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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:

1. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών των καταναλωτών (Εναλλακτική 
Επίλυση Διαφορών, ΕΕΔ) στην ΕΕ έως το τέλος του 2011 και υπογραμμίζει πόσο 
σημαντική είναι η ταχεία έγκρισή της·

2. υποστηρίζει τη βούληση της Επιτροπής να ενθαρρύνει τη χρήση ταχέων, 
αποτελεσματικών και οικονομικών εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών, ικανών 
να επιτρέψουν την καθιέρωση ποιοτικών εμπορικών σχέσεων·

3. θεωρεί, όπως η Επιτροπή, ότι η κατάλληλη πρόσβαση σε μέσα επανόρθωσης στην 
εσωτερική αγορά απαιτεί ταυτόχρονα τη δυνατότητα άνετης προσφυγής σε ΕΕΔ αλλά 
και την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος συλλογικής προσφυγής, καθώς 
αυτά αλληλοσυμπληρώνονται·

4. εμμένει στην ανάγκη διασφάλισης της πρόσβασης σε συστήματα ΕΕΔ για τους 
ευρωπαίους καταναλωτές, τόσο για εθνικές όσο και για διασυνοριακές αγωγές, τα 
οποία να καλύπτουν επίσης τις ηλεκτρονικές πωλήσεις, που αυξάνονται σημαντικά 
στην Ένωση·

5. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η κάλυψη των υφιστάμενων κενών σχετικά με τη 
γεωγραφική κάλυψη της ΕΕΔ στην Ευρώπη· εκφράζει τη λύπη της για τα σημαντικά 
τομεακά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα περισσότερα κράτη μέλη, ενώ η 
τομεακή κάλυψη καθιστά δυνατή τη θέσπιση φορέων που γνωρίζουν τους 
μηχανισμούς λειτουργίας του κλάδου·

6. προτείνει την κατάρτιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χάρτη ο οποίος θα περιλαμβάνει τις 
κατευθυντήριες αρχές που πρέπει να τηρούν τα συστήματα ΕΕΔ που εφαρμόζονται 
στην Ευρώπη και οι οποίες είναι οι εξής:

- ανεξαρτησία, αμεροληψία και διαφορετικότητα: ο διορισμός επαγγελματιών 
διαμεσολαβητών θα εξαλείψει την πιθανή εμφάνιση συγκρούσεων συμφερόντων· η 
αμεροληψία του συστήματος μπορεί να βασιστεί σκόπιμα στην αρχή της ισότιμης 
συμμετοχής προσώπων από ενώσεις καταναλωτών και αντιπροσωπευτικές 
οργανώσεις επιχειρήσεων·

- ικανότητα: οι επικεφαλής επαγγελματίες πρέπει να έχουν την ικανότητα, την 
κατάρτιση και την πείρα να ασκούν αυτήν την ιδιότητα· προτείνει να απονέμεται από 
πιστοποιημένους με ISO 9001 οργανισμούς ένα πιστοποιητικό ποιότητας ούτως ώστε 
να αναγνωρίζεται η επαγγελματική διαμεσολάβηση και να διασφαλίζεται η 
αυστηρότητα και η μεθοδολογία· 

- αποτελεσματικότητα και ταχύτητα: οι επαγγελματίες διαμεσολαβητές πρέπει να 
διαθέτουν επαρκή μέσα (προσαρμοσμένοι ανθρώπινοι, υλικοί και οικονομικοί πόροι) 
και να είναι σε θέση να τηρούν μια σύντομη προθεσμία μεταξύ της προσφυγής και της 
λήψης απόφασης·
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- ισότιμη μεταχείριση μεταξύ καταναλωτών και επαγγελματιών όσον αφορά την 
πληροφόρηση, τον σχεδιασμό και τη διαδικασία και διαδικασία κατ’ αντιμωλία, 
δηλαδή δυνατότητα κάθε μέρους να γνωστοποιήσει την άποψή του και να λάβει 
γνώση των θέσεων και γεγονότων που υποβάλλονται από τον άλλο·

- απαλλαγή από πληρωμή: πρέπει να ρυθμιστεί η παράμετρος του κόστους της ΕΕΔ, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η ελκυστικότητα των εναλλακτικών τρόπων για τα 
μέρη· πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενός εντελώς δωρεάν συστήματος για τον 
καταναλωτή·

- ελευθερία και εξωδικαστικός χαρακτήρας: η ΕΕΔ πρέπει να έχει προαιρετικό 
χαρακτήρα, βασισμένο στον σεβασμό της ελεύθερης επιλογής των μερών καθόλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας, αφήνοντάς τους ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα επίλυσης 
της διαφοράς τους ενώπιον δικαστηρίου· δεν πρέπει επ’ ουδενί να αποτελεί αρχικό 
υποχρεωτικό στάδιο πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη και οι αποφάσεις που 
προκύπτουν από αυτήν πρέπει να είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον τα μέρη έχουν 
ενημερωθεί προηγουμένως και αποδεχτεί ρητώς·

- αναλογικότητα των διαδικασιών, των αποφάσεων και των εξόδων, ούτως ώστε ο 
αντίκτυπός τους να μην ξεπερνά τον στόχο και το αντικείμενο της διαδικασίας· 
προκειμένου να επωφελούνται εξίσου και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) από 
τη χρήση της ΕΕΔ, τα σχετικά έξοδα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το 
μέγεθος της επιχείρησης·

- διαφάνεια: εκτός από τη διάθεση γενικών πληροφοριών (τύποι διαφορών, κανόνες 
προσφυγής, τρόποι λήψης αποφάσεων κτλ.), πρέπει να είναι υποχρεωτική η 
δημοσίευση μιας ετήσιας έκθεσης από κάθε άτομο που ενεργεί ως διαμεσολαβητής·

7. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη διατύπωση αυτή καθαυτή της «εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών για τη ρύθμιση διαφορών που σχετίζονται με εμπορικές 
συναλλαγές και πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση», που είναι δύσκολα προσβάσιμη 
από άποψη αποτελεσματικής επικοινωνίας· συνιστά την απλούστευση του όρου, την 
περαιτέρω διάκριση μεταξύ του σταδίου αυτού και της προσφυγής στην εκδίκαση της 
υποθέσεως και την αποσαφήνιση του γεγονότος ότι αυτός ο τύπος προσφυγής δεν 
αφορά καταναλωτικές διαφορές· προτείνει «εξώδικη επίλυση των καταναλωτικών 
διαφορών», «συμβιβαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών» ή
«διαμεσολάβηση για θέματα καταναλωτικών διαφορών»·

8. ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβλέψει μια συντονιστική δομή για τις διασυνοριακές 
καταναλωτικές διαφορές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και του συντονισμού των 
εθνικών διαδικασιών ΕΕΔ· ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να θεσπίσει μια υπηρεσία 
ενιαίας εξυπηρέτησης ή/και έναν κοινό ευρωπαϊκό τηλεφωνικό αριθμό κλήσης για τη 
διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών στα υφιστάμενα συστήματα ΕΕΔ στο 
κράτος μέλος τους ή σε άλλα κράτη μέλη και για την παροχή σαφών κατευθύνσεων 
σε αυτούς σχετικά με τη χρήση τους·

9. προτείνει στην Επιτροπή τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής πολύγλωσσης διαδικτυακής 
πύλης διαμεσολάβησης, όπου κάθε καταναλωτής θα μπορούσε να θέτει ερωτήσεις και 
να ενημερώνεται για τον τρόπο εξέλιξης μιας διαδικασίας διαμεσολάβησης, τις 
επιπτώσεις που έχει αυτή, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του·
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10. υπογραμμίζει ότι είναι ουσιώδους σημασίας η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 
σχετικά με την ύπαρξη της ΕΕΔ πριν από την εμφάνιση μιας καταναλωτικής 
διαφοράς· προτείνει αυτή η αρχική πληροφόρηση να πραγματοποιείται μέσω της 
συμπερίληψης μιας αναφοράς στη δυνατότητα προσφυγής στην ΕΕΔ σε όλα τα 
συμβατικά έγγραφα, συνοδευόμενη, για τους επαγγελματίες που προσφεύγουν σε 
αυτήν, από τα στοιχεία επικοινωνίας και τους τρόπους προσφυγής των εν λόγω 
συστημάτων ΕΕΔ· 

11. προτείνει τα εμπορικά επιμελητήρια καθώς και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις να 
δεσμεύονται ότι θα ενημερώνουν τις επιχειρήσεις για την ύπαρξη της ΕΕΔ, τα πιθανά 
οφέλη της χρήσης της, κυρίως όσον αφορά τη δυνατότητα μείωσης των δικαστικών 
διαφορών στην πηγή, ή ακόμη την εικόνα που δίνει η επιχείρηση και, τέλος, τη 
δυνατότητα που προσφέρουν για αποκατάσταση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των 
μερών, σε αντίθεση με μια απόφαση διαιτησίας ή μια απόφαση δικαστηρίου·

12. συστήνει, ως πιθανό κίνητρο για τις επιχειρήσεις, την εφαρμογή, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, ενός σήματος ποιότητας σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε θέματα 
καταναλωτικών διαφορών, που θα συνοδευόταν από κατευθυντήριες γραμμές στις 
οποίες θα αναγνωρίζονταν οι βέλτιστες πρακτικές.


