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Τροπολογία 1
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ 
μπορούν να προσλάβουν πολλές μορφές, 
όπου η πλέον διαδεδομένη πρακτική είναι 
αυτή των παραπλανητικών εταιριών 
έκδοσης καταλόγων, όπου μια δόλια 
εταιρία αποστέλλει έντυπα στις 
επιχειρήσεις ζητώντας τους να τα 
συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν το 
επιχειρηματικό τους όνομα και τις 
λεπτομέρειες όσον αφορά την 
επικοινωνία, φαινομενικά δωρεάν·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπογράφοντες 
ανακαλύπτουν αργότερα ότι στην 
πραγματικότητα, υπέγραψαν, χωρίς να 
έχουν την πρόθεση, ένα συμβόλαιο το 
οποίο συνήθως τους δεσμεύει για ένα 
κατώτατο χρονικό διάστημα τριών ετών 
βάσει του οποίου εμφανίζονται σε ένα 
επαγγελματικό κατάλογο καταβάλλοντας 
ετήσιο ποσό έως 1.000 ευρώ ή και 
περισσότερο·

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ 
μπορούν να προσλάβουν πολλές μορφές, 
όπως οι επαγγελματικοί κατάλογοι ή οι 
απάτες με τις διάφορες μορφές 
πληρωμών, σύμφωνα με το παράρτημα 3 
της μελέτης που δημοσίευσε η Επιτροπή 
το 2008 με τίτλο «Study regarding the 
problems faced by consumers in obtaining 
redress for infringements of consumer 
protection legislation, and the economic 
consequences of such problems» (Μελέτη 
σχετικά με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές όταν 
προσπαθούν να εξασφαλίσουν έννομη 
προστασία σε περίπτωση παραβίασης της 
νομοθεσίας περί προστασίας των 
καταναλωτών, καθώς και σχετικά με τις 
οικονομικές συνέπειες αυτών των 
προβλημάτων)·

Or. en

Τροπολογία 2
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ 
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μπορούν να προσλάβουν πολλές μορφές, 
όπου η πλέον διαδεδομένη πρακτική είναι 
αυτή των παραπλανητικών εταιριών 
έκδοσης καταλόγων, όπου μια δόλια 
εταιρία αποστέλλει έντυπα στις 
επιχειρήσεις ζητώντας τους να τα 
συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν το 
επιχειρηματικό τους όνομα και τις 
λεπτομέρειες όσον αφορά την επικοινωνία, 
φαινομενικά δωρεάν· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι υπογράφοντες ανακαλύπτουν 
αργότερα ότι στην πραγματικότητα, 
υπέγραψαν, χωρίς να έχουν την πρόθεση, 
ένα συμβόλαιο το οποίο συνήθως τους 
δεσμεύει για ένα κατώτατο χρονικό 
διάστημα τριών ετών βάσει του οποίου 
εμφανίζονται σε ένα επαγγελματικό 
κατάλογο καταβάλλοντας ετήσιο ποσό έως 
1.000 ευρώ ή και περισσότερο·

μπορούν να προσλάβουν πολλές μορφές, 
όπου η πλέον διαδεδομένη πρακτική είναι
αυτή των παραπλανητικών εταιριών 
έκδοσης καταλόγων, όπου μια δόλια 
εταιρία αποστέλλει έντυπα στις 
επιχειρήσεις ζητώντας τους να τα 
συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν το 
επιχειρηματικό τους όνομα και τις 
λεπτομέρειες όσον αφορά την επικοινωνία, 
φαινομενικά δωρεάν· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι οι υπογράφοντες ανακαλύπτουν 
αργότερα ότι στην πραγματικότητα, 
υπέγραψαν, χωρίς να έχουν την πρόθεση, 
ένα συμβόλαιο το οποίο συνήθως τους 
δεσμεύει για ένα κατώτατο χρονικό 
διάστημα τριών ετών βάσει του οποίου 
εμφανίζονται σε ένα επαγγελματικό 
κατάλογο καταβάλλοντας ετήσιο ποσό έως 
1.000 ευρώ ή και περισσότερο· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραπλανητικές μορφές πληρωμών 
αποτελούν μία ακόμη εξαιρετικά 
επιβλαβή πρακτική· 

Or. en

Τροπολογία 3
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλες 
παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ 
περιλαμβάνουν παραπλανητικές μορφές 
πληρωμών που έχουν «μεταμφιεστεί» ως 
λογαριασμοί για υπηρεσίες που ο έμπορος 
υποτίθεται ότι έχει ήδη παραγγείλει, ενώ 
αυτό δεν ισχύει, προσφορές για επέκταση 
ονομάτων τομέα στο διαδίκτυο, όπου 
ένας δόλιος επαγγελματίας παρέχει 
λανθασμένες πληροφορίες και ασκεί 
ψυχολογική πίεση με σκοπό τη σύναψη 
σύμβασης σε πολύ υψηλότερη τιμή από 
ό,τι εάν η καταχώριση είχε 
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πραγματοποιηθεί μέσω επίσημου 
παρόχου, καθώς και προσφορές για 
επέκταση της προστασίας των 
κατατεθειμένων εμπορικών σημάτων σε 
άλλες χώρες, ενώ η εν λόγω προστασία 
μπορεί να χορηγηθεί μόνο από επίσημους 
οργανισμούς·

Or. en

Τροπολογία 4
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2006/114/ΕΚ 
καλύπτει επί του παρόντος την 
παραπλανητική και συγκριτική 
διαφήμιση και τις επιπτώσεις αυτής στον 
θεμιτό ανταγωνισμό στην εσωτερική 
αγορά· 

Or. en

Τροπολογία 5
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ και οι 
μικροεπιχειρήσεις, διατυπώνουν σαφές 
αίτημα για βελτίωση της προστασίας και 
για αποτελεσματική δράση κατά των 
παραπλανητικών πρακτικών μεταξύ 
επιχειρήσεων, πεδίο το οποίο δεν 
καλύπτεται από την οδηγία 2005/29/ΕΚ·
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Τροπολογία 6
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ 
προκαλούν δυσλειτουργίες και 
στρεβλώσεις στην αγορά και στον 
ανταγωνισμό, καθώς παρεμποδίζουν την 
ικανότητα των επιχειρήσεων να 
προβαίνουν σε ενημερωμένες και κατά 
συνέπεια αποτελεσματικές επιλογές·

Or. el

Τροπολογία 7
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ και 
ειδικότερα οι μικρές επιχειρήσεις και οι 
μικροεπιχειρήσεις, είναι τα κύρια θύματα 
των παραπλανητικών πρακτικών 
μάρκετινγκ· ότι σχολεία, επιχειρήσεις, 
νοσοκομεία, ΜΚΟ, και κοινότητες καθώς 
και άλλες δημόσιες αρχές αποτελούν 
επίσης στόχο των εν λόγω πρακτικών·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ και 
ειδικότερα οι μικρές επιχειρήσεις και οι 
μικροεπιχειρήσεις, είναι τα κύρια θύματα 
των παραπλανητικών πρακτικών 
μάρκετινγκ, μολονότι οι εν λόγω εταιρείες 
αποτελούν ισχυρό μοχλό ανάπτυξης στην 
Ευρώπη· ότι σχολεία, επιχειρήσεις, 
νοσοκομεία, ΜΚΟ, και κοινότητες καθώς 
και άλλες δημόσιες αρχές αποτελούν 
επίσης στόχο των εν λόγω πρακτικών·

Or. en
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Τροπολογία 8
Cornelis de Jong

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει 
επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία για το 
πρόβλημα των παραπλανητικών 
πρακτικών μάρκετινγκ, που έχουν συχνά 
διασυνοριακό χαρακτήρα, και έχει
καλέσει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
να εντείνουν τις προσπάθειές τους όσον 
αφορά την αύξηση της ευαισθητοποίησης 
και την ενίσχυση της συνεργασίας, της 
εφαρμογής του νόμου και της 
νομοθεσίας·

Or. en

Τροπολογία 9
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ 
έχουν καταλυτικό αντίκτυπο στους 
καταναλωτές, καθώς κατ' επέκταση 
αυτοί καλούνται να πληρώνουν 
περισσότερο για προϊόντα και υπηρεσίες·

Or. el

Τροπολογία 10
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα των 
παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ 
συχνά κατέχονται από αίσθημα ντροπής 
και δεν προβαίνουν σε καταγγελία 
παρόμοιων πρακτικών στις αρμόδιες αρχές 
εφαρμογής του νόμου· ότι ενόψει των 
ανωτέρω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι 
αρχές αυτές να διευκολύνουν την αναφορά 
παρόμοιων πρακτικών και να τους 
αποδώσουν επαρκή βαθμό 
προτεραιότητας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν
υποβάλλονται αρκετές καταγγελίες για τις 
εν λόγω πρακτικές, καθώς τα θύματα των 
παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ 
συχνά κατέχονται από αίσθημα ντροπής 
και δεν προβαίνουν σε καταγγελία 
παρόμοιων πρακτικών στις αρμόδιες αρχές 
εφαρμογής του νόμου ή συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις πληρωμής· ότι ενόψει 
των ανωτέρω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι 
αρχές αυτές να διευκολύνουν την αναφορά 
παρόμοιων πρακτικών και να τους 
αποδώσουν επαρκή βαθμό 
προτεραιότητας·

Or. en

Τροπολογία 11
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δα. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη 
μέλη έχουν εφαρμόσει διαφορετικά τις 
οδηγίες 2005/29/ΕΚ και 2006/114/ΕΚ, 
γεγονός που έχει οδηγήσει σε σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των σχετικών εθνικών 
διατάξεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω διαφορές συμβάλλουν στον 
κατακερματισμό της αγοράς και 
δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς την 
εφαρμογή με νομικά μέσα των 
ευρωπαϊκών κανόνων που αφορούν τις 
επιχειρήσεις, ιδίως σε διασυνοριακό 
πλαίσιο·

Or. en
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Τροπολογία 12
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο 
προστασίας για τις επιχειρήσεις 
διαφοροποιείται σημαντικά ανά κράτος 
μέλος, και ότι μόνο η Αυστρία και το 
Βέλγιο έχουν συμπεριλάβει ειδική 
απαγόρευση για παραπλανητικά 
συστήματα καταλόγων στη νομοθεσία 
τους, ενώ η Ολλανδία προετοιμάζει, επί 
του παρόντος, παρόμοια νομοθεσία·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη οι δόλιοι έμποροι 
εκμεταλλεύονται το εξαιρετικά άνισο 
επίπεδο προστασίας των κρατών μελών 
για τις επιχειρήσεις, και ότι μόνο η 
Αυστρία και το Βέλγιο έχουν συμπεριλάβει 
ειδική απαγόρευση για παραπλανητικά 
συστήματα καταλόγων στη νομοθεσία 
τους, ενώ η Ολλανδία προετοιμάζει, επί 
του παρόντος, παρόμοια νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 13
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος είναι δύσκολο να γίνουν 
αντιληπτοί οι δόλιοι έμποροι, επειδή συχνά 
αποστέλλουν τα τιμολόγιά τους από μια 
χώρα σε μια άλλη, ενώ, οι τραπεζικοί 
λογαριασμοί τους βρίσκονται σε άλλη 
χώρα, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό 
δύσκολο τον εντοπισμό της μεταφοράς των 
χρηματικών ποσών·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του 
παρόντος είναι δύσκολο να γίνουν 
αντιληπτοί και να διωχθούν οι δόλιοι 
έμποροι, επειδή συχνά αποστέλλουν τα 
τιμολόγιά τους από μια χώρα σε μια άλλη, 
ενώ, οι τραπεζικοί λογαριασμοί τους 
βρίσκονται σε άλλη χώρα, καθιστώντας με 
τον τρόπο αυτό δύσκολο τον εντοπισμό της 
μεταφοράς των χρηματικών ποσών·

Or. en

Τροπολογία 14
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ, και 
ιδίως οι μικροεπιχειρήσεις, λόγω του 
μικρού μεγέθους τους και των 
περιορισμένων πόρων τους, συχνά 
αδυνατούν να ασκήσουν μεμονωμένα 
δίωξη σε βάρος δόλιων εμπόρων που 
υπάγονται σε άλλη δικαιοδοσία·

Or. en

Τροπολογία 15
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. ζητεί από την Επιτροπή να 
αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2006/114/ΕΚ προκειμένου να 
εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των 
επιχειρήσεων από τις παραπλανητικές 
πρακτικές μάρκετινγκ·

Or. en

Τροπολογία 16
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει ότι οι παραπλανητικές 
πρακτικές μάρκετινγκ αποτελούν σοβαρό 
πλήγμα για την ευρωπαϊκή οικονομία, 
ιδίως επειδή περιορίζουν τις δυνατότητες 
ανάπτυξης των ΜΜΕ·

Or. en
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Τροπολογία 17
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν ή να 
ορίσουν ένα εθνικό σημείο επαφής στο 
οποίο οι επιχειρήσεις και τα άτομα θα 
μπορούν να αναφέρουν τις 
παραπλανητικές πρακτικές των οποίων 
ήσαν θύματα, και από το οποίο θα 
μπορούν να λάβουν βοήθεια και 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της 
πρόληψης και της αντιμετώπισης των 
διαφόρων μορφών απάτης· θεωρεί ότι κάθε 
σημείο επαφής θα πρέπει να τηρεί βάση 
δεδομένων που θα καταγράφει όλες τις 
μορφές παραπλανητικών πρακτικών 
μάρκετινγκ συμπεριλαμβανομένων 
ευκολοκατανόητων παραδειγμάτων· καλεί 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει τον 
απαραίτητο συντονισμό για την ομαλή 
ανταλλαγή πληροφοριών που θα 
προέρχονται από τις εθνικές βάσεις 
δεδομένων, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας 
την δημιουργία ενός συστήματος ταχείας 
προειδοποίησης που θα επιτρέπει να 
αναγνωρίζονται οι νέες πρακτικές στον 
τομέα αυτό·

2. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν ή να 
ορίσουν ένα εθνικό σημείο επαφής στο 
οποίο οι επιχειρήσεις και τα άτομα θα 
μπορούν να αναφέρουν τις 
παραπλανητικές πρακτικές των οποίων 
ήσαν θύματα, και από το οποίο θα 
μπορούν να λάβουν πληροφορίες σχετικά 
με τα δικαστικά και εξωδικαστικά μέσα 
προσφυγής, καθώς και βοήθεια και 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της 
πρόληψης και της αντιμετώπισης των 
διαφόρων μορφών απάτης· θεωρεί ότι κάθε 
σημείο επαφής θα πρέπει να τηρεί βάση 
δεδομένων που θα καταγράφει όλες τις 
μορφές παραπλανητικών πρακτικών 
μάρκετινγκ συμπεριλαμβανομένων 
ευκολοκατανόητων παραδειγμάτων· καλεί 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει τον 
απαραίτητο συντονισμό για την ομαλή 
ανταλλαγή πληροφοριών που θα 
προέρχονται από τις εθνικές βάσεις 
δεδομένων, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας 
την δημιουργία ενός συστήματος ταχείας 
προειδοποίησης που θα επιτρέπει να 
αναγνωρίζονται οι νέες πρακτικές στον 
τομέα αυτό·

Or. fr

Τροπολογία 18
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν ή να 
ορίσουν ένα εθνικό σημείο επαφής στο 
οποίο οι επιχειρήσεις και τα άτομα θα 
μπορούν να αναφέρουν τις 
παραπλανητικές πρακτικές των οποίων 
ήσαν θύματα, και από το οποίο θα 
μπορούν να λάβουν βοήθεια και 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της 
πρόληψης και της αντιμετώπισης των 
διαφόρων μορφών απάτης· θεωρεί ότι κάθε 
σημείο επαφής θα πρέπει να τηρεί βάση 
δεδομένων που θα καταγράφει όλες τις 
μορφές παραπλανητικών πρακτικών 
μάρκετινγκ συμπεριλαμβανομένων 
ευκολοκατανόητων παραδειγμάτων· καλεί 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει τον 
απαραίτητο συντονισμό για την ομαλή 
ανταλλαγή πληροφοριών που θα 
προέρχονται από τις εθνικές βάσεις 
δεδομένων, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας 
την δημιουργία ενός συστήματος ταχείας 
προειδοποίησης που θα επιτρέπει να 
αναγνωρίζονται οι νέες πρακτικές στον 
τομέα αυτό·

2. τονίζει ότι είναι απαραίτητο να 
βελτιωθεί η ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των κρατών μελών· καλεί όλα τα 
κράτη μέλη να δημιουργήσουν ή να 
ορίσουν ένα εθνικό σημείο επαφής στο 
οποίο οι επιχειρήσεις και τα άτομα θα 
μπορούν να αναφέρουν τις 
παραπλανητικές πρακτικές των οποίων 
ήσαν θύματα, και από το οποίο θα 
μπορούν να λάβουν βοήθεια και 
εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα της 
πρόληψης και της αντιμετώπισης των 
διαφόρων μορφών απάτης· θεωρεί ότι κάθε 
σημείο επαφής θα πρέπει να τηρεί βάση 
δεδομένων που θα καταγράφει όλες τις 
μορφές παραπλανητικών πρακτικών 
μάρκετινγκ συμπεριλαμβανομένων 
ευκολοκατανόητων παραδειγμάτων· καλεί 
την Επιτροπή να εξασφαλίσει τον 
απαραίτητο συντονισμό για την ομαλή 
ανταλλαγή πληροφοριών που θα 
προέρχονται από τις εθνικές βάσεις 
δεδομένων, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας 
την δημιουργία ενός συστήματος ταχείας 
προειδοποίησης που θα επιτρέπει να 
αναγνωρίζονται οι νέες πρακτικές στον 
τομέα αυτό, λαμβάνοντας, ωστόσο, 
ταυτόχρονα υπόψη τους δημοσιονομικούς 
περιορισμούς·

Or. en

Τροπολογία 19
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι τα εθνικά σημεία επαφής θα 
πρέπει να διαδραματίσουν ένα ενεργό ρόλο 
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των δημόσιων αρχών, των πολιτών 

3. πιστεύει ότι τα εθνικά σημεία επαφής θα 
πρέπει να διαδραματίσουν ένα ενεργό ρόλο 
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των δημόσιων αρχών, των πολιτών 
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και των επιχειρήσεων και θα πρέπει να 
εργαστούν από κοινού με σκοπό να
προειδοποιεί και ενημερώνει το ένα το 
άλλο για παραπλανητικές πρακτικές καθώς 
και να συνδράμουν τις ΜΜΕ στην 
διευθέτηση διασυνοριακών διαμαχών 
κατευθύνοντας τις επιχειρήσεις που έχουν 
πέσει θύμα απάτης στο πλέον κατάλληλο 
νομικό μηχανισμό·

και των επιχειρήσεων και θα πρέπει να 
εργαστούν από κοινού με σκοπό να 
προειδοποιεί και ενημερώνει το ένα το 
άλλο για παραπλανητικές πρακτικές καθώς 
και να συνδράμουν τις ΜΜΕ στην 
διευθέτηση διασυνοριακών διαμαχών 
παρέχοντας στις επιχειρήσεις που έχουν 
πέσει θύμα απάτης πληροφορίες σχετικά 
με τα ενδεδειγμένα δικαστικά και 
εξωδικαστικά μέσα προσφυγής·

Or. fr

Τροπολογία 20
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι τα εθνικά σημεία επαφής θα 
πρέπει να διαδραματίσουν ένα ενεργό ρόλο 
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των δημόσιων αρχών, των πολιτών 
και των επιχειρήσεων και θα πρέπει να 
εργαστούν από κοινού με σκοπό να 
προειδοποιεί και ενημερώνει το ένα το 
άλλο για παραπλανητικές πρακτικές καθώς 
και να συνδράμουν τις ΜΜΕ στην 
διευθέτηση διασυνοριακών διαμαχών 
κατευθύνοντας τις επιχειρήσεις που έχουν 
πέσει θύμα απάτης στο πλέον κατάλληλο 
νομικό μηχανισμό·

3. πιστεύει ότι τα εθνικά σημεία επαφής θα 
πρέπει να διαδραματίσουν ένα ενεργό ρόλο 
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των δημόσιων αρχών, των πολιτών 
και των επιχειρήσεων και θα πρέπει να 
εργαστούν από κοινού με σκοπό να 
προειδοποιεί και ενημερώνει το ένα το 
άλλο για παραπλανητικές πρακτικές καθώς 
και να συνδράμουν τις ΜΜΕ στην 
διευθέτηση διασυνοριακών διαμαχών 
κατευθύνοντας τις επιχειρήσεις που έχουν 
πέσει θύμα απάτης στο πλέον κατάλληλο 
νομικό μηχανισμό· τονίζει ότι αυτά τα 
εθνικά σημεία επαφής πρέπει να 
διαθέτουν επίσης τη δυνατότητα να 
δρομολογούν δικές τους νομικές ενέργειες 
έναντι των παραπλανητικών πρακτικών 
και των δόλιων επιχειρήσεων·

Or. de

Τροπολογία 21
Toine Manders
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. πιστεύει ότι τα εθνικά σημεία επαφής θα 
πρέπει να διαδραματίσουν ένα ενεργό ρόλο 
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των δημόσιων αρχών, των πολιτών 
και των επιχειρήσεων και θα πρέπει να 
εργαστούν από κοινού με σκοπό να 
προειδοποιεί και ενημερώνει το ένα το 
άλλο για παραπλανητικές πρακτικές καθώς 
και να συνδράμουν τις ΜΜΕ στην 
διευθέτηση διασυνοριακών διαμαχών 
κατευθύνοντας τις επιχειρήσεις που έχουν 
πέσει θύμα απάτης στο πλέον κατάλληλο 
νομικό μηχανισμό·

3. πιστεύει ότι τα εθνικά σημεία επαφής θα 
πρέπει να διαδραματίσουν ένα ενεργό ρόλο 
όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των δημόσιων αρχών, των πολιτών 
και των επιχειρήσεων και θα πρέπει να 
εργαστούν από κοινού με σκοπό να 
προειδοποιεί και ενημερώνει το ένα το 
άλλο για παραπλανητικές πρακτικές καθώς 
και να συνδράμουν τις ΜΜΕ στην 
διευθέτηση διασυνοριακών διαμαχών 
κατευθύνοντας τις επιχειρήσεις που έχουν 
πέσει θύμα απάτης στο πλέον κατάλληλο 
νομικό μηχανισμό· θεωρεί ότι τα εν λόγω 
εθνικά σημεία επαφής θα πρέπει να είναι 
αρμόδια για τη γνωστοποίηση ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα των γενικών 
ευρημάτων τους στο κοινό του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·

Or. en

Τροπολογία 22
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. καλεί τις εθνικές επιχειρηματικές 
οργανώσεις, και ειδικότερα τις οργανώσεις 
των ΜΜΕ, να συνεργαστούν στενά με τα 
εθνικά σημεία επαφής· χαιρετίζει στο 
πλαίσιο αυτό μια συνεργασία μεταξύ του 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα·

4. καλεί τις εθνικές καθώς και τις διεθνείς 
επιχειρηματικές οργανώσεις, και 
ειδικότερα τις οργανώσεις των ΜΜΕ, να 
συνεργαστούν στενά με τα εθνικά σημεία 
επαφής· χαιρετίζει στο πλαίσιο αυτό μια 
συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα·

Or. en
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Τροπολογία 23
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει την 
δυνατότητα εισαγωγής, με βάση 
επιβεβαιωμένα κριτήρια, μια μαύρη λίστα 
δολίων επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ, με 
σκοπό να εμποδίσει παρόμοιες 
επιχειρήσεις από το να επεκτείνουν τις 
πρακτικές τους σε άλλα κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 24
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει την 
δυνατότητα εισαγωγής, με βάση 
επιβεβαιωμένα κριτήρια, μια μαύρη λίστα 
δολίων επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ, με 
σκοπό να εμποδίσει παρόμοιες 
επιχειρήσεις από το να επεκτείνουν τις 
πρακτικές τους σε άλλα κράτη μέλη·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 25
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει την 5. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει την 
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δυνατότητα εισαγωγής, με βάση 
επιβεβαιωμένα κριτήρια, μια μαύρη λίστα
δολίων επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ, με 
σκοπό να εμποδίσει παρόμοιες
επιχειρήσεις από το να επεκτείνουν τις 
πρακτικές τους σε άλλα κράτη μέλη·

δυνατότητα εισαγωγής, με βάση 
επιβεβαιωμένα κριτήρια, μιας μαύρης 
λίστας παραπλανητικών πρακτικών 
μάρκετινγκ σε επίπεδο ΕΕ, με σκοπό να 
εμποδίσει τις δόλιες επιχειρήσεις από το 
να επεκτείνουν τις πρακτικές τους σε άλλα 
κράτη μέλη·

Or. en

Τροπολογία 26
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. καλεί την Επιτροπή να ερευνήσει την 
δυνατότητα εισαγωγής, με βάση 
επιβεβαιωμένα κριτήρια, μια μαύρη λίστα
δολίων επιχειρήσεων σε επίπεδο ΕΕ, με 
σκοπό να εμποδίσει παρόμοιες 
επιχειρήσεις από το να επεκτείνουν τις 
πρακτικές τους σε άλλα κράτη μέλη·

5. στηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής 
να ερευνήσει την δυνατότητα εισαγωγής, 
με βάση επιβεβαιωμένα κριτήρια, μιας 
μαύρης λίστας παραπλανητικών 
πρακτικών μάρκετινγκ σε επίπεδο ΕΕ·
συνιστά η εν λόγω μαύρη λίστα να 
συμβαδίζει με εκείνη που περιλαμβάνεται 
στην οδηγία σχετικά με τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές, να είναι 
εξαντλητική και να περιέχει σαφείς 
ορισμούς για τις δόλιες πρακτικές 
μάρκετινγκ·

Or. en

Τροπολογία 27
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη για τις εθνικές 
αρχές επιβολής του νόμου να 
συνεργαστούν στενότερα με παράγοντες 
που καθιστούν δυνατές παρόμοιες 

7. υπογραμμίζει την ανάγκη για τις εθνικές 
αρχές επιβολής του νόμου να 
συνεργαστούν στενότερα με παράγοντες 
που καθιστούν δυνατές παρόμοιες 
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παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ, 
όπως τράπεζες, τηλεφωνικές εταιρίες, 
ταχυδρομικές υπηρεσίες και γραφεία 
είσπραξης χρεών, με σκοπό να εμποδίσουν 
τις δόλιες επιχειρήσεις από το να 
λειτουργούν και να δρουν·

παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ, 
όπως τράπεζες, τηλεφωνικές εταιρίες, 
ταχυδρομικές υπηρεσίες και γραφεία 
είσπραξης χρεών·

Or. fr

Τροπολογία 28
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη για τις εθνικές 
αρχές επιβολής του νόμου να 
συνεργαστούν στενότερα με παράγοντες 
που καθιστούν δυνατές παρόμοιες 
παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ, 
όπως τράπεζες, τηλεφωνικές εταιρίες, 
ταχυδρομικές υπηρεσίες και γραφεία 
είσπραξης χρεών, με σκοπό να εμποδίσουν 
τις δόλιες επιχειρήσεις από το να 
λειτουργούν και να δρουν·

7. υπογραμμίζει την ανάγκη για τις εθνικές 
αρχές επιβολής του νόμου να 
συνεργαστούν στενότερα με παράγοντες 
που καθιστούν δυνατές παρόμοιες 
παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ, 
όπως τράπεζες, τηλεφωνικές εταιρίες, 
ταχυδρομικές υπηρεσίες και γραφεία 
είσπραξης χρεών, ενισχύοντας την 
ανταλλαγή πληροφοριών, με σκοπό να 
εμποδίσουν τις δόλιες επιχειρήσεις από το 
να λειτουργούν και να δρουν·

Or. en

Τροπολογία 29
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. υπογραμμίζει την ανάγκη για τις εθνικές 
αρχές επιβολής του νόμου να 
συνεργαστούν στενότερα με παράγοντες 
που καθιστούν δυνατές παρόμοιες 
παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ, 
όπως τράπεζες, τηλεφωνικές εταιρίες, 

7. υπογραμμίζει την ανάγκη για τις εθνικές 
αρχές επιβολής του νόμου να 
συνεργαστούν στενότερα με παρόχους 
των οποίων οι υπηρεσίες 
χρησιμοποιούνται από όσους εφαρμόζουν 
παρόμοιες παραπλανητικές πρακτικές 
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ταχυδρομικές υπηρεσίες και γραφεία 
είσπραξης χρεών, με σκοπό να εμποδίσουν 
τις δόλιες επιχειρήσεις από το να 
λειτουργούν και να δρουν·

μάρκετινγκ, όπως τράπεζες, τηλεφωνικές 
εταιρίες, ταχυδρομικές υπηρεσίες και 
γραφεία είσπραξης χρεών, με σκοπό να 
συμβάλουν στο να εμποδίσουν τις δόλιες 
επιχειρήσεις από το να λειτουργούν και να 
δρουν·

Or. en

Τροπολογία 30
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να προωθήσουν από κοινού δράσεις 
κατάρτισης και ενημέρωσης, καθώς και 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, για 
όλες τις επιχειρήσεις προκειμένου να 
γνωρίζουν τους σχετικούς κινδύνους·

Or. el

Τροπολογία 31
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει με ανησυχία ότι οι αρμόδιες 
αρχές στον τομέα έρευνας σε πολλά κράτη 
μέλη είναι εξαιρετικά απρόθυμες να 
αναλάβουν περιπτώσεις παραπλανητικών 
πρακτικών μάρκετινγκ και τείνουν να 
εκφράζουν την άποψη ότι δεν έχουν καμιά 
εμπιστοσύνη, ότι το βάρος απόδειξης 
μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για τις 
κυβερνήσεις να ενεργούν κατά τρόπο 
προορατικό αντιμετωπίζοντας το 

8. σημειώνει με ανησυχία ότι οι αρμόδιες 
αρχές στον τομέα έρευνας σε πολλά κράτη 
μέλη είναι εξαιρετικά απρόθυμες να 
αναλάβουν περιπτώσεις παραπλανητικών 
πρακτικών μάρκετινγκ λόγω της έλλειψης 
σαφήνειας των ισχυουσών διατάξεων και 
δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη ότι το βάρος 
απόδειξης μπορεί να τεκμηριωθεί 
επαρκώς· υπογραμμίζει την ανάγκη για τις 
κυβερνήσεις να ενεργούν κατά τρόπο 
προορατικό αντιμετωπίζοντας το 
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οικονομικό και χρηματοπιστωτικό 
έγκλημα·

οικονομικό και χρηματοπιστωτικό 
έγκλημα·

Or. en

Τροπολογία 32
Toine Manders

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. σημειώνει με ανησυχία ότι οι αρμόδιες 
αρχές στον τομέα έρευνας σε πολλά κράτη 
μέλη είναι εξαιρετικά απρόθυμες να 
αναλάβουν περιπτώσεις παραπλανητικών 
πρακτικών μάρκετινγκ και τείνουν να 
εκφράζουν την άποψη ότι δεν έχουν καμιά 
εμπιστοσύνη, ότι το βάρος απόδειξης 
μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για τις 
κυβερνήσεις να ενεργούν κατά τρόπο 
προορατικό αντιμετωπίζοντας το 
οικονομικό και χρηματοπιστωτικό 
έγκλημα·

8. σημειώνει με ανησυχία ότι οι αρμόδιες 
αρχές στον τομέα έρευνας σε πολλά κράτη 
μέλη είναι εξαιρετικά απρόθυμες να 
αναλάβουν περιπτώσεις παραπλανητικών 
πρακτικών μάρκετινγκ και τείνουν να 
εκφράζουν την άποψη ότι δεν έχουν καμιά 
εμπιστοσύνη, ότι το βάρος απόδειξης 
μπορεί να τεκμηριωθεί επαρκώς· 
υπογραμμίζει την ανάγκη για τις 
κυβερνήσεις να ενεργούν κατά τρόπο 
προορατικό αντιμετωπίζοντας το 
οικονομικό και χρηματοπιστωτικό 
έγκλημα και να προβλέπουν κατάλληλες 
ποινικές κυρώσεις όταν αυτό 
δικαιολογείται επαρκώς·

Or. en

Τροπολογία 33
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8α. καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν μία 
αρχή επιβολής του νόμου με τις 
απαραίτητες αρμοδιότητες η οποία θα 
μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων 
και στις μεταξύ των επιχειρήσεων 
σχέσεις·
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Τροπολογία 34
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. τονίζει την ανάγκη για την εισαγωγή 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών ποινών, υπενθυμίζοντας ότι 
οι ποινικές κυρώσεις είναι δυνατόν να 
έχουν προληπτική επίδραση·

10. τονίζει την ανάγκη για την εισαγωγή 
αποτελεσματικών, αναλογικών και 
αποτρεπτικών ποινών, υπενθυμίζοντας ότι 
οι κυρώσεις είναι δυνατόν να έχουν 
προληπτική επίδραση·

Or. en

Τροπολογία 35
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει 
ένα δίκτυο αμοιβαίας συνεργασίας μεταξύ 
των εθνικών αρχών εφαρμογής του νόμου 
προκειμένου να βελτιωθεί η εφαρμογή 
της οδηγίας σε διασυνοριακές υποθέσεις·

Or. en

Τροπολογία 36
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. υποστηρίζει ότι η νομοθετική δράση 
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είναι απαραίτητη, δεδομένου ότι το 
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει πολλές 
ελλείψεις, τόσο όσον αφορά τους 
ουσιαστικούς κανόνες όσο και την 
επιβολή του νόμου, θεωρώντας 
παράλληλα πως ο καλύτερος τρόπος 
επίτευξης μιας συνεπούς και συνεκτικής 
ρύθμισης για την απαγόρευση των 
παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ 
θα ήταν η ταυτόχρονη αναθεώρηση των 
οδηγιών 2006/114/ΕΚ και 2005/29/ΕΚ, 
τόσο για σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων 
(B2B) όσο και για τις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων-καταναλωτών (B2C)·

Or. el

Τροπολογία 37
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός
ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε την 
σύσταση του Κοινοβουλίου για μερική 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, ενσωματώνοντας τις συμβάσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) στο 
Παράρτημα Ι (μαύρη λίστα)· θεωρεί ότι η 
τροποποίηση αυτής της οδηγίας, αντί της 
οδηγίας 2006/114/ΕΚ θα οδηγήσει σε μια 
πλέον συνεκτική προσέγγιση, διότι θα 
επεκτείνει την έννοια της αθέμιτης 
εμπορικής πρακτικής, από κοινού με τη 
μαύρη λίστα, στις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων (Β2Β)· υπογραμμίζει ότι 
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 
αποφευχθεί η ανάγκη διεύρυνσης της 
έννοιας της παραπλανητικής διαφήμισης, 
πράγμα το οποίο απαιτείται προκειμένου 
να καλυφθούν όλες οι μορφές 
παραπλανητικών πρακτικών·

11. λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι η 
Επιτροπή δεν προτίθεται να προβεί στη
μερική επέκταση του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές, ενσωματώνοντας τις 
συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) στο 
Παράρτημα Ι (μαύρη λίστα) και 
προσανατολίζεται προς τη διεύρυνση της 
έννοιας της παραπλανητικής διαφήμισης
προκειμένου να καλυφθούν περισσότερες 
μορφές παραπλανητικών πρακτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών 
που ακολουθούν οι δόλιες εταιρείες 
έκδοσης καταλόγων·
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Τροπολογία 38
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε την 
σύσταση του Κοινοβουλίου για μερική 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, ενσωματώνοντας τις συμβάσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) στο 
Παράρτημα Ι (μαύρη λίστα)· θεωρεί ότι η 
τροποποίηση αυτής της οδηγίας, αντί της 
οδηγίας 2006/114/ΕΚ θα οδηγήσει σε μια 
πλέον συνεκτική προσέγγιση, διότι θα 
επεκτείνει την έννοια της αθέμιτης 
εμπορικής πρακτικής, από κοινού με τη 
μαύρη λίστα, στις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων (Β2Β)· υπογραμμίζει ότι 
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 
αποφευχθεί η ανάγκη διεύρυνσης της 
έννοιας της παραπλανητικής διαφήμισης, 
πράγμα το οποίο απαιτείται προκειμένου 
να καλυφθούν όλες οι μορφές 
παραπλανητικών πρακτικών·

11. θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αξιολογήσει επίσης την σύσταση του 
Κοινοβουλίου για μερική επέκταση του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας σχετικά με 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, 
ενσωματώνοντας τις συμβάσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων (Β2Β) στο Παράρτημα Ι 
(μαύρη λίστα) και να εξετάσει παράλληλα 
το ενδεχόμενο αναθεώρησης της οδηγίας 
2006/114/ΕΚ ώστε να αξιολογήσει κατά 
πόσον αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
μια πλέον συνεκτική προσέγγιση, διότι θα 
επεκτείνει την έννοια της αθέμιτης 
εμπορικής πρακτικής, από κοινού με τη 
μαύρη λίστα, στις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων (Β2Β)· σημειώνει, ωστόσο, 
ότι η ευρεία έννοια της παραπλανητικής 
διαφήμισης που περιλαμβάνεται στην 
οδηγία 2006/114/ΕΚ ήδη καλύπτει όλες 
τις μορφές παραπλανητικών πρακτικών 
μάρκετινγκ·

Or. en

Τροπολογία 39
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε την 
σύσταση του Κοινοβουλίου για μερική 

11. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το 
ενδεχόμενο υποβολής τροπολογιών επί
της οδηγίας 2006/114/ΕΚ για την 
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επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες 
εμπορικές πρακτικές, ενσωματώνοντας
τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) 
στο Παράρτημα Ι (μαύρη λίστα)· θεωρεί 
ότι η τροποποίηση αυτής της οδηγίας, 
αντί της οδηγίας 2006/114/ΕΚ θα 
οδηγήσει σε μια πλέον συνεκτική 
προσέγγιση, διότι θα επεκτείνει την 
έννοια της αθέμιτης εμπορικής
πρακτικής, από κοινού με τη μαύρη 
λίστα, στις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων (Β2Β)· υπογραμμίζει ότι 
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 
αποφευχθεί η ανάγκη διεύρυνσης της 
έννοιας της παραπλανητικής διαφήμισης, 
πράγμα το οποίο απαιτείται προκειμένου 
να καλυφθούν όλες οι μορφές 
παραπλανητικών πρακτικών·

παραπλανητική και τη συγκριτική 
διαφήμιση και να εξετάσει ενδεχομένως 
την ενσωμάτωση παραρτήματος στην 
οδηγία, το οποίο θα καλύπτει τις 
συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και θα 
περιλαμβάνει κατάλογο εμπορικών 
πρακτικών που θεωρούνται αθέμιτες υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες·

Or. pl

Τροπολογία 40
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε την 
σύσταση του Κοινοβουλίου για μερική 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, ενσωματώνοντας τις συμβάσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) στο 
Παράρτημα Ι (μαύρη λίστα)· θεωρεί ότι η 
τροποποίηση αυτής της οδηγίας, αντί της 
οδηγίας 2006/114/ΕΚ θα οδηγήσει σε μια 
πλέον συνεκτική προσέγγιση, διότι θα 
επεκτείνει την έννοια της αθέμιτης 
εμπορικής πρακτικής, από κοινού με τη 
μαύρη λίστα, στις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων (Β2Β)· υπογραμμίζει ότι 
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 
αποφευχθεί η ανάγκη διεύρυνσης της 
έννοιας της παραπλανητικής διαφήμισης, 
πράγμα το οποίο απαιτείται προκειμένου 

11. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός 
ότι η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε την 
σύσταση του Κοινοβουλίου για μερική 
επέκταση του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, ενσωματώνοντας τις συμβάσεις 
μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) στο 
Παράρτημα Ι (μαύρη λίστα)· θεωρεί ότι η 
τροποποίηση αυτής της οδηγίας, αντί της 
οδηγίας 2006/114/ΕΚ θα οδηγήσει σε μια 
πλέον συνεκτική προσέγγιση, διότι θα 
επεκτείνει την έννοια της αθέμιτης 
εμπορικής πρακτικής, από κοινού με τη 
μαύρη λίστα, στις συναλλαγές μεταξύ 
επιχειρήσεων (Β2Β)· υπογραμμίζει ότι 
αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 
αποφευχθεί η ανάγκη διεύρυνσης της 
έννοιας της παραπλανητικής διαφήμισης, 
πράγμα το οποίο απαιτείται προκειμένου 
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να καλυφθούν όλες οι μορφές 
παραπλανητικών πρακτικών·

να καλυφθούν όλες οι μορφές 
παραπλανητικών πρακτικών· τονίζει τη 
σημασία που έχει για την αποτελεσματική 
εφαρμογή του νόμου και την ασφάλεια 
δικαίου η κατάρτιση μιας εξαντλητικής 
μαύρης λίστας με σαφώς 
προσδιορισμένες παραπλανητικές 
πρακτικές μάρκετινγκ·

Or. en

Τροπολογία 41
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. υπογραμμίσει ότι θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη σημασία στην ερμηνεία των 
κανόνων της συγκριτικής διαφήμισης 
σύμφωνα με τη σημαντική νομολογία που 
έχει αναπτυχθεί από το Δικαστήριο της 
ΕΕ·

Or. el

Τροπολογία 42
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, ως 
ζήτημα προτεραιότητας, κατά πόσον οι 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ευρεθεί 
ένοχες για παραπλανητικές πρακτικές 
μάρκετινγκ μπορούν να αποκλειστούν 
από διαδικασίες υποβολής προσφορών 
στην ΕΕ και/ή από το να λαμβάνουν 
χρηματοδότηση της ΕΕ για περίοδο το 
λιγότερο πέντε ετών·

διαγράφεται
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Τροπολογία 43
Constance Le Grip

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, ως 
ζήτημα προτεραιότητας, κατά πόσον οι 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ευρεθεί 
ένοχες για παραπλανητικές πρακτικές 
μάρκετινγκ μπορούν να αποκλειστούν από 
διαδικασίες υποβολής προσφορών στην ΕΕ 
και/ή από το να λαμβάνουν 
χρηματοδότηση της ΕΕ για περίοδο το 
λιγότερο πέντε ετών·

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, ως 
ζήτημα προτεραιότητας, κατά πόσον οι 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ευρεθεί 
ένοχες για σοβαρές και επανειλημμένες 
παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ 
μπορούν να αποκλειστούν από διαδικασίες 
υποβολής προσφορών στην ΕΕ και/ή από 
το να λαμβάνουν χρηματοδότηση της ΕΕ 
για περίοδο το λιγότερο πέντε ετών·

Or. en

Τροπολογία 44
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, ως 
ζήτημα προτεραιότητας, κατά πόσον οι 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ευρεθεί 
ένοχες για παραπλανητικές πρακτικές 
μάρκετινγκ μπορούν να αποκλειστούν 
από διαδικασίες υποβολής προσφορών 
στην ΕΕ και/ή από το να λαμβάνουν
χρηματοδότηση της ΕΕ για περίοδο το 
λιγότερο πέντε ετών·

12. θεωρεί ότι οι καταδίκες για χρήση 
παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο 
πλαίσιο των διαδικασιών υποβολής 
προσφορών στην ΕΕ και/ή κατά την 
κατανομή της χρηματοδότησης της ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 45
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν 
ότι οι φορολογικές αρχές τους 
συνεργάζονται στενά με τα εθνικά σημεία 
επαφής ελέγχοντας ενεργά τις 
επιχειρήσεις για τις οποίες έχει αναφερθεί 
ότι χρησιμοποιούν παραπλανητικές 
τεχνικές μάρκετινγκ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 46
Hans-Peter Martin

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εφιστά την προσοχή, ειδικότερα, στον 
ρόλο που διαδραματίζουν τα δόλια 
γραφεία είσπραξης χρεών τα οποία δεν 
διστάζουν να ασκούν πίεση σε 
επιχειρήσεις ώστε να επιτύχουν την 
εξόφληση των λογαριασμών τους οποίους 
γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι 
δεν είναι νόμιμοι· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προτείνουν μέσα για τον 
καλύτερο έλεγχο παρόμοιων επιχειρήσεων 
και γραφείων, τόσο πριν όσο και μετά την 
επίσημη σύστασή τους·

15. εφιστά την προσοχή, ειδικότερα, στον 
ρόλο που διαδραματίζουν τα δόλια 
γραφεία είσπραξης χρεών τα οποία δεν 
διστάζουν να ασκούν πίεση σε 
επιχειρήσεις ώστε να επιτύχουν την 
εξόφληση των λογαριασμών τους οποίους 
γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι 
δεν είναι νόμιμοι· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προτείνουν μέσα για τον 
καλύτερο έλεγχο παρόμοιων επιχειρήσεων 
και γραφείων, τόσο πριν όσο και μετά την 
επίσημη σύστασή τους· καλεί την 
Επιτροπή να εξετάσει εάν υπάρχει 
ανάγκη για νέα ρύθμιση των γραφείων 
είσπραξης χρεών·

Or. de

Τροπολογία 47
Adam Bielan
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εφιστά την προσοχή, ειδικότερα, στον 
ρόλο που διαδραματίζουν τα δόλια 
γραφεία είσπραξης χρεών τα οποία δεν 
διστάζουν να ασκούν πίεση σε 
επιχειρήσεις ώστε να επιτύχουν την 
εξόφληση των λογαριασμών τους οποίους 
γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι 
δεν είναι νόμιμοι· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προτείνουν μέσα για τον 
καλύτερο έλεγχο παρόμοιων επιχειρήσεων 
και γραφείων, τόσο πριν όσο και μετά την 
επίσημη σύστασή τους·

15. εφιστά την προσοχή, ειδικότερα, στον 
ρόλο που διαδραματίζουν τα δόλια 
γραφεία είσπραξης χρεών τα οποία δεν 
διστάζουν να ασκούν πίεση σε 
επιχειρήσεις ώστε να επιτύχουν την 
εξόφληση των λογαριασμών τους οποίους 
γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι 
δεν είναι νόμιμοι· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προτείνουν μέσα για τον 
καλύτερο έλεγχο παρόμοιων επιχειρήσεων 
και γραφείων·

Or. en

Τροπολογία 48
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εφιστά την προσοχή, ειδικότερα, στον
ρόλο που διαδραματίζουν τα δόλια 
γραφεία είσπραξης χρεών τα οποία δεν 
διστάζουν να ασκούν πίεση σε 
επιχειρήσεις ώστε να επιτύχουν την 
εξόφληση των λογαριασμών τους οποίους 
γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι 
δεν είναι νόμιμοι· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προτείνουν μέσα για τον 
καλύτερο έλεγχο παρόμοιων επιχειρήσεων 
και γραφείων, τόσο πριν όσο και μετά την 
επίσημη σύστασή τους·

15. εφιστά την προσοχή, ειδικότερα, στον 
ρόλο που διαδραματίζουν τα δόλια 
γραφεία είσπραξης χρεών τα οποία δεν 
διστάζουν να ασκούν πίεση σε 
επιχειρήσεις ώστε να επιτύχουν την 
εξόφληση των λογαριασμών τους οποίους 
γνωρίζουν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι 
δεν είναι νόμιμοι· καλεί την Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη να προτείνουν μέσα για τον 
καλύτερο έλεγχο παρόμοιων επιχειρήσεων 
και γραφείων, τόσο πριν όσο και μετά την 
επίσημη σύστασή τους, καθώς και να 
εξετάσουν το ενδεχόμενο καθιέρωσης 
υποχρεωτικής απαίτησης, σύμφωνα με 
την οποία τα γραφεία είσπραξης χρεών 
θα πρέπει να καταγγέλλουν τις 
παραπλανητικές πρακτικές·

Or. en
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Τροπολογία 49
Κωνσταντίνος Πουπάκης

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. υποστηρίζει τη δημιουργία 
ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την 
επίλυση διασυνοριακών διαφορών, το 
οποίο θα κατευθύνει προς στους 
καταλληλότερους νομικούς μηχανισμούς 
τις επιχειρήσεις που έπεσαν θύματα 
απάτης·

Or. el

Τροπολογία 50
Robert Rochefort

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
διαδικασίες επίλυσης των διαφορών έχουν 
αποδειχθεί αναποτελεσματικές, 
μακροχρόνιες και δαπανηρές και ότι δεν 
προσφέρουν καμιά εγγύηση όσον αφορά 
την επαρκή και έγκαιρη αποζημίωση για 
την ζημιά που έχει προκληθεί· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που θα 
καταστήσουν δυνατό για τα θύματα 
παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ 
να δρουν συλλογικά κατά δόλιας 
επιχείρησης· υπογραμμίζει ότι τα θύματα 
θα πρέπει να έχουν την επιλογή να 
εκπροσωπούνται από οργανισμούς που 
έχουν ορισθεί για το σκοπό αυτό, όπως 
εθνικοί οργανισμοί επιχειρηματιών· ζητεί
τα θύματα να διαθέτουν αποτελεσματικά 
μέσα προσφυγής, συμπεριλαμβανομένων 
της ακύρωσης των σχετικών συμβάσεων·

16. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
διαδικασίες επίλυσης των διαφορών έχουν 
αποδειχθεί αναποτελεσματικές, 
μακροχρόνιες και δαπανηρές και ότι δεν 
προσφέρουν καμιά εγγύηση όσον αφορά 
την επαρκή και έγκαιρη αποζημίωση για 
την ζημιά που έχει προκληθεί· 
υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης 
της εν λόγω κατάστασης ώστε τα θύματα 
να μπορούν να λαμβάνουν δίκαιη 
αποζημίωση·
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Or. fr

Τροπολογία 51
Andreas Schwab

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει με ανησυχία ότι οι
διαδικασίες επίλυσης των διαφορών 
έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές, 
μακροχρόνιες και δαπανηρές και ότι δεν 
προσφέρουν καμιά εγγύηση όσον αφορά 
την επαρκή και έγκαιρη αποζημίωση για 
την ζημιά που έχει προκληθεί· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που θα 
καταστήσουν δυνατό για τα θύματα 
παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ να 
δρουν συλλογικά κατά δόλιας επιχείρησης·
υπογραμμίζει ότι τα θύματα θα πρέπει να 
έχουν την επιλογή να εκπροσωπούνται από
οργανισμούς που έχουν ορισθεί για το 
σκοπό αυτό, όπως εθνικοί οργανισμοί 
επιχειρηματιών· ζητεί τα θύματα να 
διαθέτουν αποτελεσματικά μέσα 
προσφυγής, συμπεριλαμβανομένων της 
ακύρωσης των σχετικών συμβάσεων·

16. ζητεί την άμεση μεταφορά στο εθνικό 
δίκαιο της οδηγίας για την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών που εγκρίθηκε 
πρόσφατα μαζί με τον κανονισμό για την 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών, καθώς 
διασφαλίζουν τη βελτιωμένη, εκτενή και 
πανευρωπαϊκή πρόσβαση σε φορείς 
επίλυσης διαφορών· ζητεί να 
εξασφαλίζεται η ταχεία επίλυση των 
διαφορών με απλό και οικονομικό τρόπο· 
καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
εθνικές νομοθετικές διατάξεις που θα 
καταστήσουν δυνατό για τα θύματα 
παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ να 
δρουν συλλογικά κατά δόλιας επιχείρησης 
σύμφωνα με την προσφάτως εκδοθείσα 
σύσταση της Επιτροπής C(2013)3539 και 
την ανακοίνωση της Επιτροπής 
COM(2013)401· υπογραμμίζει ότι, για να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο κατάχρησης 
των προσφυγών, τα θύματα θα πρέπει να 
εκπροσωπούνται από εξειδικευμένες 
οντότητες, όπως ορίζεται στα έγγραφα 
της Επιτροπής·

Or. en

Τροπολογία 52
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
διαδικασίες επίλυσης των διαφορών έχουν 

16. σημειώνει με ανησυχία ότι οι 
διαδικασίες επίλυσης των διαφορών έχουν 
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αποδειχθεί αναποτελεσματικές, 
μακροχρόνιες και δαπανηρές και ότι δεν 
προσφέρουν καμιά εγγύηση όσον αφορά 
την επαρκή και έγκαιρη αποζημίωση για 
την ζημιά που έχει προκληθεί· καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις που θα 
καταστήσουν δυνατό για τα θύματα 
παραπλανητικών πρακτικών μάρκετινγκ 
να δρουν συλλογικά κατά δόλιας 
επιχείρησης· υπογραμμίζει ότι τα θύματα 
θα πρέπει να έχουν την επιλογή να 
εκπροσωπούνται από οργανισμούς που 
έχουν ορισθεί για το σκοπό αυτό, όπως 
εθνικοί οργανισμοί επιχειρηματιών· ζητεί 
τα θύματα να διαθέτουν αποτελεσματικά 
μέσα προσφυγής, συμπεριλαμβανομένων 
της ακύρωσης των σχετικών συμβάσεων·

συχνά αποδειχθεί αναποτελεσματικές, 
μακροχρόνιες και δαπανηρές· θεωρεί ότι, 
σε ορισμένες περιπτώσεις, η ΕΕ θα 
πρέπει να αναλαμβάνει δράση· 
υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η λήψη μέτρων 
σε επίπεδο ΕΕ κρίνεται σκόπιμη μόνον 
εφόσον υπάρχει σαφώς αποδεδειγμένη 
ανάγκη· υπενθυμίζει επίσης ότι τα εν 
λόγω μέτρα θα πρέπει να διευκολύνουν τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, 
μέσω της ανταλλαγής κοινών αρχών και 
ασφαλιστικών δικλείδων, με σκοπό τη 
διασφάλιση της πρόσβασης των 
προσφευγόντων στα εθνικά συστήματα·

Or. en

Τροπολογία 53
Phil Prendergast

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. καλεί τα κράτη μέλη να 
διευκολύνουν, μέσω των δικαστικών 
συστημάτων τους, την πρακτική της 
ιδιωτικής επιβολής του νόμου, στο 
πλαίσιο της οποίας επιχειρηματικές 
οργανώσεις και άλλες σχετικές ενώσεις 
εξουσιοδοτούνται να ασκούν ποινική 
δίωξη σε βάρος δόλιων εμπόρων· 

Or. en

Τροπολογία 54
Adam Bielan

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. υπογραμμίζει ότι οι παραπλανητικές 
πρακτικές μάρκετινγκ αποτελούν ένα 
διεθνές πρόβλημα το οποίο με κανένα 
τρόπο δεν σταματά στα σύνορα των 
κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, να προχωρήσουν ως εκ 
τούτου, σε διεθνή συνεργασία στον εν 
λόγω τομέα, τόσο με τις τρίτες χώρες όσο 
και με τις αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις·

17. υπογραμμίζει ότι οι παραπλανητικές 
πρακτικές μάρκετινγκ αποτελούν ένα 
διεθνές πρόβλημα το οποίο υπερβαίνει 
τόσο τα σύνορα των κρατών μελών όσο 
και της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη, να προχωρήσουν ως εκ 
τούτου, σε διεθνή συνεργασία στον εν 
λόγω τομέα, τόσο με τις τρίτες χώρες όσο 
και με τις αρμόδιες διεθνείς οργανώσεις·

Or. en


