διαδικασίες ή 
δεσμευτικό το αποτέλεσμά τους για τους 
εμπόρους, υπό τον όρο ότι η εν λόγω 
νομοθεσία δεν εμποδίζει τα μέρη να 
ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης στο 
δικαστικό σύστημα που κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 47 του Χάρτη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(23) Η παρούσα οδηγία δεν ορίζει ότι η 
συμμετοχή των εμπόρων στις διαδικασίες 
ΕΕΔ είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, η 
παρούσα οδηγία δεν θίγει τους τυχόν 
εθνικούς κανόνες που καθιστούν 
υποχρεωτική τη συμμετοχή των εμπόρων 
σε τέτοιες διαδικασίες ή δεσμευτικό το 
αποτέλεσμά τους για τους εμπόρους, υπό 
τον όρο ότι η εν λόγω νομοθεσία δεν 
εμποδίζει τα μέρη να ασκήσουν το 
δικαίωμα πρόσβασης στο δικαστικό 
σύστημα που κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 
του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. da

Τροπολογία 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διευκολύνουν τη συμμετοχή εκπροσώπων 
των οργανώσεων καταναλωτών και 
επιχειρηματιών στην κατάρτιση του 
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συστήματος ΕΕΔ και στη διακυβέρνησή 
του, ιδίως σε σχέση με τις αρχές της 
αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας.

Or. en

Τροπολογία 200
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Προκειμένου να μειωθεί ο περιττός 
φόρτος στα συστήματα ΕΕΔ, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους 
καταναλωτές στην προσπάθεια φιλικής 
επίλυσης των διαφορών με τους εμπόρους 
πριν υποβάλουν τις καταγγελίες τους σε 
φορέα ΕΕΔ ή ενώπιον δικαστηρίου. Σε
περίπτωση όπου απαιτείται από τους 
καταναλωτές να έρθουν πρώτα σε επαφή 
με τον έμπορο προτού υποβάλουν τις 
καταγγελίες τους σε έναν φορέα ΕΕΔ, τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μετά την 
επικοινωνία του καταναλωτή με τον 
έμπορο, ο τελευταίος καλείται να 
παράσχει την απάντησή του εντός είκοσι 
εργάσιμων ημερών το μέγιστο και, 
ελλείψει απάντησης ή εάν τα μέρη δεν
κατορθώσουν να καταλήξουν σε 
συμβιβαστική λύση, ο καταναλωτής έχει 
τη δυνατότητα να προωθήσει την 
καταγγελία σε έναν φορέα ΕΕΔ. Τα 
εσωτερικά συστήματα καταγγελιών των 
επιμέρους επιχειρήσεων μπορούν να 
αποβούν αποτελεσματικά στον χειρισμό 
καταγγελιών και στην αποφυγή μιας 
κλιμάκωσης των διαφορών σε 
μεταγενέστερο στάδιο. Τα κράτη μέλη 
πρέπει να μπορούν να διατηρούν σε ισχύ 
ή να θεσπίζουν εθνικές διατάξεις σχετικά 
με εσωτερικές διαδικασίες καταγγελιών.

Or. en
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Τροπολογία 201
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εμπλέκουν τους εκπροσώπους των 
επαγγελματικών οργανώσεων, τους 
νομικούς και τους οργανισμούς 
προστασίας των καταναλωτών στην 
εκπόνηση του συστήματος ΕΕΔ και στο 
σύστημα διακυβέρνησης, κυρίως όσον 
αφορά τις αρχές της αμεροληψίας και της 
ανεξαρτησίας.

Or. fr

Τροπολογία 202
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Τα κράτη μέλη πρέπει να είναι 
ελεύθερα να διατηρούν ή να θεσπίζουν 
ελάχιστα όρια για την αξία μιας 
αποδεκτής αξίωσης ΕΕΔ, χωρίς να 
καθορίζουν ελάχιστο όριο που απαγορεύει 
την πρόσβαση των καταναλωτών στις 
διαδικασίες ΕΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι φορείς ΕΕΔ 
συνεργάζονται για την επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών.

(24) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι οι φορείς ΕΕΔ 
συνεργάζονται για την επίλυση
διασυνοριακών διαφορών και ότι 
προβαίνουν σε τακτικές ανταλλαγές 
ορθών πρακτικών, όσον αφορά την 
επίλυση τόσο διασυνοριακών όσο και 
εγχώριων διαφορών.

Or. fr

Τροπολογία 204
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Τα δίκτυα φορέων ΕΕΔ που 
διευκολύνουν την επίλυση διασυνοριακών 
διαφορών, όπως το FIN-NET στον τομέα 
των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, θα 
πρέπει να ενισχυθούν εντός της Ένωσης.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν 
τους φορείς ΕΕΔ να γίνουν μέλη αυτών 
των δικτύων.

(25) Τα δίκτυα φορέων ΕΕΔ, όπως το FIN-
NET στον τομέα των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών, θα πρέπει να ενισχυθούν εντός 
της Ένωσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους φορείς ΕΕΔ να γίνουν 
μέλη αυτών των δικτύων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το FIN-NET αποτελεί δίκτυο μέσω του οποίου καθίσταται δυνατή η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και γνώσεων, το οποίο όμως δεν συμμετέχει στην επίλυση συγκεκριμένων 
διαφορών.

Τροπολογία 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Προκειμένου να καταστούν 
καλύτερα γνωστά στους καταναλωτές και 
τους εμπόρους τα ήδη υφιστάμενα 
νομοθετικά μέσα, όπως ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ.  861/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας 
μικροδιαφορών1, η οδηγία 2008/52/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για 
ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις2 καθώς 
και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 805/2004 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για 
τη θέσπιση ευρωπαϊκού εκτελεστού 
τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις3, 
η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει 
χωρίς καθυστέρηση, ώστε οι εθνικές 
αρχές, τα δικαστήρια, οι δικηγορικοί 
σύλλογοι και τα εμπορικά επιμελητήρια, 
κεντρικά γραφεία καταναλωτών, 
ασφαλιστές νομικής προστασίας και 
περαιτέρω αρμόδιοι οργανισμοί να 
συνεργαστούν στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης ενημερωτικής 
εκστρατείας. Για τον σκοπό αυτό, η 
Επιτροπή θα πρέπει να παράσχει πλήρη 
χρηματοδοτική υποστήριξη για 
αντίστοιχες εκστρατείες σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει παράλληλα 
με την έναρξη ισχύος της διαδικασίας 
ΕΕΔ να διεξαγάγει μια παρόμοια 
εκστρατεία υποστήριξης και εφαρμογής 
και για τη διαδικασία ΕΕΔ.
____________________

1 ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 1.
2 ΕΕ L 136 της 24.5.2008, σ. 3.
3 ΕΕ L 143 της 30.4.2004, σ. 15.

Or. de
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Τροπολογία 206
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η στενή συνεργασία μεταξύ των 
φορέων ΕΕΔ και των εθνικών αρχών που 
είναι επιφορτισμένες με την επιβολή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί προστασίας 
των καταναλωτών αναμένεται να ενισχύσει 
την αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω 
νομοθεσίας.

(26) Η στενή συνεργασία μεταξύ των 
φορέων ΕΕΔ και των εθνικών αρχών που 
είναι επιφορτισμένες με την επιβολή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί προστασίας 
των καταναλωτών αναμένεται να ενισχύσει 
την αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω 
νομοθεσίας, αλλά δεν πρέπει να ασκείται 
κατά τρόπο που να συνιστά απειλή για 
την ανεξαρτησία των φορέων ΕΕΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των φορέων ΕΕΔ από τις ρυθμιστικές 
αρχές/αρχές επιβολής της νομοθεσίας, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, το καθεστώς τους 
ενδέχεται να είναι αποτρεπτικό για τη χρήση της ΕΕΔ από τους εμπόρους.

Τροπολογία 207
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η στενή συνεργασία μεταξύ των 
φορέων ΕΕΔ και των εθνικών αρχών που 
είναι επιφορτισμένες με την επιβολή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί προστασίας 
των καταναλωτών αναμένεται να ενισχύσει 
την αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω 
νομοθεσίας.

(26) Η στενή συνεργασία μεταξύ των 
φορέων ΕΕΔ και των εθνικών αρχών που 
είναι επιφορτισμένες με την επιβολή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί προστασίας 
των καταναλωτών αναμένεται να ενισχύσει 
την αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω 
νομοθεσίας. Στο ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή 
θα πρέπει να υποστηρίζει και να 
διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών 
μεταξύ των φορέων ΕΕΔ σε ευρωπαϊκό 
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επίπεδο για την προώθηση των βέλτιστων 
πρακτικών και της ανταλλαγής 
εμπειριών.

Or. fr

Τροπολογία 208
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Η στενή συνεργασία μεταξύ των 
φορέων ΕΕΔ και των εθνικών αρχών που 
είναι επιφορτισμένες με την επιβολή της 
νομοθεσίας της Ένωσης περί προστασίας 
των καταναλωτών αναμένεται να ενισχύσει 
την αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω 
νομοθεσίας.

(26) Η στενή συνεργασία μεταξύ της 
Επιτροπής, των φορέων ΕΕΔ και των 
εθνικών αρχών που είναι επιφορτισμένες 
με την επιβολή της νομοθεσίας της 
Ένωσης περί προστασίας των 
καταναλωτών αναμένεται να ενισχύσει την 
αποτελεσματική εφαρμογή της εν λόγω
νομοθεσίας.

Η Επιτροπή θα πρέπει να διευκολύνει τη 
διοικητική συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών, των φορέων ΕΕΔ και των 
νομικών, διοργανώνοντας τακτικές 
συναντήσεις με τα διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη για την ανταλλαγή 
ορθών πρακτικών και τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης μεταξύ των φορέων 
ΕΕΔ, καθώς και για τη συζήτηση τυχόν 
προβλημάτων που σχετίζονται με τη 
λειτουργία των συστημάτων ΕΕΔ.

Or. fr

Τροπολογία 209
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26α) Προκειμένου να βελτιωθεί η 
κάλυψη της ΕΕΔ και η πρόσβαση των 
καταναλωτών σε αυτήν σε ολόκληρη την 
ΕΕ, είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η 
ανάπτυξη περιφερειακών και 
πανευρωπαϊκών φορέων ΕΕΔ. Για τους 
σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ένας 
φορέας ΕΕΔ πρέπει να θεωρείται 
πανευρωπαϊκός εφόσον είναι κοινός για 
το ένα τρίτο τουλάχιστον των κρατών 
μελών ή εάν έχει συσταθεί από 
ευρωπαϊκή κεντρική ένωση φορέων. Η 
σύσταση των εν λόγω φορέων είναι 
εφικτή δυνάμει του ευρωπαϊκού δικαίου, 
για παράδειγμα, υπό μορφή ευρωπαϊκών 
ομίλων οικονομικού σκοπού.

Or. en

Τροπολογία 210
Cornelis de Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ΕΕΔ λειτουργούν σωστά και 
αποτελεσματικά, πρέπει να 
παρακολουθούνται προσεκτικά. Η 
Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να δημοσιεύουν και να επικαιροποιούν 
κατάλογο των φορέων ΕΕΔ που 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία.
Τον κατάλογο αυτόν πρέπει επίσης να τον 
δημοσιεύουν και άλλοι φορείς, όπως οι 
φορείς ΕΕΔ, οι ενώσεις καταναλωτών, οι 
ενώσεις επιχειρήσεων και το δίκτυο των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών.
Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
δημοσιεύουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με 

(27) Για να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ΕΕΔ λειτουργούν σωστά και 
αποτελεσματικά, τα κράτη μέλη θα πρέπει
να ορίσουν μια αρμόδια αρχή ή αρμόδιες 
αρχές οι οποίες θα παρακολουθούν
προσεκτικά και θα εποπτεύουν τους εν 
λόγω φορείς. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες 
αρχές στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας 
θα πρέπει να δημοσιεύουν και να 
επικαιροποιούν κατάλογο των φορέων 
ΕΕΔ που συμμορφώνονται με την παρούσα 
οδηγία. Τον κατάλογο αυτόν πρέπει επίσης 
να τον δημοσιεύουν και άλλοι φορείς, 
όπως οι φορείς ΕΕΔ, οι ενώσεις 
καταναλωτών, οι ενώσεις επιχειρήσεων και 
το δίκτυο των Ευρωπαϊκών Κέντρων 
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την ανάπτυξη και τη λειτουργία των 
φορέων ΕΕΔ. Οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να 
διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία στα 
οποία πρέπει να βασίζονται αυτές οι 
εκθέσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους φορείς ΕΕΔ να 
παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες 
σύμφωνα με τη σύσταση 2010/304/ΕΕ της 
Επιτροπής σχετικά με τη χρήση 
εναρμονισμένης μεθοδολογίας για την 
ταξινόμηση και την κοινοποίηση των 
καταναλωτικών καταγγελιών και των 
σχετικών ερευνών.

Καταναλωτών. Επιπλέον, οι αρμόδιες 
αρχές θα πρέπει να δημοσιεύουν τακτικές 
εκθέσεις σχετικά με την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία των φορέων ΕΕΔ στα οικεία 
κράτη μέλη. Οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να 
διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία στα 
οποία πρέπει να βασίζονται αυτές οι 
εκθέσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους φορείς ΕΕΔ να 
παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες 
σύμφωνα με τη σύσταση 2010/304/ΕΕ της
Επιτροπής σχετικά με τη χρήση 
εναρμονισμένης μεθοδολογίας για την 
ταξινόμηση και την κοινοποίηση των 
καταναλωτικών καταγγελιών και των 
σχετικών ερευνών.

Or. en

Τροπολογία 211
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ΕΕΔ λειτουργούν σωστά και 
αποτελεσματικά, πρέπει να 
παρακολουθούνται προσεκτικά. Η 
Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να δημοσιεύουν και να επικαιροποιούν 
κατάλογο των φορέων ΕΕΔ που 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία. 
Τον κατάλογο αυτόν πρέπει επίσης να τον 
δημοσιεύουν και άλλοι φορείς, όπως οι 
φορείς ΕΕΔ, οι ενώσεις καταναλωτών, οι 
ενώσεις επιχειρήσεων και το δίκτυο των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών. 
Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
δημοσιεύουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με 
την ανάπτυξη και τη λειτουργία των 
φορέων ΕΕΔ. Οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να 

(27) Για να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ΕΕΔ λειτουργούν σωστά και 
αποτελεσματικά, πρέπει να 
παρακολουθούνται προσεκτικά. Προς τον 
σκοπό αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ορίσουν μια αρμόδια αρχή. Η παρούσα 
οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
ορίσουν περισσότερες από μία αρμόδια 
αρχή εάν υπάρχουν τομεακοί φορείς ΕΕΔ. 
Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να προσδιορίσουν επίσης την 
αρμόδια αρχή που θα αποτελεί το ενιαίο 
σημείο επαφής για την Επιτροπή. Η 
Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να δημοσιεύουν και να επικαιροποιούν 
κατάλογο των φορέων ΕΕΔ που 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία. 
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διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία στα 
οποία πρέπει να βασίζονται αυτές οι 
εκθέσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους φορείς ΕΕΔ να 
παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες 
σύμφωνα με τη σύσταση 2010/304/ΕΕ της 
Επιτροπής σχετικά με τη χρήση 
εναρμονισμένης μεθοδολογίας για την 
ταξινόμηση και την κοινοποίηση των 
καταναλωτικών καταγγελιών και των 
σχετικών ερευνών26.

Οι αρμόδιες αρχές δεν μπορούν να 
απορρίψουν την κοινοποίηση φορέων 
ΕΕΔ που συμμορφώνονται με την 
παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων 
περιφερειακών και πανευρωπαϊκών 
φορέων ΕΕΔ, ανεξαρτήτως του νομικού 
καθεστώτος τους. Τον κατάλογο αυτόν 
πρέπει επίσης να τον δημοσιεύουν και 
άλλοι φορείς, όπως οι φορείς ΕΕΔ, οι 
ενώσεις καταναλωτών, οι ενώσεις 
επιχειρήσεων και το δίκτυο των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών. 
Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
δημοσιεύουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με 
την ανάπτυξη και τη λειτουργία των 
φορέων ΕΕΔ. Οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να 
διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία στα 
οποία πρέπει να βασίζονται αυτές οι 
εκθέσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους φορείς ΕΕΔ να 
παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες 
σύμφωνα με τη σύσταση 2010/304/ΕΕ της 
Επιτροπής σχετικά με τη χρήση 
εναρμονισμένης μεθοδολογίας για την 
ταξινόμηση και την κοινοποίηση των 
καταναλωτικών καταγγελιών και των 
σχετικών ερευνών26.

Or. en

Τροπολογία 212
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Η παροχή ευρωπαϊκού σήματος 
ποιότητας στους φορείς ΕΕΔ αναμένεται 
να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των 
ευρωπαίων πολιτών στην ποιότητα του 
συστήματος ΕΕΔ στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών συναλλαγών. Τα κράτη 
μέλη θα μεριμνούν ώστε το εν λόγω σήμα 
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να χορηγείται μόνο σε συστήματα ΕΕΔ τα 
οποία πληρούν όλες τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 213
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Η παροχή ευρωπαϊκού σήματος 
ποιότητας στους φορείς ΕΕΔ αναμένεται 
να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των 
ευρωπαίων πολιτών στην ποιότητα του 
συστήματος ΕΕΔ, ιδίως στο πλαίσιο των 
διασυνοριακών αγορών. Ένα ευχερώς 
αναγνωρίσιμο ευρωπαϊκό σήμα 
ποιότητας, υπό την τακτική 
παρακολούθηση και εποπτεία των 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, θα πρέπει να εγγυάται στους 
καταναλωτές ότι ο σχετικός φορέας ΕΕΔ 
συμμορφώνεται προς τα κριτήρια 
ποιότητας που καθορίζονται στην 
παρούσα οδηγία.

Or. en

Τροπολογία 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη είναι αναγκαίο να 
θεσπίσουν κυρώσεις για παραβάσεις των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας που 
αφορούν την ενημέρωση των 

(28) Τα κράτη μέλη είναι αναγκαίο να 
θεσπίσουν κυρώσεις για παραβάσεις των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας που 
αφορούν την ενημέρωση των 
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καταναλωτών από τους εμπόρους και τις 
πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται 
στις αρμόδιες αρχές από τους φορείς ΕΕΔ 
και πρέπει να εξασφαλίζουν την επιβολή 
τους. Οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

καταναλωτών από τους εμπόρους και τις 
πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται 
στις αρμόδιες αρχές από τους φορείς ΕΕΔ 
και πρέπει να εξασφαλίζουν την επιβολή 
τους. Οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές. Οι κυρώσεις θα πρέπει να 
επιβάλλονται μόνον κατόπιν ανεπιτυχούς 
οχλήσεως. 

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή εξυπηρετεί την αποφυγή υπερβολικής γραφειοκρατίας και αναμένεται να 
συμβάλει στην επίλυση απλών διαφωνιών.

Τροπολογία 215
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Τα κράτη μέλη είναι αναγκαίο να 
θεσπίσουν κυρώσεις για παραβάσεις των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας που 
αφορούν την ενημέρωση των 
καταναλωτών από τους εμπόρους και τις 
πληροφορίες που πρέπει να διαβιβάζονται 
στις αρμόδιες αρχές από τους φορείς 
ΕΕΔ και πρέπει να εξασφαλίζουν την 
επιβολή τους. Οι κυρώσεις θα πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

(28) Τα κράτη μέλη είναι αναγκαίο να 
θεσπίσουν κυρώσεις για παραβάσεις των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας που 
αφορούν την ενημέρωση των 
καταναλωτών από τους εμπόρους και 
πρέπει να εξασφαλίζουν την επιβολή τους. 
Οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία επί του άρθρου 17 παράγραφος 2 προβλέπει ότι οι πάροχοι 
υπηρεσιών ΕΕΔ που δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις της οδηγίας πρέπει να διαγράφονται από 
τον κατάλογο των φορέων ΕΕΔ. Κατά συνέπεια, η επιβολή πρόσθετων κυρώσεων σε φορείς 
ΕΕΔ είναι περιττή και ενδέχεται να είναι αποτρεπτική για την εγγραφή των φορέων στον 
κατάλογο δυνάμει της οδηγίας.
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Τροπολογία 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Επειδή ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, που είναι να συμβάλει στην 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, να 
επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που θεσπίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα όρια που είναι αναγκαία για 
την επίτευξη του στόχου αυτού.

(31) Επειδή ο στόχος της παρούσας 
οδηγίας, που είναι να συμβάλει στην 
ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
με την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας του καταναλωτή, δεν μπορεί 
να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
και μπορεί, συνεπώς, να επιτευχθεί 
καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας, που θεσπίζεται στο 
άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν 
υπερβαίνει τα όρια που είναι αναγκαία για 
την επίτευξη του στόχου αυτού.

Or. fr

Τροπολογία 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών
εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα υποβολής 
των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων σε φορείς που παρέχουν 
αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς, επιτυγχάνοντας 
υψηλό επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή, εξασφαλίζοντας ότι σε 
περίπτωση υποβολής διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες 
προκύπτουν από την πώληση αγαθών ή 
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και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

την παροχή υπηρεσιών, οι καταναλωτές 
έχουν τη δυνατότητα υποβολής 
καταγγελίας σε φορείς που παρέχουν 
αμερόληπτες και ανεξάρτητες, διαφανείς, 
αποτελεσματικές και δίκαιες διαδικασίες 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Or. fr

Τροπολογία 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα υποβολής 
των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων σε φορείς που παρέχουν 
αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές 
και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα 
οικειοθελούς προσφυγής των 
καταναλωτών και των εμπόρων σε 
περίπτωση διαφορών σε φορείς που 
παρέχουν αμερόληπτες, ανεξάρτητες, 
διαφανείς, γρήγορες, αποτελεσματικές και 
δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών.

Or. de

Τροπολογία 219
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 

1. Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών στο πλαίσιο 
των διασυνοριακών συναλλαγών και να 
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εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα υποβολής
των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και
εμπόρων σε φορείς που παρέχουν 
αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές 
και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

συντείνει, συνεπώς, στην εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
προωθώντας, σε περίπτωση διαφορών 
στο πλαίσιο διασυνοριακών συναλλαγών,
τη δυνατότητα των καταναλωτών να 
υποβάλλουν προαιρετικά τις εν λόγω 
διαφορές κατά εμπόρων σε αμερόληπτους 
και διαφανείς φορείς ΕΕΔ που παρέχουν 
ταχείες, αποτελεσματικές και δίκαιες 
διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών.
2. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ή να 
διατηρήσουν κανόνες που υπερβαίνουν τα 
όρια των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα υποβολής 
των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων σε φορείς που παρέχουν 
αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές 
και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
εξασφαλίζοντας την υποβολή των 
διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων σε φορείς που παρέχουν 
αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές 
και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών, πριν από την 
προσφυγή τους στη δικαιοσύνη.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη θετική εμπειρία ορισμένων κρατών μελών, ένα αποτελεσματικό σύστημα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα πρέπει να βασίζεται στην υποχρεωτική προσπάθεια 
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συμβιβασμού πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία 221
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα υποβολής 
των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων σε φορείς που παρέχουν 
αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές 
και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα υποβολής 
των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων σε φορείς που παρέχουν 
αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές 
και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών, έχοντας πλήρη 
συνείδηση του γεγονότος ότι η ΕΕΔ 
παραμένει προαιρετική και ότι η επιτυχής 
προσφυγή σε αυτήν εξαρτάται σε κάθε 
περίπτωση από την προθυμία των μερών 
να συμφωνήσουν επί της συμμετοχής 
τους στην ΕΕΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This Τροπολογία lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Τροπολογία 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
συμβατικών διαφορών που ανακύπτουν 
από την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών από έμπορο εγκατεστημένο 
στην Ένωση σε καταναλωτή που κατοικεί 
στην Ένωση μέσω της παρέμβασης φορέα 
επίλυσης διαφορών ο οποίος προτείνει ή 
επιβάλλει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή 
με σκοπό τη διευκόλυνση της εξεύρεσης 
φιλικής λύσης (στο εξής: «διαδικασίες 
ΕΕΔ»).

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
συμβατικών διαφορών, εγχώριων ή 
διασυνοριακών, που ανακύπτουν από την 
πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
από έμπορο εγκατεστημένο στην Ένωση 
σε καταναλωτή που κατοικεί στην Ένωση 
μέσω της παρέμβασης φορέα επίλυσης 
διαφορών ο οποίος προτείνει ή επιβάλλει 
λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή με σκοπό 
τη διευκόλυνση της εξεύρεσης φιλικής 
λύσης (στο εξής: «διαδικασίες ΕΕΔ»), 
όταν δεν έχει καταστεί προηγουμένως 
δυνατή η ικανοποίηση του καταναλωτή 
από τον έμπορο.

Or. fr

Τροπολογία 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
συμβατικών διαφορών που ανακύπτουν 
από την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών από έμπορο εγκατεστημένο 
στην Ένωση σε καταναλωτή που κατοικεί 
στην Ένωση μέσω της παρέμβασης φορέα 
επίλυσης διαφορών ο οποίος προτείνει ή 
επιβάλλει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή 
με σκοπό τη διευκόλυνση της εξεύρεσης 
φιλικής λύσης (στο εξής: «διαδικασίες 
ΕΕΔ»).

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
συμβατικών διαφορών που ανακύπτουν 
από την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών από έμπορο εγκατεστημένο 
στην Ένωση σε καταναλωτή που κατοικεί 
στην Ένωση μέσω της παρέμβασης φορέα 
επίλυσης διαφορών ο οποίος προτείνει 
λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή με σκοπό 
τη διευκόλυνση της εξεύρεσης φιλικής 
λύσης (στο εξής: «διαδικασίες ΕΕΔ»).

Or. de
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Τροπολογία 224
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
συμβατικών διαφορών που ανακύπτουν 
από την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών από έμπορο εγκατεστημένο 
στην Ένωση σε καταναλωτή που κατοικεί 
στην Ένωση μέσω της παρέμβασης φορέα 
επίλυσης διαφορών ο οποίος προτείνει ή 
επιβάλλει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή 
με σκοπό τη διευκόλυνση της εξεύρεσης 
φιλικής λύσης (στο εξής: «διαδικασίες 
ΕΕΔ»).

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
συμβατικών διαφορών που ανακύπτουν 
από την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών από έμπορο εγκατεστημένο 
στην Ένωση σε καταναλωτή που κατοικεί 
στην Ένωση μέσω της παρέμβασης φορέα 
επίλυσης διαφορών ο οποίος προτείνει ή 
επιβάλλει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή 
με σκοπό τη διευκόλυνση της εξεύρεσης 
φιλικής λύσης (στο εξής: «διαδικασίες 
ΕΕΔ»). Τα κράτη μέλη δύνανται να 
αποφασίσουν ότι οι αποφάσεις των 
εθνικών φορέων τους ΕΕΔ είναι 
δεσμευτικές για τον έμπορο, εκτός εάν 
κάποιο από τα μέρη θέλει να υπάρξει 
δικαστική επίλυση της διαφοράς.

Or. da

Τροπολογία 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
συμβατικών διαφορών που ανακύπτουν 
από την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών από έμπορο εγκατεστημένο 
στην Ένωση σε καταναλωτή που κατοικεί 
στην Ένωση μέσω της παρέμβασης φορέα 
επίλυσης διαφορών ο οποίος προτείνει ή 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
διασυνοριακών συμβατικών διαφορών που 
ανακύπτουν από την πώληση αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών από έμπορο 
εγκατεστημένο στην Ένωση σε 
καταναλωτή που κατοικεί στην Ένωση 
μέσω της παρέμβασης φορέα επίλυσης 
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επιβάλλει λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή 
με σκοπό τη διευκόλυνση της εξεύρεσης 
φιλικής λύσης (στο εξής: «διαδικασίες 
ΕΕΔ»).

διαφορών ο οποίος προτείνει ή επιβάλλει 
λύση ή φέρνει τα μέρη σε επαφή με σκοπό 
τη διευκόλυνση της εξεύρεσης φιλικής 
λύσης.

Or. en

Τροπολογία 226
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η συμφωνία μεταξύ καταναλωτή και 
εμπόρου για την υποβολή καταγγελιών σε 
φορέα ΕΕΔ δεν πρέπει να είναι 
δεσμευτική για τον καταναλωτή αν η 
συμφωνία έγινε πριν προκύψει η διαφορά 
και αν στερεί από τον καταναλωτή το 
δικαίωμά του να προσφύγει στα 
δικαστήρια για την επίλυση της 
διαφοράς. Στην περίπτωση των φορέων 
ΕΕΔ που επιβάλλουν λύσεις, οι λύσεις 
πρέπει να είναι δεσμευτικές για τα 
εμπλεκόμενα μέρη μόνο αν είχαν 
ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη 
δεσμευτικότητά τους και την είχαν 
αποδεχτεί ρητά. Η παρούσα διάταξη δεν 
εφαρμόζεται σε περίπτωση που οι εθνικοί 
κανόνες προβλέπουν ότι οι λύσεις είναι 
δεσμευτικές για τον έμπορο.

Or. en

Τροπολογία 227
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)



AM\903359EL.doc 71/162 PE489.695v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης στους φορείς ΕΕΔ που 
συγκροτούνται από εθνικές ενώσεις ή 
ομίλους εταιρειών και συνιστούν 
διαφορετική νομική οντότητα από εκείνη 
του μεμονωμένου επιχειρηματία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έλλειψη διευκρινίσεων επί του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε 
αποκλίσεις κατά τη μεταφορά και την εφαρμογή της και θα ήταν αντιπαραγωγική για όλα τα 
μέρη.

Τροπολογία 228
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε διαδικασίες ενώπιον φορέων 
επίλυσης διαφορών στους οποίους τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ποιότητας που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, δεν 
συντρέχει κανένας λόγος για την εξαίρεση των εσωτερικών συστημάτων ΕΕΔ, τα οποία 
υποβαθμίζονται κατά τον τρόπο αυτόν σε συστήματα ΕΕΔ δεύτερης κατηγορίας και είναι, 
συνεπώς, καταδικασμένα να εξαφανιστούν, με αρνητικές επιπτώσεις στην κάλυψη της ΕΕΔ.

Τροπολογία 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε διαδικασίες ενώπιον φορέων 
επίλυσης διαφορών στους οποίους τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου·

α) σε διαδικασίες ενώπιον φορέων 
επίλυσης διαφορών στους οποίους τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι ενός εκ 
των μερών και δεν πληρούν τα κριτήρια 
του κεφαλαίου ΙΙ της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 230
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε διαδικασίες ενώπιον φορέων 
επίλυσης διαφορών στους οποίους τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου·

α) σε διαδικασίες ενώπιον φορέων 
επίλυσης διαφορών στους οποίους τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου ή επαγγελματικής ένωσης ή 
αμείβονται από τον έμπορο ή την 
επαγγελματική ένωση, εκτός εάν, πέραν 
του ότι η λειτουργία των εν λόγω φορέων 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που 
θεσπίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ της 
παρούσας οδηγίας, τα εν λόγω φυσικά 
πρόσωπα πληρούν τις ειδικές 
προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχείο α) της 
παρούσας οδηγίας·

Or. fr

Τροπολογία 231
Philippe Juvin
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε διαδικασίες ενώπιον φορέων 
επίλυσης διαφορών στους οποίους τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου·

α) σε διαδικασίες ενώπιον φορέων 
επίλυσης διαφορών στους οποίους τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου, εκτός εάν οι εν λόγω φορείς 
συμμορφώνονται με τις γενικές 
απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ κατά το 
άρθρο 17, και εφόσον πληρούνται οι 
ακόλουθες πρόσθετες προϋποθέσεις:
– τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την επίλυση των διαφορών είναι 
ιεραρχικά ανεξάρτητα από τον έμπορο 
και δεν δέχονται οδηγίες που δίνονται 
από τον έμπορο·
– η αμοιβή των φυσικών προσώπων που 
είναι αρμόδια για την επίλυση των 
διαφορών δεν είναι υποκείμενη στο 
αποτέλεσμα της διαδικασίας επίλυσης 
των διαφορών·
– τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την επίλυση των διαφορών δεν πρέπει 
να έχουν εργαστεί για τον εμπλεκόμενο 
έμπορο κατά τη διάρκεια των τριών ετών 
πριν από την ανάληψη των καθηκόντων 
τους·
– ο φορέας επίλυσης των διαφορών 
υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση που 
διενεργείται από την αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένο σχετικά με τη 
συμμόρφωσή του προς τις αρχές που 
θεσπίζονται στην παρούσα οδηγία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να αποκλείεται η διαμεσολάβηση που παρέχεται από τους εμπόρους ή η
«εσωτερική» διαμεσολάβηση, διότι αποτελούν σημαντικό μέρος των μηχανισμών εναλλακτικής 
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επίλυσης διαφορών. Η σύσταση 98/257/ΕΚ δεν απέκλειε αυτήν τη μορφή διαμεσολάβησης 
εφόσον πληρούνταν ορισμένες προϋποθέσεις. Η «εσωτερική» διαμεσολάβηση μπορεί να 
προσδώσει πραγματική προστιθέμενη αξία στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, διότι 
διασφαλίζει τεχνικές/«επιτόπιες» γνώσεις και παρέχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί η 
διαμεσολάβηση της εγγύτητας, η οποία είναι εξαιρετικά επωφελής για τα μέρη.

Τροπολογία 232
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) σε διαδικασίες ενώπιον φορέων 
επίλυσης διαφορών στους οποίους τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου·

α) σε διαδικασίες ενώπιον φορέων 
επίλυσης διαφορών στους οποίους τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου, εκτός εάν διασφαλίζεται πλήρης 
συμμόρφωση με τις ειδικές απαιτήσεις 
περί ανεξαρτησίας και αμεροληψίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι υπάρχουν σε ολόκληρη την ΕΕ λειτουργικά και αποτελεσματικά συστήματα ΕΕΔ 
στα οποία τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του εμπόρου, επιπλέον του σαφούς στόχου της οδηγίας για 
την αξιοποίηση των υφιστάμενων φορέων ΕΕΔ, ενδείκνυται και η επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής στα εν λόγω συστήματα ΕΕΔ, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια 
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας που πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά στην οδηγία.

Τροπολογία 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) για την πώληση αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται 
ως υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
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ενδιαφέροντος (κοινής ωφελείας).

Or. de

Τροπολογία 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) στις διαφορές μεταξύ εμπόρων·

Or. fr

Τροπολογία 235
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) σε καταγγελίες που υποβάλλονται 
από τον έμπορο κατά καταναλωτή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι έχει δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός παρόχων υπηρεσιών ΕΕΔ για την 
αντιμετώπιση της ανισορροπίας δυνάμεων μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων, θα ήταν 
ανάρμοστο να απαιτείται από τους εν λόγω φορείς να κάνουν αποδεκτές διαφορές που 
υποβάλλουν επιχειρήσεις κατά καταναλωτών.

Τροπολογία 236
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)



PE489.695v01-00 76/162 AM\903359EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) σε καταγγελίες στις οποίες ο 
καταναλωτής δεν έχει επιδιώξει ακόμη τη 
φιλική διευθέτηση της διαφοράς με τον 
έμπορο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πριν από την προσφυγή στην ΕΕΔ, ο καταναλωτής θα πρέπει πάντα να επιχειρεί τη φιλική 
επίλυση της διαφοράς του με τον έμπορο, διότι με τον τρόπο αυτόν μειώνεται το κόστος για τους 
φορείς ΕΕΔ και επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα.

Τροπολογία 237
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) σε καταγγελίες που ανακύπτουν από 
την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών η οποία πραγματοποιήθηκε το 
αργότερο 24 μήνες μετά την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να περιοριστεί η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε διαφορές που 
ανακύπτουν μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας.

Τροπολογία 238
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ δ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ δ) σε υπηρεσίες υγείας που παρέχονται 
σε ασθενείς από επαγγελματίες της υγείας 
προκειμένου να εκτιμηθεί, να διατηρηθεί 
ή να αποκατασταθεί η κατάσταση της 
υγείας τους, συμπεριλαμβανομένης της 
συνταγογράφησης, της χορήγησης και 
της προμήθειας φαρμάκων και 
ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι θα πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή της οδηγίας, διότι δεν 
αρμόζει εν προκειμένω να εκλαμβάνονται κατά τον ίδιο τρόπο με τις αγορές εμπορικών 
προϊόντων («shopping»).

Τροπολογία 239
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ε) σε παρόχους υπηρεσιών 
επιμόρφωσης ή τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που είναι επιλέξιμοι για 
κρατική χρηματοδότηση ή των οποίων τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν 
επιλεγεί για τη χορήγηση κρατικής 
χρηματοδότησης σπουδών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συγκεκριμένοι κλάδοι θα πρέπει να εξαιρούνται από την εφαρμογή της οδηγίας, διότι δεν
αρμόζει εν προκειμένω να εκλαμβάνονται κατά τον ίδιο τρόπο με τις αγορές εμπορικών 
προϊόντων («shopping»).
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Τροπολογία 240
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα 
κράτη μέλη να θεσπίσουν ή να 
διατηρήσουν κανόνες που υπερβαίνουν τα 
όρια των διατάξεων της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 241
Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι η 
απόφαση που θα υιοθετηθεί από τον 
φορέα ΕΕΔ θα είναι δεσμευτική για τα 
μέρη, με τη διαφορά ότι πλέον ο 
δεσμευτικός χαρακτήρας της θα είναι 
γνωστός και ρητά αποδεκτός. Τα κράτη 
μέλη εγγυώνται ότι οι συμφωνίες μεταξύ 
ενός καταναλωτή και ενός επαγγελματία 
σχετικά με την παρουσίαση ενστάσεων σε 
έναν φορέα ΕΕΔ δεν πρέπει να στερούν 
από τον καταναλωτή το δικαίωμα 
προσφυγής στο δικαστήριο για την 
επίλυση της διαφοράς. Η παρούσα οδηγία 
καταρτίζει ένα εναρμονισμένο ελάχιστο 
πρότυπο όσον αφορά τη διαδικασία 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, 
εξασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές θα 
έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε διαφανείς, 
αποτελεσματικές και ποιοτικές 
διαδικασίες διακανονισμού σε κάθε 
οικονομικό και εμπορικό τομέα, για κάθε 
αγαθό και υπηρεσία της εσωτερικής 
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αγοράς, ανεξάρτητα από τον τόπο 
κατοικίας του καταναλωτή και του 
εμπόρου, στο έδαφος της ΕΕ. Τα κράτη 
μέλη θα μπορούν να θεσπίζουν ή να 
διατηρούν εν ισχύ αυστηρότερες 
διατάξεις, σύμφωνες προς τη ΣΛΕΕ, 
προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα 
υψηλότερο επίπεδο προστασίας του 
καταναλωτή.

Or. it

Τροπολογία 242
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το άρθρο 5 παράγραφος 1 της 
παρούσας οδηγίας υπερισχύει των 
διατάξεων που αναφέρονται στο 
παράρτημα.

2. Εάν οιαδήποτε διάταξη της παρούσας 
οδηγίας έρχεται σε σύγκρουση με διάταξη 
άλλης πράξης της Ένωσης που διέπει 
συγκεκριμένους τομείς, υπερισχύει η 
διάταξη της άλλης πράξης της Ένωσης 
και εφαρμόζεται στους εν λόγω 
συγκεκριμένους τομείς. Εντούτοις, εάν η 
διάταξη στοχεύει στην ενθάρρυνση της 
ίδρυσης φορέων ΕΕΔ σε συγκεκριμένο 
τομέα, υπερισχύουν και εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν δύσκολο να τεθεί σε εφαρμογή απαίτηση σχετικά με τη σύγκριση του επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών που διασφαλίζεται από τις διάφορες νομοθεσίες της Ένωσης. 
Επιπλέον, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να υπερισχύει έναντι συγκεκριμένων διατάξεων άλλης 
νομοθετικής πράξης της Ένωσης, και όχι της εν λόγω νομοθετικής πράξης συνολικά.

Τροπολογία 243
Ashley Fox
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η παρούσα οδηγία υπερισχύει των 
δεσμευτικών διατάξεων που περιέχονται 
σε ειδική ενωσιακή νομοθεσία κάποιου 
τομέα η οποία αφορά την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών μόνο στον βαθμό που 
οι εν λόγω διατάξεις δεν εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 244
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «καταναλωτής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που 
δεν εμπίπτουν στην εμπορική, 
επιχειρηματική, βιοτεχνική ή 
επαγγελματική του δραστηριότητα·

α) «καταναλωτής» είναι κάθε φυσικό 
πρόσωπο το οποίο ενεργεί για σκοπούς που 
δεν εμπίπτουν στην εμπορική, 
επιχειρηματική, βιοτεχνική ή 
επαγγελματική του δραστηριότητα, καθώς 
και κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει 
σύμβαση για σκοπούς οι οποίοι εν μέρει 
εμπίπτουν και εν μέρει δεν εμπίπτουν 
στην εμπορική του δραστηριότητα 
(συμβάσεις διπλού σκοπού), και ο 
εμπορικός σκοπός είναι τόσο 
περιορισμένος ώστε να μην είναι 
κυρίαρχος στο γενικό πλαίσιο της 
συναλλαγής·

Or. da

Τροπολογία 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) «συμβατική διαφορά» είναι μια 
διαφορά, η οποία προκύπτει από την 
πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
και η επίλυση της οποίας δεν έχει 
καταστεί δυνατή διμερώς μεταξύ του 
πελάτη και του εμπόρου ή/και του 
παρόχου υπηρεσιών.

Or. de

Τροπολογία 246
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) «διαδικασία ΕΕΔ» είναι η 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2
και η οποία συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και 
διεξάγεται από φορέα ΕΕΔ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται μόνο σε διαδικασίες 
ΕΕΔ που διεξάγονται από παρόχους υπηρεσιών ΕΕΔ οι οποίοι επιλέγουν να υπαχθούν στο 
καθεστώς των φορέων ΕΕΔ δυνάμει της οδηγίας.

Τροπολογία 247
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) «συμβατική διαφορά» σημαίνει ότι ο 
πελάτης και ο έμπορος δεν μπορούν να 
συμφωνήσουν διμερώς. Υπό αυτήν την 
έννοια, η συμβατική διαφορά δεν 
εκδηλώνεται έως ότου δοθεί στον έμπορο 
η ευκαιρία να προβεί σε δίκαιο και ταχύ 
χειρισμό της καταγγελίας·

Or. en

Τροπολογία 248
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «φορέας ΕΕΔ» είναι κάθε φορέας, όπως 
και αν ονομάζεται ή αναφέρεται, ο οποίος 
ιδρύεται σε μόνιμη βάση και προσφέρει 
υπηρεσίες επίλυσης διαφορών μέσω 
διαδικασίας ΕΕΔ·

ε) «φορέας ΕΕΔ» είναι κάθε φορέας, όπως 
και αν ονομάζεται ή αναφέρεται, ο οποίος 
ιδρύεται σε μόνιμη βάση και προσφέρει 
υπηρεσίες επίλυσης διαφορών μέσω 
διαδικασίας ΕΕΔ και ο οποίος είναι 
εγγεγραμμένος σε κατάλογο σύμφωνα με 
το άρθρο 17 παράγραφος 2·

Or. en

Τροπολογία 249
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «φορέας ΕΕΔ» είναι κάθε φορέας, όπως 
και αν ονομάζεται ή αναφέρεται, ο οποίος 
ιδρύεται σε μόνιμη βάση και προσφέρει 
υπηρεσίες επίλυσης διαφορών μέσω 
διαδικασίας ΕΕΔ·

ε) «φορέας ΕΕΔ» είναι κάθε φορέας, όπως 
και αν ονομάζεται ή αναφέρεται, ο οποίος 
ιδρύεται σε μόνιμη βάση, προσφέρει 
υπηρεσίες επίλυσης διαφορών μέσω 
διαδικασίας ΕΕΔ και έχει κοινοποιηθεί 
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στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 17 παράγραφος 2 της παρούσας 
οδηγίας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι φορείς ΕΕΔ που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα πρόταση 
οδηγίας πρέπει να κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την αρμόδια εθνική αρχή, 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 της πρότασης οδηγίας.

Τροπολογία 250
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαφορές που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία μπορούν να 
παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ ο οποίος 
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
πρόσβαση των καταναλωτών στις 
διαδικασίες ΕΕΔ και εξασφαλίζουν ότι οι 
διαφορές που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία μπορούν να 
παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ ο οποίος 
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας όταν δεν έχει καταστεί 
προηγουμένως δυνατή η ικανοποίηση του 
καταναλωτή από τον έμπορο.

Or. fr

Τροπολογία 251
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαφορές που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία μπορούν να 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαφορές που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία και αφορούν έμπορο 
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παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ ο οποίος 
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.

εγκατεστημένο στην επικράτειά τους
μπορούν να παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ 
ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς αποφυγή περιττών επικαλύψεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει απλώς να εξασφαλίζουν ότι 
διατίθεται ΕΕΔ για διαφορές που αφορούν εμπόρους εγκατεστημένους στην επικράτειά τους.

Τροπολογία 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαφορές που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία μπορούν να 
παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ ο οποίος 
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
πρόσβαση των καταναλωτών στις 
διαδικασίες ΕΕΔ και προωθούν τη 
δυνατότητα παραπομπής των διαφορών
που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
σε φορείς ΕΕΔ οι οποίοι πληρούν τα
κριτήρια ποιότητας της παρούσας 
οδηγίας, εφόσον τόσο ο έμπορος όσο και ο 
καταναλωτής έχουν συμφωνήσει 
επ’ αυτού.

Or. en

Τροπολογία 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαφορές που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία μπορούν να 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαφορές που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία θα παραπεμφθούν σε 
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παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ ο οποίος 
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.

φορέα ΕΕΔ ο οποίος πληροί τις απαιτήσεις 
της παρούσας οδηγίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη θετική εμπειρία ορισμένων κρατών μελών, ένα αποτελεσματικό σύστημα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα πρέπει να βασίζεται στην υποχρεωτική προσπάθεια 
συμβιβασμού πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη.

Τροπολογία 254
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαφορές που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία μπορούν να 
παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ ο οποίος 
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη διευκολύνουν την 
πρόσβαση των καταναλωτών στις 
διαδικασίες ΕΕΔ και εξασφαλίζουν ότι οι 
διαφορές που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία και αφορούν έμπορο 
εγκατεστημένο στην επικράτειά τους
μπορούν να παραπεμφθούν σε φορείς ΕΕΔ 
οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια ποιότητας
της παρούσας οδηγίας, εφόσον τόσο ο 
έμπορος όσο και ο καταναλωτής έχουν 
συμφωνήσει επ’ αυτού.

Or. en

Τροπολογία 255
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαφορές που καλύπτονται από την 

1. Τα κράτη μέλη προωθούν τη 
δυνατότητα παραπομπής των διαφορών
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παρούσα οδηγία μπορούν να 
παραπεμφθούν σε φορέα ΕΕΔ ο οποίος 
πληροί τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας.

που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία 
σε φορέα ΕΕΔ ο οποίος πληροί τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, έχοντας 
πλήρη συνείδηση του γεγονότος ότι η 
ΕΕΔ παραμένει προαιρετική και ότι η 
επιτυχής προσφυγή σε αυτήν εξαρτάται 
σε κάθε περίπτωση από την προθυμία 
των μερών να συμφωνήσουν επί της 
συμμετοχής τους στην ΕΕΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This Τροπολογία lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Τροπολογία 256
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ:

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν, σε σχέση 
με τις διαφορές που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία, ότι οι φορείς ΕΕΔ:

Or. en

Τροπολογία 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν ιστότοπο που επιτρέπει στα μέρη 
να υποβάλλουν καταγγελία ηλεκτρονικά·

α) έχουν ιστότοπο που επιτρέπει στα μέρη 
να υποβάλλουν αίτηση εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών ηλεκτρονικά·

Or. de

Τροπολογία 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) έχουν ιστότοπο που επιτρέπει στα μέρη 
να υποβάλλουν καταγγελία ηλεκτρονικά·

α) διαχειρίζονται και τηρούν 
ενημερωμένο ιστότοπο που επιτρέπει στα 
μέρη να προσπελαύνουν εύκολα 
πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες 
ΕΕΔ και που επιτρέπει στους 
καταναλωτές να υποβάλλουν καταγγελία 
ηλεκτρονικά ή που τους παρέχει μια 
ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία 
μπορούν να αποστείλουν την καταγγελία 
τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά·

Or. fr

Τροπολογία 259
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) ενημερώνουν τον καταναλωτή 
σχετικά με την ενδεχόμενη ανάγκη να 
έλθει πρώρα σε άμεση επαφή με τον 
έμπορο προτού κινήσει διαδικασίες 
ενώπιον φορέα ΕΕΔ, ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της 
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διαδικασίας και να αποφεύγεται ο 
υπερβολικός φόρτος των φορέων ΕΕΔ με 
αιτήσεις που θα μπορούσαν να 
διεκπεραιωθούν εντός ευλόγων χρονικών 
ορίων από την υπηρεσία εξυπηρέτησης 
πελατών του εμπόρου, εφόσον είναι 
διαθέσιμη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς ΕΕΔ δεν πρέπει να μετατραπούν σε υποκατάστατο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης 
πελατών του εμπόρου. Πριν κινήσουν διαδικασία ενώπιον φορέα ΕΕΔ, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να επικοινωνούν πρώτα με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του εμπόρου, εφόσον 
είναι διαθέσιμη, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο υπερβολικός φόρτος του φορέα ΕΕΔ και η 
μείωση της αποτελεσματικότητας και της ταχύτητας ολόκληρης της διαδικασίας.

Τροπολογία 260
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) διαθέτουν επαρκή μέσα (ανθρώπινο 
δυναμικό, υλικούς και οικονομικούς 
πόρους, κατάλληλα προσαρμοσμένους)·

Or. fr

Τροπολογία 261
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) επιτρέπουν στα μέρη να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες μαζί τους με ηλεκτρονικά 
μέσα·

β) επιτρέπουν στα μέρη να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες μαζί τους με ηλεκτρονικά 
μέσα ή ταχυδρομικά·
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Or. fr

Τροπολογία 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) δέχονται τόσο εγχώριες όσο και
διασυνοριακές διαφορές, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[να προστεθεί ο αριθμός αναφοράς από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [να 
προστεθεί η ημερομηνία έκδοσης από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων] για την ηλεκτρονική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών 
(κανονισμός ΗΕΚΔ)· και

γ) δέχονται διασυνοριακές διαφορές, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφορών που 
καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
[να προστεθεί ο αριθμός αναφοράς από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [να 
προστεθεί η ημερομηνία έκδοσης από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων] για την ηλεκτρονική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών 
(κανονισμός ΗΕΚΔ)· και

Or. en

Τροπολογία 263
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) όταν εξετάζουν διαφορές που 
καλύπτονται από την παρούσα οδηγία,
λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται 
με τους κανόνες προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων οι οποίοι 
καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία 
εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

δ) λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να 
εξασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται 
με τους κανόνες προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων οι οποίοι 
καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία 
εφαρμογής της οδηγίας 95/46/ΕΚ στο 
οικείο κράτος μέλος σύστασης του φορέα 
ΕΕΔ.

Or. en
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Τροπολογία 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Ένας φορέας ΕΕΔ δεν δύναται να 
απορρίψει την εξέταση διαφοράς χωρίς 
να αιτιολογήσει στα μέρη την εν λόγω 
απόρριψη δεόντως και εντός 14 
ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης 
εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς.

Or. de

Τροπολογία 265
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν 
χρονικό όριο εντός του οποίου ο 
καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να 
υποβάλει καταγγελία σε φορέα ΕΕΔ, ή 
στον έμπορο εάν αυτό συνιστά 
προϋπόθεση για τη διαδικασία ΕΕΔ, το 
οποίο δεν είναι μικρότερο από το χρονικό 
όριο, εφόσον υπάρχει, που προβλέπει η 
νομοθεσία του κράτους μέλους για να 
κινηθεί δικαστική διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 266
Κωνσταντίνος Πουπάκης



AM\903359EL.doc 91/162 PE489.695v01-00

EL

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη μπορούν να θέσουν 
προθεσμία εντός της οποίας ο 
καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να 
υποβάλει καταγγελία σε φορέα ΕΕΔ, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
την προθεσμία, εφόσον υπάρχει, που 
προβλέπει η νομοθεσία του κράτους 
μέλους για να κινηθεί δικαστική 
διαδικασία.
Σε καμία περίπτωση η προθεσμία εντός 
της οποίας ο καταναλωτής μπορεί να 
υποβάλει καταγγελία σε φορέα ΕΕΔ δεν 
μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους 
από την ημέρα κατά την οποία ο 
καταναλωτής υποβάλλει καταγγελία στον 
έμπορο.

Or. el

Justification

Τα κράτη μέλη μπορούν να θέτουν χρονικά περιθώρια για την υποβολή καταγγελιών σε 
διαδικασία ΕΕΔ, προκειμένου να μην στερείται ο καταναλωτής την άσκηση των νόμιμων 
δικαιωμάτων του. Ωστόσο θα πρέπει να προβλέπεται από την Οδηγία, σαν ασφαλιστική 
δικλείδα για τους καταναλωτές, μια ελάχιστη προθεσμία ενός έτους, δυνατότητας καταγγελίας 
σε φορέα ΕΕΔ από τη στιγμή που ο καταναλωτής υποβάλει καταγγελία στον έμπορο, σε 
περίπτωση που σε ορισμένα κράτη μέλη προβλέπεται στη νομοθεσία τους μικρότερη προθεσμία.

Τροπολογία 267
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εκπληρώσουν την υποχρέωση που υπέχουν 
βάσει της παραγράφου 1 με την 
εξασφάλιση της ύπαρξης ενός 
συμπληρωματικού φορέα ΕΕΔ που είναι 

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εκπληρώσουν την υποχρέωση που υπέχουν 
βάσει της παραγράφου 1 με τη σύσταση
ενός συμπληρωματικού φορέα ΕΕΔ που 
είναι αρμόδιος να εξετάζει τις διαφορές 
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αρμόδιος να εξετάζει τις διαφορές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για την 
επίλυση των οποίων δεν είναι αρμόδιος 
κανένας υφιστάμενος φορέας ΕΕΔ.

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για 
την επίλυση των οποίων δεν είναι αρμόδιος 
κανένας υφιστάμενος φορέας ΕΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εκπληρώσουν την υποχρέωση που υπέχουν 
βάσει της παραγράφου 1 με την 
εξασφάλιση της ύπαρξης ενός 
συμπληρωματικού φορέα ΕΕΔ που είναι
αρμόδιος να εξετάζει τις διαφορές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για την 
επίλυση των οποίων δεν είναι αρμόδιος 
κανένας υφιστάμενος φορέας ΕΕΔ.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εκπληρώσουν την υποχρέωση που υπέχουν 
βάσει της παραγράφου 1 με την 
εξασφάλιση της ύπαρξης ενός 
συμπληρωματικού φορέα ΕΕΔ που είναι 
αρμόδιος να εξετάζει τις διαφορές που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 για την 
επίλυση των οποίων δεν είναι αρμόδιος 
κανένας υφιστάμενος φορέας ΕΕΔ. Τα 
κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
εκπληρώσουν την ανωτέρω υποχρέωση 
με τη χρήση τομεακών φορέων ΕΕΔ που 
ιδρύονται σε άλλο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ορθή λειτουργία της εναλλακτικής και της ηλεκτρονικής επίλυσης των διαφορών, είναι 
απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί μέγιστη κάλυψη των φορέων ΕΕΔ σε όλους τους τομείς. 
Ωστόσο, ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υπάρχει κανένας 
λόγος να συγκροτηθούν τομεακοί φορείς ΕΕΔ από όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 269
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Οι καταναλωτές μπορούν να 
υποβάλουν καταγγελία σε φορέα ΕΕΔ 
μόνον εφόσον έχει προηγηθεί υποβολή 
της καταγγελίας στον έμπορο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής δεν προβλέπεται απαίτηση που να υποχρεώνει τον καταναλωτή να 
επιχειρεί πρώτα τη διευθέτηση της καταγγελίας του με τον έμπορο ώστε να μπορεί να προσφύγει 
ενώπιον φορέα ΕΕΔ για τη διαφορά του. Η απαίτηση αυτή δεν είναι μόνο επιθυμητή, αλλά 
θεωρείται επίσης αναγκαία ώστε να αποφεύγεται ο υπερβολικός φόρτος των φορέων ΕΕΔ. 
Αυτός είναι ο λόγος που στην παρούσα τροπολογία προτείνεται η θέσπιση της εν λόγω 
απαίτησης.

Τροπολογία 270
Sandra Kalniete

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν 
ή να διατηρούν διαδικαστικούς κανόνες 
που επιτρέπουν στους φορείς ΕΕΔ να 
ασκούν αποτελεσματικά κοντά τους, 
χρησιμοποιώντας επίσης κανόνες σχετικά 
με νομισματικά όρια που δεν 
περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία ή 
κανόνες σχετικά με τις προθεσμίες εντός 
των οποίων οι καταναλωτές δύνανται να 
υποβάλλουν καταγγελίες σε φορείς ΕΕΔ. 
Οι εν λόγω διαδικαστικοί κανόνες δεν 
πρέπει να περιορίζουν αισθητά την 
πρόσβαση των καταναλωτών στις 
διαδικασίες ΕΕΔ.

Or. en
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Τροπολογία 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Τα κράτη μέλη δύναται να 
επιτρέπουν στους φορείς ΕΕΔ να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν διαδικαστικούς 
κανόνες που τους επιτρέπουν να 
αρνούνται την επίλυση μιας διαφοράς εάν 
ο καταναλωτής, προτού προσεγγίσει τον 
φορέα ΕΕΔ με σκοπό την επίλυση της 
διαφοράς, δεν έχει απευθυνθεί στον ίδιο 
τον έμπορο, εάν η καταγγελία είναι 
αβάσιμη, εάν μια διαδικασία εκκρεμεί 
ενώπιον άλλου φορέα ΕΕΔ, ή ενώπιον 
οποιουδήποτε δικαστηρίου σε σχέση με 
τη διαφορά, ή εάν η διενέργεια μιας 
τέτοιας διαδικασίας θα μπορούσε να 
βλάψει σοβαρά κατ’ οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο την λειτουργική 
αποτελεσματικότητα του φορέα ΕΕΔ. Οι 
εν λόγω διαδικαστικοί κανόνες δεν 
καθιστούν απαραιτήτως πιο δύσκολη την 
πρόσβαση στις διαδικασίες ΕΕΔ για τους 
καταναλωτές, ακόμη και σε περίπτωση 
διασυνοριακής διαφοράς. 

Or. hu

Τροπολογία 272
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη δύνανται να 
θεσπίζουν, να διατηρούν ή να παρέχουν 
τη δυνατότητα στους φορείς ΕΕΔ να 
θεσπίζουν ή να διατηρούν διαδικαστικούς 
κανόνες που τους επιτρέπουν να 
αρνούνται να χειριστούν μια δεδομένη 
διαφορά. Οι εν λόγω διαδικαστικοί 
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κανόνες δεν πρέπει να περιορίζουν 
αδικαιολόγητα την πρόσβαση των 
καταναλωτών στις διαδικασίες ΕΕΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών ΕΕΔ διαθέτουν κανόνες βάσει των οποίων είναι σε θέση να 
απορρίψουν μια διαφορά. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η ύπαρξη αυτών των κανόνων. 
Εξίσου σημαντικό είναι και να αποτραπούν τυχόν προσπάθειες εναρμόνισής τους, διότι 
συντρέχουν συνήθως βάσιμοι λόγοι για τους οποίους οι εν λόγω κανόνες δεν είναι ίδιοι σε 
διαφορετικούς τομείς. Επιπλέον, εάν ένας φορέας ΕΕΔ έχει ευλόγως αποφασίσει ότι μια 
συγκεκριμένη διαφορά δεν είναι κατάλληλη για ΕΕΔ, αναμένεται επίσης ευλόγως ότι κάποιος 
άλλος φορέας ΕΕΔ θα είναι πρόθυμος να αναλάβει τη διευθέτηση της επίμαχης διαφοράς.

Τροπολογία 273
Bernadette Vergnaud

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέψουν στους φορείς ΕΕΔ να 
θεσπίσουν ή να διατηρήσουν 
διαδικαστικούς κανόνες οι οποίοι τους 
επιτρέπουν να αρνηθούν να εμπλακούν 
στη διερεύνηση μιας δεδομένης διαφοράς 
εάν ο καταναλωτής δεν ήρθε 
προηγουμένως σε επαφή με τον έμπορο 
για την επίλυση της διαφοράς, εάν η 
καταγγελία είναι δυσφημιστική, εάν η 
διαφορά έχει ήδη διερευνηθεί από άλλο 
φορέα ΕΕΔ ή από κάποιο δικαστήριο. 
Τέτοιου είδους διαδικαστικοί κανόνες δεν 
πρέπει να εμποδίζουν προφανώς την 
πρόσβαση των καταναλωτών στις 
διαδικασίες ΕΕΔ, μεταξύ άλλων και σε 
περίπτωση διασυνοριακών διαφορών.

Or. fr
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Τροπολογία 274
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Εάν, κατ’ εφαρμογή των 
διαδικαστικών κανόνων που αναφέρονται 
στην παράγραφο 4, ένας φορέας ΕΕΔ δεν 
είναι σε θέση να εξετάσει διαφορά που 
του υποβάλλεται, τα κράτη μέλη δεν 
υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής δύναται να υποβάλει την εν 
λόγω διαφορά σε άλλον φορέα ΕΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 275
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εμπειρογνωμοσύνη και αμεροληψία Εμπειρογνωμοσύνη, ανεξαρτησία και 
αμεροληψία

Or. fr

Τροπολογία 276
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εμπειρογνωμοσύνη και αμεροληψία Εμπειρογνωμοσύνη, ανεξαρτησία και 
αμεροληψία

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρχή της ανεξαρτησίας είναι διαφορετική από την αμεροληψία και ενισχύει την αξιοπιστία 
των συστημάτων ΕΕΔ, εισάγοντας επιπλέον εφαρμοστέες απαιτήσεις όσον αφορά τα φυσικά 
πρόσωπα που είναι αρμόδια για τα εν λόγω συστήματα, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες τα 
φυσικά αυτά πρόσωπα είναι αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του εμπόρου.

Τροπολογία 277
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την εναλλακτική επίλυση διαφορών 
διαθέτουν την αναγκαία 
εμπειρογνωμοσύνη και είναι αμερόληπτα. 
Η απαίτηση αυτή κατοχυρώνεται με την
εξασφάλιση ότι τα πρόσωπα αυτά:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την εναλλακτική επίλυση διαφορών 
διαθέτουν την αναγκαία 
εμπειρογνωμοσύνη και είναι ανεξάρτητα 
και αμερόληπτα. Η απαίτηση αυτή 
κατοχυρώνεται με την εξασφάλιση ότι τα 
πρόσωπα αυτά:

Or. fr

Τροπολογία 278
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την εναλλακτική επίλυση διαφορών
διαθέτουν την αναγκαία 
εμπειρογνωμοσύνη και είναι αμερόληπτα. 
Η απαίτηση αυτή κατοχυρώνεται με την 
εξασφάλιση ότι τα πρόσωπα αυτά:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για τις 
διαδικασίες ΕΕΔ διαθέτουν την αναγκαία 
εμπειρογνωμοσύνη και είναι αμερόληπτα. 
Η απαίτηση αυτή κατοχυρώνεται με την 
εξασφάλιση ότι τα πρόσωπα αυτά:

Or. en
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Τροπολογία 279
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την εναλλακτική επίλυση διαφορών 
διαθέτουν την αναγκαία 
εμπειρογνωμοσύνη και είναι αμερόληπτα. 
Η απαίτηση αυτή κατοχυρώνεται με την 
εξασφάλιση ότι τα πρόσωπα αυτά:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την εναλλακτική επίλυση διαφορών 
διαθέτουν την αναγκαία 
εμπειρογνωμοσύνη και είναι ανεξάρτητα 
και αμερόληπτα. Η απαίτηση αυτή 
κατοχυρώνεται με την εξασφάλιση ότι τα 
πρόσωπα αυτά:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρχή της ανεξαρτησίας είναι διαφορετική από την αμεροληψία και ενισχύει την αξιοπιστία 
των συστημάτων ΕΕΔ, εισάγοντας επιπλέον εφαρμοστέες απαιτήσεις όσον αφορά τα φυσικά 
πρόσωπα που είναι αρμόδια για τα εν λόγω συστήματα, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες τα 
πρόσωπα αυτά είναι αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του εμπόρου.

Τροπολογία 280
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις, 
δεξιότητες και πείρα στον τομέα της 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών·

α) κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις, 
δεξιότητες και πείρα, κυρίως νομικού 
χαρακτήρα, στον τομέα της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών·

Or. fr
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Τροπολογία 281
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις,
δεξιότητες και πείρα στον τομέα της 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών·

α) κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις και
δεξιότητες στον τομέα της επίλυσης 
διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 282
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις, 
δεξιότητες και πείρα στον τομέα της 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών·

α) κατέχουν τις αναγκαίες αποδεδειγμένες
γνώσεις, δεξιότητες και πείρα στον τομέα 
της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 283
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα συστήματα ΕΕΔ είναι αρμόδια για 
τον προσδιορισμό του ενδεδειγμένου 
βαθμού εμπειρογνωμοσύνης με γνώμονα 
τη φύση και την πολυπλοκότητα των 
διαφορών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τον πλέον κατάλληλο τρόπο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι γνώσεις και οι 
δεξιότητες των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διεκπεραίωση των καταγγελιών 
ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά τόσο του μηχανισμού ΕΕΔ όσο και στις ιδιαιτερότητες 
των διαφωνιών.

Τροπολογία 284
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Εάν τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την επίλυση των διαφορών 
είναι αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι 
του εμπόρου, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι συμμορφώνονται με τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:
α) ορισμός από την ανώτατη βαθμίδα 
διοίκησης και επαρκής διάρκεια θητείας 
για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της 
δράσης τους·
β) απουσία ιεραρχικής σχέσης με την 
επιχειρησιακή διαχείριση, ιδίως με τους 
αρμόδιους για τη διαχείριση των σχέσεων 
με τους πελάτες·
γ) αμοιβή που δεν συνδέεται με τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ΕΕΔ·
δ) κατάρτιση ειδικού προϋπολογισμού με 
τη διάθεση των κατάλληλων πόρων για 
την εξασφάλιση της 
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών 
ΕΕΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την πλαισίωση της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σε συστήματα ΕΕΔ στα 
οποία το αρμόδιο φυσικό πρόσωπο είναι αποκλειστικά και μόνο υπάλληλος του εμπόρου, είναι 
αναγκαίο να καθοριστούν ειδικές απαιτήσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις αρχές 
της αμεροληψίας και της ανεξαρτησίας.
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Τροπολογία 285
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ στο πλαίσιο των οποίων τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση διαφορών αποτελούν μέρος 
συλλογικού σώματος προβλέπουν τη 
συμμετοχή ίσου αριθμού εκπροσώπων 
των συμφερόντων των καταναλωτών και 
εκπροσώπων των συμφερόντων των 
εμπόρων στο εν λόγω συλλογικό σώμα.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαράδεκτο να ασκούνται πρακτικές μικροδιαχείρισης στη σύνθεση των συμβουλίων των 
φορέων ΕΕΔ. Επιπλέον, η σύνθεση του συλλογικού σώματος ενός φορέα ΕΕΔ δεν παρουσιάζει 
συνάφεια με το ζήτημα της αμεροληψίας — η απαίτηση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων είναι 
επαρκής.

Τροπολογία 286
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ στο πλαίσιο των οποίων τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την επίλυση διαφορών αποτελούν μέρος 
συλλογικού σώματος προβλέπουν τη 
συμμετοχή ίσου αριθμού εκπροσώπων 
των συμφερόντων των καταναλωτών και 
εκπροσώπων των συμφερόντων των 
εμπόρων στο εν λόγω συλλογικό σώμα.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 287
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την εναλλακτική επίλυση διαφορών 
γνωστοποιούν τυχόν στοιχεία τα οποία 
ενδέχεται να θίγουν την αμεροληψία τους 
ή να δίνουν αφορμή για σύγκρουση 
συμφερόντων μέσω προσωπικής, 
επιχειρηματικής ή οικονομικής σχέσης με 
οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα μέρη ή 
οιωνδήποτε άλλων συμφερόντων στο 
αποτέλεσμα της διαδικασίας ΕΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 288
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. 1. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1 στοιχείο γ), όταν τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
είναι αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι 
του εμπόρου ή επαγγελματικής ένωσης ή 
αμείβονται από τον έμπορο ή την 
επαγγελματική ένωση, τα κράτη μέλη 
μεριμνούν ώστε να πληρούνται οι εξής 
ειδικές προϋποθέσεις:
(1) τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα ασκούν 
τα καθήκοντά τους σε διαφορετική 
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νομική οντότητα από αυτήν του εμπόρου 
ή της επαγγελματικής ένωσης·
(2) τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα δεν 
υπόκεινται σε καμία οδηγία που απορρέει 
από τον έμπορο ή την επαγγελματική 
ένωση και δεν έχουν καμία ιεραρχική ή 
λειτουργική σχέση με τη διεύθυνση ή τις 
λειτουργικές υπηρεσίες του εμπόρου ή 
της επαγγελματικής ένωσης·
(3) τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα 
διορίζονται με διαφανή διαδικασία·
(4) τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα 
διορίζονται για ορισμένο χρονικό 
διάστημα, τουλάχιστον τριών ετών·
(5) τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα 
αμείβονται ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ΕΕΔ·
(6) ο φορέας επίλυσης διαφορών στον 
οποίο υπάγονται διαθέτει κατάλληλο 
προϋπολογισμό, ξεχωριστό από τον γενικό 
προϋπολογισμό του εμπόρου ή της 
επαγγελματικής ένωσης·
(7) ο φορέας επίλυσης διαφορών στον 
οποίο υπάγονται υποβάλλεται 
τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος σε 
αξιολόγηση από αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος, προκειμένου να 
προσδιορίζεται εάν πληροί όντως τα 
κριτήρια που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙ 
της παρούσας οδηγίας και πιο 
συγκεκριμένα στην παρούσα παράγραφο.

Or. fr

Τροπολογία 289
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη 
διάθεση κατάλληλης κατάρτισης στα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την εναλλακτική επίλυση διαφορών, 
ούτως ώστε να διασφαλίζονται 
συστήματα επίλυσης διαφορών υψηλής 
ποιότητας σε ολόκληρη την Ένωση. Η 
ανάπτυξη και  εφαρμογή των εν λόγω 
συστημάτων θα υποστηρίζεται από την 
Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 290
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6α
Νομιμότητα των αποφάσεων ΕΕΔ

(1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
αποτέλεσμα των διαδικασιών ΕΕΔ με τις 
οποίες επιδιώκεται η επίλυση της 
διαφοράς με την επιβολή λύσης στον 
καταναλωτή δεν έχει ως συνέπεια να 
στερείται ο καταναλωτής την προστασία 
που του παρέχουν οι αναγκαστικές 
διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους 
μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο 
φορέας ΕΕΔ.
(2) Σε περίπτωση διασυνοριακών 
διαφορών καταναλωτών, τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν ότι το αποτέλεσμα των 
διαδικασιών ΕΕΔ με τις οποίες 
επιδιώκεται η επίλυση της διαφοράς με 
την επιβολή λύσης στον καταναλωτή δεν 
έχει ως συνέπεια να στερείται ο 
καταναλωτής την προστασία που του 
παρέχουν οι διατάξεις από τις οποίες δεν 
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μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση με 
συμφωνία βάσει του δικαίου του κράτους 
μέλους της συνήθους διαμονής του, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο 
δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)1.
______________
1 ΕΕ L 177 της 4.7.2008, σ. 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς ΕΕΔ δύνανται να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους δυνάμει κανόνων που προβλέπονται 
από άλλη νομοθεσία (κώδικες αυτορρύθμισης κ.λπ.). Για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο οι 
διαδικασίες ΕΕΔ να μην έχουν ως συνέπεια χαμηλότερο επίπεδο προστασίας από εκείνο που 
παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο, σε περίπτωση που οι ανωτέρω αποφάσεις είναι δεσμευτικές για 
τον καταναλωτή.

Τροπολογία 291
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ δημοσιοποιούν στους 
ιστοτόπους τους και σε έντυπη μορφή στις 
εγκαταστάσεις τους πληροφορίες για τα 
εξής:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ δημοσιοποιούν κατά τρόπο 
σαφή και ευνόητο στους ιστοτόπους τους 
και σε έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις 
τους πληροφορίες για τα εξής:

Or. fr

Τροπολογία 292
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ δημοσιοποιούν στους 
ιστοτόπους τους και σε έντυπη μορφή στις 
εγκαταστάσεις τους πληροφορίες για τα 
εξής:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ δημοσιοποιούν στους 
ιστοτόπους τους και με όποιο άλλο μέσο 
θεωρούν κατάλληλο πληροφορίες για τα 
εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι πιθανόν να μην ενδείκνυται πάντα η διάθεση έντυπων εκδόσεων και οι φορείς ΕΕΔ 
ενδέχεται να επιβαρύνονται με σημαντικό κόστος για τη χρήση και την επικαιροποίησή τους.

Τροπολογία 293
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ δημοσιοποιούν στους 
ιστοτόπους τους και σε έντυπη μορφή στις 
εγκαταστάσεις τους πληροφορίες για τα 
εξής:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ δημοσιοποιούν, σε απλή και 
κατανοητή για τον μέσο χρήστη γλώσσα,
στους ιστοτόπους τους και, κατόπιν 
αιτήματος, σε έντυπη μορφή στις 
εγκαταστάσεις τους πληροφορίες για τα 
εξής:

Or. en

Τροπολογία 294
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την επίλυση διαφορών, τη μέθοδο 

α) τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την επίλυση διαφορών, τα ακαδημαϊκά 
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ορισμού τους και τη διάρκεια της θητείας 
τους·

και τα επαγγελματικά τους προσόντα, τη 
μέθοδο ορισμού τους και τη διάρκεια της 
θητείας τους·

Or. el

Justification

Για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας.

Τροπολογία 295
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) την πηγή χρηματοδότησης, 
συμπεριλαμβανομένου του εκατοστιαίου 
ποσοστού της δημόσιας και της 
ιδιωτικής χρηματοδότησης·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν παρουσιάζουν συνάφεια με την αμεροληψία των φορέων 
ΕΕΔ. Με κατάλληλη διακυβέρνηση, οι φορείς ΕΕΔ που δεν λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση 
μπορούν να είναι απολύτως αμερόληπτοι.

Τροπολογία 296
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) τα είδη διαφορών που είναι αρμόδιοι να 
εξετάζουν·

δ) τα είδη διαφορών που είναι αρμόδιοι να
εξετάζουν, συμπεριλαμβανομένης, εφόσον 
προβλέπεται, της ελάχιστης αξίας της 
απαίτησης·
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Or. en

Τροπολογία 297
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) τους διαδικαστικούς κανόνες που 
διέπουν την επίλυση των διαφορών·

ε) τους διαδικαστικούς κανόνες που 
διέπουν την επίλυση των διαφορών και 
τους λόγους για τους οποίους ένας φορέας 
δύναται να αρνηθεί να χειριστεί μια 
διαφορά·

Or. en

Τροπολογία 298
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) τις πιθανές προκαταρκτικές απαιτήσεις 
που ενδέχεται να πρέπει να εκπληρώσουν 
τα μέρη πριν υπάρξει η δυνατότητα να 
κινηθεί διαδικασία ΕΕΔ·

η) τις πιθανές προκαταρκτικές απαιτήσεις 
που ενδέχεται να πρέπει να εκπληρώσουν 
τα μέρη πριν υπάρξει η δυνατότητα να 
κινηθεί διαδικασία ΕΕΔ,
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για 
την προσπάθεια εξεύρεσης φιλικής λύσης 
απευθείας με τον έμπορο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρώτα θα πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τον έμπορο και μόνο εάν η προσπάθεια αποτύχει, 
η διαφορά μπορεί να επιλυθεί μέσω οργάνου ΕΕΔ. Στόχος αυτής της διάταξης είναι η αύξηση 
της αποδοτικότητας των οργάνων ΕΕΔ επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν μόνο σε σχετικές 
υποθέσεις.
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Τροπολογία 299
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) το κόστος, αν υπάρχει, που θα βαρύνει 
τα μέρη·

θ) το κόστος, αν υπάρχει, που θα βαρύνει 
τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για την ανάθεση του κόστους 
στο τέλος της διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) τη δεσμευτική φύση της απόφασης 
ΕΕΔ, εφόσον σχετίζεται.

Or. en

Τροπολογία 301
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ δημοσιοποιούν στους 
ιστοτόπους τους και σε έντυπη μορφή στις 
εγκαταστάσεις τους ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριότητας. Αυτές οι εκθέσεις 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες 
τόσο σχετικά με τις εγχώριες όσο και 
σχετικά με τις διασυνοριακές διαφορές:

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι 
σχετικά με διαφορές που καλύπτονται 
από την παρούσα οδηγία οι φορείς ΕΕΔ 
δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους και 
με οποιαδήποτε άλλα μέσα θεωρούν 
κατάλληλα τις ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριότητας. Αυτές οι εκθέσεις 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες 
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τόσο σχετικά με τις εγχώριες όσο και 
σχετικά με τις διασυνοριακές διαφορές:

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι οι φορείς ΕΕΔ πρέπει μόνο να παρέχουν εκθέσεις σχετικά με 
διαφορές που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία. Επίσης, ενδέχεται να μην ενδείκνυται 
πάντα να διατίθενται έντυπες εκδόσεις και οι φορείς ΕΕΔ ενδέχεται να επιβαρυνθούν με 
σημαντικό κόστος από την εκτύπωση και την επικαιροποίησή τους.

Τροπολογία 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) λαμβάνοντας υπόψη την προστασία 
των δεδομένων, υποδειγματικές οριστικές 
αποφάσεις βάσει των αποτελεσμάτων 
σημαντικών διαφορών,

Or. de

Τροπολογία 303
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ένας κατάλογος των βασικών 
αποφάσεων που έχουν ληφθεί και οι
οποίες μπορούν να επηρεάσουν τον τρόπο 
με τον οποίο ερμηνεύονται τα 
δικαιώματα των καταναλωτών, 
συνοδευόμενες από γενικές συστάσεις 
ούτως ώστε να προλαμβάνεται η 
ανανέωση ορισμένων 
επαναλαμβανόμενων ή σημαντικών 
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διαφορών·

Or. fr

Τροπολογία 304
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) ποσοστό διαδικασιών επίλυσης 
διαφορών που διακόπηκαν πριν επιτευχθεί 
αποτέλεσμα·

γ) αριθμός διαδικασιών επίλυσης 
διαφορών που διακόπηκαν πριν επιτευχθεί 
αποτέλεσμα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε έκθεση ετήσιας δραστηριότητας και, συνεπώς, είναι 
καταλληλότερη η αναφορά σε αριθμό παρά σε ποσοστό.

Τροπολογία 305
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) ποσοστό συμμόρφωσης με τα 
αποτελέσματα των διαδικασιών ΕΕΔ, αν 
είναι γνωστό·

ε) ποσοστό συμμόρφωσης με τα 
αποτελέσματα των διαδικασιών ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 306
Cornelis de Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς 
ΕΕΔ είναι αποτελεσματικοί και ότι 
εκπληρώνουν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
διαδικασίες ΕΕΔ που ακολουθούνται από 
τους φορείς ΕΕΔ είναι αποτελεσματικές
και ότι εκπληρώνουν τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:

Or. en

Τροπολογία 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) η διαδικασία ΕΕΔ είναι εύκολα 
προσβάσιμη και από τα δύο μέρη, 
ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο 
βρίσκονται αυτά·

α) η διαδικασία ΕΕΔ είναι διαθέσιμη ανά 
πάσα στιγμή ηλεκτρονικά και εύκολα 
προσβάσιμη εκτός σύνδεσης και από τα 
δύο μέρη·

Or. de

Τροπολογία 308
Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διαδικασία ΕΕΔ είναι δωρεάν ή 
χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές·

γ) η διαδικασία ΕΕΔ είναι δωρεάν ή 
χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές. 
Το ηττηθέν μέρος αποζημιώνει το 
νικήσαν μέρος στο τέλος της διαδικασίας 
ΕΕΔ για τα έξοδα τα οποία ανέκυψαν από 
την κίνησή της·

Or. de



AM\903359EL.doc 113/162 PE489.695v01-00

EL

Τροπολογία 309
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διαδικασία ΕΕΔ είναι δωρεάν ή 
χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές·

γ) η διαδικασία ΕΕΔ είναι δωρεάν για τους 
καταναλωτές·

Or. fr

Τροπολογία 310
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διαδικασία ΕΕΔ είναι δωρεάν ή 
χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές· 

γ) η διαδικασία ΕΕΔ είναι δωρεάν για τους 
καταναλωτές και τα κράτη μέλη 
αποφασίζουν για την κατάλληλη μορφή 
χρηματοδότησης από τη βιομηχανία των 
διαδικασιών ΕΕΔ στο πλαίσιο της 
δικαιοδοσίας τους·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα αποθαρρυνθούν από τη χρήση ΕΕΔ, εάν υπάρχει κόστος για τη διαδικασία. 
Οι διαδικαστικοί κανόνες για ασήμαντες ή ενοχλητικές απαιτήσεις θα περιορίσουν τις 
απαιτήσεις στις απαραίτητες. Στο σημερινό οικονομικό πλαίσιο, πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο 
φορολογούμενος δεν πρέπει να χρηματοδοτεί τις διαδικασίες ΕΕΔ αλλά η βιομηχανία.

Τροπολογία 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διαδικασία ΕΕΔ είναι δωρεάν ή 
χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές·

γ) η διαδικασία ΕΕΔ είναι δωρεάν ή 
χαμηλού κόστους και, συνεπώς, μπορεί να 
εκτιμηθεί εύκολα από ποσοτικής άποψης 
εκ των προτέρων από τα μέρη·

Or. it

Αιτιολόγηση

Για την εξασφάλιση μεγαλύτερης προσβασιμότητας και διαφάνειας, τα έξοδα που αφορούν τη 
συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να είναι δυνατό να εκτιμηθούν ποσοτικά εύκολα και με 
σαφήνεια από τον καταναλωτή ή τον επαγγελματία πριν από την καταβολή τους.

Τροπολογία 312
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η διαδικασία ΕΕΔ είναι δωρεάν ή 
χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές· 

γ) η διαδικασία ΕΕΔ είναι κατά 
προτίμηση δωρεάν για τον καταναλωτή ή, 
εάν όχι, συμβολικού τιμήματος·

Or. en

Τροπολογία 313
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ο φορέας ΕΕΔ, ο οποίος δεν έχει 
λάβει καταγγελία, γνωστοποιεί στα μέρη 
τη διαφορά μόλις λάβει όλα τα 
απαραίτητα έγγραφα για τη διενέργεια 
της διαδικασίας ΕΕΔ·
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Or. en

Τροπολογία 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 ημέρες 
από την ημερομηνία κατά την οποία ο 
φορέας ΕΕΔ έλαβε την καταγγελία. Σε 
περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ο 
φορέας ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό το 
χρονικό διάστημα.

δ) Η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 
ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο φορέας ΕΕΔ 
έλαβε την καταγγελία και έως την 
πρόταση λύσης από τον φορέα ΕΕΔ. Σε 
περίπτωση εξαιρετικά πολύπλοκων 
διαφορών, ο φορέας ΕΕΔ μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα 
κατ’ εξαίρεση εάν το θεωρεί σκόπιμο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κοινοποίηση της προτεινόμενης λύσης και η αναμονή της συγκατάθεσης των μερών δεν 
υπόκεινται πλέον στην προθεσμία των 90 ημερών, δεδομένου ότι στο διάστημα αυτό θα 
μπορούσαν να εκτιμηθούν ελάχιστα.

Τροπολογία 315
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 ημέρες 
από την ημερομηνία κατά την οποία ο 
φορέας ΕΕΔ έλαβε την καταγγελία. Σε 
περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ο 
φορέας ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό το 
χρονικό διάστημα.

δ) η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 
ημερολογιακές ημέρες από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο φορέας ΕΕΔ 
έλαβε τον πλήρη φάκελο της καταγγελίας. 
Σε περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ο 
φορέας ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό το 
χρονικό διάστημα.
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Or. fr

Τροπολογία 316
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 ημέρες 
από την ημερομηνία κατά την οποία ο 
φορέας ΕΕΔ έλαβε την καταγγελία. Σε 
περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ο 
φορέας ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό 
το χρονικό διάστημα.

δ) το αποτέλεσμα της διαδικασίας ΕΕΔ 
γνωστοποιείται μέσα σε 90 ημέρες από 
την ημερομηνία κατά την οποία ο φορέας 
ΕΕΔ έλαβε την καταγγελία και όλες τις 
σχετικές με την καταγγελία πληροφορίες.
Σε περίπτωση περίπλοκων διαφορών ή για 
άλλη αιτιολογία, αυτό το χρονικό 
διάστημα δύναται να παραταθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί το πότε ξεκινά η περίοδος των 90 ημερών και, επίσης, να 
επιτραπεί στους φορείς ΕΕΔ να παρατείνουν αυτήν την προθεσμία, μετά από αιτιολόγηση, ώστε 
να διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές λαμβάνουν ποιοτικό και όχι απλά γρήγορο αποτέλεσμα.

Τροπολογία 317
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 ημέρες 
από την ημερομηνία κατά την οποία ο 
φορέας ΕΕΔ έλαβε την καταγγελία. Σε 
περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ο 
φορέας ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό το 
χρονικό διάστημα.

δ) η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 ημέρες 
από την ημερομηνία κατά την οποία ο 
φορέας ΕΕΔ έλαβε τον πλήρη φάκελο της 
καταγγελίας. Σε περίπτωση περίπλοκων 
διαφορών, ή εάν ο φάκελος της 
καταγγελίας δεν είναι πλήρης, ο φορέας 
ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό το χρονικό 
διάστημα.
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Αιτιολόγηση

Η περίοδος των 90 ημερών πρέπει να ξεκινά όταν ο πλήρης φάκελος μαζί με όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα αποστέλλεται στον φορέα ΕΕΔ ώστε να επιτρέπεται η επίσημη εκκίνηση της 
διαδικασίας. Εάν ο φάκελος δεν είναι πλήρης, ενδέχεται να ο φορέας ΕΕΔ να μην μπορεί να 
ερευνήσει κατάλληλα και αποτελεσματικά την υπόθεση και να βρει λύση εντός της επίσημης 
προθεσμίας.

Τροπολογία 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 ημέρες 
από την ημερομηνία κατά την οποία ο 
φορέας ΕΕΔ έλαβε την καταγγελία. Σε 
περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ο 
φορέας ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό 
το χρονικό διάστημα.

δ) το αποτέλεσμα της διαδικασίας ΕΕΔ 
γνωστοποιείται μέσα σε 120 ημέρες από 
την ημερομηνία κατά την οποία ο φορέας 
ΕΕΔ έλαβε την καταγγελία και όλες τις 
σχετικές με την καταγγελία πληροφορίες.
Σε περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ή για 
άλλη αιτιολογία, αυτό το χρονικό 
διάστημα δύναται να παραταθεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην προθεσμία δεν πρέπει να περιλαμβάνεται ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη όλων των 
απαραίτητων εγγράφων. Επιπλέον, είναι αναγκαία η θέσπιση μεγαλύτερης προθεσμίας, 120 
ημερών, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 ημέρες 
από την ημερομηνία κατά την οποία ο 

δ) η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 ημέρες 
από την ημερομηνία κατά την οποία ο 
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φορέας ΕΕΔ έλαβε την καταγγελία. Σε 
περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ο 
φορέας ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό το 
χρονικό διάστημα.

φορέας ΕΕΔ έλαβε την καταγγελία. Σε 
περίπτωση περίπλοκων διαφορών ή όταν 
συντρέχουν άλλοι βάσιμοι λόγοι, ο φορέας 
ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό το χρονικό 
διάστημα κατά 60 ημέρες.

Or. hu

Τροπολογία 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) Τα κράτη μέλη δεν είναι αρμόδια για 
τη χρηματοδότηση των φορέων ΕΕΔ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χρηματοδότηση δεν πρέπει να πραγματοποιείται από τους φορολογούμενους, αποτελεί 
αποκλειστικά αντικείμενο του ιδιωτικού τομέα, δεδομένου ότι αυτός αποκομίζει το πλήρες 
όφελος.

Τροπολογία 321
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο φορέας ΕΕΔ μπορεί να αποφασίσει να 
ξεκινήσει διαδικασία διερεύνησης σε 
σχέση με εμπορικές πρακτικές που δεν 
έχουν απαραίτητα αναφερθεί, για τις 
οποίες υπάρχουν όμως βάσιμες υποψίες ή 
αποδείξεις ότι είναι αθέμιτες και 
παραπλανητικές σε βάρος μεγάλου 
αριθμού καταναλωτών. Τα 
συμπεράσματα αυτών των διαδικασιών 
μπορούν να δημοσιευτούν και να 
αποτελέσουν τη βάση για άμεσες 
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συστάσεις προς τους εμπόρους.

Or. el

Justification

Χωρίς απαραίτητα να προηγηθεί υποβολή καταγγελίας, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα 
στους φορείς ΕΕΔ να αποφασίζουν την έναρξη διαδικασίας έρευνας σε εμπορικές πρακτικές 
που υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή αποδείξεις ότι είναι αθέμιτες και παραπλανητικές και 
λυμαίνονται την αγορά και αποτελούν σημαντική παραβίαση σε βάρος των δικαιωμάτων 
μεγάλου αριθμού καταναλωτών. Επιπλέον, οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να ενημερώνουν το κοινό 
για τα συμπεράσματα των ερευνών αυτών, απευθύνοντας δημόσιες συστάσεις σε εμπόρους με 
σκοπό τη διόρθωση της προβατικής συμπεριφοράς τους.

Τροπολογία 322
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να θεσπίζουν 
διαδικαστικούς κανόνες οι οποίοι 
μπορούν να εφαρμοστούν από φορέα ΕΕΔ 
με σκοπό να διασφαλιστεί ότι ασχολείται 
μόνο με διαφορές που κρίνονται 
κατάλληλες για διευθέτηση μέσω ΕΕΔ 
και ότι αυτές οι διαφορές υποβάλλονται 
έγκαιρα. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι τέτοιοι διαδικαστικοί 
κανόνες δεν περιορίζουν αδικαιολόγητα 
το πεδίο εφαρμογής της ΕΕΔ σε αυτά τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ικανότητα διατήρησης αποτελεσματικών κανόνων για την απόρριψη καταγγελιών είναι 
ιδιαιτέρως σημαντική για τις ΕΕΔ όταν δεν χρειάζεται η εκ των προτέρων συμφωνία των μερών 
ώστε να προβούν σε ΕΕΔ, δεδομένου ότι τέτοιες ΕΕΔ πρέπει να μπορούν να απορρίπτουν 
καταγγελίες τις οποίες δεν είναι οι πλέον αρμόδιες να χειριστούν (π.χ. να δηλώσουν στον 
καταναλωτή ότι πρέπει να αποταθεί σε άλλη ΕΕΔ ή σε δικαστήριο –αντί μόνο να απορρίπτουν 
καταγγελίες οι οποίες έχουν ήδη εκδικαστεί).
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Τροπολογία 323
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταναλωτές μπορούν να προσφύγουν 
σε διαδικασίες ΕΕΔ εντός προθεσμίας 
που δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 
ενός έτους, αφότου λάβουν πλήρη γνώση 
για τις επιθετικές ενέργειες ή παραλείψεις 
που αποτελούν τη βάση της διαφοράς 
τους με τον έμπορο, προκειμένου να 
διασφαλίσουν εύκολη πρόσβαση σε 
φορείς ΕΕΔ και επομένως να αποφύγουν 
να κάνουν την επίλυση ακόμα πιο 
δύσκολη.

Or. el

Τροπολογία 324
Cornelis de Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις 
διαδικασίες ΕΕΔ:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις 
διαδικασίες ΕΕΔ που ακολουθούνται από 
τους φορείς ΕΕΔ:

Or. en

Τροπολογία 325
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να 
εκφράσουν τις απόψεις τους και να 
ακούσουν τα επιχειρήματα και τα γεγονότα 
που προβάλλονται από το άλλο μέρος, 
καθώς και τις δηλώσεις τυχόν 
πραγματογνωμόνων·

α) τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να 
εκφράσουν τις απόψεις τους, να ακούσουν 
τα επιχειρήματα και τα γεγονότα που 
προβάλλονται από το άλλο μέρος, καθώς 
και τις δηλώσεις τυχόν 
πραγματογνωμόνων, και να 
ανταποκριθούν σε αυτά σε εύλογο 
χρονικό διάστημα·

Or. fr

Τροπολογία 326
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) η διαφορά μεταξύ των μερών 
τεκμηριώνεται επαρκώς από αποδεικτικά 
στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν την 
ανάγκη για επίλυση·

Or. el

Τροπολογία 327
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το αποτέλεσμα της διαδικασίας ΕΕΔ 
γνωστοποιείται στα μέρη εγγράφως ή σε 
σταθερό μέσο, με αναφορά του σκεπτικού 
στο οποίο βασίζεται.

β) το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ΕΕΔ 
δεν μπορεί να είναι δεσμευτικό για τα 
εμπλεκόμενα μέρη, εκτός εάν έχουν 
ενημερωθεί πριν από την έναρξη της 
διαδικασίας για τη δεσμευτική φύση 
αυτού του αποτελέσματος και έχουν 
ρητώς δώσει τη συγκατάθεσή τους.  Η 
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διάταξη δεν ισχύει στις περιπτώσεις για 
τις οποίες οι εθνικοί κανόνες παρέχουν 
λύσεις που είναι δεσμευτικές για τον 
έμπορο.

Or. en

Τροπολογία 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις 
διαδικασίες ΕΕΔ που επιδιώκουν την 
επίλυση της διαφοράς με την πρόταση 
μιας λύσης

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις 
διαδικασίες ΕΕΔ που επιδιώκουν την 
επίλυση της διαφοράς

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διαδικασίες ΕΕΔ μπορούν να επιλυθούν στο πλαίσιο συζητήσεων, ήτοι χωρίς επίσημη 
πρόταση.

Τροπολογία 329
Cornelis de Jong, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις 
διαδικασίες ΕΕΔ που επιδιώκουν την 
επίλυση της διαφοράς με την πρόταση μιας 
λύσης 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στις 
διαδικασίες ΕΕΔ που ακολουθούνται από 
τους φορείς ΕΕΔ και επιδιώκουν την 
επίλυση της διαφοράς με την πρόταση μιας 
λύσης 

Or. en
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Τροπολογία 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο καταναλωτής, πριν συμφωνήσει με 
την προτεινόμενη λύση, ενημερώνεται:

α) ο καταναλωτής, αμέσως μετά την 
παραλαβή της αίτησης εξωδικαστικής 
επίλυσης της διαφοράς, ενημερώνεται:

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα, σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με το 
περιεχόμενο της πληροφόρησης, να αποσύρει την αίτηση εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς. 
Δεν είναι πρακτικό να διεξάγεται διαδικασία ΕΕΔ και στη συνέχεια ο καταναλωτής να μην 
συμφωνεί με την πληροφόρηση αυτή.

Τροπολογία 331
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο καταναλωτής, πριν συμφωνήσει με 
την προτεινόμενη λύση, ενημερώνεται:

α) τα μέρη, πριν συμφωνήσουν με την 
προτεινόμενη λύση, ενημερώνονται:

Or. fr

Τροπολογία 332
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο καταναλωτής, πριν συμφωνήσει με 
την προτεινόμενη λύση, ενημερώνεται:

α) Τα μέρη, πριν συμφωνήσουν με την 
προτεινόμενη λύση, ενημερώνονται:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Και τα δύο μέρη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ότι έχουν την επιλογή να 
συμφωνήσουν ή όχι με τη λύση που προτείνεται από τον φορέα ΕΕΔ, ότι η προτεινόμενη λύση 
ενδέχεται να είναι λιγότερο ευνοϊκή από δικαστική απόφαση κ.λπ. Δεδομένου ότι τόσο ο 
καταναλωτής όσο και ο έμπορος είναι αντισυμβαλλόμενα μέρη της διαδικασίας, δεν υφίσταται 
λόγος αποκλεισμού κανενός εκ των δύο.

Τροπολογία 333
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ο καταναλωτής, πριν συμφωνήσει με 
την προτεινόμενη λύση, ενημερώνεται:

α) τα μέρη πριν συμφωνήσουν με την 
προτεινόμενη λύση ενημερώνονται 
πρωτίστως σχετικά με τα δικαιώματα 
που τους παρέχουν οι ισχύουσες νομικές 
διατάξεις:

Or. el

Τροπολογία 334
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) ότι έχει την επιλογή να συμφωνήσει ή 
να μη συμφωνήσει με την προτεινόμενη 
λύση·

(i) ότι έχουν την επιλογή να συμφωνήσουν
ή να μη συμφωνήσουν με την 
προτεινόμενη λύση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α).
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Τροπολογία 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ότι έχει την επιλογή να συμφωνήσει ή να 
μη συμφωνήσει με την προτεινόμενη 
λύση·

i) ότι και τα δύο μέρη έχουν την επιλογή 
να συμφωνήσουν ή να μη συμφωνήσουν
με την προτεινόμενη λύση·

Or. de

Τροπολογία 336
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ότι έχει την επιλογή να συμφωνήσει ή να 
μη συμφωνήσει με την προτεινόμενη 
λύση·

i) ότι έχουν την επιλογή να συμφωνήσουν
ή να μη συμφωνήσουν με την 
προτεινόμενη λύση·

Or. fr

Τροπολογία 337
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) ότι η προτεινόμενη λύση μπορεί να 
είναι λιγότερο ευνοϊκή σε σχέση με το 
αποτέλεσμα που θα επιτυγχανόταν σε 
δικαστήριο κατ’ εφαρμογή των νομικών 
κανόνων·

(ii) ότι η προτεινόμενη λύση μπορεί να 
διαφέρει σε σχέση με το αποτέλεσμα που 
θα επιτυγχανόταν σε δικαστήριο κατ’ 
εφαρμογή των νομικών κανόνων·

Or. en
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Τροπολογία 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ότι η προτεινόμενη λύση μπορεί να 
είναι λιγότερο ευνοϊκή σε σχέση με το 
αποτέλεσμα που θα επιτυγχανόταν σε 
δικαστήριο κατ’ εφαρμογή των νομικών 
κανόνων·

ii) ότι η προτεινόμενη λύση μπορεί να 
είναι περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκή σε 
σχέση με το αποτέλεσμα που θα 
επιτυγχανόταν σε δικαστήριο κατ’ 
εφαρμογή των νομικών κανόνων·

Or. de

Τροπολογία 339
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ότι η προτεινόμενη λύση μπορεί να 
είναι λιγότερο ευνοϊκή σε σχέση με το 
αποτέλεσμα που θα επιτυγχανόταν σε 
δικαστήριο κατ’ εφαρμογή των νομικών 
κανόνων·

ii) ότι η προτεινόμενη λύση μπορεί, 
ενδεχομένως, να είναι λιγότερο ευνοϊκή σε 
σχέση με το αποτέλεσμα που θα 
επιτυγχανόταν σε δικαστήριο κατ’ 
εφαρμογή των νομικών κανόνων·

Or. fr

Τροπολογία 340
Christel Schaldemose

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ότι η προτεινόμενη λύση μπορεί να ii) ότι η προτεινόμενη λύση τηρεί όποιους 
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είναι λιγότερο ευνοϊκή σε σχέση με το 
αποτέλεσμα που θα επιτυγχανόταν σε 
δικαστήριο κατ’ εφαρμογή των νομικών 
κανόνων·

δεσμευτικούς νομικούς κανόνες υπάρχουν 
στο κράτος μέλος όπου λαμβάνει χώρα η 
επίλυση της διαφοράς·

Or. da

Τροπολογία 341
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ότι, προτού εγκρίνει ή απορρίψει την 
προτεινόμενη λύση, έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει τη συμβουλή ανεξάρτητου 
προσώπου·

(iii) ότι, προτού εγκρίνουν ή απορρίψουν
την προτεινόμενη λύση, έχουν το δικαίωμα 
να ζητήσουν τη συμβουλή ανεξάρτητου 
προσώπου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας του άρθρου 9 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Τροπολογία 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ότι, προτού εγκρίνει ή απορρίψει την 
προτεινόμενη λύση, έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει τη συμβουλή ανεξάρτητου 
προσώπου·

iii) ότι, ανά πάσα στιγμή, ιδίως όσον 
αφορά την προτεινόμενη λύση, έχει το 
δικαίωμα να ζητήσει τη συμβουλή 
ανεξάρτητου προσώπου·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Η υπόμνηση αυτή πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την έναρξη της διαδικασίας. 
Διαφορετικά, η λύση μιας διαδικασίας ΕΕΔ φαίνεται να αμφισβητείται στο τέλος από τον ίδιο 
το φορέα.

Τροπολογία 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση iii α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) ότι τα μέρη ενημερώνονται σχετικά 
με τη νομικά δεσμευτική ισχύ της 
συγκατάθεσής τους προς την 
προτεινόμενη λύση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν είναι προφανές για ποιον λόγο η διάταξη αυτή θα πρέπει να υπάγεται στο στοιχείο α).

Τροπολογία 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση iii β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii β) ότι ο αιτών έχει ανά πάσα στιγμή 
την επιλογή να αποσύρει την αίτηση 
εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς και, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο, να προβεί σε λήξη 
της διαδικασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποσύρει την αίτηση ΕΕΔ ανά πάσα στιγμή, 
καθώς οι διαφορές μπορούν να επιλυθούν διμερώς ακόμη και κατά τη διάρκεια της 
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διαδικασίας.

Τροπολογία 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τα μέρη, πριν συμφωνήσουν με την 
προτεινόμενη λύση, ενημερώνονται για 
τις νομικές συνέπειες της εν λόγω 
συμφωνίας·

β) με τη διαβίβαση της προτεινόμενης 
λύσης τα μέρη

Or. de

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για νέα παράγραφο, με την οποία ξεκινούν οι ακόλουθες 
επιμέρους τροπολογίες ως υποσημεία.

Τροπολογία 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση i (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) ενημερώνονται για ακόμη μία φορά για 
τη δεσμευτική νομική ισχύ της 
συγκατάθεσης σε προτεινόμενη λύση·

Or. de

Τροπολογία 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση ii (νέα)



PE489.695v01-00 130/162 AM\903359EL.doc

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) ενημερώνονται για την προθεσμία των 
14 ημερολογιακών ημερών από την 
κοινοποίηση της προτεινόμενη λύσης 
προς έγκριση·

Or. de

Τροπολογία 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β – περίπτωση iii (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) ενημερώνονται ότι η μη αιτιολογημένη 
γραπτή συγκατάθεση εντός 14 
ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης θεωρείται 
απόρριψη της προτεινόμενης λύσης, ενώ 
η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί, 
εάν η συγκατάθεση έχει σταλεί εντός των 
14 ημερολογιακών ημερών.

Or. de

Τροπολογία 349
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) σε περίπτωση που τα μέρη 
αποφασίσουν να απορρίψουν την 
προτεινόμενη λύση, ο φορέας ΕΕΔ μπορεί 
να δημοσιεύσει την εν λόγω λύση·

Or. el
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Τροπολογία 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τα μέρη, πριν εκφράζουν τη 
συγκατάθεσή τους για την προτεινόμενη 
λύση ή φιλική συμφωνία, έχουν στη 
διάθεσή τους εύλογο χρονικό διάστημα 
για να σκεφτούν.

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 351
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Πολλά κράτη μέλη μπορούν να 
θέσουν όρια στην έννομη προστασία που 
μπορεί να χορηγηθεί από φορέα ΕΕΔ ή 
στην αξία της διαφοράς επί της οποίας 
εγείρει απαίτηση ο καταναλωτής.

Or. en

Τροπολογία 352
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 α
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Δεσμευτικές διαδικασίες ΕΕΔ
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στο 
πλαίσιο διαδικασιών ΕΕΔ που στοχεύουν 
στην επίλυση της διαφοράς επιβάλλοντας 
λύση, η επιβαλλόμενη λύση μπορεί να 
είναι δεσμευτική για τα μέρη μόνο εάν 
έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων για 
τη δεσμευτική φύση της και το έχουν 
ρητά αποδεχτεί. Δεν απαιτείται η ρητή 
αποδοχή από τον έμπορο, εάν οι εθνικοί 
κανόνες ορίζουν ότι οι λύσεις είναι 
δεσμευτικές για τους εμπόρους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ως γενικός κανόνας ισχύει ότι στις περιπτώσεις στις οποίες οι διαδικασίες ΕΕΔ επιβάλλουν 
δεσμευτική λύση για τα μέρη, τα εν λόγω μέρη πρέπει να έχουν δώσει την προηγούμενη 
συγκατάθεσή τους. Εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα προβλέπεται όταν οι εθνικοί κανόνες 
ορίζουν τη δεσμευτικότητα των λύσεων για τους εμπόρους. Αυτά τα προγράμματα λειτουργούν 
πολύ αποτελεσματικά για τους καταναλωτές και δεν πρέπει να υπονομεύονται.

Τροπολογία 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 α
Ελευθερία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απόφαση που λαμβάνεται από τον φορέα 
ΕΕΔ είναι δεσμευτική για τα μέρη μόνο 
εάν έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων 
για τη δεσμευτική φύση της και την έχουν 
ρητά αποδεχτεί.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρά 
τη συγκατάθεση του εμπόρου και του 
καταναλωτή για τη δεσμευτική φύση της 
απόφασης που λαμβάνεται από τον φορέα 
ΕΕΔ, και τα δύο μέρη διατηρούν το 
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δικαίωμα να ζητήσουν έννομη προστασία 
ενώπιον του δικαστηρίου.

Or. en

Τροπολογία 354
Louis Grech

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 α
Ελευθερία

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απόφαση που λαμβάνεται από τον φορέα
ΕΕΔ είναι δεσμευτική για τα μέρη μόνο 
εάν έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων 
για τη δεσμευτική φύση της και την έχουν 
ρητά αποδεχτεί, εκτός εάν οι εθνικοί 
κανόνες ορίζουν ότι οι λύσεις είναι 
δεσμευτικές μόνο για τους εμπόρους.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
συμφωνία μεταξύ του καταναλωτή και 
του εμπόρου για την υποβολή 
καταγγελιών σε φορέα ΕΕΔ δεν είναι 
δεσμευτική για τον καταναλωτή, εάν είχε 
συναφθεί πριν προκύψει η διαφορά και 
εάν στερεί από τον καταναλωτή το 
δικαίωμα να κινήσει δικαστική 
διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς.

Or. en

Τροπολογία 355
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 α
Εμπιστευτικότητα των διαδικασιών ΕΕΔ
1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εκτός 
εάν συμφωνείται διαφορετικά από τα 
μέρη, ούτε οι φορείς ΕΕΔ ούτε τα φυσικά 
πρόσωπα που είναι αρμόδια για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών 
αναγκάζονται να παρέχουν αποδεικτικά 
στοιχεία σε αστικές και εμπορικές 
δικαστικές υποθέσεις ή στο πλαίσιο 
διαιτησίας σχετικά με πληροφορίες που 
προκύπτουν από ή σχετίζονται με 
διαδικασία ΕΕΔ, εκτός εάν:
α) αυτό κρίνεται αναγκαίο για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιας πολιτικής 
του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, 
ιδίως όταν απαιτείται ώστε να 
διασφαλιστεί η καλύτερη προστασία των 
συμφερόντων των παιδιών ή να 
αποφευχθεί η βλάβη της σωματικής και 
ψυχολογικής ακεραιότητας του ατόμου·
β) είναι απαραίτητη η αποκάλυψη του 
περιεχομένου του αποτελέσματος 
διαδικασίας ΕΕΔ για την εφαρμογή ή 
επιβολή αυτού του αποτελέσματος.
2) Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν 
αποκλείουν τα κράτη μέλη από τη 
θέσπιση αυστηρότερων μέτρων για την 
προστασίας της εμπιστευτικότητας των 
διαδικασιών ΕΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 356
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 α
1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
απόφαση που λαμβάνεται από τον φορέα 
ΕΕΔ είναι δεσμευτική για τα μέρη μόνο 
εάν έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων 
για τη δεσμευτική φύση της και την έχουν 
ρητά αποδεχτεί.
2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
συμφωνία μεταξύ του καταναλωτή και 
του εμπόρου για την υποβολή 
καταγγελιών σε φορέα ΕΕΔ δεν είναι 
δεσμευτική για τον καταναλωτή, εάν είχε 
συναφθεί πριν προκύψει η διαφορά και 
εάν στερεί από τον καταναλωτή το 
δικαίωμα να κινήσει δικαστική 
διαδικασία για την επίλυση της διαφοράς. 
Η διάταξη δεν ισχύει στις περιπτώσεις 
για τις οποίες οι εθνικοί κανόνες 
παρέχουν λύσεις που είναι δεσμευτικές 
για τον έμπορο.

Or. en

Τροπολογία 357
Silvia Costa

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Τα κράτη μέλη εγγυώνται ότι οι
συμφωνίες μεταξύ καταναλωτών και 
επαγγελματιών σχετικά με την 
παρουσίαση ενστάσεων σε έναν φορέα 
ΕΕΔ δεν πρέπει να στερούν από τον 
καταναλωτή το δικαίωμα προσφυγής στο 
δικαστήριο για την επίλυση της 
διαφοράς·
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Or. it

Τροπολογία 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 β
Νομιμότητα

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
διαδικασίες ΕΕΔ που στοχεύουν στην 
επίλυση διαφοράς μέσω της επιβολής 
λύσης, η επιβαλλόμενη λύση δεν έχει ως 
αποτέλεσμα τη στέρηση από τον 
καταναλωτή της προστασίας που 
παρέχεται βάσει των υποχρεωτικών 
διατάξεων που ισχύουν δυνάμει της 
νομοθεσίας του κράτους μέλους στην 
επικράτεια του οποίου έχει την έδρα του ο 
φορέας ΕΕΔ, καθώς και της προστασίας 
που παρέχεται βάσει των υποχρεωτικών 
διατάξεων που ισχύουν δυνάμει της 
νομοθεσίας του κράτους μέλους όπου 
βρίσκεται η συνήθης διαμονή του 
καταναλωτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 593/2008

Or. en

Τροπολογία 359
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 β
Νομιμότητα
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Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε 
διαδικασίες ΕΕΔ που στοχεύουν στην 
επίλυση διαφοράς μέσω της επιβολής 
λύσης είτε στον καταναλωτή είτε και στα 
δύο μέρη, οποιαδήποτε λύση επιβάλλεται 
στον καταναλωτή δεν έχει ως αποτέλεσμα 
ο καταναλωτής να στερείται της 
προστασίας που παρέχεται βάσει των 
υποχρεωτικών διατάξεων που ισχύουν 
δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους 
μέλους στην επικράτεια του οποίου έχει 
την έδρα του ο φορέας ΕΕΔ. Σε 
περίπτωση διασυνοριακών διαφορών, η 
λύση που επιβάλλεται από τον φορέα ΕΕΔ 
δεν έχει ως αποτέλεσμα ο καταναλωτής 
να στερείται της προστασίας που 
παρέχεται βάσει των υποχρεωτικών 
διατάξεων που ισχύουν δυνάμει της 
νομοθεσίας του κράτους μέλους όπου 
βρίσκεται η συνήθης διαμονή του 
καταναλωτή, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 593/2008.

Or. en

Τροπολογία 360
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9 β
Επίπτωση των διαδικασιών ΕΕΔ στην 

περίοδο παραγραφής
1) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η 
λήξη της περιόδου παραγραφής κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας ΕΕΔ δεν 
αποτελεί εμπόδιο για την εκκίνηση 
δικαστικής διαδικασίας σχετικά με 
διαφορά για τα μέρη που επιλέγουν ΕΕΔ 
σε μια προσπάθεια επίλυσης της εν λόγω 
διαφοράς.



PE489.695v01-00 138/162 AM\903359EL.doc

EL

2) Η παράγραφος 1 ισχύει με την 
επιφύλαξη των διατάξεων για την περίοδο 
παραγραφής των διεθνών συμφωνιών 
των οποίων τα κράτη μέλη είναι 
συμβαλλόμενα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 361
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για τους φορείς ΕΕΔ από 
τους οποίους καλύπτονται και οι οποίοι 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση πιθανών 
διαφορών μεταξύ αυτών και των 
καταναλωτών. Οι εν λόγω πληροφορίες 
περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις των 
ιστοτόπων των σχετικών φορέων ΕΕΔ και 
διευκρινίζουν αν ο έμπορος δεσμεύεται ή 
όχι να χρησιμοποιεί αυτούς τους φορείς για 
την επίλυση των διαφορών του με τους 
καταναλωτές.

(1) Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για τους φορείς ΕΕΔ από 
τους οποίους καλύπτονται και οι οποίοι 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση πιθανών 
διαφορών μεταξύ αυτών και των 
καταναλωτών. Οι εν λόγω πληροφορίες 
περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις των 
ιστοτόπων των σχετικών φορέων ΕΕΔ και 
διευκρινίζουν αν ο έμπορος δεσμεύεται ή 
όχι να χρησιμοποιεί αυτούς τους φορείς για 
την επίλυση των διαφορών του με τους 
καταναλωτές. Οι πληροφορίες 
περιλαμβάνουν οπωσδήποτε τις 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τις 
διευθύνσεις των ιστοτόπων των σχετικών 
φορέων ΕΕΔ.

Or. hu

Τροπολογία 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για τους φορείς ΕΕΔ από 
τους οποίους καλύπτονται και οι οποίοι 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση πιθανών 
διαφορών μεταξύ αυτών και των 
καταναλωτών. Οι εν λόγω πληροφορίες 
περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις των 
ιστοτόπων των σχετικών φορέων ΕΕΔ και 
διευκρινίζουν αν ο έμπορος δεσμεύεται ή 
όχι να χρησιμοποιεί αυτούς τους φορείς 
για την επίλυση των διαφορών του με
τους καταναλωτές.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για τους φορείς ΕΕΔ από 
τους οποίους καλύπτονται και στους 
οποίους δεσμεύονται να προσφεύγουν, και 
οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την εξέταση 
πιθανών διαφορών μεταξύ αυτών και των 
καταναλωτών. Οι εν λόγω πληροφορίες 
περιλαμβάνουν τα στοιχεία και τις 
διευθύνσεις των ιστοτόπων των σχετικών 
φορέων ΕΕΔ.

Or. fr

Τροπολογία 363
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για τους φορείς ΕΕΔ από 
τους οποίους καλύπτονται και οι οποίοι 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση πιθανών 
διαφορών μεταξύ αυτών και των 
καταναλωτών. Οι εν λόγω πληροφορίες 
περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις των
ιστοτόπων των σχετικών φορέων ΕΕΔ 
και διευκρινίζουν αν ο έμπορος 
δεσμεύεται ή όχι να χρησιμοποιεί αυτούς 
τους φορείς για την επίλυση των 
διαφορών του με τους καταναλωτές.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους οι οποίοι έχουν δεσμευτεί ή 
είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν 
φορέα ΕΕΔ ή φορείς ΕΕΔ για την επίλυση 
διαφορών με τους καταναλωτές
ενημερώνουν τους καταναλωτές τους για 
τον σχετικό φορέα ή φορείς ΕΕΔ. Οι 
πληροφορίες περιλαμβάνουν τη διεύθυνση 
του σχετικού φορέα ΕΕΔ ή τη διεύθυνση 
του ιστοτόπου των φορέων ΕΕΔ.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μόνο από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ΕΕΔ πρέπει να απαιτείται να παρέχουν 
λεπτομέρειες για φορέα ΕΕΔ, διαφορετικά ενδέχεται οι καταναλωτές να παραπλανούνται 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα ΕΕΔ. Επιπλέον, θα ήταν επιβαρυντικό να απαιτείται από τις 
επιχειρήσεις να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες φορέων ΕΕΔ σε τιμολόγια και αποδείξεις, ιδίως 
για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς φορείς ΕΕΔ για διαφορετικά 
προϊόντα/υπηρεσίες που πωλούν.

Τροπολογία 364
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για τους φορείς ΕΕΔ από 
τους οποίους καλύπτονται και οι οποίοι 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση πιθανών 
διαφορών μεταξύ αυτών και των 
καταναλωτών. Οι εν λόγω πληροφορίες 
περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις των 
ιστοτόπων των σχετικών φορέων ΕΕΔ και 
διευκρινίζουν αν ο έμπορος δεσμεύεται ή 
όχι να χρησιμοποιεί αυτούς τους φορείς για 
την επίλυση των διαφορών του με τους 
καταναλωτές.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για τους φορείς ΕΕΔ από 
τους οποίους καλύπτονται και οι οποίοι 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση πιθανών 
διαφορών μεταξύ αυτών και των 
καταναλωτών. Οι εν λόγω πληροφορίες 
περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις των 
ιστοτόπων των σχετικών φορέων ΕΕΔ και 
διευκρινίζουν αν ο έμπορος δεσμεύεται ή 
όχι να χρησιμοποιεί αυτούς τους φορείς για 
την επίλυση των διαφορών του με τους 
καταναλωτές. Οι εν λόγω πληροφορίες 
περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις των 
ιστοτόπων των σχετικών φορέων ΕΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 365
Wim van de Camp

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για τους φορείς ΕΕΔ από 
τους οποίους καλύπτονται και οι οποίοι 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση πιθανών 
διαφορών μεταξύ αυτών και των 
καταναλωτών. Οι εν λόγω πληροφορίες 
περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις των 
ιστοτόπων των σχετικών φορέων ΕΕΔ και 
διευκρινίζουν αν ο έμπορος δεσμεύεται ή 
όχι να χρησιμοποιεί αυτούς τους φορείς 
για την επίλυση των διαφορών του με 
τους καταναλωτές.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για τους φορείς ΕΕΔ από 
τους οποίους καλύπτονται και οι οποίοι 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση πιθανών 
διαφορών μεταξύ αυτών και των 
καταναλωτών. Οι εν λόγω πληροφορίες 
περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις των 
ιστοτόπων των σχετικών φορέων ΕΕΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Τροπολογία 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
αναγράφονται με εύκολα, άμεσα, 
ευκρινώς και μόνιμα προσβάσιμο τρόπο 
στον ιστότοπο του εμπόρου, αν υπάρχει, 
στους γενικούς όρους των συμβάσεων 
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 
μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή 

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
αναγράφονται με εύκολα προσβάσιμο και 
κατανοητό τρόπο. Διευκρινίζουν τον 
τρόπο πρόσβασης σε περισσότερες 
πληροφορίες για τον σχετικό φορέα ΕΕΔ 
και για τους όρους χρήσης του.
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και στα τιμολόγια και τις αποδείξεις που 
αφορούν τις εν λόγω συμβάσεις.
Διευκρινίζουν τον τρόπο πρόσβασης σε 
περισσότερες πληροφορίες για τον σχετικό 
φορέα ΕΕΔ και για τους όρους χρήσης του.

Or. de

Τροπολογία 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
αναγράφονται με εύκολα, άμεσα, ευκρινώς 
και μόνιμα προσβάσιμο τρόπο στον 
ιστότοπο του εμπόρου, αν υπάρχει, στους 
γενικούς όρους των συμβάσεων πώλησης 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ του 
εμπόρου και του καταναλωτή και στα 
τιμολόγια και τις αποδείξεις που αφορούν 
τις εν λόγω συμβάσεις. Διευκρινίζουν τον 
τρόπο πρόσβασης σε περισσότερες 
πληροφορίες για τον σχετικό φορέα ΕΕΔ 
και για τους όρους χρήσης του.

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
δημοσιεύονται κατά τρόπο σαφή, ευνόητο 
και με εύκολα, άμεσα, ευκρινώς και 
μόνιμα προσβάσιμο τρόπο στον ιστότοπο 
του εμπόρου, αν υπάρχει, στους γενικούς 
όρους των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών μεταξύ του εμπόρου 
και του καταναλωτή, καθώς και κάθε 
φορά που κάποιος έμπορος απορρίπτει 
μια καταγγελία που του υποβάλλει άμεσα 
κάποιος καταναλωτής. Διευκρινίζουν τον 
τρόπο πρόσβασης σε περισσότερες 
πληροφορίες για τον σχετικό φορέα ΕΕΔ 
και για τους όρους χρήσης του.

Or. fr

Τροπολογία 368
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
αναγράφονται με εύκολα, άμεσα, 
ευκρινώς και μόνιμα προσβάσιμο τρόπο 

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
αναγράφονται με σαφή, κατανοητό και 
εύκολα προσβάσιμο τρόπο στον ιστότοπο 
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στον ιστότοπο του εμπόρου, αν υπάρχει, 
στους γενικούς όρους των συμβάσεων 
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 
μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή 
και στα τιμολόγια και τις αποδείξεις που 
αφορούν τις εν λόγω συμβάσεις.
Διευκρινίζουν τον τρόπο πρόσβασης σε 
περισσότερες πληροφορίες για τον 
σχετικό φορέα ΕΕΔ και για τους όρους 
χρήσης του.

του εμπόρου, αν υπάρχει, στους γενικούς 
όρους των συμβάσεων αγαθών ή 
υπηρεσιών μεταξύ του εμπόρου και του 
καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μόνο από επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ΕΕΔ πρέπει να απαιτείται να παρέχουν 
λεπτομέρειες για φορέα ΕΕΔ, διαφορετικά ενδέχεται οι καταναλωτές να παραπλανούνται 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα ΕΕΔ. Επιπλέον, θα ήταν επιβαρυντικό να απαιτείται από τις 
επιχειρήσεις να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες φορέων ΕΕΔ σε τιμολόγια και αποδείξεις, ιδίως 
για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πολλούς διαφορετικούς φορείς ΕΕΔ για διαφορετικά 
προϊόντα/υπηρεσίες που πωλούν.

Τροπολογία 369
Sandra Kalniete

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
αναγράφονται με εύκολα, άμεσα, ευκρινώς 
και μόνιμα προσβάσιμο τρόπο στον 
ιστότοπο του εμπόρου, αν υπάρχει, στους 
γενικούς όρους των συμβάσεων πώλησης 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ του 
εμπόρου και του καταναλωτή και στα 
τιμολόγια και τις αποδείξεις που αφορούν 
τις εν λόγω συμβάσεις. Διευκρινίζουν τον 
τρόπο πρόσβασης σε περισσότερες 
πληροφορίες για τον σχετικό φορέα ΕΕΔ 
και για τους όρους χρήσης του.

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
αναγράφονται με εύκολα, άμεσα, ευκρινώς 
και μόνιμα προσβάσιμο τρόπο στον 
ιστότοπο του εμπόρου, αν υπάρχει, στους 
γενικούς όρους των συμβάσεων πώλησης 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ του 
εμπόρου και του καταναλωτή.

Or. en
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Τροπολογία 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
αναγράφονται με εύκολα, άμεσα, 
ευκρινώς και μόνιμα προσβάσιμο τρόπο 
στον ιστότοπο του εμπόρου, αν υπάρχει, 
στους γενικούς όρους των συμβάσεων 
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 
μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή 
και στα τιμολόγια και τις αποδείξεις που 
αφορούν τις εν λόγω συμβάσεις.
Διευκρινίζουν τον τρόπο πρόσβασης σε 
περισσότερες πληροφορίες για τον 
σχετικό φορέα ΕΕΔ και για τους όρους 
χρήσης του.

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
αναγράφονται με σαφή, κατανοητό και 
εύκολα προσβάσιμο τρόπο στον ιστότοπο 
του εμπόρου, αν υπάρχει, στους γενικούς 
όρους των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών μεταξύ του εμπόρου 
και του καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη και οι έμποροι πρέπει να μπορούν να εξετάσουν τον τρόπο ενημέρωσης των 
καταναλωτών. Η απαίτηση παροχής πληροφοριών στα τιμολόγια και τις αποδείξεις θα 
αποτελούσε πρόσθετη επιβάρυνση ιδίως για ΜΜΕ και δεν θα ήταν, επίσης, πρακτική.

Τροπολογία 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 
θίγουν τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 
της οδηγίας 2011/83/ΕΕ σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
στους καταναλωτές σε περιπτώσεις 
συμβάσεων που συνάπτονται εξ 
αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 
θίγουν τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 
της οδηγίας 2011/83/ΕΕ σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
στους καταναλωτές σε περιπτώσεις 
συμβάσεων που συνάπτονται εξ 
αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος και αντίστοιχες διατάξεις 
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της οδηγίας 2009/138/EΚ σχετικά με την 
ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) και της 
οδηγίας 2002/65/ΕΚ για την εξ 
αποστάσεως εμπορία καταναλωτικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η αναφερόμενη στο άρθρο 10 υποχρέωση πληροφόρησης των εμπόρων προς τους καταναλωτές 
δεν ρυθμίζεται αποκλειστικά στην οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην οποία 
γίνεται μνεία. Οι διατάξεις της οδηγίας πλαίσιο Φερεγγυότητα ΙΙ και της οδηγία για την εξ 
αποστάσεως πώληση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σχετικά με την υποχρέωση πληροφόρησης 
αναφορικά με εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής ενστάσεων και προσφυγών, θα πρέπει να 
αναφέρονται στο άρθρο 10 παρ. 3 ως επιπρόσθετα παραδείγματα.

Τροπολογία 372
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς 
ΕΕΔ, οι ενώσεις καταναλωτών, οι
ενώσεις επιχειρήσεων, τα κέντρα του 
δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων 
Καταναλωτών και, κατά περίπτωση, οι 
φορείς που ορίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 2 δημοσιοποιούν 
στις εγκαταστάσεις τους και στους 
ιστοτόπους τους τον κατάλογο φορέων 
ΕΕΔ που αναφέρεται στο άρθρο 17 
παράγραφος 3.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι φορείς 
ΕΕΔ, τα κέντρα του δικτύου Ευρωπαϊκών 
Κέντρων Καταναλωτών και, κατά 
περίπτωση, οι φορείς που ορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 
δημοσιοποιούν στους ιστοτόπους τους τον 
κατάλογο φορέων ΕΕΔ που αναφέρεται 
στο άρθρο 17 παράγραφος 4, παρέχοντας 
σύνδεσμο για τον ιστότοπο της 
Επιτροπής και με κάθε άλλον τρόπο 
θεωρούν κατάλληλο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ενώσεις καταναλωτών και οι ενώσεις επιχειρήσεων είναι ανεξάρτητοι οργανισμοί και δεν θα  
ήταν ορθό τα κράτη μέλη να τους υποχρεώσουν να ενεργούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. 
Ενδέχεται να μην είναι πάντοτε κατάλληλη η διάθεση του καταλόγου φορέων ΕΕΔ στις 
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εγκαταστάσεις των φορέων ΕΕΔ.

Τροπολογία 373
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν επαρκή δημοσιοποίηση των 
πληροφοριών όσον αφορά τον τρόπο με 
τον οποίο οι καταναλωτές μπορούν να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη διαδικασία 
ΕΕΔ σε περίπτωση συμβατικών 
διαφορών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 1, σε σχέση με κάποιον 
συγκεκριμένο έμπορο.

Or. hu

Τροπολογία 374
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν την κατάλληλη διάδοση 
των πληροφοριών σχετικά με τις 
δυνατότητες των καταναλωτών να 
αποζημιωθούν στην περίπτωση 
συμβατικής διαφοράς με έμπορο, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 2.

Or. el

Τροπολογία 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συνεργασία μεταξύ των φορέων ΕΕΔ για 
την επίλυση διασυνοριακών διαφορών

Συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ των φορέων 
ΕΕΔ

Or. fr

Τροπολογία 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ συνεργάζονται για την 
επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ συνεργάζονται για την 
επίλυση διασυνοριακών διαφορών και ότι 
προβαίνουν σε τακτικές ανταλλαγές 
ορθών πρακτικών, όσον αφορά την 
επίλυση τόσο διασυνοριακών όσο και 
εγχώριων διαφορών.

Or. fr

Τροπολογία 377
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι
φορείς ΕΕΔ συνεργάζονται για την 
επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους
φορείς ΕΕΔ να συνεργάζονται για την 
επίλυση διασυνοριακών διαφορών.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι φορείς ΕΕΔ αποτελούν συχνά ανεξάρτητους οργανισμούς και δεν θα ήταν ορθή η 
διασφάλιση της συνεργασίας τους. Η επιβολή άσκοπης επιβάρυνσης στους παρόχους ΕΕΔ 
ενδέχεται να αποτρέψει την εγγραφή τους στον κατάλογο φορέων ΕΕΔ για τους σκοπούς της 
παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία 378
Robert Rochefort

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή υποστηρίζει και 
διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών 
μεταξύ των φορέων ΕΕΔ για την 
προώθηση των βέλτιστων πρακτικών, 
κυρίως μέσω του προγράμματος 
«Καταναλωτές»·

Or. fr

Τροπολογία 379
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη 
συνεργασία μεταξύ των φορέων ΕΕΔ και 
των εθνικών αρχών που είναι 
επιφορτισμένες με την επιβολή της 
νομοθεσίας της Ένωσης για την προστασία 
των καταναλωτών.

1. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τη 
συνεργασία μεταξύ των φορέων ΕΕΔ και 
των εθνικών αρχών που είναι 
επιφορτισμένες με την επιβολή της 
νομοθεσίας της Ένωσης για την προστασία 
των καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι φορείς ΕΕΔ αποτελούν συχνά ανεξάρτητους οργανισμούς και δεν θα ήταν ορθή η 
διασφάλιση της συνεργασίας τους.
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Τροπολογία 380
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει την 
αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών για τις 
επιχειρηματικές πρακτικές των εμπόρων 
για τις οποίες οι καταναλωτές έχουν 
υποβάλει καταγγελίες. Περιλαμβάνει 
επίσης την παροχή τεχνικών αξιολογήσεων 
και πληροφοριών από τις εν λόγω εθνικές 
αρχές στους φορείς ΕΕΔ, όταν αυτές οι 
αξιολογήσεις ή πληροφορίες είναι 
αναγκαίες για τον χειρισμό των επιμέρους 
διαφορών.

2. Αυτή η συνεργασία μπορεί να
περιλαμβάνει την αμοιβαία ανταλλαγή 
πληροφοριών για τις πρακτικές των 
εμπόρων σε συγκεκριμένους 
επιχειρηματικούς τομείς για τις οποίες οι 
καταναλωτές έχουν υποβάλει καταγγελίες. 
Περιλαμβάνει επίσης την παροχή τεχνικών 
αξιολογήσεων και πληροφοριών από τις εν 
λόγω εθνικές αρχές στους φορείς ΕΕΔ, 
όταν αυτές οι αξιολογήσεις ή πληροφορίες 
είναι αναγκαίες για τον χειρισμό των 
επιμέρους διαφορών και δεν μπορούν να 
αποκτηθούν από αλλού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να επιτραπεί η μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ φορέων ΕΕΔ και 
εθνικών αρχών εφαρμογής του νόμου, αλλά η απαίτηση της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών  
μπορεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία αυτών των 
οργανισμών και να αποτρέψει τη χρήση ΕΕΔ από τους εμπόρους.

Τροπολογία 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει την 
αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών για τις 
επιχειρηματικές πρακτικές των εμπόρων
για τις οποίες οι καταναλωτές έχουν 
υποβάλει καταγγελίες. Περιλαμβάνει 

2. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει την 
αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών για 
τους εμπόρους για τους οποίους οι 
καταναλωτές έχουν υποβάλει 
επανειλημμένως καταγγελίες. 
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επίσης την παροχή τεχνικών αξιολογήσεων 
και πληροφοριών από τις εν λόγω εθνικές 
αρχές στους φορείς ΕΕΔ, όταν αυτές οι 
αξιολογήσεις ή πληροφορίες είναι 
αναγκαίες για τον χειρισμό των επιμέρους 
διαφορών.

Περιλαμβάνει επίσης την παροχή τεχνικών 
αξιολογήσεων και πληροφοριών από τις εν 
λόγω εθνικές αρχές στους φορείς ΕΕΔ, 
εφόσον διατίθενται, όταν αυτές οι 
αξιολογήσεις ή πληροφορίες είναι 
αναγκαίες για τον χειρισμό των επιμέρους 
διαφορών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι επιχειρηματικές πρακτικές εμπόρων δεν πρέπει να δημοσιεύονται στο σύνολό τους, καθώς 
πρόκειται για εμπιστευτικά δεδομένα και επιχειρηματικά μυστικά, τα οποία δεν πρέπει να 
δίνονται στη δημοσιότητα. Επιπλέον, ο φορέας ΕΕΔ δεν μπορεί να υποχρεώσει τους κρατικούς 
φορείς να εκδώσουν αξιολογήσεις με ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό ισχύει ειδικότερα όσον 
αφορά τη χρηματοδότηση.

Τροπολογία 382
Philippe Juvin

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει την 
αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών για τις 
επιχειρηματικές πρακτικές των εμπόρων 
για τις οποίες οι καταναλωτές έχουν 
υποβάλει καταγγελίες. Περιλαμβάνει 
επίσης την παροχή τεχνικών αξιολογήσεων 
και πληροφοριών από τις εν λόγω εθνικές 
αρχές στους φορείς ΕΕΔ, όταν αυτές οι 
αξιολογήσεις ή πληροφορίες είναι 
αναγκαίες για τον χειρισμό των επιμέρους 
διαφορών.

2. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει την 
αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών για 
καταγγελίες που έχουν υποβάλει οι 
καταναλωτές και το θετικό ή αρνητικό 
αποτέλεσμα της διαδικασίας ΕΕΔ. 
Περιλαμβάνει επίσης την παροχή τεχνικών 
αξιολογήσεων και πληροφοριών από τις εν 
λόγω εθνικές αρχές στους φορείς ΕΕΔ, 
όταν αυτές οι αξιολογήσεις ή πληροφορίες 
είναι αναγκαίες για τον χειρισμό των 
επιμέρους διαφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στις «επιχειρηματικές πρακτικές» φαίνεται ασαφής και αμφιλεγόμενη. Η νέα 
διατύπωση προσπαθεί να εστιάσει στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη φύση και το 
είδος καταγγελιών που υποβάλλουν οι καταναλωτές στον φορέα ΕΕΔ και το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας (είτε στέφθηκε με επιτυχία είτε όχι).
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Τροπολογία 383
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια αρχή 
επιφορτισμένη με την παρακολούθηση 
της λειτουργίας και της ανάπτυξης των 
φορέων ΕΕΔ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός του. Κάθε 
κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή 
την αρχή που ορίζει.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρχή ως 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 16 
και 17. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
ορίσει περισσότερες από μία αρμόδιες 
αρχές. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίζει, 
επίσης, ποια από τις καθορισμένες 
αρμόδιες αρχές είναι το ενιαίο σημείο 
επαφής για την Επιτροπή μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών οι οποίες είναι 
εγκατεστημένες στο έδαφός του. Κάθε 
κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή 
την αρχή που ορίζει ή, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, τις αρμόδιες αρχές 
συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου 
σημείου επαφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι διαφορετικές τομεακές και γεωγραφικές προσεγγίσεις 
ως προς την ΕΕΔ, είναι απαραίτητο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να ορίσουν περισσότερες από 
μία αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 384
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια αρχή 
επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της 
λειτουργίας και της ανάπτυξης των φορέων 
ΕΕΔ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια αρχή 
επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της 
λειτουργίας και της ανάπτυξης των φορέων 
ΕΕΔ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο 
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έδαφός του. Κάθε κράτος μέλος 
ανακοινώνει στην Επιτροπή την αρχή που 
ορίζει.

έδαφός του. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
ορίσει περισσότερες από μία αρμόδιες 
αρχές εάν το απαιτεί η παρακολούθηση 
των φορέων ΕΕΔ σε διαφορετικούς 
τομείς. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίζει 
μία εκ των αρμόδιων αρχών ως ενιαίο 
σημείο επαφής με την Επιτροπή. Κάθε 
κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή 
την αρχή που ορίζει ή, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, τις αρχές συμπεριλαμβανομένου 
του ενιαίου σημείου επαφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδέχεται να είναι δύσκολο για μια αρμόδια αρχή να παρακολουθεί τη λειτουργία και ανάπτυξη 
των φορέων ΕΕΔ σε όλους τους τομείς.

Τροπολογία 385
Catherine Stihler

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια αρχή 
επιφορτισμένη με την παρακολούθηση 
της λειτουργίας και της ανάπτυξης των 
φορέων ΕΕΔ οι οποίοι είναι 
εγκατεστημένοι στο έδαφός του. Κάθε
κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή 
την αρχή που ορίζει.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια αρχή ως 
αρμόδια αρχή σύμφωνα με τα άρθρα 16 
και 17. Κάθε κράτος μέλος μπορεί να 
ορίσει περισσότερες από μία αρμόδιες 
αρχές. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίζει, 
επίσης, ποια από τις καθορισμένες 
αρμόδιες αρχές είναι το ενιαίο σημείο 
επαφής για την Επιτροπή μεταξύ των 
αρμόδιων αρχών οι οποίες είναι 
εγκατεστημένες στο έδαφός του. Κάθε 
κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή 
την αρχή που ορίζει ή, όπου κρίνεται 
σκόπιμο, τις αρμόδιες αρχές 
συμπεριλαμβανομένου του ενιαίου 
σημείου επαφής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη οι τομεακές διαφορές επιβάλλουν την ανάγκη διάφορων ειδικών 
αρχών ΕΕΔ.

Τροπολογία 386
Cristian Silviu Buşoi

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των 
αρμόδιων αρχών που της κοινοποιούνται 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 
δημοσιεύει τον κατάλογο αυτόν στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

2. Η Επιτροπή καταρτίζει κατάλογο των 
αρμόδιων αρχών, συμπεριλαμβανομένων, 
όπου κρίνεται σκόπιμο, αυτών που
λειτουργούν ως ενιαίο σημείο επαφής, που 
της κοινοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και δημοσιεύει τον κατάλογο 
αυτόν στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) στατιστικά στοιχεία που 
καταδεικνύουν τον τρόπο με τον οποίο οι 
έμποροι χρησιμοποιούν την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών για τις διαφορές τους 
με τους καταναλωτές·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των φορέων ΕΕΔ προς τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
είναι πρακτικές, εύχρηστες και να μην συνδέονται με άσκοπες διοικητικές δαπάνες.
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Τροπολογία 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) κατά περίπτωση, δήλωση σχετικά με 
την αποτελεσματικότητα της 
συνεργασίας τους με δίκτυα φορέων ΕΕΔ 
που διευκολύνουν την επίλυση 
διασυνοριακών διαφορών·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των φορέων ΕΕΔ προς τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
είναι πρακτικές, εύχρηστες και να μην συνδέονται με άσκοπες διοικητικές δαπάνες.

Τροπολογία 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) αυτοαξιολόγηση σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
ΕΕΔ που προσφέρει ο φορέας και 
επισήμανση των πιθανών τρόπων 
βελτίωσης της απόδοσής του.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων των φορέων ΕΕΔ προς τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
είναι πρακτικές, εύχρηστες και να μην συνδέονται με άσκοπες διοικητικές δαπάνες.
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Τροπολογία 390
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ, στους οποίους τα φυσικά 
πρόσωπα που είναι αρμόδια για την 
επίλυση των διαφορών είναι 
αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του 
εμπόρου που έχει την έδρα του στο 
έδαφός τους, κοινοποιούν στην αρμόδια 
αρχή σε ετήσια βάση τη συνεχή 
συμμόρφωσή τους προς τις ακόλουθες 
απαιτήσεις:
α) διορισμός από το ανώτατο επίπεδο 
διοίκησης και για επαρκή διάρκεια 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία της δράσης τους·
β) έλλειψη ιεραρχικής σύνδεσης με την 
επιχειρησιακή διοίκηση, ιδίως με τους 
αρμόδιους για τις σχέσεις με τους 
πελάτες·
γ) η αμοιβή δεν συνδέεται με τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ΕΕΔ·
δ) καθορισμός συγκεκριμένου 
προϋπολογισμού μέσω του οποίου 
παρέχονται οι κατάλληλοι πόροι για τη 
διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 
των διαδικασιών ΕΕΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας ώστε να συμπεριληφθούν τα συστήματα ΕΕΔ, 
στα οποία το αρμόδιο φυσικό πρόσωπο είναι αποκλειστικά και μόνο υπάλληλος του εμπόρου, 
πρέπει να συνοδευθεί από περαιτέρω παρακολούθηση τέτοιων φορέων ώστε να διασφαλισθεί η 
συνεχής συμμόρφωση προς τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με την ανεξαρτησία και την 
αμεροληψία, η οποία καθορίζει την ένταξή τους στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.
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Τροπολογία 391
Cornelis de Jong

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) την αναγκαιότητα της φυσικής 
παρουσίας των μερών ή εκπροσώπων 
τους, κατά περίπτωση·  και

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 392
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν 
φορέα ΕΕΔ εάν ο εν λόγω φορέας ΕΕΔ 
δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παράγραφο 1. Εάν φορέας 
ΕΕΔ εξακολουθεί μετά από περίοδο 
τριών μηνών να μην πληροί τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στην 
παράγραφο 1, η αρμόδια αρχή διαγράφει 
τον φορέα ΕΕΔ από τον κατάλογο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατή, μετά από κατάλληλη ειδοποίηση, η διαγραφή φορέα ΕΕΔ από τον 
κατάλογο φορέων ΕΕΔ, εάν δεν πληροί πλέον τα πρότυπα ποιότητας της οδηγίας.

Τροπολογία 393
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Ο κατάλογος αυτός ενημερώνεται 
χωρίς άσκοπη καθυστέρηση και οι 
σχετικές πληροφορίες κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 394
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Εάν ένα κράτος μέλος έχει ορίσει 
περισσότερες από μία αρμόδιες αρχές, ο 
κατάλογος και οι ενημερώσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2 
κοινοποιούνται στην Επιτροπή από το 
ενιαίο σημείο επαφής.  Ο κατάλογος και 
οι ενημερώσεις αφορούν όλους τους 
φορείς ΕΕΔ που βρίσκονται στο εν λόγω 
κράτος μέλος.

Or. en

Τροπολογία 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε δύο έτη κάθε αρμόδια αρχή 
δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία των φορέων 
ΕΕΔ. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή:

5. Κάθε τρία έτη κάθε αρμόδια αρχή 
δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία των φορέων 
ΕΕΔ. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή:

Or. de
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Αιτιολόγηση

Μείωση των διοικητικών δαπανών για τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 10 και το άρθρο 16 παράγραφοι 1 
και 2 της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την 
εξασφάλιση της εφαρμογής τους. Οι εν 
λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 10 και το άρθρο 16 παράγραφοι 1 
και 2 της παρούσας οδηγίας, εάν πρέπει να 
προηγείται προειδοποίηση, η οποία όμως 
δεν φέρει αποτέλεσμα, και λαμβάνουν 
κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση 
της εφαρμογής τους. Οι εν λόγω κυρώσεις 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές,
αναλογικές και αποτρεπτικές.

Or. de

Τροπολογία 397
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 10 και το άρθρο 16 παράγραφοι 1 
και 2 της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την 
εξασφάλιση της εφαρμογής τους. Οι εν 
λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους κανόνες 
για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 
περίπτωση παράβασης των εθνικών 
διατάξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 10 της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την 
εξασφάλιση της εφαρμογής τους. Οι εν 
λόγω κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
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αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

αποτρεπτικές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάροχοι ΕΕΔ που δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις της οδηγίας πρέπει να διαγράφονται 
από τον κατάλογο των φορέων ΕΕΔ. Ως εκ τούτου, είναι περιττή η επιβολή κυρώσεων σε 
φορείς ΕΕΔ, η οποία θα μπορούσε να αποτρέψει την εγγραφή τους ως φορείς βάσει της 
οδηγίας.

Τροπολογία 398
Ashley Fox

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως [να προστεθεί η ημερομηνία 
από την Υπηρεσία Εκδόσεων: 18 μήνες από 
την έναρξη ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ αυτών των διατάξεων και των 
διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως [να προστεθεί η ημερομηνία 
από την Υπηρεσία Εκδόσεων: 24 μήνες από 
την έναρξη ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαιτείται μεγαλύτερη περίοδος μεταφοράς για τη θέσπιση εκτελεστικής νομοθεσίας και τη 
δημιουργία νέων φορέων ΕΕΔ ή προκειμένου να δοθεί στους παρόχους ΕΕΔ μεταβατική 
περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούν να τροποποιήσουν τις πρακτικές τους ώστε να 
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας. Δεν είναι απαραίτητο να απαιτηθεί από τα 
κράτη μέλη η κατάρτιση πίνακα αντιστοιχίας.

Τροπολογία 399
Wim van de Camp
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Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο έως [να προστεθεί η ημερομηνία 
από την Υπηρεσία Εκδόσεων: 18 months 
after entry into force] at the latest. 
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το 
κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και 
πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των 
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 
διοικητικές διατάξεις, ή τις ρυθμίσεις 
αυτορρύθμισης, για να συμμορφωθούν με 
την παρούσα οδηγία το αργότερο έως [να 
προστεθεί η ημερομηνία από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων: 18 μήνες από την έναρξη 
ισχύος]. Ανακοινώνουν αμέσως στην 
Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω 
διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας 
μεταξύ αυτών των διατάξεων και της 
παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη, π.χ. στις Κάτω Χώρες, η ΕΕΔ είναι επαρκώς αναπτυγμένη, ενώ δεν 
υφίσταται νομοθεσία. Σε αυτά τα κράτη μέλη υπάρχει μεγάλο περιθώριο για τις επιχειρήσεις να 
εισάγουν την ΕΕΔ μέσω αυτορρύθμισης. Πολλές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν την ΕΕΔ ως έναν 
καλό μηχανισμό για την παροχή στους καταναλωτές ενός επιπρόσθετου μηχανισμού για την 
επίλυση διαφορών. Αυτό μπορεί να συμβεί εφόσον και η κυβέρνηση αναλάβει το (οικονομικό) 
μερίδιο της σε τέτοιους μηχανισμούς συνεργασίας. Κρίνεται σκόπιμο να οριστεί ρητώς στο 
άρθρο 22 ότι η οδηγία ΕΕΔ μπορεί να εφαρμοστεί μέσω αυτορρύθμισης.

Τροπολογία 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως [να προστεθεί η 
ημερομηνία από την Υπηρεσία Εκδόσεων:
πέντε έτη από την έναρξη ισχύος], και στη 
συνέχεια κάθε τρία έτη, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

Το αργότερο έως [να προστεθεί η 
ημερομηνία από την Υπηρεσία Εκδόσεων:
τέσσερα έτη από την έναρξη ισχύος], και 
στη συνέχεια ανά πενταετία, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
το Συμβούλιο και την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με 
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έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η έκθεση εξετάζει την 
ανάπτυξη και τη χρήση των φορέων ΕΕΔ 
και τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας 
στους καταναλωτές και τους εμπόρους. Η 
έκθεση συνοδεύεται, αν αυτό ενδείκνυται, 
από προτάσεις τροποποίησης της 
παρούσας οδηγίας.

την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η 
έκθεση αυτή εξετάζει την ανάπτυξη και τη 
χρήση των φορέων ΕΕΔ και τον αντίκτυπο 
της παρούσας οδηγίας στους καταναλωτές 
και τους εμπόρους. Η έκθεση συνοδεύεται, 
αν αυτό ενδείκνυται, από προτάσεις 
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.

Or. de

Τροπολογία 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο έως [να προστεθεί η 
ημερομηνία από την Υπηρεσία Εκδόσεων: 
πέντε έτη από την έναρξη ισχύος], και στη 
συνέχεια κάθε τρία έτη, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η έκθεση εξετάζει την 
ανάπτυξη και τη χρήση των φορέων ΕΕΔ 
και τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας 
στους καταναλωτές και τους εμπόρους. Η 
έκθεση συνοδεύεται, αν αυτό ενδείκνυται, 
από προτάσεις τροποποίησης της 
παρούσας οδηγίας.

Το αργότερο έως [να προστεθεί η 
ημερομηνία από την Υπηρεσία Εκδόσεων: 
πέντε έτη από την έναρξη ισχύος], και στη 
συνέχεια κάθε τρία έτη, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας οδηγίας. Η έκθεση εξετάζει την 
ανάπτυξη και τη χρήση των φορέων ΕΕΔ 
και τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας 
στους καταναλωτές και τους εμπόρους. Η 
έκθεση περιλαμβάνει ειδικότερα 
διατάξεις για το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας και εξετάζει την ανάγκη 
επέκτασης του πεδίου στις νομικές 
διαφορές που κινούνται από εμπόρους 
κατά καταναλωτών. Εν προκειμένω, 
επισυνάπτονται στην έκθεση προτάσεις 
τροποποίησης της παρούσας οδηγίας.
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Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα ήταν δύσκολη η εφαρμογή απαίτησης σύγκρισης του επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών που διασφαλίζεται από τις διάφορες νομοθεσίες της ΕΕ. Επιπλέον, η παρούσα 
οδηγία θα πρέπει να υπερισχύει έναντι συγκεκριμένων διατάξεων άλλης νομοθετικής πράξης 
της Ένωσης, και όχι της εν λόγω νομοθετικής πράξης στο σύνολό της.


