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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. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στα κράτη μέλη όχι μόνον καταναλωτές και 
επιχειρηματίες αλλά επίσης και μέλη από τα νομικά επαγγέλματα και τις ενώσεις 
καταναλωτών γνωρίζουν κυρίως μόνο για τη δυνατότητα παροχής δικαστικής αρωγής  
(ευεργέτημα της πενίας) και όχι για την αντίστοιχη ευρωπαϊκή·

2. πιστεύει ότι και  άλλες ευρωπαϊκές διαδικασίες,  όπως π.χ. η Ευρωπαϊκή Διαδικασία 
Μικροδιαφορών,1  δεν είναι επίσης γνωστές και ότι η σημερινή πολιτική στον τομέα της 
ενημέρωσης δεν επιτρέπει να αλλάξουν οι εν λόγω καταστάσεις·

3. ζητεί τη δημιουργία ενός καταλόγου δικηγόρων που θα μπορούν να δραστηριοποιούνται 
για τους αποδέκτες  δικαστικής αρωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τον οποίον θα
είναι δυνατόν να εξευρεθεί εύκολα ένας δικηγόρος ο οποίος ομιλεί την ζητούμενη γλώσσα 
και ο οποίος είναι γνώστης του επιθυμητού νομικού συστήματος·

4. πιστεύει ότι θα ήταν πρόσφορο να καθορισθεί μία αρχή ανά κράτος μέλος που θα μπορεί 
να παραλαμβάνει και να διαβιβάζει τα αιτήματα δικαστικής αρωγής·

5. επισημαίνει,  ότι είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη το γεγονός ότι τόσο στην 
ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού νομικού άτλαντα για αστικά θέματα όσο και στην πύλη E-
Justi δεν υφίσταται η δυνατότητα επιλογής για τηλεφόρτωση ή σωστής εκτύπωσης των 
απαραίτητων εντύπων για δικαστική αρωγή ή για άλλους σκοπούς· καλεί την Επιτροπή να 
αλλάξει άμεσα την κατάσταση αυτή·

6. υπογραμμίζει ότι το ευρωπαϊκό νομικό δίκτυο σε θέματα αστικού ή εμπορικού δικαίου 
που αναφέρεται στην έκθεση, περιλαμβάνει βέβαια πληροφορίες για τη δικαστική αρωγή, 
αλλά ότι οι εν λόγω πληροφορίες έχουν ενημερωθεί για τελευταία φορά στις 12 Ιουλίου 
2007·

7. πιστεύει ότι προκειμένου να καθορισθούν τα οικονομικά κριτήρια τα οποία δίδουν 
δικαίωμα στη χορήγηση δικαστικής αρωγής, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 
διαφορετικά επίπεδα του κόστους διαβίωσης στα επιμέρους κράτη μέλη·

8. πιστεύει, αντίθετα από την Επιτροπή, ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν 
περισσότερες προσπάθειες για να συμμορφωθούν με το άρθρο 18 της οδηγίας 2003/8/ΕΚ 
(ενημέρωση)·

9. ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει καλύτερα τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις 
για τα ευρωπαϊκά μέτρα σχετικά με τις διαφορές στον αστικό και εμπορικό τομέα καθώς 
και για τις δυνατότητες που υφίστανται καθώς επίσης και να υποστηρίξει και να ενισχύσει  
σχετικές πανευρωπαϊκές ενημερωτικές εκστρατείες·

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) 861/2007
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10. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει μία αναθεωρημένη πρόταση η οποία θα 
αντιμετωπίζει τα προαναφερθέντα προβλήματα, τις ανεπαρκείς ερμηνείες και τις 
καταστάσεις που δεν καλύπτονται και οι οποίες διαπιστώθηκαν στην έκθεσή της 
(COM(2012) 71 τελικό) καθώς και να μεριμνήσει για την περαιτέρω εναρμόνιση της 
νομοθεσίας των κρατών μελών με σκοπό να αποφευχθούν περαιτέρω παρανοήσεις και 
νομικά κενά. 


