
PA\870612EL.doc PE467.160v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτρoπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2011/2089(INI)

22.6.2011

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πορεία προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση της 
συλλογικής προσφυγής
(2011/2089(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Συλβάνα Ράπτη



PE467.160v01-00 2/5 PA\870612EL.doc

EL

PA_NonLeg



PA\870612EL.doc 3/5 PE467.160v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές που πλήττονται από κάποια παραβίαση του 
νόμου και επιθυμούν να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό για να επιτύχουν επανόρθωση 
της κατάστασης αντιμετωπίζουν σημαντικά κωλύματα από άποψη αποτελεσματικότητας 
και οικονομικής προσιτότητας λόγω των υψηλών δικαστικών εξόδων, των περίπλοκων 
και χρονοβόρων διαδικασιών και της έλλειψης πληροφόρησης σχετικά με τα διαθέσιμα 
ένδικα μέσα,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ατομικές αγωγές δεν συνιστούν συχνά αποτελεσματικό μέσο 
για την παύση των αθέμιτων πρακτικών ή τη λήψη αποζημίωσης, καθώς οι καταναλωτές 
δεν είναι πρόθυμοι να υποβάλουν μεμονωμένες αγωγές, ιδίως αν η προσωπική ζημία είναι 
μικρή σε σύγκριση με τα έξοδα,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 79% των ευρωπαίων καταναλωτών δηλώνουν ότι θα ήταν 
περισσότερο διατεθειμένοι να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους δικαστικά εάν 
μπορούσαν να συμμετέχουν σε μια συλλογική αγωγή,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή του νόμου μέσω της παύσης των παραβιάσεων και της 
επιβολής προστίμων δεν παρέχει καθαυτή τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 
αποζημιωθούν για τη βλάβη που υπέστησαν,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική απόδοση των υφιστάμενων εργαλείων προσφυγής και 
επιβολής για τους καταναλωτές σε επίπεδο ΕΕ δεν κρίνεται ικανοποιητική,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκέντρωση των αξιώσεων σε μία ενιαία διαδικασία 
συλλογικής προσφυγής, ή η δυνατότητα έγερσης μιας τέτοιου είδους αξίωσης από έναν 
αντιπροσωπευτικό φορέα ή οργανισμό που ενεργεί υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, θα 
μπορούσε να απλουστεύσει τη διαδικασία και να μειώσει τα έξοδα των εμπλεκομένων 
μερών,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών αγορών και η επακόλουθη 
αύξηση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων υπογραμμίζουν την ανάγκη ύπαρξης μιας 
συνεκτικής πανευρωπαϊκής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των πολυάριθμων 
περιπτώσεων ζημίωσης στις οποίες οι καταναλωτές αφήνονται με άδεια χέρια καθώς οι 
διαδικασίες συλλογικής αξίωσης αποζημίωσης που έχουν θεσπιστεί σε πολλά κράτη μέλη 
δεν παρέχουν διασυνοριακές λύσεις,

Η ανάγκη για ένα πλαίσιο της ΕΕ
1. τονίζει ότι, λόγω των αδυναμιών του ισχύοντος πλαισίου προσφυγής και επιβολής στην 

ΕΕ, σημαντικό ποσοστό καταναλωτών και ΜΜΕ που έχουν υποστεί ζημία δεν λαμβάνουν 
αποζημίωση και η συνέχιση των παράνομων πρακτικών ζημιώνει σημαντικά την κοινωνία 
συνολικά·

2. υπογραμμίζει ότι η τρέχουσα κατάσταση δεν είναι απλώς επιζήμια για τους καταναλωτές 
που αποτελούν τον πιο αδύναμο κρίκο στις εμπορικές συναλλαγές, αλλά επιβάλλει και 
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άνισες συνθήκες αγοράς για τις επιχειρήσεις που συμμορφώνονται με τους κανόνες λόγω 
του αθέμιτου ανταγωνισμού·

3. εκφράζει την ανησυχία του ότι η τρέχουσα έλλειψη αποζημίωσης συνιστά σημαντικότατο 
κενό του νομικού συστήματος, καθιστώντας δυνατή την παράνομη κερδοφορία για τους 
εμπόρους·

4. επισημαίνει ότι, δεδομένης της ποικιλομορφίας των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων, η 
έλλειψη συνεκτικής προσέγγισης στον τομέα της συλλογικής προσφυγής σε επίπεδο ΕΕ 
υπάρχει ενδεχόμενο να υπονομεύσει την άσκηση δικαιωμάτων από πολίτες και 
επιχειρήσεις, ενώ προκαλεί άνιση επιβολή των εν λόγω δικαιωμάτων·

5. τονίζει ότι η κατάσταση αυτή οδηγεί σε σημαντική εισαγωγή διακρίσεων όσον αφορά την 
πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε βάρος της εσωτερικής αγοράς, καθώς καταναλωτές και 
επιχειρήσεις τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης ανάλογα με τον τόπο όπου είναι 
εγκατεστημένοι·

6. πιστεύει ότι πολλές διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν κατέστησαν 
δυνατό τον εντοπισμό των σχετικών κενών του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου, 
παρέχοντας έτσι επαρκείς αποδείξεις όσον αφορά την ανάγκη ανάληψης δράσης εκ 
μέρους της ΕΕ στον τομέα των συλλογικών προσφυγών για την αποκατάσταση των 
τωρινών ελλείψεων·

7. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρωτοβουλία η οποία να 
καθορίζει ένα σύνολο κοινών αρχών για τη θέσπιση μηχανισμού συλλογικών προσφυγών 
που θα ισχύει τόσο σε εθνικές όσο και σε διασυνοριακές περιπτώσεις, λαμβάνοντας 
παράλληλα δεόντως υπόψη τη νομική παράδοση της ΕΕ και την έννομη τάξη των
27 κρατών μελών·

8. τονίζει ότι προκύπτει επίσης δυναμική εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς 
ορισμένα κράτη μέλη εξετάζουν επί του παρόντος την πιθανότητα εισαγωγής 
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων όσον αφορά τα συστήματα συλλογικής προσφυγής που 
εφαρμόζουν·

Γενικές αρχές – ισχυρές διασφαλίσεις κατά των καταχρηστικών αντιδικιών
9. υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ενθαρρυνθεί όπου είναι δυνατό η έγκαιρη επίλυση 

διαφορών, και η προσφυγή στα δικαστήρια θα πρέπει να θεωρείται έσχατη λύση·

10. τονίζει ότι μια ευρωπαϊκή προσέγγιση της συλλογικής προσφυγής δεν θα πρέπει να 
παρέχει οικονομικά κίνητρα για την έγερση καταχρηστικών συλλογικών αγωγών και θα 
πρέπει να προβλέπει αποτελεσματικές διασφαλίσεις για την αποφυγή αβάσιμων αγωγών 
και δυσανάλογων εξόδων για τις επιχειρήσεις, ιδίως εν καιρώ χρηματοπιστωτικής κρίσης·

11. επισημαίνει ότι ένα αποτελεσματικό σύστημα συλλογικής προσφυγής θα πρέπει να 
μπορεί να παράγει νομικά ασφαλή, δίκαια και επαρκή αποτελέσματα σε εύλογο χρονικό 
πλαίσιο, σεβόμενο παράλληλα τα δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων μερών·

12. τονίζει ότι χαρακτηριστικά που ενθαρρύνουν μια φιλοσοφία προσφυγής στα δικαστήρια 
όπως οι παραδειγματικές αποζημιώσεις, οι αμοιβές ανάλογα με την έκβαση της δίκης, η 
απουσία παραγραφής όσον αφορά την παράσταση και οι υπερβολικές αποζημιώσεις δεν 
συνάδουν με την ευρωπαϊκή νομική παράδοση και πρέπει να αποφεύγονται·

13. επισημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα της συλλογικής προσφυγής απαιτεί ένας 
αντιπροσωπευτικός φορέας (π.χ. διαμεσολαβητές, ενώσεις καταναλωτών ή εμπορικοί 
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σύλλογοι) να είναι σε θέση να υπερασπίζεται τα θύματα άλλων κρατών μελών, ενώ θα 
μπορούσε επίσης να επιτρέπεται ένας αντιπροσωπευτικός φορέας να εκπροσωπεί θύματα 
σε δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες σε άλλα κράτη μέλη·

Ο ρόλος του δικαστηρίου και η σημασία της πληροφόρησης
14. υποστηρίζει ότι το δικαστήριο διαδραματίζει καίριο ρόλο όσον αφορά την απόφαση επί 

του παραδεκτού της αξίωσης, την εκπροσώπηση του προσφεύγοντος και τον έλεγχο των 
τρόπων ενημέρωσης των καταναλωτών·

15. θεωρεί ότι ο δικαστής πρέπει επίσης να προσδιορίζει πώς θα οργανωθεί η αποζημίωση 
και να ελέγχει εάν είναι δίκαιοι οι διακανονισμοί χρηματοδότησης· τονίζει ότι μηχανισμοί 
ελέγχου του δικαστηρίου και απαιτήσεις αναλογικότητας θα πρέπει να προστατεύουν 
τους εναγόμενους από καταχρήσεις του συστήματος·

16. επισημαίνει ότι η ενημέρωση σχετικά με τις συλλογικές αγωγές διαδραματίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, καθώς οι καταναλωτές 
πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν πέσει θύματα της ίδιας αθέμιτης πρακτικής και ότι έχει 
εγερθεί συλλογική αγωγή· καλεί τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή 
αποτελεσματικούς μηχανισμούς διασφαλίζοντας την ενημέρωση του μέγιστου δυνατού 
αριθμού θυμάτων, ιδίως όταν τα θύματα διαμένουν σε πολλά κράτη μέλη·

Χρηματοδότηση των μέσων συλλογικής έννομης προστασίας
17. επιβεβαιώνει ότι, προκειμένου να καταστούν πρακτικά δυνατές οι συλλογικές αγωγές, τα 

κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν τη διάθεση επαρκών μηχανισμών χρηματοδότησης· 
τονίζει ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να αρνούνται τη διάθεση πόρων σε αβάσιμες αγωγές·

18. γνωρίζει ότι ορισμένες οργανώσεις καταναλωτών ενδέχεται να μην είναι σε θέση να 
κινήσουν συλλογικές αγωγές λόγω έλλειψης πόρων· συνεπώς, πρέπει να θεσπιστεί ένας 
δίκαιος μηχανισμός για την ανάληψη των δικαστικών εξόδων καθώς, χωρίς κατάλληλη 
χρηματοδότηση, θα είναι δυνατή η ανάληψη περιορισμένου μόνο αριθμού υποθέσεων.


