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Τροπολογία 88
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της ΣΛΕΕ, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα, στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών. Για να μπορούν οι 
καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στην 
εσωτερική αγορά και να αξιοποιούν 
πλήρως τα οφέλη που τους προσφέρει η 
ψηφιακή διάστασή της, πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε ευχερείς και χαμηλού 
κόστους τρόπους επίλυσης των διαφορών 
που ανακύπτουν από την πώληση αγαθών 
ή την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικά.
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι 
καταναλωτές προβαίνουν σε 
διασυνοριακές αγορές.

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της ΣΛΕΕ, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα, στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών. Για να μπορούν οι 
καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στην 
εσωτερική αγορά και να αξιοποιούν 
πλήρως τα οφέλη που τους προσφέρει η 
ψηφιακή διάστασή της, πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε ευχερείς, αποτελεσματικούς
και δωρεάν τρόπους επίλυσης των 
διαφορών που ανακύπτουν από την 
πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
ηλεκτρονικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό όταν οι καταναλωτές 
προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές.

Or. fr

Τροπολογία 89
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της ΣΛΕΕ, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα, στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών. Για να μπορούν οι 
καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στην 
εσωτερική αγορά και να αξιοποιούν 
πλήρως τα οφέλη που τους προσφέρει η 

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της ΣΛΕΕ, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα, στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών. Για να μπορούν οι 
καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στην 
εσωτερική αγορά και να αξιοποιούν 
πλήρως τα οφέλη που τους προσφέρει η 
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ψηφιακή διάστασή της, πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε ευχερείς και χαμηλού 
κόστους τρόπους επίλυσης των διαφορών 
που ανακύπτουν από την πώληση αγαθών 
ή την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικά. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι 
καταναλωτές προβαίνουν σε 
διασυνοριακές αγορές.

ψηφιακή διάστασή της, η λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς θα πρέπει να διέπεται 
από αρχές οι οποίες δεν θα αυξάνουν τις 
κοινωνικές ανισότητες, τονίζοντας 
παράλληλα την ανάγκη να 
προσαρμοστούν οι πολιτικές της Ένωσης 
στην επίτευξη μιας ανθρωποκεντρικής 
εσωτερικής αγοράς με επίκεντρο την 
ευημερία των ανθρώπων και όχι των 
αριθμών. Παράλληλα, η πρόσβαση σε 
ευχερείς και χαμηλού κόστους τρόπους 
εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών 
που ανακύπτουν από την πώληση αγαθών 
ή την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικά θα 
συμβάλει σχετικά, υπό τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις. Αυτό θα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό όταν οι καταναλωτές 
προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές.

Or. el

Τροπολογία 90
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Ο κατακερματισμός της Ενιαίας 
Αγοράς παρεμποδίζει τις προσπάθειες για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και της ανάπτυξης. Εξάλλου, οι διαφορές 
όσον αφορά τη διαθεσιμότητα, την 
ποιότητα και τη διάδοση απλών, 
αποτελεσματικών και χαμηλού κόστους 
τρόπων επίλυσης διαφορών που 
απορρέουν από την πώληση αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών σε ολόκληρη την 
Ένωση αποτελούν εμπόδιο εντός της 
Ενιαίας Αγοράς που υπονομεύει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
εμπόρων στις διασυνοριακές 
αγοραπωλησίες.

Or. en
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Τροπολογία 91
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3β) Η συνειδητοποίηση των 
δυνατοτήτων του ηλεκτρονικού εμπορίου 
θα συνέβαλε ουσιαστικά στην επάνοδο 
της Ένωσης στην οικονομική ανάπτυξη, 
αλλά αυτό θα απαιτούσε την κατάλληλη 
ενσωμάτωση της πλατφόρμας ΗΕΔ και 
των φορέων ΕΕΔ όπως περιγράφεται στη 
[να προστεθεί από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων ο αριθμός της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ 
(οδηγία ΕΕΚΔ)].

Or. en

Τροπολογία 92
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εσωτερική αγορά αποτελεί 
πραγματικότητα για τους καταναλωτές 
στην καθημερινή ζωή τους, όταν 
ταξιδεύουν, αγοράζουν και 
πραγματοποιούν πληρωμές. Οι 
καταναλωτές είναι παράγοντες 
νευραλγικής σημασίας στην εσωτερική 
αγορά και, συνεπώς, θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρό της. Η ψηφιακή 
διάσταση της εσωτερικής αγοράς αποκτά 

(5) Η εσωτερική αγορά αποτελεί 
πραγματικότητα για τους καταναλωτές 
στην καθημερινή ζωή τους, όταν 
ταξιδεύουν, αγοράζουν και 
πραγματοποιούν πληρωμές και η 
αποτελεσματικότητα της πολιτικής 
προστασίας του καταναλωτή εξαρτάται 
από τον βαθμό στον οποίο η νομοθεσία 
αποτρέπει πρακτικές και μέτρα που 
πλήττουν τα συμφέροντα των 
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ζωτική σημασία τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους. 
Οι καταναλωτές πραγματοποιούν όλο και 
περισσότερες αγορές μέσω του διαδικτύου, 
ενώ όλο και περισσότεροι έμποροι πωλούν 
τα προϊόντα τους ηλεκτρονικά. Οι 
καταναλωτές και οι έμποροι θα πρέπει να 
αισθάνονται εμπιστοσύνη, όταν διενεργούν 
συναλλαγές σε ψηφιακό περιβάλλον.

καταναλωτών. Οι καταναλωτές είναι 
παράγοντες νευραλγικής σημασίας στην 
εσωτερική αγορά και, συνεπώς, θα πρέπει 
να βρίσκονται στο επίκεντρό της. Η 
ψηφιακή διάσταση της εσωτερικής αγοράς 
αποκτά ζωτική σημασία τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους. 
Οι καταναλωτές πραγματοποιούν όλο και 
περισσότερες αγορές μέσω του διαδικτύου, 
ενώ όλο και περισσότεροι έμποροι πωλούν 
τα προϊόντα τους ηλεκτρονικά. Οι 
καταναλωτές και οι έμποροι θα πρέπει να 
αισθάνονται εμπιστοσύνη, όταν διενεργούν 
συναλλαγές σε ψηφιακό περιβάλλον.

Or. el

Τροπολογία 93
Pablo Arias Echeverría

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εσωτερική αγορά αποτελεί 
πραγματικότητα για τους καταναλωτές 
στην καθημερινή ζωή τους, όταν 
ταξιδεύουν, αγοράζουν και 
πραγματοποιούν πληρωμές. Οι 
καταναλωτές είναι παράγοντες 
νευραλγικής σημασίας στην εσωτερική 
αγορά και, συνεπώς, θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρό της. Η ψηφιακή 
διάσταση της εσωτερικής αγοράς αποκτά 
ζωτική σημασία τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους. 
Οι καταναλωτές πραγματοποιούν όλο και 
περισσότερες αγορές μέσω του διαδικτύου, 
ενώ όλο και περισσότεροι έμποροι πωλούν 
τα προϊόντα τους ηλεκτρονικά. Οι 
καταναλωτές και οι έμποροι θα πρέπει να 
αισθάνονται εμπιστοσύνη, όταν διενεργούν 
συναλλαγές σε ψηφιακό περιβάλλον.

(5) Η εσωτερική αγορά αποτελεί 
πραγματικότητα για τους καταναλωτές 
στην καθημερινή ζωή τους, όταν 
ταξιδεύουν, αγοράζουν και 
πραγματοποιούν πληρωμές. Οι 
καταναλωτές είναι παράγοντες 
νευραλγικής σημασίας στην εσωτερική 
αγορά και, συνεπώς, θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρό της. Η ψηφιακή 
διάσταση της εσωτερικής αγοράς αποκτά 
ζωτική σημασία τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους. 
Οι καταναλωτές πραγματοποιούν όλο και 
περισσότερες αγορές μέσω του διαδικτύου, 
ενώ όλο και περισσότεροι έμποροι πωλούν 
τα προϊόντα τους ηλεκτρονικά. Οι 
καταναλωτές και οι έμποροι θα πρέπει να 
αισθάνονται εμπιστοσύνη, όταν διενεργούν 
συναλλαγές σε ψηφιακό περιβάλλον. Στην 
παρούσα κρίση, είναι σημαντικό να 
ληφθούν μέτρα για την προώθηση της 



AM\903360EL.doc 7/104 PE489.696v01-00

EL

οικονομικής ανάπτυξης, τη δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης και την ανάκαμψη 
της κατανάλωσης. Αν και η ψηφιακή 
αγορά προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία 
για την επίτευξη των στόχων αυτών, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να 
επωφεληθεί από αυτή, θα πρέπει να 
δημιουργήσει μια πλήρη ψηφιακή 
εσωτερική αγορά. Είναι σημαντικό να 
αρθούν τα υφιστάμενα εμπόδια αφενός 
και να τονωθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών αφετέρου. Εξάλλου η 
ύπαρξη ενός αξιόπιστου και 
αποτελεσματικού συστήματος 
ηλεκτρονικής επίλυσης των διαφορών θα 
συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στην 
Ένωση.

Or. es

Τροπολογία 94
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η δυνατότητα ευχερούς επίλυσης των 
διαφορών με χαμηλό κόστος μπορεί να 
τονώσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και των εμπόρων στην 
ψηφιακή αγορά. Ωστόσο, οι καταναλωτές 
και οι έμποροι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εξεύρεση 
εξωδικαστικών λύσεων στις διαφορές τους, 
ιδίως όταν πρόκειται για διαφορές που 
προκύπτουν από διασυνοριακή 
ηλεκτρονική συναλλαγή. Ως εκ τούτου, 
σήμερα οι διαφορές αυτού του είδους 
παραμένουν συχνά ανεπίλυτες.

(6) Η δυνατότητα ευχερούς, 
αποτελεσματικής και δωρεάν επίλυσης 
των διαφορών  μπορεί να τονώσει την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των 
εμπόρων στην ψηφιακή αγορά. Ωστόσο, οι 
καταναλωτές και οι έμποροι εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εξεύρεση 
εξωδικαστικών λύσεων στις διαφορές τους, 
ιδίως όταν πρόκειται για διαφορές που 
προκύπτουν από διασυνοριακή 
ηλεκτρονική συναλλαγή. Ως εκ τούτου, 
σήμερα οι διαφορές αυτού του είδους 
παραμένουν συχνά ανεπίλυτες.

Or. fr
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Τροπολογία 95
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η δυνατότητα ευχερούς επίλυσης των 
διαφορών με χαμηλό κόστος μπορεί να 
τονώσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και των εμπόρων στην 
ψηφιακή αγορά. Ωστόσο, οι καταναλωτές 
και οι έμποροι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εξεύρεση 
εξωδικαστικών λύσεων στις διαφορές τους, 
ιδίως όταν πρόκειται για διαφορές που 
προκύπτουν από διασυνοριακή 
ηλεκτρονική συναλλαγή. Ως εκ τούτου, 
σήμερα οι διαφορές αυτού του είδους 
παραμένουν συχνά ανεπίλυτες.

(6) Η προώθηση μέτρων για την 
καταπολέμηση της αισχροκέρδειας και η
δυνατότητα ευχερούς εξωδικαστικής
επίλυσης των διαφορών με χαμηλό κόστος 
μπορούν να τονώσουν την εμπιστοσύνη 
των καταναλωτών και των εμπόρων στην 
ψηφιακή αγορά. Ωστόσο, οι καταναλωτές 
και οι έμποροι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εξεύρεση 
εξωδικαστικών λύσεων στις διαφορές τους, 
ιδίως όταν πρόκειται για διαφορές που 
προκύπτουν από διασυνοριακή 
ηλεκτρονική συναλλαγή. Ως εκ τούτου, 
σήμερα οι διαφορές αυτού του είδους 
παραμένουν συχνά ανεπίλυτες.

Or. el

Τροπολογία 96
Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η δυνατότητα ευχερούς επίλυσης των 
διαφορών με χαμηλό κόστος μπορεί να 
τονώσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και των εμπόρων στην 
ψηφιακή αγορά. Ωστόσο, οι καταναλωτές 
και οι έμποροι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εξεύρεση 
εξωδικαστικών λύσεων στις διαφορές τους, 
ιδίως όταν πρόκειται για διαφορές που 
προκύπτουν από διασυνοριακή 

(6) Η δυνατότητα ευχερούς επίλυσης των 
διαφορών με χαμηλό κόστος μπορεί να 
τονώσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και των εμπόρων στην 
ψηφιακή αγορά. Ωστόσο, οι καταναλωτές 
και οι έμποροι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εξεύρεση 
εξωδικαστικών λύσεων στις διαφορές τους, 
ιδίως όταν πρόκειται για διαφορές που 
προκύπτουν από διασυνοριακή 
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ηλεκτρονική συναλλαγή. Ως εκ τούτου, 
σήμερα οι διαφορές αυτού του είδους 
παραμένουν συχνά ανεπίλυτες.

ηλεκτρονική συναλλαγή. Ως εκ τούτου, 
σήμερα οι διαφορές αυτού του είδους 
παραμένουν συχνά ανεπίλυτες. Ορισμένα 
κράτη μέλη των οποίων η εθνική 
νομοθεσία υπερβαίνει τις βασικές 
απαιτήσεις της οδηγίας για τη 
διαμεσολάβηση φαίνεται να έχουν 
σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον 
αφορά την εξωδικαστική επίλυση 
αστικών και εμπορικών διαφορών.  Τα 
επιτευχθέντα αποτελέσματα 
καταδεικνύουν ότι η διαμεσολάβηση 
μπορεί να συμβάλει στην αποτελεσματική 
από άποψη κόστους και ταχεία 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
μέσω διαδικασιών που είναι 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μερών 
και διασφαλίζουν την προστασία των 
καταναλωτών. 

Or. it

Τροπολογία 97
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών 
μπορεί να προσφέρει εύκολη και χαμηλού 
κόστους εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών που απορρέουν από 
διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Ωστόσο, σήμερα παρατηρείται έλλειψη 
μηχανισμών που να επιτρέπουν στους 
καταναλωτές και τους εμπόρους να 
επιλύουν τις εν λόγω διαφορές με 
ηλεκτρονικά μέσα. Η κατάσταση αυτή 
λειτουργεί εις βάρος των καταναλωτών, 
δυσχεραίνει τις διασυνοριακές 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, δημιουργεί 
άνισους όρους ανταγωνισμού για τους 
παράγοντες της αγοράς και, συνεπώς, 
παρακωλύει την ανάπτυξη του 

(7) Η ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών 
μπορεί να προσφέρει εύκολη, 
αποτελεσματική και χαμηλού κόστους 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που 
απορρέουν από διασυνοριακές 
ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ωστόσο, 
σήμερα παρατηρείται έλλειψη μηχανισμών 
που να επιτρέπουν στους καταναλωτές και 
τους εμπόρους να επιλύουν τις εν λόγω 
διαφορές με ηλεκτρονικά μέσα. Η 
κατάσταση αυτή λειτουργεί εις βάρος των 
καταναλωτών, δυσχεραίνει τις 
διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού 
για τους παράγοντες της αγοράς και, 
συνεπώς, παρακωλύει την ανάπτυξη του 
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ηλεκτρονικού εμπορίου. ηλεκτρονικού εμπορίου.

Or. fr

Τροπολογία 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
εφαρμόζεται στην εξωδικαστική επίλυση
συμβατικών διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες
ανακύπτουν από την ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από
εμπόρους διασυνοριακά. Δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ των 
καταναλωτών και των εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αν 
τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς δεν είναι 
εγκατεστημένος ούτε κατοικεί σε κράτος 
μέλος της Ένωσης τη στιγμή της 
παραγγελίας των εν λόγω αγαθών ή 
υπηρεσιών από τον καταναλωτή ή αν ο 
έμπορος και ο καταναλωτής είναι 
εγκατεστημένοι ή κατοικούν στο ίδιο 
κράτος μέλος.

(8) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών που 
αφορούν συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ 
καταναλωτών που κατοικούν στην Ένωση
και εμπόρων εγκατεστημένων στην 
Ένωση και ανακύπτουν από την 
ηλεκτρονική πώληση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτονται από
την οδηγία…/… . ΕΕ [να προστεθεί από 
την Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)]. 
Περιλαμβάνονται διαφορές που 
ανακύπτουν από την πώληση ή παροχή 
ψηφιακού περιεχομένου έναντι αμοιβής. 
Αν και οι καταναλωτές και οι έμποροι 
που πραγματοποιούν διασυνοριακές 
ηλεκτρονικές συναλλαγές θα 
επωφεληθούν, κυρίως, από αυτό το 
μηχανισμό ηλεκτρονικής επίλυσης 
διαφορών, ο παρών κανονισμός 
εφαρμόζεται επίσης στις εγχώριες 
ηλεκτρονικές συναλλαγές προκειμένου να 
επιτευχθούν πραγματικά ίσοι όροι 
ανταγωνισμού στον τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ των 
καταναλωτών και των εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αν 
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τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς δεν είναι 
εγκατεστημένος ούτε κατοικεί σε κράτος 
μέλος της Ένωσης τη στιγμή της 
παραγγελίας των εν λόγω αγαθών ή 
υπηρεσιών από τον καταναλωτή.

Or. en

Τροπολογία 99
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στην εξωδικαστική επίλυση
συμβατικών διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες
ανακύπτουν από την ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από 
εμπόρους διασυνοριακά. Δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ των
καταναλωτών και των εμπόρων οι οποίες
ανακύπτουν από την ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αν 
τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς δεν είναι 
εγκατεστημένος ούτε κατοικεί σε κράτος 
μέλος της Ένωσης τη στιγμή της 
παραγγελίας των εν λόγω αγαθών ή 
υπηρεσιών από τον καταναλωτή ή αν ο 
έμπορος και ο καταναλωτής είναι 
εγκατεστημένοι ή κατοικούν στο ίδιο 
κράτος μέλος.

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στην εξωδικαστική επίλυση 
διαφορών που αφορούν συμβατικές 
υποχρεώσεις μεταξύ καταναλωτών που 
κατοικούν στην Ένωση και εμπόρων
εγκατεστημένων στην Ένωση και
ανακύπτουν από τη διασυνοριακή
ηλεκτρονική πώληση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών από εμπόρους διασυνοριακά.
Περιλαμβάνονται διαφορές που 
ανακύπτουν από την πώληση ή παροχή 
ψηφιακού περιεχομένου έναντι αμοιβής. 
Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
διαφορές μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων που ανακύπτουν από
ηλεκτρονικές συμβάσεις πωλήσεων ή 
παροχής υπηρεσιών αν τουλάχιστον ένας 
απ’ αυτούς δεν είναι εγκατεστημένος ούτε 
κατοικεί σε κράτος μέλος της Ένωσης τη 
στιγμή της παραγγελίας των εν λόγω 
αγαθών ή υπηρεσιών από τον καταναλωτή 
ή αν ο έμπορος και ο καταναλωτής είναι 
εγκατεστημένοι ή κατοικούν στο ίδιο 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί ότι οι συμβάσεις πώλησης ή παροχής ψηφιακού 
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περιεχομένου έναντι αμοιβής (π.χ. ψηφιακές μεταφορτώσεις) περιλαμβάνονται στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού. Είναι επίσης προτιμότερο να αναφερόμαστε σε συμβατικές 
υποχρεώσεις παρά  απλά σε πωλήσεις.

Τροπολογία 100
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στην εξωδικαστική επίλυση 
συμβατικών διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από 
εμπόρους διασυνοριακά. Δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ των 
καταναλωτών και των εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αν 
τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς δεν είναι 
εγκατεστημένος ούτε κατοικεί σε κράτος 
μέλος της Ένωσης τη στιγμή της 
παραγγελίας των εν λόγω αγαθών ή 
υπηρεσιών από τον καταναλωτή ή αν ο 
έμπορος και ο καταναλωτής είναι 
εγκατεστημένοι ή κατοικούν στο ίδιο 
κράτος μέλος.

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες που κινούνται 
από καταναλωτές κατά εμπόρων για την
εξωδικαστική επίλυση συμβατικών 
διαφορών οι οποίες ανακύπτουν από την 
ηλεκτρονική πώληση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών από εμπόρους διασυνοριακά.
Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις
διαδικασίες  που κινούνται από 
καταναλωτές κατά εμπόρων για διαφορές 
οι οποίες ανακύπτουν από την ηλεκτρονική 
πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αν 
τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς δεν είναι 
εγκατεστημένος ούτε κατοικεί σε κράτος 
μέλος της Ένωσης τη στιγμή της 
παραγγελίας των εν λόγω αγαθών ή 
υπηρεσιών από τον καταναλωτή ή αν ο 
έμπορος και ο καταναλωτής είναι 
εγκατεστημένοι ή κατοικούν στο ίδιο 
κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να περιορίζεται σε καταγγελίες 
καταναλωτών κατά εμπόρων και να μην περιλαμβάνει καταγγελίες εμπόρων κατά 
καταναλωτών, δεδομένου ότι η παρούσα πρόταση εστιάζεται στην προστασία των καταναλωτών 
και ότι οι έμποροι διαθέτουν άλλα μέσα για να επιλύουν τις διαφορές τους με καταναλωτές.

Τροπολογία 101
Tiziano Motti
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στην εξωδικαστική επίλυση 
συμβατικών διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από 
εμπόρους διασυνοριακά. Δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ των 
καταναλωτών και των εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αν 
τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς δεν είναι 
εγκατεστημένος ούτε κατοικεί σε κράτος 
μέλος της Ένωσης τη στιγμή της 
παραγγελίας των εν λόγω αγαθών ή 
υπηρεσιών από τον καταναλωτή ή αν ο 
έμπορος και ο καταναλωτής είναι 
εγκατεστημένοι ή κατοικούν στο ίδιο 
κράτος μέλος.

(8) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στην εξωδικαστική επίλυση 
συμβατικών διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από 
εμπόρους διασυνοριακά. Δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ των 
καταναλωτών και των εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών αν 
τουλάχιστον ένας απ’ αυτούς δεν είναι 
εγκατεστημένος ούτε κατοικεί σε κράτος 
μέλος της Ένωσης τη στιγμή της 
παραγγελίας των εν λόγω αγαθών ή 
υπηρεσιών από τον καταναλωτή ή αν ο 
έμπορος και ο καταναλωτής είναι 
εγκατεστημένοι ή κατοικούν στο ίδιο 
κράτος μέλος. Η ανάπτυξη εντός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ενός συστήματος 
εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών το 
οποίο να λειτουργεί σωστά είναι αναγκαία 
για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά, 
συμπεριλαμβανομένου του κλάδου του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Η ανάπτυξη 
αυτή πρέπει να βασίζεται στις 
υπάρχουσες στα κράτη μέλη διαδικασίες 
ΕΕΔ και να σέβεται τις νομικές 
παραδόσεις αυτών. Η διάδοση της ΕΕΔ 
μπορεί επίσης να αποδειχθεί σημαντική 
στις χώρες όπου υπάρχει μεγάλος φόρτος 
υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον των 
δικαστηρίων, πράγμα το οποίο δεν 
επιτρέπει στους πολίτες της ΕΕ να 
ασκούν το δικαίωμά τους σε μια δίκαιη 
δίκη εντός ευλόγου διαστήματος.

Or. it
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Τροπολογία 102
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) 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.

(10) 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) προκαλεί σύγχυση, ιδίως επειδή ο ορισμός του 
καταναλωτή στο άρθρο 4(α) αναφέρει σαφώς ότι καταναλωτής «είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το 
οποίο ενεργεί για σκοπούς που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή 
επαγγελματική του δραστηριότητα».

Τροπολογία 103
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες 

(12) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες 
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ανακύπτουν από την πώληση αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών με μη ηλεκτρονικό 
τρόπο. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ 
εμπόρων.

ανακύπτουν από την πώληση αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών με μη ηλεκτρονικό 
τρόπο.Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την πώληση αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών με μη 
ηλεκτρονικό τρόπο. Ο παρών κανονισμός 
δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται ούτε στις 
καταγγελίες εμπόρων κατά καταναλωτών 
ούτε στις διαφορές μεταξύ εμπόρων. 

Or. fr

Τροπολογία 104
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την πώληση αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών με μη ηλεκτρονικό 
τρόπο. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ 
εμπόρων.

(12) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την πώληση αγαθών ή την 
παροχή υπηρεσιών με μη ηλεκτρονικό 
τρόπο. Ο κανονισμός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαφορές μεταξύ εμπόρων
ή σε καταγγελίες που υποβάλλονται από 
εμπόρους κατά καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι έχει δημιουργηθεί ένας σημαντικός αριθμός παρόχων ΕΕΔ για να 
αντιμετωπίζουν την ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων θα ήταν άστοχο 
σύμφωνα με την οδηγία ΕΕΔ να απαιτείται από τους φορείς αυτούς να αναλαμβάνουν 
διαδικασίες διαφορών που κινούνται από επιχειρήσεις κατά καταναλωτών. Εφόσον η οδηγία 
ΕΕΔ δεν απαιτεί να διατίθεται τέτοιας μορφής ΕΕΔ, θα ήταν άτοπο να περιληφθούν οι 
διαφορές αυτές στον κανονισμό ΗΕΔ.
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Τροπολογία 105
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την πώληση αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών με μη ηλεκτρονικό 
τρόπο. Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ 
εμπόρων.

(12) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαδικασίες που 
κινούνται από καταναλωτές κατά 
εμπόρων για διαφορές οι οποίες 
ανακύπτουν από τη διασυνοριακή πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών με μη 
ηλεκτρονικό τρόπο. Ο παρών κανονισμός 
δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
διαφορές μεταξύ εμπόρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί συνέπεια της τροπολογίας στην αιτιολογική σκέψη 8 σχετικά με το πεδίο εφαρμογής 
του κανονισμού.

Τροπολογία 106
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13a) Προτού υποβάλουν τη διαφορά 
τους σε φορέα ΕΕΔ μέσω της 
πλατφόρμας ΗΕΔ, οι καταναλωτές 
πρέπει να ενθαρρύνονται από τα κράτη 
μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή 
προσπάθεια για να επικοινωνήσουν με τον 
έμπορο μέσω του ιστοτόπου του, του  
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου 
κατάλληλου ηλεκτρονικού μέσου, με 
σκοπό το φιλικό διακανονισμό της 
διαφοράς.

Or. en
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Τροπολογία 107
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο παρών κανονισμός στοχεύει στη 
δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών («ΗΕΔ») σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πλατφόρμα ΗΕΔ 
πρέπει να έχει τη μορφή διαλογικού 
ιστοτόπου που προσφέρει ενιαίο σημείο 
εξυπηρέτησης στους καταναλωτές και 
στους εμπόρους οι οποίοι επιδιώκουν να 
επιλύσουν εξωδικαστικά τις διαφορές που 
έχουν προκύψει από διασυνοριακή 
συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα 
πρέπει να επιτρέπει στους καταναλωτές
και στους εμπόρους να υποβάλουν τις 
καταγγελίες τους συμπληρώνοντας ένα 
ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας 
διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να
διαβιβάζουν τις καταγγελίες σε φορέα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αρμόδιο 
για την εξέταση της σχετικής διαφοράς. Η 
πλατφόρμα θα πρέπει να προσφέρει στους 
φορείς ΕΕΔ και στα μέρη τη δυνατότητα 
διεξαγωγής της διαδικασίας επίλυσης της 
διαφοράς μέσω της πλατφόρμας.

(14) Ο παρών κανονισμός στοχεύει στη 
δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών («ΗΕΔ») σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πλατφόρμα ΗΕΔ 
πρέπει να έχει τη μορφή  ενός ιδιαίτερου
διαλογικού ιστοτόπου που προσφέρει 
ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης στους 
καταναλωτές και στους εμπόρους οι οποίοι 
επιδιώκουν να επιλύσουν εξωδικαστικά τις 
διαφορές που έχουν προκύψει από 
διασυνοριακή συναλλαγή ηλεκτρονικού 
εμπορίου. Η εν λόγω πλατφόρμα θα 
πρέπει να παρέχει γενικές πληροφορίες 
για την εξωδικαστική επίλυση των 
συμβατικών διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες 
απορρέουν από την ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών. Θα πρέπει 
να επιτρέπει στους καταναλωτές να 
υποβάλουν τις καταγγελίες τους 
συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό έντυπο 
καταγγελίας διαθέσιμο σε όλες τις 
επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και να ενημερώνει αυτούς 
σχετικά με τη δυνατότητα  αίτησης της  
βοήθειας διαμεσολαβητών, εφόσον 
παραστεί ανάγκη, προκειμένου να 
συμπληρωθεί ορθά το εν λόγω έντυπο. Θα 
πρέπει να διαβιβάζει τις καταγγελίες σε 
φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών  
(ΕΕΔ) αρμόδιο για την εξέταση της 
σχετικής διαφοράς. Η πλατφόρμα θα 
πρέπει να προσφέρει στους φορείς ΕΕΔ και 
στα μέρη τη δυνατότητα διεξαγωγής της 
διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς μέσω 
της πλατφόρμας.

Or. fr
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Τροπολογία 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο παρών κανονισμός στοχεύει στη 
δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών («ΗΕΔ») σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πλατφόρμα ΗΕΔ 
πρέπει να έχει τη μορφή διαλογικού 
ιστοτόπου που προσφέρει ενιαίο σημείο 
εξυπηρέτησης στους καταναλωτές και 
στους εμπόρους οι οποίοι επιδιώκουν να 
επιλύσουν εξωδικαστικά τις διαφορές που 
έχουν προκύψει από διασυνοριακή 
συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα 
πρέπει να επιτρέπει στους καταναλωτές και 
στους εμπόρους να υποβάλουν τις 
καταγγελίες τους συμπληρώνοντας ένα 
ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας 
διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
διαβιβάζουν τις καταγγελίες σε φορέα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αρμόδιο 
για την εξέταση της σχετικής διαφοράς. Η 
πλατφόρμα θα πρέπει να προσφέρει στους
φορείς ΕΕΔ και στα μέρη τη δυνατότητα 
διεξαγωγής της διαδικασίας επίλυσης της
διαφοράς μέσω της πλατφόρμας.

(14) Ο παρών κανονισμός στοχεύει στη 
δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών («ΗΕΔ») σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πλατφόρμα ΗΕΔ 
πρέπει να έχει τη μορφή διαλογικού 
ιστοτόπου που προσφέρει ενιαίο σημείο 
εξυπηρέτησης στους καταναλωτές και 
στους εμπόρους οι οποίοι επιδιώκουν να 
επιλύσουν εξωδικαστικά τις διαφορές που 
έχουν προκύψει από συναλλαγές
ηλεκτρονικού εμπορίου. Η πλατφόρμα θα 
πρέπει να επιτρέπει στους καταναλωτές και 
στους εμπόρους να υποβάλουν τις 
καταγγελίες τους συμπληρώνοντας ένα 
ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας 
διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
διαβιβάζουν τις καταγγελίες σε φορέα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών («ΕΕΔ»)
αρμόδιο για την εξέταση της σχετικής 
διαφοράς. Η πλατφόρμα ΗΕΔ θα πρέπει να
είναι διαλειτουργική με υφιστάμενους
φορείς ΕΕΔ που λειτουργούν ηλεκτρονικά. 
Το έντυπο καταγγελίας πρέπει να περιέχει 
μόνο τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες 
για τον προσδιορισμό του φορέα ή των 
φορέων ΕΕΔ που είναι αρμόδιοι για την 
εξέταση διαφοράς.

Or. en

Τροπολογία 109
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Ο παρών κανονισμός στοχεύει στη 
δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών («ΗΕΔ») σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πλατφόρμα ΗΕΔ 
πρέπει να έχει τη μορφή διαλογικού 
ιστοτόπου που προσφέρει ενιαίο σημείο 
εξυπηρέτησης στους καταναλωτές και 
στους εμπόρους οι οποίοι επιδιώκουν να 
επιλύσουν εξωδικαστικά τις διαφορές που 
έχουν προκύψει από διασυνοριακή
συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα 
πρέπει να επιτρέπει στους καταναλωτές και 
στους εμπόρους να υποβάλουν τις 
καταγγελίες τους συμπληρώνοντας ένα 
ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας 
διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
διαβιβάζουν τις καταγγελίες σε φορέα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αρμόδιο 
για την εξέταση της σχετικής διαφοράς. Η 
πλατφόρμα θα πρέπει να προσφέρει στους 
φορείς ΕΕΔ και στα μέρη τη δυνατότητα 
διεξαγωγής της διαδικασίας επίλυσης της 
διαφοράς μέσω της πλατφόρμας.

(14) Ο παρών κανονισμός στοχεύει στη 
δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών («ΗΕΔ») σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για τη δημιουργία και 
συντήρηση της πλατφόρμας ΗΕΔ. Η
πλατφόρμα ΗΕΔ πρέπει να έχει τη μορφή 
διαλογικού ιστοτόπου που προσφέρει 
ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης στους 
καταναλωτές και στους εμπόρους οι οποίοι 
επιδιώκουν να επιλύσουν εξωδικαστικά τις 
διαφορές που έχουν προκύψει από 
συναλλαγή ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα 
πρέπει να επιτρέπει στους καταναλωτές και 
στους εμπόρους να υποβάλουν τις 
καταγγελίες τους συμπληρώνοντας ένα 
ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας 
διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
διαβιβάζουν τις καταγγελίες σε φορέα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αρμόδιο 
για την εξέταση της σχετικής διαφοράς. Η 
πλατφόρμα θα πρέπει να προσφέρει στους 
φορείς ΕΕΔ και στα μέρη τη δυνατότητα 
διεξαγωγής της διαδικασίας επίλυσης της 
διαφοράς μέσω της πλατφόρμας.

Or. en

Τροπολογία 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Η πλατφόρμα θα προσφέρει, 
δωρεάν, ένα ηλεκτρονικό εργαλείο 
διαχείρισης της υπόθεσης, το οποίο δίνει 
τη δυνατότητα στα μέρη και στον φορέα 
ΕΕΔ να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία 
επίλυσης της διαφοράς ηλεκτρονικά 
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μέσω της πλατφόρμας. Οι φορείς ΕΕΔ θα 
έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 
το εργαλείο αυτό και να το εξατομικεύουν 
κατά τις διαδικασίες τους. Το εργαλείο θα 
πρέπει να επιτρέπει στα μέρη και στους 
φορείς ΕΕΔ να αναφορτώνουν σχετικές 
δηλώσεις και στοιχεία. Το εργαλείο θα 
πρέπει, σύμφωνα με τη διαδικασία ΕΕΔ 
που εφαρμόζεται από τον οικείο φορέα 
ΕΕΔ, να θέτει αυτόματα προθεσμίες στα 
μέρη π.χ. για την υποβολή 
παρατηρήσεων. Θα πρέπει επίσης να 
προσφέρει έναν ιστότοπο περιορισμένης 
πρόσβασης εντός της πλατφόρμας ΗΕΔ, 
στον οποίο θα έχουν πρόσβαση τα μέρη, ο 
φορέας ΕΕΔ και, ενδεχομένως, οι 
σύμβουλοι καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 111
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14a) Η πλατφόρμα ΗΕΔ θα πρέπει να 
παρέχει ένα ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης 
για την εξωδικαστική επίλυση 
ηλεκτρονικών διαφορών μέσω φορέων 
ΕΕΔ που επιδιώκουν την εξωδικαστική 
επίλυση διαφοράς, έχουν μόνιμο 
χαρακτήρα, συμμορφώνονται στα 
ποιοτικά κριτήρια που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο ΙΙ της [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)], και έχουν 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 17 παράγραφος 2 της [να 
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προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων ο 
αριθμός της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)].

Or. en

Τροπολογία 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14β) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρέχει 
τον τεχνικό εξοπλισμό για τη λειτουργία 
της πλατφόρμας, περιλαμβανομένων 
λειτουργιών μετάφρασης. Το εργαλείο θα 
πρέπει να προσφέρει μια λειτουργία 
ηλεκτρονικής μετάφρασης στα μέρη και 
στον φορέα ΕΕΔ. Η λειτουργία αυτή θα 
πρέπει να διεκπεραιώνει όλες τις 
απαιτούμενες μεταφράσεις και θα 
υποστηρίζεται από μεταφραστές. 
Επιπλέον, η Επιτροπή, μέσω της 
πλατφόρμας ΗΕΔ, θα παρέχει 
πληροφορίες προς τους καταναλωτές 
σχετικά με τη δυνατότητα αίτησης 
βοήθειας από τους συμβούλους 
καταναλωτών. Ωστόσο, οι καταναλωτές 
θα πρέπει να ενθαρρύνονται να έλθουν 
καταρχάς σε επαφή με τον έμπορο και να 
επιδιώκουν άμεσα φιλική επίλυση της 
διαφοράς προτού υποβάλουν καταγγελία 
στην πλατφόρμα ΗΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14γ) Η πλατφόρμα ΗΕΔ πρέπει να είναι 
προσβάσιμη μόνο μέσω της θεματικής 
διαδικτυακής πύλης «Η Ευρώπη σας», 
δεδομένου ότι η πύλη αυτή αποτελεί ένα 
υπάρχον ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης 
τόσο για τους καταναλωτές όσο και για 
τους εμπόρους που αναζητούν βοήθεια ή 
πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά 
τους όπως προβλέπονται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ. Η πλατφόρμα ΗΕΔ 
πρέπει να κατέχει εμφανή θέση στη 
διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σας».

Or. en

Τροπολογία 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ένα σύστημα ΗΕΔ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα πρέπει να στηρίζεται στους 
φορείς ΕΕΔ που υπάρχουν ήδη στα κράτη 
μέλη και να σέβεται τις νομικές 
παραδόσεις των κρατών μελών. Συνεπώς, 
οι φορείς ΕΕΔ στους οποίους έχει 
παραπεμφθεί καταγγελία μέσω της 
πλατφόρμας ΗΕΔ θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τον δικό τους εσωτερικό 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα έξοδα. Ωστόσο, ο παρών 
κανονισμός σκοπεύει να θεσπίσει μερικούς 
κοινούς κανόνες που θα διέπουν αυτές τις 
διαδικασίες και θα κατοχυρώνουν την 
αποτελεσματικότητά τους. Στους εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνονται και 
κανόνες που εξασφαλίζουν την ταχεία 

(15) Ένα σύστημα ΗΕΔ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα πρέπει να στηρίζεται στους 
φορείς ΕΕΔ που υπάρχουν ήδη στα κράτη 
μέλη και να σέβεται τις νομικές 
παραδόσεις των κρατών μελών. Συνεπώς, 
οι φορείς ΕΕΔ στους οποίους έχει 
παραπεμφθεί καταγγελία μέσω της 
πλατφόρμας ΗΕΔ θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τον δικό τους εσωτερικό 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα έξοδα. Ωστόσο, ο παρών 
κανονισμός σκοπεύει να θεσπίσει μερικούς 
κοινούς κανόνες που θα διέπουν αυτές τις 
διαδικασίες και θα κατοχυρώνουν την 
αποτελεσματικότητά τους. Στους εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνονται και 
κανόνες που εξασφαλίζουν την ταχεία 
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επίλυση των διαφορών. επίλυση των διαφορών χωρίς να 
απαιτείται η φυσική παρουσία των μερών 
ή των αντιπροσώπων τους ενώπιον του 
φορέα ΕΕΔ. Ωστόσο, τα μέρη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι η φυσική παρουσία τους 
είναι απαραίτητη..

Or. en

Τροπολογία 115
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ένα σύστημα ΗΕΔ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα πρέπει να στηρίζεται στους 
φορείς ΕΕΔ που υπάρχουν ήδη στα κράτη 
μέλη και να σέβεται τις νομικές 
παραδόσεις των κρατών μελών. Συνεπώς, 
οι φορείς ΕΕΔ στους οποίους έχει 
παραπεμφθεί καταγγελία μέσω της 
πλατφόρμας ΗΕΔ θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τον δικό τους εσωτερικό 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα έξοδα. Ωστόσο, ο παρών 
κανονισμός σκοπεύει να θεσπίσει μερικούς 
κοινούς κανόνες που θα διέπουν αυτές τις 
διαδικασίες και θα κατοχυρώνουν την 
αποτελεσματικότητά τους. Στους εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
και κανόνες που εξασφαλίζουν την ταχεία 
επίλυση των διαφορών.

(15) Ένα σύστημα ΗΕΔ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα πρέπει να στηρίζεται στους 
φορείς ΕΕΔ που υπάρχουν ήδη στα κράτη 
μέλη και να σέβεται τις νομικές 
παραδόσεις των κρατών μελών. Συνεπώς, 
οι φορείς ΕΕΔ στους οποίους έχει 
παραπεμφθεί καταγγελία μέσω της 
πλατφόρμας ΗΕΔ θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τον δικό τους εσωτερικό 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα έξοδα. Ωστόσο, ο παρών 
κανονισμός σκοπεύει να θεσπίσει μερικούς 
κοινούς κανόνες που θα διέπουν αυτές τις 
διαδικασίες και θα κατοχυρώνουν την 
αποτελεσματικότητά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλατφόρμα ΗΕΔ δεν επιλύει καθεαυτή διαφορές, βασίζεται σε υφιστάμενους παρόχους ΕΕΔ. 
Συνεπώς οι διαφορές πρέπει να επιλύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΕΔ, ενώ οι 
διαφορές σχετικά με ηλεκτρονικές διασυνοριακές αγορές δεν μπορούν να επιλύονται ταχύτερα 
από τις λοιπές διαφορές.
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Τροπολογία 116
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ένα σύστημα ΗΕΔ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα πρέπει να στηρίζεται στους 
φορείς ΕΕΔ που υπάρχουν ήδη στα κράτη 
μέλη και να σέβεται τις νομικές 
παραδόσεις των κρατών μελών. Συνεπώς, 
οι φορείς ΕΕΔ στους οποίους έχει 
παραπεμφθεί καταγγελία μέσω της 
πλατφόρμας ΗΕΔ θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τον δικό τους εσωτερικό 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα έξοδα. Ωστόσο, ο παρών 
κανονισμός σκοπεύει να θεσπίσει μερικούς 
κοινούς κανόνες που θα διέπουν αυτές τις 
διαδικασίες και θα κατοχυρώνουν την 
αποτελεσματικότητά τους. Στους εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνονται και 
κανόνες που εξασφαλίζουν την ταχεία 
επίλυση των διαφορών.

(15) Ένα σύστημα ΗΕΔ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα πρέπει να στηρίζεται στους 
φορείς ΕΕΔ που υπάρχουν ήδη στα κράτη 
μέλη και να σέβεται τις νομικές 
παραδόσεις των κρατών μελών. Συνεπώς, 
οι φορείς ΕΕΔ στους οποίους έχει 
παραπεμφθεί καταγγελία μέσω της 
πλατφόρμας ΗΕΔ θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τον δικό τους εσωτερικό 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα έξοδα. Ωστόσο, ο παρών 
κανονισμός σκοπεύει να θεσπίσει μερικούς 
κοινούς κανόνες που θα διέπουν αυτές τις 
διαδικασίες και θα κατοχυρώνουν την 
αποτελεσματικότητά τους. Στους εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνονται και 
κανόνες που εξασφαλίζουν την ταχεία 
επίλυση των διαφορών, χωρίς να απαιτούν 
τη φυσική παρουσία των μερών ενώπιον 
του φορέα ΕΕΔ, εκτός εάν τα μέρη 
αποφασίσουν ρητώς διαφορετικά.

Or. fr

Τροπολογία 117
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ένα σύστημα ΗΕΔ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα πρέπει να στηρίζεται στους 
φορείς ΕΕΔ που υπάρχουν ήδη στα κράτη 
μέλη και να σέβεται τις νομικές 
παραδόσεις των κρατών μελών. Συνεπώς, 
οι φορείς ΕΕΔ στους οποίους έχει 

(15) Ένα σύστημα ΗΕΔ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα πρέπει να στηρίζεται στους 
φορείς ΕΕΔ που υπάρχουν ήδη στα κράτη 
μέλη και να σέβεται τις νομικές 
παραδόσεις των κρατών μελών. Συνεπώς, 
οι φορείς ΕΕΔ στους οποίους έχει 
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παραπεμφθεί καταγγελία μέσω της 
πλατφόρμας ΗΕΔ θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τον δικό τους εσωτερικό 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα έξοδα. Ωστόσο, ο παρών 
κανονισμός σκοπεύει να θεσπίσει μερικούς 
κοινούς κανόνες που θα διέπουν αυτές τις 
διαδικασίες και θα κατοχυρώνουν την 
αποτελεσματικότητά τους. Στους εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνονται και 
κανόνες που εξασφαλίζουν την ταχεία 
επίλυση των διαφορών.

παραπεμφθεί καταγγελία μέσω της 
πλατφόρμας ΗΕΔ θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τον δικό τους εσωτερικό 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα έξοδα. Ωστόσο, ο παρών 
κανονισμός σκοπεύει να θεσπίσει μερικούς 
κοινούς κανόνες που θα διέπουν αυτές τις 
διαδικασίες και θα κατοχυρώνουν την 
αποτελεσματικότητά τους. Στους εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνονται και 
κανόνες που εξασφαλίζουν την ταχεία 
επίλυση των διαφορών, χωρίς να 
απαιτείται η φυσική παρουσία των μερών 
ή των εκπροσώπων τους ενώπιον του 
φορέα ΕΕΔ. Ωστόσο, τα μέρη μπορούν να 
αποφασίσουν ότι η φυσική παρουσία τους 
είναι απαραίτητη.

Or. el

Τροπολογία 118
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15a) Τα μέρη πρέπει να έχουν δωρεάν 
πρόσβαση στην πλατφόρμα ΗΕΔ που 
δημιουργείται από τον παρόντα 
κανονισμό,  χωρίς να απαιτείται η φυσική 
τους παρουσία κατά τη διαδικασία.  
Ωστόσο, αμφότερα τα μέρη μπορούν να 
αποφασίζουν ότι η φυσική παρουσία τους 
είναι απαραίτητη.

Or. en

Τροπολογία 119
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ένα δίκτυο διαμεσολαβητών 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών θα
πρέπει να παρέχει υποστήριξη για την 
επίλυση διαφορών που αφορούν 
καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται μέσω 
της πλατφόρμας ΗΕΔ. Το εν λόγω δίκτυο 
πρέπει να αποτελείται από σημεία επαφής 
για την ΗΕΔ, τα οποία θα φιλοξενούν, στα 
κράτη μέλη, τους διαμεσολαβητές 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

(18) Πρέπει να δημιουργηθούν σημεία 
επαφής ΗΕΔ προκειμένου να παρέχουν
υποστήριξη στους καταναλωτές που 
επιδιώκουν να επιλύσουν τη διαφορά τους 
με έμπορο μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ. Τα
σημεία επαφής ΗΕΔ θα προσφέρουν 
βοήθεια για την υποβολή της καταγγελίας 
και θα παρέχουν γενικές πληροφορίες 
σχετικά με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες 
επίλυσης διαφορών. Τα σημεία επαφής 
ΗΕΔ δεν θα υποχρεούνται να 
μεταφράζουν κανένα έγγραφο ή να 
επιλύουν άμεσα τις διαφορές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός σημείων επαφής ΗΕΔ και διαμεσολαβητών ΗΕΔ συνιστά περιττή επικάλυψη.  
Θα ήταν προτιμότερο να καθοριστούν τα καθήκοντα των σημείων επαφής ΗΕΔ και να 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
εκπλήρωσης των καθηκόντων αυτών. Θα ήταν επίσης χρήσιμο να διευκρινιστεί τι είδους 
βοήθεια πρέπει να παρέχεται.

Τροπολογία 120
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Ένα δίκτυο διαμεσολαβητών 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών θα 
πρέπει να παρέχει υποστήριξη για την 
επίλυση διαφορών που αφορούν 
καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται μέσω 
της πλατφόρμας ΗΕΔ. Το εν λόγω δίκτυο 
πρέπει να αποτελείται από σημεία επαφής 
για την ΗΕΔ, τα οποία θα φιλοξενούν, στα 
κράτη μέλη, τους διαμεσολαβητές 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

(18) Ένα δίκτυο διαμεσολαβητών 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών θα 
πρέπει να παρέχει υποστήριξη στα μέρη 
κατά τη διάρκεια των προσπαθειών για 
την επίλυση διαφορών που αφορούν 
καταγγελίες οι οποίες υποβάλλονται μέσω 
της πλατφόρμας ΗΕΔ. Το εν λόγω δίκτυο 
πρέπει να αποτελείται από σημεία επαφής 
για την ΗΕΔ, τα οποία θα φιλοξενούν, στα 
κράτη μέλη, τους διαμεσολαβητές 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.
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Ειδικότερα οι διαμεσολαβητές θα πρέπει 
να βοηθούν τους καταναλωτές  που 
υποβάλλουν σχετικό αίτημα να 
συμπληρώνουν ορθά το ηλεκτρονικό 
έντυπο καταγγελίας και θα πρέπει να 
παρέχουν στα μέρη που υποβάλλουν 
σχετικό αίτημα γενικές πληροφορίες 
σχετικά με τις κυριότερες διατάξεις που 
ισχύουν στον τομέα των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών.

Or. fr

Τροπολογία 121
Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Το δικαίωμα αποτελεσματικής 
έννομης προστασίας και το δικαίωμα 
δίκαιης δίκης είναι θεμελιώδη δικαιώματα 
που κατοχυρώνονται στο άρθρο 47 του 
Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαδικασίες 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών δεν 
μπορεί να έχουν ως σκοπό να 
αντικαταστήσουν τις δικαστικές 
διαδικασίες και δεν θα πρέπει να στερούν 
τους καταναλωτές ή τους εμπόρους από το 
δικαίωμά τους να ζητήσουν έννομη 
προστασία από τα δικαστήρια. Συνεπώς, 
καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού 
δεν θα πρέπει να αποτρέπει τα μέρη από 
την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασής 
τους στο δικαστικό σύστημα.

(19) Το δικαίωμα αποτελεσματικής 
έννομης προστασίας και το δικαίωμα 
δίκαιης δίκης είναι θεμελιώδη δικαιώματα 
που κατοχυρώνονται στο άρθρο 47 του 
Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διαδικασίες 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών δεν 
μπορεί να έχουν ως σκοπό να 
αντικαταστήσουν τις δικαστικές 
διαδικασίες και δεν θα πρέπει να στερούν 
τους καταναλωτές ή τους εμπόρους από το 
δικαίωμά τους να ζητήσουν έννομη 
προστασία από τα δικαστήρια. Συνεπώς, 
καμία διάταξη του παρόντος κανονισμού 
δεν θα πρέπει να αποτρέπει τα μέρη από 
την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασής 
τους στο δικαστικό σύστημα. Τα κράτη 
μέλη, κατά την εφαρμογή της οδηγίας, 
προνοούν για τη δημιουργία μέσων όπως 
ο όρος του παραδεκτού τα οποία 
διέπονται από τις αποφάσεις του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και για μεταβατική περίοδο μικρότερη 
των πέντε ετών από την έναρξη ισχύος 
της, για να διασφαλίσουν ότι οι αρχές της 
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εφαρμόζονται πραγματικά και να 
προωθήσουν την κουλτούρα της 
διαμεσολάβησης, διασφαλίζοντας ότι και 
τα δύο μέρη πρέπει τουλάχιστον να την
αποδεχθούν. Θα ήταν σκόπιμο να 
καταστεί η χρήση της ΕΕΔ υποχρεωτική 
στα κράτη μέλη όπου το νομικό σύστημα 
έχει χαρακτηριστεί από τον ΟΟΣΑ ως 
επιζήμιο για τα δικαιώματα όσων 
επιδιώκουν μια δίκαιη δίκη εντός εύλογου 
διαστήματος· 

Or. it

Τροπολογία 122
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα άτομα τα οποία αφορούν τα 
δεδομένα (δηλ. τα υποκείμενα των 
δεδομένων) θα πρέπει να ενημερώνονται 
για την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων τους στην πλατφόρμα ΗΕΔ, 
καθώς και για τα δικαιώματά τους όσον 
αφορά την εν λόγω επεξεργασία, μέσω 
γενικής δήλωσης για την προστασία του 
ιδιωτικού απορρήτου, η οποία πρέπει να 
δημοσιοποιηθεί από την Επιτροπή και να 
εξηγεί, σε σαφή και απλή γλώσσα, τις 
πράξεις επεξεργασίας που εκτελούνται υπό 
την ευθύνη των διαφόρων παραγόντων της 
πλατφόρμας, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 
12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 και 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία που 
έχει εκδοθεί βάσει των άρθρων 10 και 11 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

(21) Τα άτομα τα οποία αφορούν τα 
δεδομένα (δηλ. τα υποκείμενα των 
δεδομένων) θα πρέπει να ενημερώνονται 
και να συγκατατίθενται στην επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων τους στην 
πλατφόρμα ΗΕΔ, καθώς και για τα 
δικαιώματά τους όσον αφορά την εν λόγω 
επεξεργασία, μέσω γενικής δήλωσης για 
την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου, η 
οποία πρέπει να δημοσιοποιηθεί από την 
Επιτροπή και να εξηγεί, σε σαφή και απλή 
γλώσσα, τις πράξεις επεξεργασίας που 
εκτελούνται υπό την ευθύνη των διαφόρων 
παραγόντων της πλατφόρμας, σύμφωνα με 
τα άρθρα 11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 και σύμφωνα με την εθνική 
νομοθεσία που έχει εκδοθεί βάσει των 
άρθρων 10 και 11 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Or. el
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Τροπολογία 123
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι έμποροι θα πρέπει να ενημερώνουν 
τους καταναλωτές στους ιστοτόπους τους 
για την πλατφόρμα ΗΕΔ και να παρέχουν 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την αρχική 
σελίδα της. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν 
την πληροφορία αυτή όταν ένας 
καταναλωτής υποβάλλει καταγγελία στον 
έμπορο, σε σύστημα διερεύνησης 
καταναλωτικών καταγγελιών που το 
διαχειρίζεται ο έμπορος ή σε 
διαμεσολαβητή επιχείρησης. Αυτή η 
υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί με την 
επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφοι 1 
έως 3 της οδηγίας…./… /EΕ [να προστεθεί 
ο αριθμός αναφοράς από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων] σχετικά με την ενημέρωση των 
καταναλωτών από τους εμπόρους για τις 
διαδικασίες ΕΕΔ από τις οποίες 
καλύπτονται οι έμποροι και για το αν 
δεσμεύονται ή όχι να χρησιμοποιούν 
διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών για την επίλυση των διαφορών 
τους με τους καταναλωτές. Επιπλέον, αυτή 
η υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί με 
την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 
1 στοιχείο τ) 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 

(22) Οι έμποροι που επιδίδονται σε 
ηλεκτρονικές διασυνοριακές πωλήσεις 
και υποχρεούνται από την εθνική 
νομοθεσία να χρησιμοποιούν φορέα ΕΕΔ 
ή που αναλαμβάνουν τη δέσμευση να 
χρησιμοποιούν φορέα ή φορείς ΕΕΔ θα 
πρέπει να ενημερώνουν τους καταναλωτές
στον ιστότοπό τους για την ύπαρξη της 
πλατφόρμας ΗΕΔ και να παρέχουν 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την αρχική 
σελίδα της. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν 
την πληροφορία αυτή όταν ένας 
καταναλωτής υποβάλλει καταγγελία στον 
έμπορο, σε σύστημα διερεύνησης 
καταναλωτικών καταγγελιών που το 
διαχειρίζεται ο έμπορος ή σε 
διαμεσολαβητή επιχείρησης. Αυτή η 
υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί με την 
επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφοι 1 
έως 3 της οδηγίας .../… /EΕ [να προστεθεί 
ο αριθμός αναφοράς από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων] σχετικά με την ενημέρωση των 
καταναλωτών από τους εμπόρους για τις 
διαδικασίες ΕΕΔ από τις οποίες 
καλύπτονται οι έμποροι και για το αν 
δεσμεύονται ή όχι να χρησιμοποιούν 
διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών για την επίλυση των διαφορών 
τους με τους καταναλωτές. Επιπλέον, αυτή 
η υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί με 
την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 
1 στοιχείο τ) 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 
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μεθόδους της εν λόγω προσφυγής, προτού 
δεσμευθεί ο καταναλωτής από τη 
σύμβαση.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα παραπλανώντο εάν μια επιχείρηση που δεν επιθυμεί να χρησιμοποιεί ΕΕΔ 
παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα ΗΕΔ. Η απαίτηση πρέπει επίσης να 
περιορίζεται στους εμπόρους που προβαίνουν σε διασυνοριακές πωλήσεις.

Τροπολογία 124
Tiziano Motti

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι έμποροι θα πρέπει να ενημερώνουν 
τους καταναλωτές στους ιστοτόπους τους 
για την πλατφόρμα ΗΕΔ και να παρέχουν 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την αρχική 
σελίδα της. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν 
την πληροφορία αυτή όταν ένας 
καταναλωτής υποβάλλει καταγγελία στον 
έμπορο, σε σύστημα διερεύνησης 
καταναλωτικών καταγγελιών που το 
διαχειρίζεται ο έμπορος ή σε 
διαμεσολαβητή επιχείρησης. Αυτή η 
υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί με την 
επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφοι 1 
έως 3 της οδηγίας…./… /EΕ [να προστεθεί 
ο αριθμός αναφοράς από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων] σχετικά με την ενημέρωση των 
καταναλωτών από τους εμπόρους για τις 
διαδικασίες ΕΕΔ από τις οποίες 
καλύπτονται οι έμποροι και για το αν 
δεσμεύονται ή όχι να χρησιμοποιούν 
διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 

(22) Οι έμποροι θα πρέπει να ενημερώνουν 
τους καταναλωτές στους ιστοτόπους τους 
για την πλατφόρμα ΗΕΔ και να παρέχουν 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την αρχική 
σελίδα της. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν 
την πληροφορία αυτή όταν ένας
καταναλωτής υποβάλλει καταγγελία στον 
έμπορο, σε σύστημα διερεύνησης 
καταναλωτικών καταγγελιών που το 
διαχειρίζεται ο έμπορος ή σε 
διαμεσολαβητή επιχείρησης. Αυτή η 
υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί με την 
επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφοι 1 
έως 3 της οδηγίας…./… /EΕ [να προστεθεί 
ο αριθμός αναφοράς από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων] σχετικά με την ενημέρωση των 
καταναλωτών από τους εμπόρους για τις 
διαδικασίες ΕΕΔ από τις οποίες 
καλύπτονται οι έμποροι και για το αν 
δεσμεύονται ή όχι να χρησιμοποιούν 
διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 
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διαφορών για την επίλυση των διαφορών 
τους με τους καταναλωτές. Επιπλέον, αυτή 
η υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί με 
την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 
1 στοιχείο τ) 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.

διαφορών για την επίλυση των διαφορών 
τους με τους καταναλωτές. Επιπλέον, αυτή 
η υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί με 
την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 
1 στοιχείο τ) 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. Τα κράτη μέλη πρέπει να 
προβλέπουν ποινές για κάθε μέρος ή μέρη 
που αρνούνται, για τους δικούς τους 
λόγους και χωρίς επαρκώς αιτιολογημένο 
σκεπτικό, να δεχθούν τη διαδικασία, 
αναγκάζοντας έτσι τους καταναλωτές να 
παραιτούνται από τις διεκδικήσεις τους ή 
να υφίστανται σοβαρό κόστος, το οποίο 
θα μπορούσε εύκολα να επωμιστεί ο 
πάροχος, με αποτέλεσμα μία σαφή 
ανισορροπία.

Or. it

Τροπολογία 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για τη συμπλήρωση ή την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 

(23) Για τη συμπλήρωση ή την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
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πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά το είδος 
των πληροφοριών που πρέπει να παρέχει ο 
καταγγέλλων στο ηλεκτρονικό έντυπο 
καταγγελίας που θα διατίθεται στην 
πλατφόρμα ΗΕΔ. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να πραγματοποιήσει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη των 
εκτελεστικών πράξεων, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά τις 
λειτουργίες της πλατφόρμας ΗΕΔ, τους 
όρους συνεργασίας μεταξύ των 
συμβούλων καταναλωτών και το είδος 
των πληροφοριών που πρέπει να παρέχει ο 
καταγγέλλων στο ηλεκτρονικό έντυπο 
καταγγελίας που θα διατίθεται στην 
πλατφόρμα ΗΕΔ, καθώς και όσον αφορά 
τις λεπτομέρειες αυτού του ηλεκτρονικού 
εντύπου καταγγελίας. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να πραγματοποιήσει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη των 
εκτελεστικών πράξεων, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 126
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, και ιδίως στη ψηφιακή της 
διάσταση, και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
παρέχοντας μια πλατφόρμα που 
διευκολύνει την αμερόληπτη, διαφανή, 
αποτελεσματική και δίκαιη εξωδικαστική 
επίλυση των διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων ηλεκτρονικά.

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να 
συμβάλει, επιτυγχάνοντας υψηλό επίπεδο 
προστασίας του καταναλωτή,  στη  καλή
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και 
ιδίως στη ψηφιακή της διάσταση, και στην 
επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών παρέχοντας μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα που διευκολύνει 
την αμερόληπτη, διαφανή, αποτελεσματική 
και δίκαιη εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
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εμπόρων ηλεκτρονικά.

Or. fr

Τροπολογία 127
Κυριάκος Τριανταφυλλίδης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, και ιδίως στη ψηφιακή της 
διάσταση, και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
παρέχοντας μια πλατφόρμα που 
διευκολύνει την αμερόληπτη, διαφανή, 
αποτελεσματική και δίκαιη εξωδικαστική 
επίλυση των διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων ηλεκτρονικά.

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, και ιδίως στη ψηφιακή της 
διάσταση, και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
παρέχοντας μια δωρεάν για τους 
καταναλωτές πλατφόρμα που διευκολύνει 
την αμερόληπτη, διαφανή, αποτελεσματική 
και δίκαιη εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων ηλεκτρονικά.

Or. el

Τροπολογία 128
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, και ιδίως στη ψηφιακή της 
διάσταση, και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
παρέχοντας μια πλατφόρμα που 
διευκολύνει την αμερόληπτη, διαφανή, 
αποτελεσματική και δίκαιη εξωδικαστική 
επίλυση των διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων ηλεκτρονικά.

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, και ιδίως στη ψηφιακή της 
διάσταση, και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
παρέχοντας μια πλατφόρμα που 
διευκολύνει την ανεξάρτητη, αμερόληπτη, 
διαφανή, αποτελεσματική και δίκαιη 
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών 
μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων 
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ηλεκτρονικά.

Or. en

Τροπολογία 129
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
εξωδικαστική επίλυση συμβατικών 
διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων οι οποίες ανακύπτουν από τη 
διασυνοριακή ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών μέσω της 
παρέμβασης φορέα εναλλακτικής
επίλυσης διαφορών που συμμορφώνεται με 
την οδηγία [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)] και 
προβλέπει τη χρήση μιας ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης 
διαφορών.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
εξωδικαστική επίλυση συμβατικών 
διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων οι οποίες ανακύπτουν από τη 
διασυνοριακή ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ενώπιον
φορέα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών 
που συμμορφώνεται με την οδηγία [να 
προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων ο 
αριθμός της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)] και
που προβλέπει τη χρήση μιας ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης 
διαφορών.

Or. fr

Τροπολογία 130
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
εξωδικαστική επίλυση συμβατικών 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
εξωδικαστική επίλυση συμβατικών 
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διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων οι οποίες ανακύπτουν από τη 
διασυνοριακή ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών μέσω της 
παρέμβασης φορέα εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών που συμμορφώνεται με την 
οδηγία [να προστεθεί από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων ο αριθμός της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ
(οδηγία ΕΕΚΔ)] και προβλέπει τη χρήση 
μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων οι οποίες ανακύπτουν από τη 
διασυνοριακή ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών μέσω της 
παρέμβασης φορέα εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών που συμμορφώνεται με την 
οδηγία [να προστεθεί από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων ο αριθμός της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ
(οδηγία ΕΕΚΔ)] και προβλέπει τη χρήση 
μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε 
διαφορές που υποβάλλονται από 
εμπόρους κατά καταναλωτών. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι έχει δημιουργηθεί ένας σημαντικός αριθμός παρόχων ΕΕΔ για να 
αντιμετωπίζουν την ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων θα ήταν άτοπο 
σύμφωνα με την οδηγία ΕΕΔ να απαιτείται από τους φορείς αυτούς να αναλαμβάνουν 
διαδικασίες διαφορών που κινούνται από επιχειρήσεις κατά καταναλωτών. Εφόσον η οδηγία 
ΕΕΔ δεν απαιτεί να διατίθεται τέτοιας μορφής ΕΕΔ, θα ήταν άτοπο να περιληφθούν οι 
διαφορές αυτές στον κανονισμό ΗΕΔ.

Τροπολογία 131
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην
εξωδικαστική επίλυση συμβατικών 
διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων οι οποίες ανακύπτουν από τη 
διασυνοριακή ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών μέσω της 
παρέμβασης φορέα εναλλακτικής επίλυσης 

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
διαδικασίες που κινούνται από 
καταναλωτές κατά εμπόρων για την
εξωδικαστική επίλυση συμβατικών 
διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων οι οποίες ανακύπτουν από τη 
διασυνοριακή ηλεκτρονική πώληση 
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διαφορών που συμμορφώνεται με την 
οδηγία [να προστεθεί από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων ο αριθμός της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ
(οδηγία ΕΕΚΔ)] και προβλέπει τη χρήση 
μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

αγαθών ή παροχή υπηρεσιών μέσω της 
παρέμβασης φορέα εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών που συμμορφώνεται με την 
οδηγία [να προστεθεί από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων ο αριθμός της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ
(οδηγία ΕΕΚΔ)] και προβλέπει τη χρήση 
μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού πρέπει να περιορίζεται σε καταγγελίες 
καταναλωτών κατά εμπόρων και να μην περιλαμβάνει καταγγελίες εμπόρων κατά 
καταναλωτών, δεδομένου ότι η παρούσα πρόταση εστιάζεται στην προστασία των καταναλωτών 
και ότι οι έμποροι διαθέτουν άλλα μέσα για να επιλύουν τις διαφορές τους με καταναλωτές.

Τροπολογία 132
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
εξωδικαστική επίλυση συμβατικών 
διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων οι οποίες ανακύπτουν από τη 
διασυνοριακή ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών μέσω της 
παρέμβασης φορέα εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών που συμμορφώνεται με την 
οδηγία [να προστεθεί από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων ο αριθμός της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην 
εξωδικαστική επίλυση συμβατικών 
διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων οι οποίες ανακύπτουν από την
ηλεκτρονική πώληση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών μέσω της παρέμβασης φορέα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, που έχει  
μόνιμο χαρακτήρα, συμμορφώνεται στα 
ποιοτικά κριτήρια που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο ΙΙ της [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
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(οδηγία ΕΕΚΔ)] και προβλέπει τη χρήση 
μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)], έχει 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με
το άρθρο 17 παράγραφος 2 της [να 
προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων ο 
αριθμός της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)] και 
προβλέπει τη χρήση μιας ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας ηλεκτρονικής επίλυσης 
διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 133
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) «ηλεκτρονική πώληση αγαθών ή 
παροχή υπηρεσιών» είναι μια συναλλαγή 
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 
κατά την οποία ο έμπορος ή ο μεσάζων του 
εμπόρου έχει προσφέρει αγαθά ή 
υπηρεσίες μέσω ιστοτόπου ή άλλου 
ηλεκτρονικού μέσου και ο καταναλωτής 
έχει παραγγείλει τα εν λόγω αγαθά ή 
υπηρεσίες μέσω αυτού του ιστοτόπου ή 
του άλλου ηλεκτρονικού μέσου·

(γ) «ηλεκτρονική πώληση αγαθών ή 
παροχή υπηρεσιών» είναι μια συναλλαγή 
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών
που καλύπτεται από την οδηγία…/… ΕΕ 
[να προστεθεί από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων ο αριθμός της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ 
(οδηγία ΕΕΚΔ)] κατά την οποία ο έμπορος 
ή ο μεσάζων του εμπόρου έχει προσφέρει 
αγαθά ή υπηρεσίες μέσω ιστοτόπου ή 
άλλου ηλεκτρονικού μέσου και ο 
καταναλωτής έχει παραγγείλει τα εν λόγω 
αγαθά ή υπηρεσίες μέσω αυτού του 
ιστοτόπου ή του άλλου ηλεκτρονικού 
μέσου·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι ο παρών κανονισμός καλύπτει μόνο διασυνοριακές 
συμβάσεις που καλύποτονται επίσης από την οδηγία ΕΕΔ.

Τροπολογία 134
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) «διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών» (στο εξής: «διαδικασία ΕΕΔ») 
είναι η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης
διαφοράς 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.

(ζ) «διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών» (στο εξής: «διαδικασία ΕΕΔ») 
είναι η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης
διαφορών μέσω της παρέμβασης φορέα
ΕΕΔ ο οποίος προτείνει ή επιβάλλει λύση 
ή φέρνει τα μέρη σε επαφή με σκοπό τη 
διευκόλυνση της εξεύρεσης φιλικής λύσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 
της οδηγίας [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΔ)] διαδικασία 
που διεξάγεται από φορέα ΕΕΔ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα προκαλούσε σύγχυση η ύπαρξη χωριστών ορισμών της ΕΕΔ στα δύο διαφορετικά νομικά 
μέσα.  Ο κανονισμός ΗΕΔ θα πρέπει μάλλον να χρησιμοποιεί τον ίδιο ορισμό με την οδηγία 
ΕΕΔ.

Τροπολογία 135
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) «διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών» (στο εξής: «διαδικασία ΕΕΔ») 
είναι η διαδικασία εξωδικαστικής 
επίλυσης διαφοράς 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.

(ζ) «διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών» (στο εξής: «διαδικασία ΕΕΔ») 
είναι η διαδικασία, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 
[να προστεθεί από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων ο αριθμός της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ 
(οδηγία ΕΕΔ)] για την εξωδικαστική 
επίλυση εγχώριων και διασυνοριακών 
συμβατικών  διαφορών 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
και ο οποίος συμμορφώνεται με τα 
ποιοτικά κριτήρια που καθορίζονται στο 
κεφάλαιο ΙΙ της [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΔ)]·
Οι διαδικασίες ενώπιον φορέων επίλυσης 
διαφορών στους οποίους τα φυσικά 
πρόσωπα που είναι αρμόδια για την 
επίλυση των διαφορών είναι υπάλληλοι 
του εμπόρου ή λαμβάνουν οποιασδήποτε 
μορφής αμοιβή από αυτόν, οι απευθείας 
διαπραγματεύσεις μεταξύ του 
καταναλωτή και του εμπόρου, είτε αυτοί 
εκπροσωπούνται είτε όχι, και οι 
προσπάθειες που καταβάλλει ο δικαστής 
για την επίλυση της διαφοράς κατά τη 
διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας που 
αφορά την εν λόγω διαφορά δεν 
θεωρούνται διαδικασίες ΕΕΔ·

Or. en
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Τροπολογία 136
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι 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, οι διαδικασίες ενώπιον 
συστημάτων διερεύνησης 
καταναλωτικών καταγγελιών που τα 
διαχειρίζεται ο έμπορος, οι απευθείας 
διαπραγματεύσεις μεταξύ του 
καταναλωτή και του εμπόρου, είτε αυτοί 
εκπροσωπούνται είτε όχι, και οι 
προσπάθειες που καταβάλλει ο δικαστής 
για την επίλυση της διαφοράς κατά τη 
διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας που 
αφορά την εν λόγω διαφορά δεν 
θεωρούνται διαδικασίες ΕΕΔ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 137
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι 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, οι διαδικασίες ενώπιον
συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο 

Οι διαδικασίες ενώπιον συστημάτων 
διερεύνησης καταναλωτικών καταγγελιών 
που τα διαχειρίζεται ο έμπορος , οι 
απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ του 
καταναλωτή και του εμπόρου, είτε αυτοί 
εκπροσωπούνται είτε όχι, και οι 
προσπάθειες που καταβάλλει ο δικαστής 
για την επίλυση της διαφοράς κατά τη 
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έμπορος, οι απευθείας διαπραγματεύσεις 
μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου, 
είτε αυτοί εκπροσωπούνται είτε όχι, και οι 
προσπάθειες που καταβάλλει ο δικαστής 
για την επίλυση της διαφοράς κατά τη 
διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας που 
αφορά την εν λόγω διαφορά δεν 
θεωρούνται διαδικασίες ΕΕΔ·

διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας που 
αφορά την εν λόγω διαφορά δεν 
θεωρούνται διαδικασίες ΕΕΔ·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαμεσολάβηση που παρέχεται από τους εμπόρους ή η «εσωτερική» διαμεσολάβηση δεν 
πρέπει να αποκλείεται, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο των μηχανισμών 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η σύσταση 98/257/ΕΚ δεν απέκλειε τη διαμεσολάβηση αυτού 
του είδους εφόσον επληρούντο ορισμένες προϋποθέσεις. Η «εσωτερική» διαμεσολάβηση μπορεί 
να συνεισφέρει μια πραγματική προστιθέμενη αξία στην εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, 
δεδομένου ότι διασφαλίζει τεχνική/εξειδικευμένη γνώση, και επιτρέπει την ανάπτυξη εκ του 
σύνεγγυς διαμεσολάβησης η οποία είναι πολύτιμη για τα μέρη.

Τροπολογία 138
Philippe Juvin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι 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 δεν θεωρούνται διαδικασίες 
ΕΕΔ εκτός εάν οι φορείς αυτοί 
συμμορφώνονται με τις γενικές 
απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ σύμφωνα με 
το άρθρο 17, και εάν πληρούνται οι 
ακόλουθες επιπλέον προϋποθέσεις:
- τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την επίλυση της διαφοράς είναι 
ιεραρχικά ανεξάρτητα από τον έμπορο 
και δεν δέχονται οδηγίες από αυτόν·
- η αμοιβή των φυσικών προσώπων που 
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είναι αρμόδια για την επίλυση της 
διαφοράς δεν εξαρτάται από την έκβαση 
της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς·
- τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την επίλυση της διαφοράς δεν πρέπει 
να έχουν εργαστεί για τον εκάστοτε 
έμπορο κατά τα  τρία έτη που 
προηγήθηκαν από την ανάληψη της 
θέσης.
- ο φορέας επίλυσης διαφορών υπόκειται 
σε ετήσια αξιολόγηση από την αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος όσον αφορά τη 
συμμόρφωση με τις αρχές που 
καθορίζονται στην εν λόγω οδηγία·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαμεσολάβηση που παρέχεται από τους εμπόρους ή η «εσωτερική» διαμεσολάβηση δεν 
πρέπει να αποκλείεται, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο των μηχανισμών 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η σύσταση 98/257/ΕΚ δεν απέκλειε τη διαμεσολάβηση αυτού 
του είδους εφόσον επληρούντο ορισμένες προϋποθέσεις. Η «εσωτερική» διαμεσολάβηση μπορεί 
να συνεισφέρει μια πραγματική προστιθέμενη αξία στην εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, 
δεδομένου ότι διασφαλίζει τεχνική/εξειδικευμένη γνώση, και επιτρέπει την ανάπτυξη εκ του 
σύνεγγυς διαμεσολάβησης η οποία είναι πολύτιμη για τα μέρη.

Τροπολογία 139
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η) «φορέας εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών» (στο εξής: «φορέας ΕΕΔ»)
είναι φορέας που καλύπτεται από το 
άρθρο 4 παράγραφος ε) της οδηγίας [να 
προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων ο 
αριθμός της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση του 

(η) «φορέας εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών» (στο εξής: «φορέας ΕΕΔ»):
φορέας που έχει καταχωριστεί σύμφωνα 
με το άρθρο 17 παράγραφος 2 της οδηγίας 
[να προστεθεί από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων ο αριθμός της οδηγίας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών και για την 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)] και ο 
οποίος έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 
της εν λόγω οδηγίας·

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ
(οδηγία ΕΕΚΔ)].

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ορθότερο να ορίζεται ένας φορέας ΕΕΔ σύμφωνα με τα ισχύοντα για  τους φορείς που  
καταχωρίζονται βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 2 της οδηγίας ΕΕΔ, και όχι βάσει του 
άρθρου 4 (ε) της οδηγίας ΕΕΔ επειδή οι πάροχοι ΕΕΔ πρέπει να θεωρούνται φορείς ΕΕΔ μόνο 
εάν μια αρμόδια αρχή δέχεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα ποιοτικά πρότυπα.

Τροπολογία 140
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) «καταγγέλλων» είναι ο καταναλωτής ή 
ο έμπορος που έχει υποβάλει καταγγελία 
μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας επίλυσης διαφορών·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι έχει δημιουργηθεί ένας σημαντικός αριθμός παρόχων ΕΕΔ για να 
αντιμετωπίζουν την ανισορροπία δυνάμεων μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων θα ήταν άτοπο 
σύμφωνα με την οδηγία ΕΕΔ να απαιτείται από τους φορείς αυτούς να αναλαμβάνουν 
διαδικασίες διαφορών που κινούνται από επιχειρήσεις κατά καταναλωτών. Εφόσον η οδηγία 
ΕΕΔ δεν απαιτεί να διατίθεται τέτοιας μορφής ΕΕΔ, θα ήταν άτοπο να περιληφθούν οι 
διαφορές αυτές στον κανονισμό ΗΕΔ. Καταγγέλλων πρέπει να είναι πάντοτε ο καταναλωτής και 
καταγγελλόμενος ο έμπορος.

Τροπολογία 141
Robert Rochefort
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ) «καταγγέλλων» είναι ο καταναλωτής ή 
ο έμπορος που έχει υποβάλει καταγγελία 
μέσω της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας επίλυσης διαφορών·

(θ) «καταγγέλλων» είναι ο καταναλωτής 
που έχει υποβάλει καταγγελία μέσω της 
ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
επίλυσης διαφορών·

Or. fr

Τροπολογία 142
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) «καταγγελλόμενος» είναι ο 
καταναλωτής ή ο έμπορος κατά του 
οποίου έχει υποβληθεί καταγγελία μέσω 
της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας επίλυσης διαφορών·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 143
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι) «καταγγελλόμενος» είναι ο
καταναλωτής ή ο έμπορος κατά του 
οποίου έχει υποβληθεί καταγγελία μέσω 
της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
επίλυσης διαφορών·

(ι) «καταγγελλόμενος» είναι ο ο έμπορος 
κατά του οποίου έχει υποβληθεί 
καταγγελία μέσω της ευρωπαϊκής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας επίλυσης 
διαφορών·

Or. fr
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Τροπολογία 144
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημιουργεί ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης 
διαφορών (στο εξής: «πλατφόρμα ΗΕΔ»).

1. Η Επιτροπή δημιουργεί ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης 
διαφορών (στο εξής: «πλατφόρμα ΗΕΔ»)
σε ειδικό ιστότοπο.

Or. fr

Τροπολογία 145
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή δημιουργεί ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης 
διαφορών (στο εξής: «πλατφόρμα ΗΕΔ»).

1. Η Επιτροπή δημιουργεί ευρωπαϊκή 
ηλεκτρονική πλατφόρμα επίλυσης 
διαφορών (στο εξής: «πλατφόρμα ΗΕΔ»), 
και παρέχει εμφανείς συνδέσμους με την 
πλατφόρμα στη διαδικτυακή πύλη «Η 
Ευρώπη σας» και σε άλλους ιστότοπους 
της Επιτροπής που προσφέρουν
πληροφορίες στους καταναλωτές, όπως ο 
ιστότοπος ECC Net.

Or. en

Τροπολογία 146
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι διαλογικός 
ιστότοπος στην οποία υπάρχει δυνατότητα 
ηλεκτρονικής δωρεάν πρόσβασης σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η πλατφόρμα ΗΕΔ αποτελεί 
ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους 
καταναλωτές και τους εμπόρους που 
επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση 
διαφορών που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

2. Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι διαλογικός 
ιστότοπος στην οποία υπάρχει δυνατότητα 
ηλεκτρονικής δωρεάν πρόσβασης σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
καθοδήγησης αποτελεί ενιαίο σημείο 
εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές που 
αναζητούν πληροφορίες για την 
εξωδικαστική επίλυση συμβατικών 
διαφορών μεταξύ καταναλωτών και
εμπόρων οι οποίες ανακύπτουν από την 
ηλεκτρονική πώληση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών και/ή που επιδιώκουν την 
εξωδικαστική επίλυση διαφορών που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 147
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι διαλογικός 
ιστότοπος στην οποία υπάρχει δυνατότητα 
ηλεκτρονικής δωρεάν πρόσβασης σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η πλατφόρμα ΗΕΔ αποτελεί 
ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους 
καταναλωτές και τους εμπόρους που 
επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση 
διαφορών που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

2. Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι διαλογικός 
ιστότοπος στην οποία υπάρχει δυνατότητα 
ηλεκτρονικής δωρεάν πρόσβασης σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η πλατφόρμα ΗΕΔ αποτελεί 
ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους 
καταναλωτές και τους εμπόρους που 
επιδιώκουν να υποβάλουν τις διαφορές 
τους στους φορείς ΕΕΔ που έχουν 
κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κατά τα προβλεπόμενα στην [να 
προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων ο 
αριθμός της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών
διαφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
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οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)].

Or. en

Τροπολογία 148
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η πλατφόρμα ΗΕΔ παρέχει 
πληροφορίες για την εξωδικαστική 
επίλυση των συμβατικών διαφορών 
μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι 
οποίες απορρέουν από την ηλεκτρονική 
πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών.

Or. fr

Τροπολογία 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) ενημερώνει τον έμπορο για την 
καταγγελία που υπεβλήθη εις βάρος του·

Or. en

Τροπολογία 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) προτείνει στα μέρη, με βάση τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο 
ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας, έναν ή 
περισσότερους αρμόδιους φορείς ΕΕΔ και
παρέχει πληροφορίες για τα τέλη που 
χρεώνουν, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, 
για τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες 
θα διεξαχθεί η διαδικασία και για την κατά 
προσέγγιση διάρκεια των διαδικασιών ή 
ενημερώνει τον καταγγέλλοντα ότι, βάσει 
των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί, 
δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί 
κανένας αρμόδιος φορέας ΕΕΔ·

(β) προσδιορίζει, με βάση τις πληροφορίες 
που περιέχονται στο ηλεκτρονικό έντυπο 
καταγγελίας, έναν ή περισσότερους φορείς 
ΕΕΔ που είναι αρμόδιοι να ασχοληθούν 
με την διαφορά και ενημερώνει τα μέρη 
για το κόστος των παρεχομένων 
υπηρεσιών, αν συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, για τους διαδικαστικούς 
κανόνες που αφορούν κατώτατα όρια και 
προθεσμίες, εφόσον υπάρχουν, για τη 
γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες θα 
διεξαχθεί η διαδικασία, για τη συνήθη 
διάρκεια της διαδικασίας και για τον 
δεσμευτικό ή μη χαρακτήρα του 
αποτελέσματος.

Or. en

Τροπολογία 151
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ενημερώνει τον έμπορο για την 
καταγγελία που υποβάλλεται εις βάρος 
του·

Or. el

Τροπολογία 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα)  εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί 
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αρμόδιος φορέας ΕΕΔ, ενημερώνει τον 
καταγγέλλοντα ότι με βάση τις 
υποβληθείσες πληροφορίες, δεν μπόρεσε 
να προδιοριστεί αρμόδιος φορέας ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) καλεί τον καταγγέλλοντα, εφόσον 
είναι έμπορος, να δηλώσει εάν 
υποχρεούται ή έχει δεσμευτεί να 
χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο φορέα 
ΕΕΔ για την επίλυση διαφορών που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό·

Or. en

Τροπολογία 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βγ) καλεί τα μέρη να συμφωνήσουν 
σχετικά με τον αρμόδιο φορέα ΕΕΔ που 
θα  χρησιμοποιήσουν για την επίλυση της 
διαφοράς τους ή, εάν προσδιορίστηκαν 
περισσότεροι του ενός φορείς ΕΕΔ, να 
επιλέξουν έναν από τους αρμόδιους 
φορείς ΕΕΔ που προσδιορίστηκαν·

Or. en
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Τροπολογία 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) παραπέμπει τις καταγγελίες στον
φορεά ΕΕΔ που έχουν συμφωνήσει να 
χρησιμοποιούν τα μέρη·

(γ) διαβιβάζει τις καταγγελίες στον φορέα
ΕΕΔ που έχουν συμφωνήσει να 
χρησιμοποιούν τα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) παρέχει στα μέρη και στον φορέα ΕΕΔ
τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τη 
διαδικασία επίλυσης της διαφοράς 
ηλεκτρονικά·

(δ) προσφέρει, δωρεάν, ένα ηλεκτρονικό 
εργαλείο διαχείρισης της υπόθεσης, το 
οποίο δίνει τη δυνατότητα στα μέρη και 
στον φορέα ΕΕΔ να διεκπεραιώσουν τη 
διαδικασία επίλυσης της διαφοράς 
ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας·

Or. en

Τροπολογία 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) παρέχει στα μέρη και στον φορέα 
ΕΕΔ μια λειτουργία ηλεκτρονικής 
μετάφρασης·

Or. en
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Τροπολογία 158
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) παρέχει σύστημα ανατροφοδότησης, 
που επιτρέπει στα μέρη να διατυπώσουν 
τις απόψεις τους για τη λειτουργία της 
πλατφόρμας ΗΕΔ και για τον φορέα ΕΕΔ 
που χειρίστηκε τη διαφορά τους·

(στ) παρέχει σύστημα ανατροφοδότησης, 
που επιτρέπει στα μέρη να διατυπώσουν 
τις απόψεις τους για τη λειτουργία της 
πλατφόρμας ΗΕΔ και για τον φορέα ΕΕΔ 
που χειρίστηκε τη διαφορά τους και 
καθιστά ακολούθως την εν λόγω 
ανατροφοδότηση προσβάσιμη 
προκειμένου να υποβοηθούνται άλλα 
μέρη κατά την επιλογή ενός φορέα ΕΕΔ 
για την επίλυση της διαφοράς τους.

Or. en

Τροπολογία 159
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) προσφέρει, χωρίς χρέωση, ένα 
ηλεκτρονικό εργαλείο διαχείρισης 
υποθέσεων, το οποίο επιτρέπει στα μέρη 
και τον φορέα ΕΕΔ να διενεργήσουν την 
διαδικασία επίλυσης διαφορών 
ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας·

Or. el

Τροπολογία 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) δημοσιεύει πληροφορίες για τους 
φορείς ΕΕΔ που έχουν κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 2 της οδηγίας …./…/ΕΕ [να 
προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων ο 
αριθμός της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)] και 
οι οποίοι ασχολούνται με τη διερεύνηση 
διαφορών που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό·

(ζ) δημοσιεύει πληροφορίες για τους 
φορείς ΕΕΔ που έχουν κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 2 της οδηγίας …./…/ΕΕ [να 
προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων ο 
αριθμός της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)] και 
οι οποίοι ασχολούνται με τη διερεύνηση 
διαφορών που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό· Οι πληροφορίες 
πρέπει να παρέχονται κατά τρόπο σαφή 
και αναμφίβολο, να είναι εύκολα 
προσβάσιμες και να επικαιροποιούνται·

Or. en

Τροπολογία 161
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) δημοσιεύει πληροφορίες για τους φορείς 
ΕΕΔ που έχουν κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 2 της οδηγίας …./…/ΕΕ [να 
προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων ο 
αριθμός της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)] και 
οι οποίοι ασχολούνται με τη διερεύνηση 
διαφορών που καλύπτονται από τον 

ζ) δημοσιεύει πληροφορίες για τους φορείς 
ΕΕΔ που έχουν κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 2 της οδηγίας …./…/ΕΕ [να 
προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων ο 
αριθμός της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)] και 
οι οποίοι ασχολούνται με τη διερεύνηση 
διαφορών που καλύπτονται από τον 
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παρόντα κανονισμό· παρόντα κανονισμό· oι πληροφορίες 
πρέπει να παρέχονται ηλεκτρονικά, με 
σαφή και κατανοητό τρόπο, να είναι 
εύκολα προσβάσιμες και να 
ενημερώνονται συνεχώς.

Or. el

Τροπολογία 162
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
πλατφόρμα ΗΕΔ όσον αφορά την 
ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη 
συντήρησή της και όσον αφορά την 
ασφάλεια των δεδομένων.

5. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
πλατφόρμα ΗΕΔ όσον αφορά την 
ανάπτυξη, τη λειτουργία, τις μεταφράσεις, 
τη φιλικότητά της προς τον χρήστη, τη 
συντήρηση, τη χρηματοδότησή της και 
όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων.
Η ανάπτυξη, η λειτουργία, η φιλικότητα 
προς τον χρήστη και η συντήρηση της 
πλατφόρμας τηρούν τις αρχές του 
"privacy by design" (σεβασμός της 
ιδιωτικής ζωής από το στάδιο του 
σχεδιασμού) και, στο μέτρο του δυνατού, 
του «σχεδιασμού για όλους» (δυνατότητα 
χρησιμοποίησης από όλους, 
συμπεριλαμβανομένων των πλέον 
ευάλωτων ατόμων, χωρίς να απαιτείται 
ειδική προσαρμογή).

Or. fr

Τροπολογία 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
πλατφόρμα ΗΕΔ όσον αφορά την 
ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη 
συντήρησή της και όσον αφορά την 
ασφάλεια των δεδομένων.

5. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
πλατφόρμα ΗΕΔ όσον αφορά την 
ανάπτυξη, τη λειτουργία, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των 
μεταφραστικών λειτουργιών που είναι 
αναγκαίες για τους σκοπούς του 
παρόντος κανονισμού, τη συντήρηση, τη 
χρηματοδότησή της και όσον αφορά την 
ασφάλεια των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 164
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
πλατφόρμα ΗΕΔ όσον αφορά την 
ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρησή 
της και όσον αφορά την ασφάλεια των 
δεδομένων.

5. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
πλατφόρμα ΗΕΔ όσον αφορά την 
ανάπτυξη, τη λειτουργία 
συμπεριλαμβανομένης και της 
μετάφρασης, τη συντήρησή, τη 
χρηματοδότησή της και όσον αφορά την 
ασφάλεια των δεδομένων.

Or. el

Τροπολογία 165
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Η Επιτροπή μεριμνά ώστε να είναι 
ορθές και να επικαιροποιούνται οι 
πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη και 
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τα χαρακτηριστικά των διαδικασιών 
ΕΕΔ που περιέχονται στην πλατφόρμα 
ΗΕΔ.

Or. fr

Τροπολογία 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δίκτυο διαμεσολαβητών ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών

Δίκτυο σημείων επαφής ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών

Or. en

Τροπολογία 167
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα σημείο 
επαφής ΗΕΔ και κοινοποιεί στην Επιτροπή 
την ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναθέσουν την ευθύνη για τα σημεία 
επαφής ΗΕΔ στα κέντρα τους του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων 
Καταναλωτών, σε ενώσεις καταναλωτών ή 
σε οποιονδήποτε άλλο φορέα. Κάθε 
σημείο επαφής ΗΕΔ φιλοξενεί 
τουλάχιστον δύο διαμεσολαβητές 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (στο 
εξής: «διαμεσολαβητές ΗΕΔ»).

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα σημείο 
επαφής ΗΕΔ και κοινοποιεί στην Επιτροπή 
την ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναθέσουν την ευθύνη για τα σημεία 
επαφής ΗΕΔ στα κέντρα τους του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων 
Καταναλωτών, σε ενώσεις καταναλωτών ή 
σε οποιονδήποτε άλλο φορέα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός σημείων επαφής ΗΕΔ και διαμεσολαβητών ΗΕΔ συνιστά περιττή επικάλυψη.  
Θα ήταν προτιμότερο να καθοριστούν τα καθήκοντα των σημείων επαφής ΗΕΔ και να 
εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν σχετικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
εκπλήρωσης των καθηκόντων αυτών.

Τροπολογία 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα σημείο 
επαφής ΗΕΔ και κοινοποιεί στην Επιτροπή 
την ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αναθέσουν την ευθύνη για τα σημεία 
επαφής ΗΕΔ στα κέντρα τους του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων 
Καταναλωτών, σε ενώσεις καταναλωτών 
ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα. Κάθε 
σημείο επαφής ΗΕΔ φιλοξενεί 
τουλάχιστον δύο διαμεσολαβητές 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (στο 
εξής: «διαμεσολαβητές ΗΕΔ»).

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει το αντίστοιχο 
κέντρο του του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Κέντρων Καταναλωτών ως σημείο 
επαφής ΗΕΔ και κοινοποιεί στην Επιτροπή 
την ονομασία και τα στοιχεία επικοινωνίας 
του. Κάθε σημείο επαφής ΗΕΔ φιλοξενεί 
τουλάχιστον δύο συμβούλους 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 169
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαμεσολαβητές ΗΕΔ παρέχουν 
υποστήριξη για την επίλυση διαφορών που 
αφορούν καταγγελίες οι οποίες 
υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας 
ασκώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

2. Τα σημεία επαφής ΗΕΔ παρέχουν 
υποστήριξη για την επίλυση διαφορών που 
αφορούν καταγγελίες οι οποίες 
υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας 
ασκώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:
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Or. en

Τροπολογία 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διαμεσολαβητές ΗΕΔ παρέχουν 
υποστήριξη για την επίλυση διαφορών που 
αφορούν καταγγελίες οι οποίες 
υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας 
ασκώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

2. Τα σημεία επαφής ΗΕΔ παρέχουν 
υποστήριξη για την επίλυση διαφορών που 
αφορούν καταγγελίες οι οποίες 
υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας 
ασκώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. en

Τροπολογία 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) αν χρειαστεί, διευκολύνοντας την 
επικοινωνία μεταξύ των μερών και του 
αρμόδιου φορέα ΕΕΔ·

(α) αν τους ζητηθεί, παρέχοντας βοήθεια 
στα μέρη και διευκολύνοντας την 
επικοινωνία μεταξύ αυτών και του 
αρμόδιου φορέα ΕΕΔ· Συγκεκριμένα:

Or. en

Τροπολογία 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο -i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) παρέχοντας βοήθεια για την υποβολή 
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της καταγγελίας και, εφόσον κρίνεται 
σκόπιμο, των σχετικών εγγράφων,

Or. en

Τροπολογία 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) παρέχοντας γενική πληροφόρηση στα 
μέρη και τους φορείς ΕΕΔ για τα 
δικαιώματα των καταναλωτών όσον 
αφορά την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών που ισχύουν στο κράτος μέλος 
του σημείου επαφής ΗΕΔ το οποίο 
φιλοξενεί τους οικείους συμβούλους 
καταναλωτών·

Or. en

Τροπολογία 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με 
τη λειτουργία της πλατφόρμας ΗΕΔ, 

Or. en

Τροπολογία 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iv (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) παρέχοντας στα μέρη διευκρινίσεις 
σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες 
που εφαρμόζουν οι προσδιορισθέντες 
φορείς ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 176
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a α) να βοηθούν τους καταναλωτές  που 
υποβάλλουν σχετικό αίτημα να 
συμπληρώνουν ορθά το ηλεκτρονικό 
έντυπο καταγγελίας·

Or. fr

Τροπολογία 177
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) παρέχουν πληροφορίες στον 
καταγγέλλοντα σχετικά με τη λειτουργία 
της πλατφόρμας ΗΕΔ, με την υποβολή 
του ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελίας 
και, ενδεχομένως με τη σχετική 
τεκμηρίωση.

Or. el
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Τροπολογία 178
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a β) να παρέχουν στα μέρη που 
υποβάλλουν σχετικό αίτημα γενικές 
πληροφορίες σχετικά με τις κυριότερες 
διατάξεις που ισχύουν στον τομέα των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών·

Or. fr

Τροπολογία 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ενημερώνοντας τους καταναλωτές για 
τα άλλα μέσα έννομης προστασίας που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν, όταν η 
διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω της 
πλατφόρμας, π.χ. όταν ο έμπορος δεν 
συμφωνεί με τη χρήση της ΕΕΔ·

(β) ενημερώνοντας τον καταγγέλλοντα για 
τα άλλα μέσα έννομης προστασίας που
μπορεί να χρησιμοποιήσει, όταν η 
διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω της 
πλατφόρμας ΗΕΔ, π.χ. όταν τα μέρη δεν 
συμφωνούν με τη χρήση της ΕΕΔ, όταν 
δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί  
αρμόδιος φορέας ΕΕΔ ή όταν ο φορέας 
ΕΕΔ αδυνατεί να εξετάσει την καταγγελία 
βάσει των διαδικαστικών του κανόνων·

Or. en

Τροπολογία 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) υποβάλλοντας, με βάση την πρακτική 
πείρα που έχουν αποκτήσει από την 
άσκηση των καθηκόντων τους, ετήσια 
έκθεση δραστηριότητας στην Επιτροπή και 
στα κράτη μέλη·

(γ) υποβάλλοντας, με βάση την πρακτική 
πείρα που έχουν αποκτήσει από την 
άσκηση των καθηκόντων τους, ετήσια 
έκθεση δραστηριότητας στην Επιτροπή, 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 181
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή καταρτίζει δίκτυο 
διαμεσολαβητών ηλεκτρονικής επίλυσης 
διαφορών (στο εξής: «δίκτυο 
διαμεσολαβητών ΗΕΔ»), που επιτρέπει 
τη συνεργασία μεταξύ των 
διαμεσολαβητών ΗΕΔ και συμβάλλει 
στην εκτέλεση των καθηκόντων που 
καθορίζονται στην παράγραφο 2.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή καταρτίζει δίκτυο
διαμεσολαβητών ηλεκτρονικής επίλυσης 
διαφορών (στο εξής: «δίκτυο
διαμεσολαβητών ΗΕΔ»), που επιτρέπει τη 
συνεργασία μεταξύ των διαμεσολαβητών

3. Η Επιτροπή καταρτίζει δίκτυο σημείων 
επαφής ΗΕΔ (στο εξής: «δίκτυο σημείων 
επαφής ΗΕΔ»), που επιτρέπει τη 
συνεργασία μεταξύ των σημείων επαφής
ΗΕΔ και συμβάλλει στην εκτέλεση των 
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ΗΕΔ και συμβάλλει στην εκτέλεση των 
καθηκόντων που καθορίζονται στην 
παράγραφο 2.

καθηκόντων που καθορίζονται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία 183
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η Επιτροπή σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη παρέχει κατάλληλη 
εκπαίδευση στους διαμεσολαβητές 
καταναλωτών ηλεκτρονικής επίλυσης
διαφορών ώστε να αποκτήσουν την 
αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη για την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.

Or. el

Τροπολογία 184
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συγκαλεί τουλάχιστον μία 
φορά κάθε έτος συνεδρίαση των μελών του 
δικτύου διαμεσολαβητών ΗΕΔ, με στόχο
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
τη διεξαγωγή συζήτησης για τα τυχόν 
επαναλαμβανόμενα προβλήματα που 
παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία της 
πλατφόρμας ΗΕΔ.

4. Η Επιτροπή συγκαλεί τουλάχιστον μία 
φορά κάθε έτος συνεδρίαση των μελών του 
δικτύου σημείων επαφής ΗΕΔ, με στόχο 
την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και 
τη διεξαγωγή συζήτησης για τα τυχόν 
επαναλαμβανόμενα προβλήματα που 
παρουσιάζονται κατά τη λειτουργία της 
πλατφόρμας ΗΕΔ.

Or. en
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Τροπολογία 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή συγκαλεί τουλάχιστον μία 
φορά κάθε έτος συνεδρίαση των μελών 
του δικτύου διαμεσολαβητών ΗΕΔ, με 
στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και τη διεξαγωγή συζήτησης 
για τα τυχόν επαναλαμβανόμενα 
προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη 
λειτουργία της πλατφόρμας ΗΕΔ.

4. Η Επιτροπή συγκαλεί τουλάχιστον δύο 
φορές κάθε έτος συνεδρίαση των μελών 
του δικτύου σημείων επαφής  ΗΕΔ, με 
στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών και τη διεξαγωγή συζήτησης 
για τα τυχόν επαναλαμβανόμενα 
προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη 
λειτουργία της πλατφόρμας ΗΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 186
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες που 
αφορούν τους όρους της συνεργασίας 
μεταξύ των διαμεσολαβητών ΗΕΔ μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες που 
αφορούν τους όρους της συνεργασίας 
μεταξύ των σημείων επαφής ΗΕΔ μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει τους κανόνες που 
αφορούν τους όρους της συνεργασίας 
μεταξύ των διαμεσολαβητών ΗΕΔ μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

5. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 16 σχετικά με τους κανόνες για
τους όρους της συνεργασίας μεταξύ των
σημείων επαφής ΗΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 188
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για να υποβάλει καταγγελία στην 
πλατφόρμα ΗΕΔ, ο καταγγέλλων
συμπληρώνει το ηλεκτρονικό έντυπο 
καταγγελίας που είναι διαθέσιμο στον 
ιστότοπο της πλατφόρμας. Ο καταγγέλλων
μπορεί να επισυνάψει στο έντυπο 
καταγγελίας κάθε έγγραφο, σε 
ηλεκτρονική μορφή, προς υποστήριξη της 
καταγγελίας του.

1. Για να υποβάλει καταγγελία στην 
πλατφόρμα ΗΕΔ, ο καταναλωτής
συμπληρώνει το ηλεκτρονικό έντυπο 
καταγγελίας που είναι διαθέσιμο στον 
ιστότοπο της πλατφόρμας. Ο
καταναλωτής μπορεί να επισυνάψει στο 
έντυπο καταγγελίας κάθε έγγραφο, σε 
ηλεκτρονική μορφή, προς υποστήριξη της 
καταγγελίας του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλατφόρμα ΗΕΔ θα δέχεται μόνο καταγγελίες καταναλωτών κατά εμπόρων δεδομένου ότι η 
ΕΕΔ δεν θα έχει αναπτυχθεί επαρκώς ώστε να μπορεί η πλατφόρμα ΗΕΔ να χειρίζεται 
καταγγελίες εμπόρων κατά καταναλωτών.

Τροπολογία 189
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Στο πλαίσιο της πλατφόρμας ΗΕΔ 
διατίθεται ηλεκτρονικά οδηγός που 
αποσκοπεί να βοηθήσει τον 
καταγγέλλοντα κατά τη συμπλήρωση του 
ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελίας.

Or. fr

Τροπολογία 190
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες που υποβάλλει ο
καταγγέλλων πρέπει να είναι επαρκείς για 
τον προσδιορισμό του αρμόδιου φορέα 
ΕΕΔ. Οι πληροφορίες αυτές παρατίθενται 
στο παράρτημα.

2. Οι πληροφορίες που υποβάλλει ο
καταναλωτής πρέπει να είναι επαρκείς για 
τον προσδιορισμό του αρμόδιου φορέα 
ΕΕΔ. Οι πληροφορίες αυτές παρατίθενται 
στο παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 191
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καταγγελία που υποβάλλεται στην 
πλατφόρμα υποβάλλεται σε επεξεργασία 
αν το έντυπο καταγγελίας είναι πλήρως
συμπληρωμένο.

1. Καταγγελία που υποβάλλεται στην 
πλατφόρμα ΗΕΔ υποβάλλεται σε 
επεξεργασία αν όλα τα απαραίτητα πεδία 
του εντύπου καταγγελίας είναι πλήρως
συμπληρωμένα. Διαφορετικά, η 
πλατφόρμα ΗΕΔ ενημερώνει τον 
καταγγέλλοντα για την απόρριψη αυτή 
και τους λόγους της εν λόγω απόρριψης. 
Η πλατφόρμα προτείνει επίσης στον 
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καταγγέλλοντα, εφόσον το επιθυμεί, να 
δεχθεί τη βοήθεια αρμόδιου 
διαμεσολαβητή για τη συμπλήρωση του 
ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελίας.  Σε 
περίπτωση συμφωνίας, ο 
διαμεσολαβητής επικοινωνεί με τον 
καταγγέλλοντα για το σκοπό αυτό.  

Or. fr

Τροπολογία 192
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καταγγελία που υποβάλλεται στην 
πλατφόρμα υποβάλλεται σε επεξεργασία 
αν το έντυπο καταγγελίας είναι πλήρως 
συμπληρωμένο.

1. Καταγγελία που υποβάλλεται στην 
πλατφόρμα υποβάλλεται σε επεξεργασία 
αν το έντυπο καταγγελίας είναι πλήρως 
συμπληρωμένο. Η φυσική παρουσία των 
μερών δεν είναι υποχρεωτική για την 
εξέταση της καταγγελίας.

Or. en

Τροπολογία 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Καταγγελία που υποβάλλεται στην 
πλατφόρμα υποβάλλεται σε επεξεργασία 
αν το έντυπο καταγγελίας είναι πλήρως
συμπληρωμένο.

1. Καταγγελία που υποβάλλεται στην 
πλατφόρμα ΗΕΔ υποβάλλεται σε 
επεξεργασία αν όλα τα υποχρεωτικά πεδία
είναι πλήρως συμπληρωμένα. Σε 
περίπτωση που τα υποβαλλόμενα 
στοιχεία είναι ελλιπή, ο καταγγέλλων 
ενημερώνεται σχετικά με τη δυνατότητα 
επικοινωνίας με το σημείο επαφής ΗΕΔ.
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Or. en

Τροπολογία 194
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μόλις παραλάβει ένα πλήρως 
συμπληρωμένο έντυπο καταγγελίας, η 
πλατφόρμα ΗΕΔ διαβιβάζει τα ακόλουθα 
στοιχεία στον καταγγέλλοντα, στη γλώσσα 
της καταγγελίας, και στον 
καταγγελλόμενο, με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, στη γλώσσα της σύμβασης:

2. Μόλις παραλάβει ένα πλήρως 
συμπληρωμένο έντυπο καταγγελίας, η 
πλατφόρμα ΗΕΔ διαβιβάζει τα ακόλουθα 
στοιχεία στον έμπορο, στη γλώσσα της 
σύμβασης ή του ιστοτόπου:

Or. en

Αιτιολόγηση

It may mislead consumers to be presented with a choice of all possible ADR entities before 
the trader has indicated whether or not he would be willing to use one or more of those 
entities. Instead the trader should be asked to indicate first whether they are committed to use 
a certain ADR entity or obliged to do so or are willing to do so for this specific case. This will 
improve efficiency and reduce the likelihood of consumers being disappointed or misled. 
Consumers should also clearly be informed that they may not be able to conduct dispute 
resolution proceedings in all official languages of the EU and should be informed what 
language options are provided by relevant ADR entities.

Τροπολογία 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μόλις παραλάβει ένα πλήρως 
συμπληρωμένο έντυπο καταγγελίας, η 
πλατφόρμα ΗΕΔ διαβιβάζει τα ακόλουθα 
στοιχεία στον καταγγέλλοντα, στη γλώσσα 
της καταγγελίας, και στον
καταγγελλόμενο, με ηλεκτρονικό 

2. Μόλις παραλάβει ένα πλήρως 
συμπληρωμένο έντυπο καταγγελίας, η 
πλατφόρμα ΗΕΔ διαβιβάζει, κατά τρόπο 
εύληπτο και αμελλητί, τα ακόλουθα 
στοιχεία στον καταγγελλόμενο, στη 
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ταχυδρομείο, στη γλώσσα της σύμβασης: γλώσσα της σύμβασης ή του ιστοτόπου:

Or. en

Τροπολογία 196
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- α) τη φύση και τους λόγους της 
καταγγελίας·

Or. el

Τροπολογία 197
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την πληροφορία ότι τα μέρη πρέπει να 
συμφωνήσουν σχετικά με τον αρμόδιο 
φορέα ΕΕΔ, ούτως ώστε η καταγγελία να 
διαβιβαστεί στον εν λόγω φορέα·

(α) το είδος και τους λόγους της 
καταγγελίας·

Or. en

Τροπολογία 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) την πληροφορία ότι τα μέρη πρέπει να 
συμφωνήσουν σχετικά με τον αρμόδιο 

(α) την πληροφορία ότι τα μέρη πρέπει να 
συμφωνήσουν σχετικά με ένα αρμόδιο 
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φορέα ΕΕΔ, ούτως ώστε η καταγγελία να 
διαβιβαστεί στον εν λόγω φορέα·

φορέα ΕΕΔ προκειμένου η καταγγελία να 
διαβιβαστεί σε αυτόν και ότι επιλέγοντας 
αυτόν τον φορέα ΕΕΔ συμφωνούν να 
κινήσουν διαδικασία επίλυσης της 
διαφοράς·

Or. en

Τροπολογία 199
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) την πληροφορία ότι τα μέρη πρέπει 
να συμφωνήσουν σχετικά με τον αρμόδιο 
φορέα ΕΕΔ, ούτως ώστε η καταγγελία να 
διαβιβαστεί στον εν λόγω φορέα·

Or. en

Τροπολογία 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(aa) σε περίπτωση που ο 
καταγγελλόμενος είναι ο έμπορος, 
πρόσκληση στον καταγγελλόμενο να 
δηλώσει, εντός επτά ημερών από την 
παραλαβή της κοινοποίησης, εάν 
υποχρεούται από την εθνική νομοθεσία ή 
έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει κάποιον 
συγκεκριμένο φορέα ΕΕΔ και, αν 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, εάν 
διατίθεται να χρησιμοποιήσει άλλο φορέα 
ΕΕΔ που περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
του στοιχείου γ)·
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Or. en

Τροπολογία 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αβ) σε περίπτωση που ο 
καταγγελλόμενος είναι 
καταναλωτής,πρόσκληση στον 
καταγγελλόμενο να επιλέξει, εντός επτά 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
της κοινοποίησης, έναν ή περισσότερους 
φορείς ΕΕΔ από τον παρεχόμενο 
κατάλογο, διευκρινίζοντας ότι δεν 
υπάρχει καμία υποχρέωση του 
καταναλωτή να προβεί σε μια τέτοια 
επιλογή·

Or. en

Τροπολογία 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αγ) σε περίπτωση που ο 
καταγγελλόμενος είναι καταναλωτής και 
ο έμπορος ως καταγγέλλων έχει δηλώσει 
στο έντυπο καταγγελίας ότι υποχρεούται 
βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή έχει 
δεσμευτεί να χρησιμοποιεί συγκεκριμένο 
φορέα ΕΕΔ, πρόσκληση στον 
καταγγελλόμενο να συμφωνήσει, εντός 
επτά ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της κοινοποίησης, να 
χρησιμοποιήσει τον συγκεκριμένο αυτό 
φορέα ΕΕΔ, διευκρινίζοντας ότι δεν 
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υπάρχει καμία υποχρέωση του 
καταναλωτή να λάβει μια τέτοια 
απόφαση·

Or. en

Τροπολογία 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο α δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(αδ) την πληροφορία ότι αν ο 
καταναλωτής επιλέξει φορέα ΕΕΔ τον 
οποίο υποχρεούται, έχει δεσμευτεί ή 
διατίθεται να χρησιμοποιεί ο έμπορος, η 
πλατφόρμα θα διαβιβάσει αυτομάτως την 
καταγγελία στον συγκεκριμένο φορέα 
ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 204
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την πληροφορία ότι αν τα μέρη δεν 
συμφωνήσουν σχετικά με τον αρμόδιο 
φορέα ΕΕΔ ή αν δεν προσδιοριστεί 
κανένας αρμόδιος φορέας ΕΕΔ, η 
καταγγελία δεν θα υποβληθεί σε 
περαιτέρω επεξεργασία·

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 205
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) την πληροφορία ότι αν τα μέρη δεν 
συμφωνήσουν σχετικά με τον αρμόδιο
φορέα ΕΕΔ ή αν δεν προσδιοριστεί 
κανένας αρμόδιος φορέας ΕΕΔ, η 
καταγγελία δεν θα υποβληθεί σε 
περαιτέρω επεξεργασία·

(β) πρόσκληση στον έμπορο να δηλώσει, 
εντός επτά ημερών από την ημερομηνία 
παραλαβής της κοινοποίησης, εάν 
υποχρεούται από την εθνική νομοθεσία ή 
έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει κάποιον 
συγκεκριμένο φορέα ΕΕΔ και, αν 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, εάν 
διατίθεται να χρησιμοποιήσει άλλο φορέα 
ΕΕΔ που περιλαμβάνεται στον κατάλογο 
του στοιχείου γ)·

Or. en

Τροπολογία 206
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) την πληροφορία ότι αν ο 
καταναλωτής επιλέξει φορέα ΕΕΔ τον 
οποίο υποχρεούται, έχει δεσμευτεί ή 
διατίθεται να χρησιμοποιεί ο έμπορος, η 
πλατφόρμα θα διαβιβάσει αυτομάτως την 
καταγγελία στον συγκεκριμένο φορέα 
ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 207
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ββ) την πληροφορία ότι αν τα μέρη δεν 
συμφωνήσουν σχετικά με τον αρμόδιο 
φορέα ΕΕΔ ή αν δεν προσδιοριστεί 
κανένας αρμόδιος φορέας ΕΕΔ, η 
καταγγελία δεν θα υποβληθεί σε 
περαιτέρω επεξεργασία·

Or. en

Τροπολογία 208
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) κατάλογο όλων των αρμόδιων φορέων 
ΕΕΔ, αν έχουν προσδιοριστεί τέτοιοι 
φορείς·

(γ) κατάλογο όλων των αρμόδιων φορέων 
ΕΕΔ, αν έχουν προσδιοριστεί τέτοιοι 
φορείς. Ο κατάλογος πρέπει να 
περιλαμβάνει περιγραφή των ακόλουθων 
χαρακτηριστικών κάθε φορέα:

Or. en

Τροπολογία 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) κατάλογο όλων των αρμόδιων φορέων 
ΕΕΔ, αν έχουν προσδιοριστεί τέτοιοι 
φορείς·

(γ) κατάλογο όλων των αρμόδιων φορέων 
ΕΕΔ, αν έχουν προσδιοριστεί τέτοιοι 
φορείς. Ο κατάλογος πρέπει να 
περιλαμβάνει περιγραφή των ακόλουθων 
χαρακτηριστικών κάθε φορέα:

Or. en
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Τροπολογία 210
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) το όνομα και τη διαδικτυακή διεύθυνση 
του φορέα ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) το όνομα και τη διαδικτυακή διεύθυνση 
του φορέα ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 212
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τη γλώσσα ή τις γλώσσες διεξαγωγής 
της διαδικασίας·

Or. en
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Τροπολογία 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) το κόστος της διαδικασίας, κατά 
περίπτωση·

Or. en

Τροπολογία 214
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τη συνήθη διάρκεια της διαδικασίας 
ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τη γλώσσα ή τις γλώσσες διεξαγωγής 
της διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 216
Ashley Fox
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) τον δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό 
χαρακτήρα του αποτελέσματος της 
διαδικασίας

Or. en

Τροπολογία 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο iv (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) τη συνήθη διάρκεια της διαδικασίας 
ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 218
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο v (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) τους λόγους για τους οποίους ο φορέας 
ΕΕΔ μπορεί να αρνηθεί να ασχοληθεί με 
μια συγκεκριμένη διαφορά

Or. en

Τροπολογία 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο v (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) τον δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό 
χαρακτήρα του αποτελέσματος της 
διαδικασίας

Or. en

Τροπολογία 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – σημείο vi (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

vi) τους λόγους για τους οποίους ένας 
φορέας ΕΕΔ μπορεί να αρνηθεί να 
εξετάσει μια συγκεκριμένη διαφορά 
σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφοι 4 
και 5 της οδηγίας …./…/ΕΕ [να 
προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων ο 
αριθμός της οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)]·

Or. en

Τροπολογία 221
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) πρόσκληση στον καταναλωτή να 
επιλέξει έναν ή περισσότερους φορείς 
ΕΕΔ από τον παρεχόμενο κατάλογο, 

διαγράφεται
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διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία 
υποχρέωση του καταναλωτή να προβεί σε 
μια τέτοια επιλογή·

Or. en

Τροπολογία 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) πρόσκληση στον καταναλωτή να 
επιλέξει έναν ή περισσότερους φορείς 
ΕΕΔ από τον παρεχόμενο κατάλογο, 
διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία 
υποχρέωση του καταναλωτή να προβεί σε 
μια τέτοια επιλογή·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 223
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) πρόσκληση στον έμπορο να επιλέξει 
έναν ή περισσότερους φορείς ΕΕΔ από 
τον παρεχόμενο κατάλογο, αν κανένας 
από τους εν λόγω φορείς δεν αντιστοιχεί 
σε φορέα τον οποίο έχει δεσμευτεί να 
χρησιμοποιεί ο έμπορος σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 
…./…/ΕΕ [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 

διαγράφεται
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(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)]·

Or. en

Τροπολογία 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) πρόσκληση στον έμπορο να επιλέξει 
έναν ή περισσότερους φορείς ΕΕΔ από 
τον παρεχόμενο κατάλογο, αν κανένας 
από τους εν λόγω φορείς δεν αντιστοιχεί 
σε φορέα τον οποίο έχει δεσμευτεί να 
χρησιμοποιεί ο έμπορος σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 
…./…/ΕΕ [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)]·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 225
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την πληροφορία ότι αν ο καταναλωτής 
επιλέξει φορέα ΕΕΔ τον οποίο έχει 
δεσμευτεί να χρησιμοποιεί ο έμπορος 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
της οδηγίας …./…/ΕΕ [να προστεθεί από 

διαγράφεται
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την Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)], η 
πλατφόρμα θα διαβιβάσει αυτόματα την 
καταγγελία στον εν λόγω φορέα ΕΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ) την πληροφορία ότι αν ο καταναλωτής 
επιλέξει φορέα ΕΕΔ τον οποίο έχει 
δεσμευτεί να χρησιμοποιεί ο έμπορος 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
της οδηγίας …./…/ΕΕ [να προστεθεί από 
την Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)], η 
πλατφόρμα θα διαβιβάσει αυτόματα την 
καταγγελία στον εν λόγω φορέα ΕΕΔ.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 
διαβίβαση περιλαμβάνει την παροχή των 
ακόλουθων στοιχείων για κάθε φορέα:

διαγράφεται

(a) τα τέλη που επιβάλλει, αν συντρέχει 
τέτοια περίπτωση·
(β) τη γλώσσα ή τις γλώσσες διεξαγωγής 
της διαδικασίας·
(γ) τη διάρκεια της διαδικασίας κατά 
προσέγγιση·
(δ) την αναγκαιότητα της φυσικής 
παρουσίας των μερών ή εκπροσώπων 
τους, κατά περίπτωση·
(ε) τον δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό 
χαρακτήρα του αποτελέσματος της 
διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 228
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2
διαβίβαση περιλαμβάνει την παροχή των 
ακόλουθων στοιχείων για κάθε φορέα:

3. Μόλις παραλάβει τις πληροφορίες από 
τον έμπορο, σύμφωνα με την παράγραφο 
2 στοιχείο β), η πλατφόρμα κοινοποιεί 
στον καταναλωτή τα ακόλουθα, στη 
γλώσσα της καταγγελίας:

Or. en

Τροπολογία 229
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα τέλη που επιβάλλει, αν συντρέχει 
τέτοια περίπτωση·

(α) την πληροφορία ότι τα μέρη πρέπει να 
συμφωνήσουν σχετικά με τον αρμόδιο 
φορέα ΕΕΔ, ούτως ώστε η καταγγελία να 
διαβιβαστεί στον εν λόγω φορέα·

Or. en

Τροπολογία 230
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τη γλώσσα ή τις γλώσσες διεξαγωγής 
της διαδικασίας·

(β) την πληροφορία ότι αν ο 
καταναλωτής επιλέξει φορέα ΕΕΔ τον 
οποίο υποχρεούται, έχει δεσμευτεί ή 
διατίθεται να χρησιμοποιεί ο έμπορος, η 
πλατφόρμα θα διαβιβάσει αυτομάτως την 
καταγγελία στον συγκεκριμένο φορέα
ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 231
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) τη διάρκεια της διαδικασίας κατά 
προσέγγιση·

(γ) την πληροφορία ότι αν τα μέρη δεν 
συμφωνήσουν σχετικά με τον αρμόδιο 
φορέα ΕΕΔ ή αν δεν προσδιοριστεί 
κανένας αρμόδιος φορέας ΕΕΔ, η 
καταγγελία δεν θα υποβληθεί σε 
περαιτέρω επεξεργασία·

Or. en
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Τροπολογία 232
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την αναγκαιότητα της φυσικής 
παρουσίας των μερών ή εκπροσώπων 
τους, κατά περίπτωση·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 233
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την αναγκαιότητα της φυσικής 
παρουσίας των μερών ή εκπροσώπων 
τους, κατά περίπτωση·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 234
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την αναγκαιότητα της φυσικής 
παρουσίας των μερών ή εκπροσώπων 
τους, κατά περίπτωση·

(δ) την πληροφορία ότι αν τα μέρη δεν 
συμφωνήσουν σχετικά με τον αρμόδιο 
φορέα ΕΕΔ ή αν δεν προσδιοριστεί 
κανένας αρμόδιος φορέας ΕΕΔ, η 
καταγγελία δεν θα υποβληθεί σε 
περαιτέρω επεξεργασία·



PE489.696v01-00 84/104 AM\903360EL.doc

EL

Or. en

Τροπολογία 235
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εα) πρόσκληση στον καταναλωτή να 
επιλέξει, εντός επτά ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης, τον ή, αν συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, έναν από τους φορείς ΕΕΔ 
που δήλωσε ο έμπορος σύμφωνα με το 
στοιχείο β) της παραγράφου 2, 
διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία 
υποχρέωση του καταναλωτή να προβεί σε 
μια τέτοια επιλογή·

Or. en

Τροπολογία 236
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(εβ) την πληροφορία ότι αν ο 
καταναλωτής προβεί σε επιλογή, η 
καταγγελία θα διαβιβαστεί αυτομάτως 
στον φορέα ΕΕΔ που επέλεξαν τα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 237
Ashley Fox
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) τον δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό 
χαρακτήρα του αποτελέσματος της 
διαδικασίας.

(ε) τον φορέα ΕΕΔ ή, αν συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τους φορείς ΕΕΔ τους 
οποίους δήλωσε ο έμπορος σύμφωνα με 
την παράγραφο 2 στοιχείο β), 
περιλαμβανομένης της περιγραφής των 
ακόλουθων χαρακτηριστικών του 
συγκεκριμένου φορέα ή, αν συντρέχει 
τέτοια περίπτωση, των συγκεκριμένων
φορέων:

Or. en

Τροπολογία 238
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) το όνομα και τη διαδικτυακή διεύθυνση 
του φορέα ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 239
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τη γλώσσα ή τις γλώσσες διεξαγωγής 
της διαδικασίας·

Or. en
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Τροπολογία 240
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε – σημείο iii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τη συνήθη διάρκεια της διαδικασίας 
ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 241
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε – σημείο iv (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iv) τον δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό 
χαρακτήρα του αποτελέσματος της 
διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 242
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε – σημείο v (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

v) τους λόγους για τους οποίους ο φορέας 
ΕΕΔ μπορεί να αρνηθεί να ασχοληθεί με 
μια συγκεκριμένη διαφορά

Or. en
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Τροπολογία 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Μόλις παραλάβει τις πληροφορίες από 
τον καταγγελλόμενο, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 και αμελλητί, η πλατφόρμα  
κοινοποιεί, κατά εύληπτο τρόπο, στον 
καταγγέλλοντα τα ακόλουθα, στη γλώσσα 
της καταγγελίας:
(a) την πληροφορία ότι τα μέρη πρέπει να 
συμφωνήσουν σχετικά με τον αρμόδιο 
φορέα ΕΕΔ, ούτως ώστε η καταγγελία να 
διαβιβαστεί στον εν λόγω φορέα·
(β) την πληροφορία ότι αν ο 
καταναλωτής ως καταγγελλόμενος έχει 
επιλέξει φορέα ΕΕΔ τον οποίο 
υποχρεούται, έχει δεσμευτεί ή διατίθεται 
να χρησιμοποιεί ο έμπορος, η πλατφόρμα 
έχει διαβιβάσει αυτομάτως την 
καταγγελία στον συγκεκριμένο φορέα 
ΕΕΔ·
(γ) την πληροφορία ότι αν τα μέρη δεν 
συμφωνήσουν σχετικά με τον αρμόδιο 
φορέα ΕΕΔ ή αν δεν προσδιοριστεί 
κανένας αρμόδιος φορέας ΕΕΔ, η 
καταγγελία δεν θα υποβληθεί σε 
περαιτέρω επεξεργασία·
(δ) τον φορέα ΕΕΔ ή, αν συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τους φορείς ΕΕΔ τους 
οποίους έχει επιλέξει ο καταγγελλόμενος 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
περιλαμβανομένης της περιγραφής των 
ακόλουθων χαρακτηριστικών του 
συγκεκριμένου φορέα ή, αν συντρέχει 
τέτοια περίπτωση, των συγκεκριμένων 
φορέων:
(i) το όνομα και τη διαδικτυακή 
διεύθυνση του φορέα ΕΕΔ·
(ii) το κόστος της διαδικασίας, κατά 
περίπτωση·
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(iii) τη γλώσσα ή τις γλώσσες διεξαγωγής 
της διαδικασίας·
(iv) τη συνήθη διάρκεια της διαδικασίας 
ΕΕΔ·
(v) τον δεσμευτικό ή μη δεσμευτικό 
χαρακτήρα του αποτελέσματος της 
διαδικασίας·
(vi) τους λόγους για τους οποίους ο 
φορέας ΕΕΔ μπορεί να αρνηθεί να 
ασχοληθεί με μια συγκεκριμένη διαφορά 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφοι 4 
και 5 της οδηγίας.
(ε) πρόσκληση στον καταγγέλλοντα να 
δεχθεί, εντός επτά ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης, τον φορέα ΕΕΔ που έχει 
επιλέξει ο καταγγελλόμενος ή, αν 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, να επιλέξει 
έναν από τους φορείς ΕΕΔ που έχει 
προκρίνει ο καταγγελλόμενος σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, διευκρινίζοντας ότι δεν 
υπάρχει καμία υποχρέωση του 
καταναλωτή να προβεί σε μια τέτοια 
επιλογή·
(στ) την πληροφορία ότι αν ο 
καταγγέλλων επιλέξει αρμόδιο φορέα 
ΕΕΔ που έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η 
πλατφόρμα θα διαβιβάσει αυτόματα την 
καταγγελία στον εν λόγω φορέα ΕΕΔ·
(ζ) την ονομασία και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του σημείου επαφής ΗΕΔ 
στον τόπο κατοικίας για τον καταναλωτή 
και στον τόπο εγκατάστασης για τον 
έμπορο, καθώς και συνοπτική περιγραφή 
των καθηκόντων που αναφέρονται στο 
[άρθρο 6 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) 
και δ)].

Or. en

Τροπολογία 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. σε περίπτωση που ο καταγγέλλων 
επιλέξει αρμόδιο φορέα ΕΕΔ που έχει 
προσδιοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος άρθρου, η πλατφόρμα θα 
διαβιβάσει αυτόματα την καταγγελία στον 
εν λόγω φορέα ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 245
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν τα μέρη δεν απαντήσουν στην 
πλατφόρμα ή αν δεν συμφωνήσουν 
σχετικά με τον αρμόδιο φορέα ΕΕΔ, η 
καταγγελία δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω 
επεξεργασία. Ο καταναλωτής 
ενημερώνεται για τη δυνατότητα να 
επικοινωνήσει με διαμεσολαβητή ΗΕΔ 
προκειμένου να λάβει πληροφορίες για 
άλλα μέσα έννομης προστασίας.

4. Μόλις παραλάβει την πληροφορία από 
τον καταναλωτή, σύμφωνα με το στοιχείο 
ε) της παραγράφου 3, η πλατφόρμα θα 
διαβιβάσει αυτομάτως την καταγγελία 
στον φορέα ΕΕΔ που επέλεξαν τα μέρη.

Or. en

Τροπολογία 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν τα μέρη δεν απαντήσουν στην 4. Αν τα μέρη δεν απαντήσουν στην 
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πλατφόρμα ή αν δεν συμφωνήσουν 
σχετικά με τον αρμόδιο φορέα ΕΕΔ, η 
καταγγελία δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω 
επεξεργασία. Ο καταναλωτής 
ενημερώνεται για τη δυνατότητα να 
επικοινωνήσει με διαμεσολαβητή ΗΕΔ 
προκειμένου να λάβει πληροφορίες για 
άλλα μέσα έννομης προστασίας.

πλατφόρμα ή αν δεν συμφωνήσουν 
σχετικά με τον αρμόδιο φορέα ΕΕΔ εντός 
20 ημερών, η καταγγελία δεν υποβάλλεται 
σε περαιτέρω επεξεργασία.

Or. en

Τροπολογία 247
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν η επιλογή του καταναλωτή αφορά
φορέα ΕΕΔ τον οποίο έχει δεσμευτεί να 
χρησιμοποιεί ο έμπορος σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 
…./…/ΕΕ [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)] ή αν τα μέρη 
επιλέξουν τον ίδιο φορέα ΕΕΔ στις 
απαντήσεις τους, η πλατφόρμα διαβιβάζει 
αυτόματα την καταγγελία στον εν λόγω 
φορέα ΕΕΔ.

5. Αν τα μέρη δεν απαντήσουν στην 
πλατφόρμα ή αν δεν συμφωνήσουν 
σχετικά με τον αρμόδιο φορέα ΕΕΔ εντός 
30 ημερών, η καταγγελία δεν υποβάλλεται 
σε περαιτέρω επεξεργασία. Ο 
καταναλωτής ενημερώνεται για τη 
δυνατότητα να επικοινωνήσει με σημείο 
επαφής ΗΕΔ προκειμένου να λάβει 
γενικές πληροφορίες για άλλα μέσα 
έννομης προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 248
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Αν η επιλογή του καταναλωτή αφορά
φορέα ΕΕΔ τον οποίο έχει δεσμευτεί να 
χρησιμοποιεί ο έμπορος σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 
…./…/ΕΕ [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)] ή αν τα μέρη 
επιλέξουν τον ίδιο φορέα ΕΕΔ στις 
απαντήσεις τους, η πλατφόρμα διαβιβάζει 
αυτόματα την καταγγελία στον εν λόγω
φορέα ΕΕΔ.

5. Εντός προθεσμίας επτά 
ημερολογιακών ημερών από την 
παραλαβή της απάντησης του 
καταγγέλλοντος όσον αφορά την επιλογή 
του φορέα ΕΕΔ, η πλατφόρμα διαβιβάζει 
αυτόματα την καταγγελία στον  φορέα 
ΕΕΔ που έχει επιλεγεί από τον 
καταναλωτή εάν:

a) ο φορέας αυτός αντιστοιχεί σε ένα από 
τους φορείς  τους οποίους έχει δεσμευτεί 
να χρησιμοποιεί ο έμπορος σύμφωνα με 
το άρθρο 10 παράγραφος 1 της οδηγίας 
…./…/ΕΕ [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)]· ή 
β) αν τα μέρη επιλέξουν τον ίδιο φορέα 
ΕΕΔ στις απαντήσεις τους.

Or. fr

Τροπολογία 249
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Αν τα μέρη συμφωνήσουν για 
περισσότερους από έναν φορείς ΕΕΔ, ο 

διαγράφεται
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καταναλωτής καλείται να επιλέξει έναν 
από τους φορείς ΕΕΔ για τους οποίους 
έχει υπάρξει συμφωνία. Η πλατφόρμα 
διαβιβάζει αυτόματα την καταγγελία στον 
εν λόγω φορέα ΕΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 250
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι φορείς ΕΕΔ στους οποίους έχει 
διαβιβαστεί καταγγελία σύμφωνα με το 
άρθρο 8:

Οι φορείς ΕΕΔ στους οποίους έχει 
διαβιβαστεί καταγγελία σύμφωνα με το 
άρθρο 8 διαβιβάζουν χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας και το αποτέλεσμά της στην 
πλατφόρμα ΗΕΔ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πλατφόρμα ΗΕΔ δεν επιλύει καθεαυτή διαφορές, βασίζεται σε υφιστάμενους παρόχους ΕΕΔ. 
Συνεπώς οι διαφορές πρέπει να επιλύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας ΕΕΔ, ενώ οι 
διαφορές σχετικά με ηλεκτρονικές διασυνοριακές αγορές δεν μπορούν να επιλύονται ταχύτερα 
από τις λοιπές διαφορές.

Τροπολογία 251
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) κοινοποιούν αμελλητί τη διαφορά στα 
μέρη και τα ενημερώνουν για τον 
εσωτερικό τους κανονισμό και για τα 

διαγράφεται
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τέλη που χρεώνουν για την επίλυση της 
διαφοράς·

Or. en

Τροπολογία 252
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ολοκληρώνουν τη διαδικασία 
επίλυσης της διαφοράς μέσα σε 30 ημέρες 
από την έναρξή της, αν, μετά την 
κοινοποίηση της διαφοράς στα μέρη, τα 
μέρη συμφωνήσουν να κινήσουν 
διαδικασία ενώπιον του φορέα. Σε 
περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ο 
φορέας ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό 
το χρονικό διάστημα·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 253
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ολοκληρώνουν τη διαδικασία επίλυσης 
της διαφοράς μέσα σε 30 ημέρες από την 
έναρξή της, αν, μετά την κοινοποίηση της 
διαφοράς στα μέρη, τα μέρη συμφωνήσουν 
να κινήσουν διαδικασία ενώπιον του 
φορέα. Σε περίπτωση περίπλοκων 
διαφορών, ο φορέας ΕΕΔ μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα·

(β) ολοκληρώνουν τη διαδικασία επίλυσης 
της διαφοράς μέσα σε 90 ημερολογιακές
ημέρες από την έναρξή της, αν, μετά την 
κοινοποίηση της διαφοράς στα μέρη, τα 
μέρη συμφωνήσουν να κινήσουν 
διαδικασία ενώπιον του φορέα.
Σε περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ο 
φορέας ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό το 
χρονικό διάστημα·

Or. fr
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Τροπολογία 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ολοκληρώνουν τη διαδικασία 
επίλυσης της διαφοράς μέσα σε 30 ημέρες 
από την έναρξή της, αν, μετά την 
κοινοποίηση της διαφοράς στα μέρη, τα 
μέρη συμφωνήσουν να κινήσουν 
διαδικασία ενώπιον του φορέα. Σε 
περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ο 
φορέας ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό 
το χρονικό διάστημα·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία πρέπει να είναι η ίδια ανεξαρτήτως του εάν η καταγγελία υποβάλλεται απευθείας 
στο φορέα ΕΕΔ ή μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ. Συνεπώς, θα πρέπει να διαγραφεί μια χωριστή 
προθεσμία στην πρόταση ΗΕΔ πράγμα που θα σημαίνει ότι η προθεσμία που προβλέπεται στο 
άρθρο 8 δ)της οδηγίας ΕΕΔ θα ισχύει επίσης για τις καταγγελίες που διαβιβάζονται από την 
πλατφόρμα ΗΕΔ.

Τροπολογία 255
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) ολοκληρώνουν τη διαδικασία επίλυσης 
της διαφοράς μέσα σε 30 ημέρες από την 
έναρξή της, αν, μετά την κοινοποίηση της 
διαφοράς στα μέρη, τα μέρη συμφωνήσουν 
να κινήσουν διαδικασία ενώπιον του 
φορέα. Σε περίπτωση περίπλοκων 
διαφορών, ο φορέας ΕΕΔ μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα·

(β) ολοκληρώνουν κανονικά τη διαδικασία 
επίλυσης της διαφοράς  εντός  χρονικού 
πλαισίου 90 ημερολογιακών ημερών από 
τη στιγμή της επίσημης έναρξης της 
διαδικασίας από τον φορέα ΕΕΔ, αν, μετά 
την κοινοποίηση της διαφοράς στα μέρη, 
τα μέρη συμφωνήσουν να κινήσουν 
διαδικασία ενώπιον του φορέα. Σε 
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περίπτωση περίπλοκων ή τεχνικών
διαφορών, ο φορέας ΕΕΔ μπορεί να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα
προκειμένου να διασφαλίσει υψηλής 
ποιότητας επίλυση της διαφοράς·

Or. en

Τροπολογία 256
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) διαβιβάζουν αμελλητί στην 
πλατφόρμα ΗΕΔ τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

διαγράφεται

(i) ημερομηνία παραλαβής και 
αντικείμενο της καταγγελίας·
(ii) ημερομηνία κοινοποίησης της 
καταγγελίας στα μέρη·
(iii) ημερομηνία ολοκλήρωσης και 
αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 257
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αφορούν μια διαφορά και που 
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του 
άρθρου 10, συμπεριλαμβανομένων των 
προσωπικών δεδομένων, επιτρέπεται, για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 
9, μόνο στον φορέα ΕΕΔ στο οποίο 

1. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αφορούν μια διαφορά και που 
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του 
άρθρου 10, συμπεριλαμβανομένων των 
προσωπικών δεδομένων, επιτρέπεται, για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 
9, μόνο στον φορέα ΕΕΔ στο οποίο 
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παραπέμφθηκε η διαφορά σύμφωνα με το 
άρθρο 8. Πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες 
επιτρέπεται να έχουν και οι 
διαμεσολαβητές ΗΕΔ, για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 3.

παραπέμφθηκε η διαφορά σύμφωνα με το 
άρθρο 8. Πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες 
επιτρέπεται να έχουν και οι 
διαμεσολαβητές ΗΕΔ, για τους σκοπούς 
που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 
2 και 3.

Or. fr

Τροπολογία 258
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η Επιτροπή παρέχει στα πρόσωπα 
που εμπλέκονται σε διαδικασία ΕΕΔ 
σαφές και ακριβές ενημερωτικό 
σημείωμα όσον αφορά τις πράξεις 
επεξεργασίας των δεδομένων τους 
προσωπικού χαρακτήρα από την 
πλατφόρμα ΗΕΔ, σύμφωνα με τα άρθρα 
11 και 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 και την εθνική νομοθεσία που 
έχει εγκριθεί κατ’ εφαρμογή των άρθρων 
10 και 11 της οδηγίας 95/46/ΕΚ, καθώς 
και όσον αφορά τα σχετικά τους 
δικαιώματα.

Or. fr

Τροπολογία 259
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Οι διαμεσολαβητές ΗΕΔ και οι φορείς 
ΕΕΔ υπόκεινται στους κανόνες 
επαγγελματικού απόρρητου ή σε άλλες 

(1) Οι διαμεσολαβητές ΗΕΔ υπόκεινται 
στους κανόνες επαγγελματικού απόρρητου 
ή σε άλλες ισοδύναμες υποχρεώσεις 
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ισοδύναμες υποχρεώσεις 
εμπιστευτικότητας που καθορίζονται στην 
εθνική νομοθεσία.

εμπιστευτικότητας που καθορίζονται στη 
νομοθεσία του κράτους μέλους του 
σημείου τους επαφής ΗΕΔ.

Οι φορείς ΕΕΔ υπόκεινται στους κανόνες 
επαγγελματικού απόρρητου ή σε άλλες 
ισοδύναμες υποχρεώσεις 
εμπιστευτικότητας που καθορίζονται στη 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
είναι εγκατεστημένοι.

Or. hu

Τροπολογία 260
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εγκατεστημένοι στην Ένωση έμποροι 
που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες 
στο πλαίσιο διασυνοριακών ηλεκτρονικών 
συναλλαγών ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για την πλατφόρμα ΗΕΔ και
για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους. Οι σχετικές 
πληροφορίες είναι εύκολα, άμεσα, 
ευκρινώς και μόνιμα προσβάσιμες στους 
ιστοτόπους των εμπόρων και, αν η 
προσφορά γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα 
ή με την αποστολή άλλου κειμενικού 
μηνύματος με ηλεκτρονικό μέσο, στο 
μήνυμα αυτό. Περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο που οδηγεί στην αρχική σελίδα 
της πλατφόρμας ΗΕΔ. Οι έμποροι 
ενημερώνουν επίσης τους καταναλωτές για 
την πλατφόρμα ΗΕΔ όταν οι καταναλωτές 
υποβάλλουν καταγγελία στον έμπορο, σε 
σύστημα χειρισμού καταναλωτικών 
καταγγελιών που το διαχειρίζεται ο 
έμπορος ή σε διαμεσολαβητή επιχείρησης.

1. Οι εγκατεστημένοι στην Ένωση έμποροι 
που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες 
στο πλαίσιο διασυνοριακών ηλεκτρονικών 
συναλλαγών και υποχρεούνται από την 
εθνική νομοθεσία να χρησιμοποιούν 
φορέα ΕΕΔ ή που αναλαμβάνουν τη 
δέσμευση να χρησιμοποιούν φορέα ή 
φορείς ΕΕΔ  ενημερώνουν τους 
καταναλωτές στον ιστότοπό τους για την
ύπαρξη της πλατφόρμας ΗΕΔ και να 
παρέχουν ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς τον 
ιστότοπό της. Οι σχετικές πληροφορίες
αναγράφονται κατά τρόπο σαφή, 
κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο στους 
ιστοτόπους των εμπόρων και, αν η 
προσφορά γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα 
ή με την αποστολή άλλου κειμενικού 
μηνύματος με ηλεκτρονικό μέσο, στο 
μήνυμα αυτό. Περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο που οδηγεί στην αρχική σελίδα 
της πλατφόρμας ΗΕΔ. Οι εν λόγω έμποροι 
ενημερώνουν επίσης τους καταναλωτές για 
την πλατφόρμα ΗΕΔ σε απάντηση 
καταγγελίας όταν οι καταναλωτές 
υποβάλλουν καταγγελία στον έμπορο, σε 
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σύστημα χειρισμού καταναλωτικών 
καταγγελιών το οποίο διαχειρίζεται ο 
έμπορος ή σε διαμεσολαβητή επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 261
Hans-Peter Mayer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εγκατεστημένοι στην Ένωση έμποροι 
που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες 
στο πλαίσιο διασυνοριακών 
ηλεκτρονικών συναλλαγών ενημερώνουν 
τους καταναλωτές για την πλατφόρμα 
ΗΕΔ και για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους. Οι σχετικές 
πληροφορίες είναι εύκολα, άμεσα, 
ευκρινώς και μόνιμα προσβάσιμες στους 
ιστοτόπους των εμπόρων και, αν η 
προσφορά γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα 
ή με την αποστολή άλλου κειμενικού 
μηνύματος με ηλεκτρονικό μέσο, στο 
μήνυμα αυτό. Περιλαμβάνουν 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο που οδηγεί στην 
αρχική σελίδα της πλατφόρμας ΗΕΔ. Οι 
έμποροι ενημερώνουν επίσης τους 
καταναλωτές για την πλατφόρμα ΗΕΔ 
όταν οι καταναλωτές υποβάλλουν 
καταγγελία στον έμπορο, σε σύστημα 
χειρισμού καταναλωτικών καταγγελιών 
που το διαχειρίζεται ο έμπορος ή σε 
διαμεσολαβητή επιχείρησης.

1. Οι εγκατεστημένοι στην Ένωση έμποροι
που συνάπτουν συμβάσεις ηλεκτρονικής 
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 
ενημερώνουν τους καταναλωτές για τη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
τους. Όταν ο έμπορος υποχρεούται ή 
δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει φορείς 
ΕΕΔ για την επίλυση διασυνοριακών 
διαφορών με καταναλωτές, πρέπει επίσης 
να ενημερώσει τον καταναλωτή για την 
ύπαρξη της πλατφόρμας ΗΕΔ.

Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να 
διατυπώνονται κατά σαφή και κατανοητό 
τρόπο. Περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο που οδηγεί στην αρχική σελίδα 
της πλατφόρμας ΗΕΔ. Οι εν λόγω 
έμποροι ενημερώνουν επίσης τους 
καταναλωτές για την πλατφόρμα ΗΕΔ 
όταν οι καταναλωτές υποβάλλουν 
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καταγγελία στον έμπορο, σε σύστημα 
χειρισμού καταναλωτικών καταγγελιών 
το οποίο διαχειρίζεται ο έμπορος ή σε 
διαμεσολαβητή επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 262
Andreas Schwab

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εγκατεστημένοι στην Ένωση έμποροι 
που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες 
στο πλαίσιο διασυνοριακών ηλεκτρονικών 
συναλλαγών ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για την πλατφόρμα ΗΕΔ και 
για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους. Οι σχετικές
πληροφορίες είναι εύκολα, άμεσα, 
ευκρινώς και μόνιμα προσβάσιμες στους 
ιστοτόπους των εμπόρων και, αν η 
προσφορά γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα 
ή με την αποστολή άλλου κειμενικού 
μηνύματος με ηλεκτρονικό μέσο, στο 
μήνυμα αυτό. Περιλαμβάνουν 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο που οδηγεί στην 
αρχική σελίδα της πλατφόρμας ΗΕΔ. Οι 
έμποροι ενημερώνουν επίσης τους 
καταναλωτές για την πλατφόρμα ΗΕΔ 
όταν οι καταναλωτές υποβάλλουν 
καταγγελία στον έμπορο, σε σύστημα 
χειρισμού καταναλωτικών καταγγελιών
που το διαχειρίζεται ο έμπορος ή σε 
διαμεσολαβητή επιχείρησης.

1. Οι εγκατεστημένοι στην Ένωση έμποροι 
που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες 
στο πλαίσιο ηλεκτρονικών συναλλαγών 
ενημερώνουν τους καταναλωτές για την 
πλατφόρμα ΗΕΔ και για τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Οι εν 
λόγω πληροφορίες πρέπει να 
διατυπώνονται κατά σαφή και κατανοητό 
τρόπο. Περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο που οδηγεί στην αρχική σελίδα 
της πλατφόρμας ΗΕΔ. Οι έμποροι 
ενημερώνουν επίσης τους καταναλωτές για 
την πλατφόρμα ΗΕΔ όταν οι καταναλωτές 
υποβάλλουν καταγγελία στον έμπορο, σε 
σύστημα χειρισμού καταναλωτικών 
καταγγελιών το οποίο διαχειρίζεται ο 
έμπορος ή σε διαμεσολαβητή επιχείρησης.

Or. en

Τροπολογία 263
Wim van de Camp
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι εγκατεστημένοι στην Ένωση έμποροι 
που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες 
στο πλαίσιο διασυνοριακών ηλεκτρονικών 
συναλλαγών ενημερώνουν τους
καταναλωτές για την πλατφόρμα ΗΕΔ και 
για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους. Οι σχετικές 
πληροφορίες είναι εύκολα, άμεσα, 
ευκρινώς και μόνιμα προσβάσιμες στους 
ιστοτόπους των εμπόρων και, αν η 
προσφορά γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα 
ή με την αποστολή άλλου κειμενικού 
μηνύματος με ηλεκτρονικό μέσο, στο 
μήνυμα αυτό. Περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο που οδηγεί στην αρχική σελίδα 
της πλατφόρμας ΗΕΔ. Οι έμποροι 
ενημερώνουν επίσης τους καταναλωτές για 
την πλατφόρμα ΗΕΔ όταν οι καταναλωτές 
υποβάλλουν καταγγελία στον έμπορο, σε 
σύστημα χειρισμού καταναλωτικών 
καταγγελιών που το διαχειρίζεται ο 
έμπορος ή σε διαμεσολαβητή επιχείρησης.

1. Εάν οι εγκατεστημένοι στην
Ευρωπαϊκή Ένωση διαδικτυακοί έμποροι 
που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες 
στο πλαίσιο διασυνοριακών ηλεκτρονικών 
συναλλαγών έχουν δεσμευτεί να 
χρησιμοποιούν ΕΕΔ, ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για την πλατφόρμα ΗΕΔ. Οι 
σχετικές πληροφορίες είναι εύκολα, άμεσα, 
ευκρινώς και μόνιμα προσβάσιμες στους 
ιστοτόπους των εμπόρων και, αν η 
προσφορά γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα 
ή με την αποστολή άλλου κειμενικού 
μηνύματος με ηλεκτρονικό μέσο, στο 
μήνυμα αυτό. Περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό 
σύνδεσμο που οδηγεί στην αρχική σελίδα 
της πλατφόρμας ΗΕΔ. Οι έμποροι 
ενημερώνουν επίσης τους καταναλωτές για 
την πλατφόρμα ΗΕΔ όταν οι καταναλωτές 
υποβάλλουν καταγγελία στον έμπορο, σε 
σύστημα χειρισμού καταναλωτικών 
καταγγελιών που το διαχειρίζεται ο 
έμπορος ή σε διαμεσολαβητή επιχείρησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

The Commission ODR proposal, in article 13 paragraph 1, foresees in the obligation for 
traders to inform consumers about the ODR platform also in the case where the trader is not 
committed to ADR. Such an obligation goes against the voluntary character of ADR. Besides, 
traders who do commit to ADR will have to inform the consumer about that, so that any 
consumer easily can look for traders that grant their consumers access to ADR in case of any 
disputes. It is appropriate that this information requirements, applies only to those traders 
that have committed themselves voluntarily to any ADR entity. In that way, this article 
becomes in line with point 11 of the ODR Annex.

Τροπολογία 264
Louis Grech

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Η Επιτροπή δημιουργεί και συντηρεί 
τηλεφωνική γραμμή βοήθειας σχετικά με 
την ΕΕΔ και την ΗΕΔ, η οποία είναι 
προσβάσιμη σε όλα τα κράτη μέλη και 
παρέχει πληροφορίες και κάθε αναγκαία 
βοήθεια κατά την υποβολή καταγγελιών·

Or. en

Τροπολογία 265
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 10 της οδηγίας 
…./…/ΕΕ [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)] που αφορούν 
τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
στους καταναλωτές από τους εμπόρους 
σχετικά με τις διαδικασίες ΕΕΔ από τις 
οποίες καλύπτονται οι έμποροι και σχετικά 
με το αν οι εν λόγω έμποροι δεσμεύονται ή 
όχι να χρησιμοποιούν διαδικασίες 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για την 
επίλυση των διαφορών τους με 
καταναλωτές.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 10 της οδηγίας 
…./…/ΕΕ [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 
2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)] που αφορούν 
τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
στους καταναλωτές από τους εμπόρους 
σχετικά με τον φορέα ή τους φορείς ΕΕΔ 
από τους οποίους καλύπτονται οι έμποροι 
και σχετικά με το αν οι εν λόγω έμποροι 
δεσμεύονται ή όχι να χρησιμοποιούν
αυτούς τους φορείς ΕΕΔ για την επίλυση 
των διαφορών τους με καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα παραπλανώντο εάν μια επιχείρηση που δεν επιθυμεί να χρησιμοποιεί ΕΕΔ 
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παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα ΗΕΔ. Επίσης, είναι σκόπιμο να αναφερόμαστε 
σε φορείς ΕΕΔ αντί σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, προκειμένου το παρόν 
κείμενο να ευθυγραμμιστεί με εκείνο της οδηγίας ΕΕΔ.

Τροπολογία 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 16 α
Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη καθορίζουν κανόνες 
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος 
κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 
αναγκαία μέτρα προκειμένου να 
διασφαλίσουν την εφαρμογή των εν λόγω 
κανόνων. Οι κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

Or. hu

Τροπολογία 267
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Όνομα, διεύθυνση και, κατά 
περίπτωση, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και διαδικτυακή διεύθυνση 
του καταγγέλλοντος·

(1) Όνομα, διεύθυνση και, κατά 
περίπτωση, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και διαδικτυακή διεύθυνση 
του καταναλωτή·

Or. en
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Τροπολογία 268
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ιδιότητα του καταγγέλλοντος 
(διευκρίνιση αν είναι καταναλωτής ή 
έμπορος)·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 269
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όνομα, διεύθυνση και, κατά 
περίπτωση, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και διαδικτυακή διεύθυνση 
του καταγγελλομένου·

(3) Όνομα, διεύθυνση και, κατά 
περίπτωση, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και διαδικτυακή διεύθυνση 
του εμπόρου·

Or. en

Τροπολογία 270
Ashley Fox

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ιδιότητα του καταγγελλομένου 
(διευκρίνιση αν είναι καταναλωτής ή 
έμπορος)·

διαγράφεται

Or. en
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