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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά 
πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του 
σχεδίου πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας 
του τελικού κειμένου (για παράδειγμα,. στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν έχει τροποποιήσει, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...].
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (κανονισμός ΗΕΚΔ)
(COM(2011)0794 – C7-0453/2011 – 2011/0374(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2011)0794),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 144 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0453/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που 
εκδόθηκε στις 28 Μαρτίου 20121,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0000/2012),

1. εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1
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 

(6) Η δυνατότητα ευχερούς επίλυσης των 
διαφορών με χαμηλό κόστος μπορεί να 
τονώσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και των εμπόρων στην 

                                               
1 Δεν δημοσιεύθηκε ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
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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.

ψηφιακή αγορά. Ωστόσο, οι καταναλωτές 
και οι έμποροι εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εξεύρεση 
εξωδικαστικών λύσεων στις διαφορές τους, 
ιδίως εκείνες που προκύπτουν από 
διασυνοριακή ηλεκτρονική συναλλαγή. Ως 
εκ τούτου, σήμερα οι διαφορές αυτού του 
είδους παραμένουν συχνά ανεπίλυτες.

Or. en

Τροπολογία 2
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 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

(7) Η ηλεκτρονική επίλυση των διαφορών 
μπορεί να προσφέρει εύκολη και χαμηλού 
κόστους εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών που απορρέουν τόσο από 
διασυνοριακές όσο και από εγχώριες
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 ιδίως τις 
διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές, 
δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού 
για τους παράγοντες της αγοράς και, 
συνεπώς, παρακωλύει τη συνολική 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Or. en

Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
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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. 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.

Or. en

Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο ορισμός της «ηλεκτρονικής 
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών» 
θα πρέπει να καλύπτει μια συναλλαγή 
ηλεκτρονικής πώλησης αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών κατά την οποία ο έμπορος ή ο 
μεσάζων του εμπόρου έχει προσφέρει τα 
αγαθά ή τις 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. Ο ορισμός θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες ο 
καταναλωτής έχει πρόσβαση στον 
ιστότοπο ή σε άλλη υπηρεσία της 

(11) Ο ορισμός της «ηλεκτρονικής 
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών» 
θα πρέπει να καλύπτει μια συναλλαγή 
ηλεκτρονικής πώλησης αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών κατά την οποία ο έμπορος ή ο 
μεσάζων του εμπόρου έχει προσφέρει τα 
αγαθά ή τις 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. Ο ορισμός θα πρέπει επίσης να 
καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες ο 
καταναλωτής έχει πρόσβαση στον 
ιστότοπο ή σε άλλη υπηρεσία της 
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κοινωνίας της πληροφορίας μέσω κινητής 
ηλεκτρονικής συσκευής όπως το κινητό 
τηλέφωνο.

κοινωνίας της πληροφορίας μέσω κινητής 
ηλεκτρονικής συσκευής όπως το κινητό 
τηλέφωνο. Οι υπηρεσίες που δεν 
παρέχονται μέσω ηλεκτρονικών 
συστημάτων επεξεργασίας/απογραφής 
δεδομένων, όπως οι υπηρεσίες που 
παρέχονται μέσω φωνητικής τηλεφωνίας 
ή με φαξ, όπως η πρόσβαση σε ιατρικές 
υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου ή φαξ, η 
πρόσβαση σε δικηγορικές υπηρεσίες 
μέσω τηλεφώνου ή φαξ,  ή η απευθείας 
εμπορική προώθηση προϊόντων μέσω 
τηλεφώνου ή φαξ, δεν θεωρούνται 
υπηρεσίες που παρέχονται μέσω 
ηλεκτρονικού μέσου.

Or. en

Τροπολογία 5
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 

(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 δημιουργηθεί στη διαδικτυακή 
πύλη «Η Ευρώπη σας», που αποτελεί ένα 
υπάρχον ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για 
τους καταναλωτές και τους εμπόρους που 
αναζητούν βοήθεια ή πληροφορίες.
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μέρη τη δυνατότητα διεξαγωγής της 
διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς μέσω
της πλατφόρμας.

Or. en

Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14 α) Η πλατφόρμα ΗΕΔ 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 ηλεκτρονικά σε φορέα 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) 
αρμόδιο για την εξέταση της σχετικής 
διαφοράς. Η πλατφόρμα ΗΕΔ θα πρέπει 
να είναι διαλειτουργική με τις 
υφιστάμενες εθνικές πλατφόρμες ΗΕΔ. 
Το έντυπο καταγγελίας πρέπει να περιέχει 
μόνο τις πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για τον καθορισμό των 
σχετικών φορέων ΕΕΔ. Η πλατφόρμα θα 
πρέπει να προσφέρει στους φορείς ΕΕΔ 
και στα μέρη τη δυνατότητα διεξαγωγής 
της διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς 
μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η εξασφάλιση του ότι όλοι οι φορείς 
ΕΕΔ που κοινοποιούνται στην Επιτροπή 

(16) Η εξασφάλιση του ότι όλοι οι φορείς 
ΕΕΔ που κοινοποιούνται στην Επιτροπή 
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σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 
της οδηγίας…./…/ΕΕ [= οδηγία ΕΕΚΔ] 
[να προστεθεί ο αριθμός αναφοράς από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων] συνδέονται 
ηλεκτρονικά με την ευρωπαϊκή
πλατφόρμα ΗΕΔ αναμένεται να επιτρέψει 
την πλήρη κάλυψη με εξωδικαστική 
ηλεκτρονική έννομη προστασία για τις
διασυνοριακές διαφορές που ανακύπτουν 
από την ηλεκτρονική πώληση αγαθών ή 
παροχή υπηρεσιών.

σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 
της οδηγίας…./…/ΕΕ [= οδηγία ΕΕΚΔ] 
[να προστεθεί ο αριθμός αναφοράς από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων] συνδέονται 
ηλεκτρονικά με την πλατφόρμα ΗΕΔ 
αναμένεται να επιτρέψει την πλήρη 
κάλυψη με εξωδικαστική ηλεκτρονική 
έννομη προστασία για τις διαφορές που 
ανακύπτουν από την ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών.

Or. en

Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Ο παρών κανονισμός δεν αποτρέπει 
τη λειτουργία οποιουδήποτε υπάρχοντος 
φορέα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών 
που λειτουργεί στην Ένωση. Δεν θα πρέπει 
να αποτρέπει τους φορείς ΕΕΔ από την 
εξέταση διασυνοριακών ηλεκτρονικών 
διαφορών που τους έχουν υποβληθεί με 
μέσο διαφορετικό από την πλατφόρμα 
ΗΕΔ.

(17) Ο παρών κανονισμός δεν αποτρέπει 
τη λειτουργία οποιουδήποτε υπάρχοντος 
φορέα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών 
που λειτουργεί στην Ένωση. Δεν θα πρέπει 
να αποτρέπει τους φορείς ΕΕΔ από την 
εξέταση ηλεκτρονικών διαφορών που τους 
έχουν υποβληθεί με μέσο διαφορετικό από 
την πλατφόρμα ΗΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 9
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 

(18) Ένα δίκτυο συμβούλων 
καταναλωτών 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 
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πρέπει να αποτελείται από σημεία επαφής 
για την ΗΕΔ, τα οποία θα φιλοξενούν, στα 
κράτη μέλη, τους διαμεσολαβητές 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

από σημεία επαφής για την ΗΕΔ, τα οποία 
θα φιλοξενούν, στα κράτη μέλη, τους
συμβούλους καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 10
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
προορίζονται και δεν μπορεί να έχουν ως 
σκοπό να αντικαταστήσουν τις δικαστικές 
διαδικασίες ούτε 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.

Or. en

Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες 
συνθήκες εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες 
όσον αφορά τη λειτουργία της 

διαγράφεται
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πλατφόρμας ΗΕΔ, τους όρους υποβολής 
καταγγελίας και τη συνεργασία στο 
πλαίσιο του δικτύου διαμεσολαβητών 
ΗΕΔ. Οι αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει 
να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή. Για την 
έκδοση εκτελεστικών πράξεων σχετικών 
με το ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία 
της συμβουλευτικής επιτροπής λόγω του 
καθαρά τεχνικού του χαρακτήρα. Για την 
έγκριση των κανόνων που θα διέπουν 
τους όρους της συνεργασίας μεταξύ των 
διαμεσολαβητών ΗΕΔ του δικτύου 
διαμεσολαβητών ηλεκτρονικής επίλυσης 
διαφορών θα πρέπει να χρησιμοποιείται η 
διαδικασία εξέτασης.

Or. en

Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Επειδή ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών για τις διασυνοριακές 
ηλεκτρονικές διαφορές, που θα διέπεται 
από κοινούς κανόνες, δεν μπορεί να 
επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη 
λόγω της κλίμακας και των 
αποτελεσμάτων της δράσης και, συνεπώς, 
μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα στο 
επίπεδο της Ένωσης, η Ένωση μπορεί να 
λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας που θεσπίζεται στο άρθρο 
5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

(25) Επειδή ο στόχος του παρόντος 
κανονισμού, δηλαδή η δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών για τις διασυνοριακές  
και εγχώριες ηλεκτρονικές διαφορές, που 
θα διέπεται από κοινούς κανόνες, δεν 
μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα 
κράτη μέλη και, συνεπώς, μπορεί, λόγω 
της κλίμακας και των αποτελεσμάτων του, 
να επιτευχθεί καλύτερα στο επίπεδο της 
Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας 
που θεσπίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με 
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Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο 
ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα όρια που είναι αναγκαία για 
την επίτευξη του στόχου αυτού.

την αρχή της αναλογικότητας, που 
διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών 
κανονισμός δεν υπερβαίνει τα όρια που 
είναι αναγκαία για την επίτευξη του 
στόχου αυτού.

Or. en

Τροπολογία 13
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 
(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 και εγχώρια ηλεκτρονική 
πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών 
μέσω της παρέμβασης φορέα εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών που συμμορφώνεται με 
την οδηγία … * και προβλέπει τη χρήση 
μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών.

_____________
* ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)

Or. en
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Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «έμπορος» είναι κάθε φυσικό πρόσωπο 
ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από 
το αν είναι ιδιωτικής ή δημόσιας 
ιδιοκτησίας, το οποίο ενεργεί, ακόμη και 
μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος 
εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για 
σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο της 
εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

β) «έμπορος» είναι κάθε φυσικό πρόσωπο 
ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από 
το αν είναι ιδιωτικής ή δημόσιας 
ιδιοκτησίας, το οποίο ενεργεί, ακόμη και 
μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος 
εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για 
σκοπούς που εμπίπτουν στο πλαίσιο της 
εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή 
επαγγελματικής του δραστηριότητας·

Or. en

Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο δ– παράγραφος 2  – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οι υπηρεσίες που έχουν υλικό 
περιεχόμενο, έστω και αν παρέχονται 
μέσω ηλεκτρονικών συσκευών όπως τα 
αυτόματα μηχανήματα παροχής μετρητών 
ή έκδοσης εισιτηρίων (τραπεζογραμμάτια, 
εισιτήρια τρένου), η πρόσβαση σε οδικά 
δίκτυα, οι επί πληρωμή χώροι στάθμευσης 
οχημάτων, ακόμη και αν στην είσοδο ή 
στην έξοδο υπάρχουν ηλεκτρονικές 
συσκευές που ελέγχουν την πρόσβαση 
και/ή εξασφαλίζουν τη σωστή πληρωμή·

– οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω 
ηλεκτρονικών συσκευών όπως τα 
αυτόματα μηχανήματα παροχής μετρητών 
ή έκδοσης εισιτηρίων (τραπεζογραμμάτια, 
εισιτήρια τρένου), η πρόσβαση σε οδικά 
δίκτυα, οι επί πληρωμή χώροι στάθμευσης 
οχημάτων, ακόμη και αν στην είσοδο ή 
στην έξοδο υπάρχουν ηλεκτρονικές 
συσκευές που ελέγχουν την πρόσβαση 
και/ή εξασφαλίζουν τη σωστή πληρωμή·

Or. en

Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο δ– παράγραφος 2  – περίπτωση 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– οι υπηρεσίες που δεν παρέχονται μέσω 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
επεξεργασίας/απογραφής δεδομένων, όπως 
οι υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, οι 
υπηρεσίες φαξ ή τηλετύπου, οι υπηρεσίες 
που παρέχονται μέσω φωνητικής 
τηλεφωνίας ή με φαξ· η πρόσβαση σε 
ιατρικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου ή 
φαξ· η πρόσβαση σε δικηγορικές 
υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου ή φαξ· η 
απευθείας εμπορική προώθηση 
προϊόντων μέσω τηλεφώνου ή φαξ.

– οι υπηρεσίες που δεν παρέχονται μέσω 
ηλεκτρονικών συστημάτων 
επεξεργασίας/απογραφής δεδομένων, όπως 
οι υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας, οι 
υπηρεσίες φαξ ή τηλετύπου, οι υπηρεσίες 
που παρέχονται μέσω φωνητικής 
τηλεφωνίας ή με φαξ·

Or. en

Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) «εγχώρια ηλεκτρονική πώληση 
αγαθών ή παροχή υπηρεσιών» είναι η 
ηλεκτρονική πώληση αγαθών ή παροχή 
υπηρεσιών όταν, κατά τον χρόνο 
παραγγελίας των εν λόγω αγαθών ή 
υπηρεσιών, ο καταναλωτής κατοικεί στο 
κράτος μέλος  εγκατάστασης του 
εμπόρου·

Or. en

Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο ζ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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 όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
της οδηγίας …* και ο οποίος έχει 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με 
το άρθρο 17 παράγραφος 2 της εν λόγω 
οδηγίας·
_____________
* ΕΕ: : να προστεθεί ο αριθμός της 
οδηγίας  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με 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 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο ζ – παράγραφος 2

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
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Τροπολογία 20
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»)
στη διαδικτυακή της πύλη «Η Ευρώπη 
σας».

Or. en

Τροπολογία 21
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) παρέχει στα μέρη και στον φορέα ΕΕΔ 
τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν τη 
διαδικασία επίλυσης της διαφοράς 
ηλεκτρονικά και χωρίς χρέωση μέσω ενός 
ηλεκτρονικού εργαλείου διαχείρισης 
υποθέσεων·

Or. en

Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) παρέχει ηλεκτρονικό έντυπο μέσω του 
οποίου οι φορείς ΕΕΔ διαβιβάζουν τις 
πληροφορίες του άρθρου 9 στοιχείο γ)·

ε) παρέχει ηλεκτρονικό έντυπο μέσω του 
οποίου οι φορείς ΕΕΔ διαβιβάζουν τις 
πληροφορίες του άρθρου 9·

Or. en
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Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών 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, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
απαιτούνται για την απόδειξη της 
αρμοδιότητάς τους, τα οποία 
κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ) 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)], είναι 
αρμόδιοι για τη διερεύνηση διαφορών που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στην 
πλατφόρμα ΗΕΔ.

4. Οι φορείς εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών που έχουν κοινοποιηθεί στην 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 17 
παράγραφος 2 της οδηγίας …* και οι 
οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
απαιτούνται για την απόδειξη της 
αρμοδιότητάς τους, τα οποία 
κοινοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ) της εν λόγω
οδηγίας, είναι αρμόδιοι, με βάση τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο 
ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας που 
αναφέρεται στο στοιχείο α) της 
παραγράφου 3,  για τη διερεύνηση 
διαφορών που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, καταχωρίζονται 
ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα ΗΕΔ.

_____________
* ΕΕ:  να προστεθεί ο αριθμός της 
οδηγίας  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με 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
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Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή θεσπίζει μέτρα σχετικά με 
τους όρους άσκησης των λειτουργιών που 
προβλέπονται στην παράγραφο 3 μέσω 
εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 3.

6. Η Επιτροπή θεσπίζει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 16 σχετικά με τους όρους άσκησης 
των λειτουργιών που προβλέπονται στην 
παράγραφο 3. 

Or. en

Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δίκτυο διαμεσολαβητών ηλεκτρονικής 
επίλυσης διαφορών

Δίκτυο συμβούλων καταναλωτών

Or. en

Τροπολογία 26
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 

1. Η Επιτροπή ορίζει ένα σημείο επαφής 
ΗΕΔ σε κάθε κράτος μέλος. Η ευθύνη για 
τα σημεία επαφής ΗΕΔ ανατίθεται στα 
κέντρα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων 
Καταναλωτών. Κάθε σημείο επαφής ΗΕΔ 
φιλοξενεί τουλάχιστον δύο συμβούλους 
καταναλωτών σε ηλεκτρονική μορφή (στο 
εξής: «σύμβουλοι καταναλωτών»).
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ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (στο 
εξής: «διαμεσολαβητές ΗΕΔ»).

Or. en

Τροπολογία 27
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. Οι σύμβουλοι καταναλωτών παρέχουν 
υποστήριξη για την επίλυση διαφορών που 
αφορούν καταγγελίες οι οποίες 
υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας ΗΕΔ
ασκώντας τα ακόλουθα καθήκοντα:

Or. en

Τροπολογία 28
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) παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη 
λειτουργία της πλατφόρμας ΗΕΔ, 
συμπεριλαμβανομένης, ενδεχομένως, της 
παροχής υποστήριξης στον 
καταγγέλλοντα  όσον αφορά τη χρήση του 
ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελίας·

Or. en

Τροπολογία 29
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 

β) εάν παραστεί ανάγκη, επικοινωνώντας 
με τον αρμόδιο φορέα ΕΕΔ και 
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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·

παρέχοντας όλες τις σχετικές 
πληροφορίες και μεταφράσεις στα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

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) εάν δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί 
κανένας αρμόδιος φορέας ΕΕΔ, 
παρέχοντας υποστήριξη στα μέρη για την 
επίτευξη φιλικού διακανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) ενημερώνοντας τα μέρη για τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
των διαδικασιών που εφαρμόζονται από 
τους προτεινόμενους φορείς ΕΕΔ.

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

Or. en

Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δβ) ενημερώνοντας τα μέρη για τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα 
των διαδικασιών που εφαρμόζονται από 
τους προτεινόμενους φορείς ΕΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 34
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.

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

Or. en
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Τροπολογία 35
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 συμβούλων καταναλωτών, 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 36
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 κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 16 σχετικά με τους κανόνες  για
τους όρους  της συνεργασίας μεταξύ των
συμβούλων καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 37
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 
καταγγέλλων πρέπει να είναι επαρκείς για 
τον προσδιορισμό του αρμόδιου φορέα 
ΕΕΔ. Οι πληροφορίες αυτές
καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό έντυπο 
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καταγγελίας, το υπόδειγμα του οποίου 
περιγράφεται στο παράρτημα.

Or. en

Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η πλατφόρμα ΗΕΔ παρέχει στα μέρη 
πληροφορίες για τον φορέα ή τους φορείς 
ΕΕΔ που προσδιορίζονται από την 
πλατφόρμα ΗΕΔ ως αρμόδιοι· αν είναι 
διαθέσιμες περισσότερες από μία επιλογές, 
οι διαμεσολαβητές ΗΕΔ των οικείων 
κρατών μελών παρέχουν στα μέρη 
λεπτομερείς πληροφορίες για τους 
διάφορους φορείς που έχουν προσδιοριστεί 
με τον τρόπο αυτόν και τα συμβουλεύουν 
για τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα των διαδικασιών που 
εφαρμόζονται από καθέναν από τους εν 
λόγω φορείς, ούτως ώστε τα μέρη να 
μπορέσουν να προβούν σε τεκμηριωμένη 
επιλογή.

3. Η πλατφόρμα ΗΕΔ παρέχει στα μέρη 
πληροφορίες για τον φορέα ή τους φορείς 
ΕΕΔ που προσδιορίζονται από την 
πλατφόρμα ΗΕΔ ως αρμόδιοι· αν είναι 
διαθέσιμες περισσότερες από μία επιλογές, 
οι σύμβουλοι καταναλωτών των οικείων 
κρατών μελών παρέχουν στα μέρη 
λεπτομερείς πληροφορίες για τους 
διάφορους φορείς που έχουν προσδιοριστεί 
με τον τρόπο αυτόν και τα συμβουλεύουν 
για τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα των διαδικασιών που 
εφαρμόζονται από καθέναν από τους εν 
λόγω φορείς, ούτως ώστε τα μέρη να 
μπορέσουν να προβούν σε τεκμηριωμένη 
επιλογή.

Or. en

Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή καθορίζει τις λεπτομέρειες 
που αφορούν το ηλεκτρονικό έντυπο 
καταγγελίας μέσω εκτελεστικών πράξεων. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2.

5. Η Επιτροπή θεσπίζει πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 16 
προκειμένου να καθορίσει τις τεχνικές
λεπτομέρειες που αφορούν το ηλεκτρονικό 
έντυπο καταγγελίας. 
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Τροπολογία 40
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. Σε περίπτωση που το 
έντυπο καταγγελίας δεν έχει συμπληρωθεί
πλήρως, ένας αρμόδιος σύμβουλος 
καταναλωτών από το κράτος μέλος, το 
οποίο ο καταγγέλλων έχει δηλώσει ως 
κράτος μέλος της κατοικίας του, 
επικοινωνεί με τον καταγγέλλοντα και τον 
βοηθά να συμπληρώσει πλήρως το εν 
λόγω έντυπο. Έντυπο καταγγελίας που 
δεν έχει συμπληρωθεί πλήρως εντός επτά 
εργασίμων ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της καταγγελίας δεν τυγχάνει 
περαιτέρω επεξεργασίας.

Or. en

Τροπολογία 41
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 χωρίς 
καθυστέρηση και κατά τρόπο ευκόλως 
κατανοητό τα ακόλουθα στοιχεία στον 
καταγγέλλοντα, στη γλώσσα της 
καταγγελίας, και στον καταγγελλόμενο, με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη γλώσσα της 
σύμβασης:
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Τροπολογία 42
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) τη καταγγελία·

Or. en

Τροπολογία 43
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) κατάλογο όλων των αρμόδιων φορέων
ΕΕΔ, αν έχουν προσδιοριστεί τέτοιοι 
φορείς·

Or. en

Τροπολογία 44
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) την πληροφορία ότι τα μέρη πρέπει να 
συμφωνήσουν σχετικά με ένα από τους 
φορείς ΕΕΔ που έχουν προσδιοριστεί  
προκειμένου η καταγγελία να διαβιβαστεί 
στον εν λόγω φορέα και ότι επιλέγοντας 
αυτόν τον φορέα ΕΕΔ συμφωνούν να 
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κινήσουν διαδικασία επίλυσης της 
διαφοράς από τον φορέα αυτόν·

Or. en

Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) 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)·

δ) την πληροφορία ότι αν τα μέρη δεν 
συμφωνήσουν σχετικά με τον αρμόδιο 
φορέα ΕΕΔ εντός επτά εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία παραλαβής 
της πρόσκλησης από την πλατφόρμα 
ΗΕΔ, ή αν δεν προσδιοριστεί κανένας 
αρμόδιος φορέας ΕΕΔ, η καταγγελία δεν 
θα υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία·

Or. en

Τροπολογία 46
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·

ε) 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 στα 
στοιχεία α), β), δ) και στ) του άρθρου 6 
παράγραφος 2 ·

Or. en

Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
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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)]·

(στ) Πρόσκληση στον καταναλωτή να 
επιλέξει, εντός επτά εργάσιμων ημερών 
από την ημερομηνία παραλαβής της 
πρόσκλησης από την πλατφόρμα ΗΕΔ,
έναν ή περισσότερους φορείς ΕΕΔ από τον 
παρεχόμενο κατάλογο σύμφωνα με το
στοιχείο β) της παραγράφου 2, 
διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία 
υποχρέωση του καταναλωτή να προβεί σε 
μια τέτοια επιλογή και παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με άλλες 
δυνατότητες έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
επικοινωνίας με τον έμπορο ως ένα 
πρώτο βήμα·

Or. en

Τροπολογία 48
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.

ζ) Πρόσκληση στον έμπορο να επιλέξει, 
εντός επτά εργάσιμων ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής της πρόσκλησης 
από την πλατφόρμα ΗΕΔ, έναν ή 
περισσότερους φορείς ΕΕΔ από τον 
παρεχόμενο κατάλογο σύμφωνα με το 
στοιχείο β) της παραγράφου 2, εφόσον 
κανένας από τους φορείς αυτούς  δεν 
αντιστοιχεί σε φορέα τον οποίο έχει 
δεσμευτεί να χρησιμοποιεί ο έμπορος 
σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 
της οδηγίας …*  και παρέχοντας 
πληροφορίες σχετικά με άλλες 
δυνατότητες έννομης προστασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
επικοινωνίας με τον καταναλωτή ως ένα 
πρώτο βήμα·
_____________
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* ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)

Or. en

Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) 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 …*, η 
πλατφόρμα ΗΕΔ διαβιβάζει αυτόματα 
την καταγγελία σε αυτόν τον φορέα ΕΕΔ.
_____________
* ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)

Or. en

Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) τον εσωτερικό κανονισμό του  ή, 
ενδεχομένως, ένα ηλεκτρονικό σύνδεσμο 
που οδηγεί σε αυτόν·

Or. en
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Τροπολογία 51
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 αναγκαιότητα, κατά περίπτωση, της 
φυσικής παρουσίας των μερών ή 
εκπροσώπων τους·

Or. en

Τροπολογία 52
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. Αν, εντός επτά εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής της 
πρόσκλησης από την πλατφόρμα ΗΕΔ, τα 
μέρη δεν απαντήσουν στην πλατφόρμα
ΗΕΔ ή αν δεν συμφωνήσουν σχετικά με 
τον αρμόδιο φορέα ΕΕΔ, η καταγγελία δεν 
υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία.
Σύμβουλος καταναλωτών επικοινωνεί με 
τον καταγγέλλοντα και τον ενημερώνει 
σχετικά με άλλα μέσα έννομης 
προστασίας.

Or. en

Τροπολογία 53
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 

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 …* ή 
αν τα μέρη επιλέξουν τον ίδιο φορέα ΕΕΔ 
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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.

στις απαντήσεις τους, η πλατφόρμα ΗΕΔ
διαβιβάζει αυτόματα και χωρίς 
καθυστέρηση την καταγγελία στον εν 
λόγω φορέα ΕΕΔ.

_____________
* ΕΕ: να προστεθεί ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου σχετικά με την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών και για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)

Or. en

Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Αν τα μέρη συμφωνήσουν για 
περισσότερους από έναν φορείς ΕΕΔ, ο 
καταναλωτής καλείται να επιλέξει έναν 
από τους φορείς ΕΕΔ για τους οποίους έχει 
υπάρξει συμφωνία. Η πλατφόρμα ΗΕΔ
διαβιβάζει αυτόματα και χωρίς 
καθυστέρηση την καταγγελία στον εν 
λόγω φορέα ΕΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κοινοποιούν αμελλητί τη διαφορά στα 
μέρη και τα ενημερώνουν για τον 
εσωτερικό τους κανονισμό και για τα 
τέλη που χρεώνουν για την επίλυση της 
διαφοράς·

α) ολοκληρώνουν τη διαδικασία επίλυσης
της διαφοράς εντός 90 ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της καταγγελίας 
από τον φορέα ΕΕΔ. Σε περίπτωση 
περίπλοκων διαφορών, ο φορέας ΕΕΔ 
μπορεί να παρατείνει αυτό το χρονικό 
διάστημα·

Or. en

Τροπολογία 57
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) διαβιβάζουν αμελλητί στην πλατφόρμα 
ΗΕΔ τις ακόλουθες πληροφορίες:

Or. en
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Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) ημερομηνία παραλαβής της 
καταγγελίας και αντικείμενο της 
διαφοράς·

Or. en

Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο ii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τις  αιτήσεις παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών ή 
μεταφράσεων σχετικά με συναφή 
έγγραφα που απαιτούνται από τα μέρη·

Or. en

Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο iii (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας επίλυσης της διαφοράς και 
αποτέλεσμα της εν λόγω διαδικασίας.

Or. en

Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος
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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 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η πλατφόρμα ΗΕΔ διαβιβάζει 
αμελλητί τις σχετικές πληροφορίες που 
αναφέρονται στο στοιχείο β) της 
παραγράφου 1 στα μέρη της διαφοράς 
και στον αρμόδιο φορέα ΕΕΔ.

Or. en

Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Εάν η γλώσσα που χρησιμοποιείται 
κατά τη διαδικασία επίλυσης της 
διαφοράς είναι η ίδια με τη γλώσσα που 
χρησιμοποιεί ο καταγγέλλων, ο φορέας 
ΕΕΔ μπορεί να επιλέξει να μην διεξαγάγει 
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την εν λόγω διαδικασία μέσω της 
πλατφόρμας ΗΕΔ. Στις  περιπτώσεις 
αυτές, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο α).

Or. en

Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
για τη δημιουργία και την τήρηση 
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στην 
οποία αποθηκεύει τις πληροφορίες που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 9 
στοιχείο γ).

Η Επιτροπή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα 
για τη δημιουργία και την τήρηση 
ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων στην 
οποία αποθηκεύει τις πληροφορίες που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με 
το άρθρο 5 παράγραφος 3 και το άρθρο 9
παράγραφος 1 στοιχείο β).

Or. en

Τροπολογία 65
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 
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.

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 
παραπέμφθηκε η διαφορά σύμφωνα με το 
άρθρο 8. Πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες 
επιτρέπεται να έχουν και οι σύμβουλοι 
καταναλωτών, στο αναγκαίο μέτρο, για 
τους σκοπούς που αναφέρονται στο άρθρο 
6 παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 9 για 
τους σκοπούς της παρακολούθησης της 
χρήσης και της λειτουργίας της 
πλατφόρμας ΗΕΔ και για την κατάρτιση 
των εκθέσεων του άρθρου 17.
Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα 
των χρηστών της πλατφόρμας στον βαθμό 
που είναι αναγκαίος για τη λειτουργία και 
τη συντήρηση της πλατφόρμας, 
περιλαμβανομένης της επεξεργασίας τους 
για τους σκοπούς της παρακολούθησης της 
χρήσης της πλατφόρμας από τους φορείς 
ΕΕΔ και από τους διαμεσολαβητές ΗΕΔ.

2. Η Επιτροπή έχει πρόσβαση στις 
πληροφορίες που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 9 για 
τους σκοπούς της παρακολούθησης της 
χρήσης και της λειτουργίας της 
πλατφόρμας ΗΕΔ και για την κατάρτιση 
των εκθέσεων του άρθρου 17.
Επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα 
των χρηστών της πλατφόρμας στον βαθμό 
που είναι αναγκαίος για τη λειτουργία και 
τη συντήρηση της πλατφόρμας, 
περιλαμβανομένης της επεξεργασίας τους 
για τους σκοπούς της παρακολούθησης της 
χρήσης της πλατφόρμας από τους φορείς 
ΕΕΔ και από τους συμβούλους 
καταναλωτών.

Or. en

Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν 
μια διαφορά διατηρούνται στη βάση 
δεδομένων της παραγράφου 1 μόνο για 
όσο χρόνο χρειάζεται προκειμένου να 
εκπληρωθούν οι σκοποί για τους οποίους 
συλλέγονται και να εξασφαλιστεί ότι τα 
υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 
τους, προκειμένου να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους, και διαγράφονται 
αυτόματα το αργότερο 6 μήνες από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
διερεύνησης της διαφοράς που έχει 

3. Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν 
μια διαφορά διατηρούνται στη βάση 
δεδομένων της παραγράφου 1 μόνο για 
όσο χρόνο χρειάζεται προκειμένου να 
εκπληρωθούν οι σκοποί για τους οποίους 
συλλέγονται και να εξασφαλιστεί ότι τα 
υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να 
έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα 
τους, προκειμένου να ασκήσουν τα 
δικαιώματά τους, και διαγράφονται 
αυτόματα το αργότερο 6 μήνες από την 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
διερεύνησης της διαφοράς που έχει 
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διαβιβαστεί στην πλατφόρμα ΗΕΔ 
σύμφωνα με το άρθρο 9 στοιχείο γ) σημείο
(iii). Η προαναφερόμενη περίοδος 
διατήρησης ισχύει και για τα προσωπικά 
δεδομένα που τηρούνται σε εθνικά αρχεία 
από τον φορέα ΕΕΔ ή από τον
διαμεσολαβητή ΗΕΔ που χειρίστηκαν τη 
σχετική διαφορά, εκτός αν ο εσωτερικός 
κανονισμός που εφαρμόζει ο φορέας ΕΕΔ 
ή τυχόν ειδικές διατάξεις του εθνικού 
δικαίου προβλέπουν μεγαλύτερη περίοδο 
διατήρησης.

διαβιβαστεί στην πλατφόρμα ΗΕΔ 
σύμφωνα με το άρθρο 9 στοιχείο γ) σημείο
(iii). Η προαναφερόμενη περίοδος 
διατήρησης ισχύει και για τα προσωπικά 
δεδομένα που τηρούνται σε εθνικά αρχεία 
από τον φορέα ΕΕΔ ή από τον σύμβουλο 
καταναλωτών που χειρίστηκαν τη σχετική 
διαφορά, εκτός αν ο εσωτερικός 
κανονισμός που εφαρμόζει ο φορέας ΕΕΔ 
ή τυχόν ειδικές διατάξεις του εθνικού 
δικαίου προβλέπουν μεγαλύτερη περίοδο 
διατήρησης.

Or. en

Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Κάθε διαμεσολαβητής ΗΕΔ και κάθε 
φορέας ΕΕΔ θεωρούνται υπεύθυνοι 
επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ, όσον 
αφορά τις δικές τους δραστηριότητες 
επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και είναι υπεύθυνοι 
για να εξασφαλίσουν ότι οι 
δραστηριότητες αυτές συμμορφώνονται με 
τους κανόνες προστασίας δεδομένων που 
καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία που 
θεσπίζεται σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ. Όσον αφορά τις αρμοδιότητές 
της βάσει του παρόντος κανονισμού και τη 
σχετική επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων, η Επιτροπή θεωρείται 
υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το
άρθρο 2 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001.

4. Κάθε σύμβουλος καταναλωτών και 
κάθε φορέας ΕΕΔ θεωρούνται υπεύθυνοι 
επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 
στοιχείο δ) της οδηγίας 95/46/ΕΚ, όσον 
αφορά τις δικές τους δραστηριότητες 
επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού και είναι υπεύθυνοι 
για να εξασφαλίσουν ότι οι 
δραστηριότητες αυτές συμμορφώνονται με 
τους κανόνες προστασίας δεδομένων που 
καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία που 
θεσπίζεται σύμφωνα με την οδηγία 
95/46/ΕΚ. Όσον αφορά τις αρμοδιότητές 
της βάσει του παρόντος κανονισμού και τη 
σχετική επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων, η Επιτροπή θεωρείται 
υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με το 
στοιχείο δ) του άρθρου 2 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Or. en
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Τροπολογία 69
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 
ισοδύναμες υποχρεώσεις 
εμπιστευτικότητας που καθορίζονται στην 
εθνική νομοθεσία.

1. Οι σύμβουλοι καταναλωτών και οι 
φορείς ΕΕΔ υπόκεινται στους κανόνες 
επαγγελματικού απόρρητου ή σε άλλες 
ισοδύναμες υποχρεώσεις 
εμπιστευτικότητας που καθορίζονται στην 
εθνική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσει την ασφάλεια των 
πληροφοριών που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων του 
κατάλληλου ελέγχου της πρόσβασης στα 
δεδομένα, της κατάρτισης ενός σχεδίου 
ασφαλείας και της θέσπισης ενός 
μηχανισμού διαχείρισης συμβάντων 
ασφαλείας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

2. Η Επιτροπή λαμβάνει τα κατάλληλα 
τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να 
εξασφαλίσει την ασφάλεια των 
πληροφοριών που υποβάλλονται σε 
επεξεργασία στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων του 
κατάλληλου ελέγχου της πρόσβασης στα 
δεδομένα, της κατάρτισης ενός σχεδίου 
ασφαλείας, της πραγματοποίησης 
εκτίμησης αντίκτυπου στην ιδιωτικότητα
και της θέσπισης ενός μηχανισμού 
διαχείρισης συμβάντων ασφαλείας, 
σύμφωνα με το άρθρο 22 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 45/2001.

Or. en

Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
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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 
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

Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Οι πληροφορίες που παρέχονται στους 
καταναλωτές βάσει του παρόντος άρθρου 
συγκεντρώνονται στην ίδια θέση με τους 
ιστότοπους των εμπόρων προκειμένου να 
μπορούν οι καταναλωτές να σχηματίζουν 
μια γενική εικόνα όλων των σχετικών 
δικαιωμάτων τους.

Or. en
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Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές πράξεις διαγράφεται
1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται 
από επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή είναι 
επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 182/2011.
2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011.
3. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. Αν η γνωμοδότηση της 
επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω 
γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή 
ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα όταν, 
εντός της προθεσμίας έκδοσης της 
γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο 
πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν 
τα μέλη της επιτροπής με απλή 
πλειοψηφία.

Or. en

Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 παρέχεται για 
αόριστη διάρκεια από [να προστεθεί από 
την Υπηρεσία Εκδόσεων η ίδια 
ημερομηνία με εκείνη του άρθρου 18

2. Η εξουσία για την έγκριση των 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που
αναφέρονται στα άρθρα 5, παράγραφος 6, 
6, παράγραφος 5 και 7, παράγραφος 4, 
ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστη
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παράγραφος 1 = ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].

χρονική περίοδο που αρχίζει στις … * .

_____________
* ΕΕ: να προστεθεί η ημερομηνία της 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 4 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο.
Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την 
εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην 
εν λόγω απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την 
επομένη της δημοσίευσης της απόφασης 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 
που καθορίζεται στην απόφαση. Δεν 
επηρεάζει το κύρος των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων που έχουν ήδη 
τεθεί σε ισχύ.

3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 
άρθρα 5 παράγραφος 6, 6 παράγραφος 5 
και 7 παράγραφος 4, μπορεί να ανακληθεί 
ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 
ανάκλησης τερματίζει την εξουσιοδότηση 
που προσδιορίζεται στην εν λόγω 
απόφαση. Τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία που 
καθορίζεται στην απόφαση. Δεν επηρεάζει 
το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 
που έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ.

Or. en

Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – επικεφαλίδα 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού 
εντύπου καταγγελίας

Υπόδειγμα του ηλεκτρονικού εντύπου 
καταγγελίας

Or. en
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Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(2) Όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου και γεωγραφική διεύθυνση 
του καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – 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, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, γεωγραφική 
διεύθυνση και διαδικτυακή διεύθυνση του
εμπόρου·

Or. en
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Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(4) Είδος αγαθών ή υπηρεσιών την 
πώληση ή την παροχή των οποίων αφορά 
η καταγγελία*·

(*) να επιλεγεί από πτυσσόμενο μενού

Or. en

Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Είδος αγαθών ή υπηρεσιών την 
πώληση ή την παροχή των οποίων αφορά
η καταγγελία·

(5) Γλώσσα του καταναλωτή**

(**) δυνατότητα να επιλεγούν στο 
πτυσσόμενο μενού περισσότερες από μία 
γλώσσες

Or. en

Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Λόγοι στους οποίους βασίζεται η 
καταγγελία·

(6) Μέθοδος επικοινωνίας με την οποία 
προσφέρθηκαν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 
και μέθοδος επικοινωνίας με την οποία 
παραγγέλθηκαν*·

Or. en
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Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Τόπος κατοικίας του καταναλωτή τη 
στιγμή της παραγγελίας των αγαθών ή 
των υπηρεσιών·

(7) Κατά περίπτωση, αν η προσφορά του 
εμπόρου έγινε εκτός του πεδίου 
δραστηριοτήτων συγκεκριμένου 
υποκαταστήματος, αντιπροσωπείας ή 
άλλης εγκατάστασης ή αν τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες παραδόθηκαν ή υποτίθεται ότι 
θα παραδίδονταν εκτός του πεδίου αυτού,
τόπος εγκατάστασης του εν λόγω 
υποκαταστήματος, αντιπροσωπείας ή 
άλλης εγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Μέθοδος επικοινωνίας με την οποία 
προσφέρθηκαν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 
και μέθοδος επικοινωνίας με την οποία 
παραγγέλθηκαν·

(8) Γλώσσα της σύμβασης ή, εάν αυτή 
δεν είναι γνωστή, γλώσσα που 
χρησιμοποιείται στον ιστότοπο·

Or. en

Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Κατά περίπτωση, αν η προσφορά του 
εμπόρου έγινε εκτός του πεδίου 
δραστηριοτήτων συγκεκριμένου 
υποκαταστήματος, αντιπροσωπείας ή 
άλλης εγκατάστασης ή αν τα αγαθά ή οι 
υπηρεσίες παραδόθηκαν ή υποτίθεται ότι 

(9) Φορείς ΕΕΔ τους οποίους έχει 
δεσμευτεί να χρησιμοποιεί ο έμπορος [εάν 
είναι γνωστοί].
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θα παραδίδονταν εκτός του πεδίου αυτού, 
τόπος εγκατάστασης του εν λόγω 
υποκαταστήματος, αντιπροσωπείας ή 
άλλης εγκατάστασης·

Or. en

Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Γλώσσα της σύμβασης· (10) Λόγοι στους οποίους βασίζεται η 
καταγγελία [περιγραφή της καταγγελίας, 
που δεν υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις]

Or. en

Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Φορείς ΕΕΔ τους οποίους 
δεσμεύεται 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)], αν είναι 
γνωστοί.

(11) Συνημμένα

Or. en
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής στοχεύει στη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας επίλυσης διαφορών "πλατφόρμα ΗΕΔ". Θα πρόκειται για έναν 
αλληλεπιδραστικό ιστότοπο που θα παρέχει στους καταναλωτές και στους εμπόρους ένα 
ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για την εξωδικαστική επίλυση ορισμένων διαφορών –
συμβατικές διαφορές που ανακύπτουν από τη διασυνοριακή ηλεκτρονική πώληση αγαθών ή 
παροχή υπηρεσιών από έμπορο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος σε καταναλωτή που κατοικεί 
σε άλλο κράτος μέλος. Η πλατφόρμα, οι υπηρεσίες της οποίας θα παρέχονται χωρίς χρέωση, 
θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Η πρόταση πρέπει να εξετάζεται σε συνδυασμό με το σχέδιο πρότασης οδηγίας για την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφόρων («οδηγία ΕΕΚΔ»). Η εν λόγω οδηγία 
στοχεύει στην ενίσχυση της έννομης προστασίας των καταναλωτών διασφαλίζοντας τη 
δυνατότητα υποβολής όλων των καταναλωτικών διαφορών σε φορέα ΕΕΔ (π.χ. διαιτητή, 
μεσολαβητή, συνήγορο του πολίτη ή επιτροπή καταγγελιών) για εξωδικαστική επίλυση. 

Η πλατφόρμα ΗΕΔ θα μπορεί να προσδιορίζει ένα αρμόδιο φορέα ΕΕΔ που εμπίπτει στην 
οδηγία ΕΕΚΔ και να κοινοποιεί βασικές πληροφορίες σχετικά με τον φορέα αυτό (τέλη, 
γλώσσα(ες) της διαδικασίας, δεσμευτικός/μη δεσμευτικός χαρακτήρας του αποτελέσματος 
της διαδικασίας κλπ) στα μέρη. Αφού τα μέρη συμφωνήσουν σχετικά με τον φορέα ΕΕΔ που 
θα εξετάσει την καταγγελία, η πλατφόρμα θα διαβιβάσει αυτόματα την καταγγελία στον εν 
λόγω φορέα ΕΕΔ, ο οποίος θα προσπαθήσει να επιλύσει τη διαφορά εντός 30 ημερών 
εφαρμόζοντας τον εσωτερικό του κανονισμό. Η σύμφωνη γνώμη του εμπόρου να 
χρησιμοποιήσει φορέα ΕΕΔ τεκμαίρεται εάν, σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας ΕΕΚΔ 
σχετικά με την πληροφόρηση των καταναλωτών, έχει δεσμευτεί στον ιστότοπό του να 
χρησιμοποιεί τον εν λόγω φορέα ΕΕΔ. 
Η πλατφόρμα θα επιτρέπει στα μέρη και στον φορέα ΕΕΔ να διεξαγάγουν ηλεκτρονικά τη 
διαδικασία επίλυσης της διαφοράς. Θα δημιουργηθεί ένα «δίκτυο διαμεσολαβητών ΗΕΔ» για 
να υποστηρίζει την επίλυση των διαφορών που θα διαβιβάζονται μέσω της πλατφόρμα ΗΕΔ.

Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού

Η εισηγήτρια υποστηρίζει τη βασική αρχή να διατεθούν προαιρετικά συστήματα ΕΕΔ σε 
κάθε οικονομικό τομέα για τη διευκόλυνση της έννομης προστασίας των καταναλωτών. 

Η εισηγήτρια χαιρετίζει το γεγονός ότι το σχέδιο κανονισμού εφαρμόζεται σε καταγγελίες 
που υποβάλλονται όχι μόνο από καταναλωτές αλλά και από εμπόρους. Αν και η εισηγήτρια 
συμφωνεί ότι, από καθαρά στατιστικής απόψεως, οι περισσότερες καταγγελίες θα 
υποβάλλονται από καταναλωτές, είναι σημαντικό να διατίθεται το εργαλείο και για τις 
καταγγελίες εμπόρων για παράδειγμα σε περιπτώσεις μη πληρωμής ή άρνησης παραλαβής 
εμπορευμάτων. Αυτό είναι έτι σημαντικότερο ενόψει του γεγονότος ότι το σύστημα ΕΕΔ που 
καθιερώνεται από το σχέδιο οδηγίας είναι προαιρετικό και συνεπώς είναι ουσιαστικής 
σημασίας να παρέχει η νομοθεσία κίνητρα στους εμπόρους προκειμένου να αναλάβουν 
δεσμεύσεις στο σύστημα ΕΕΔ.   

Ωστόσο, η εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι το σχέδιο κανονισμού 
εφαρμόζεται μόνο σε διαφορές που ανακύπτουν από τη διασυνοριακή ηλεκτρονική πώληση 
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αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από έμπορο εγκατεστημένο σε κράτος μέλος σε καταναλωτή 
που κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος. 
Η εισηγήτρια ενθαρρύνει τους βουλευτές να αναζητήσουν μια λύση πιο φιλόδοξη από εκείνη 
που περιέχεται στο σχέδιο κανονισμού και προτείνει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του
προκειμένου να περιλάβει τις εγχώριες ηλεκτρονικές διαφορές καθώς συχνά οι καταναλωτές 
δυσκολεύονται να εξακριβώσουν εάν αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες σε διασυνοριακή 
βάση όταν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Εξάλλου, καθώς η διαδικτυακή οικονομία προωθείται, από το αποκαλούμενο αποτέλεσμα της 
δικτύωσης (π.χ. όσο περισσότερο χρησιμοποιούνται εργαλεία όπως το Google ή το Facebook, 
τόσο περισσότερο επωφελούνται οι χρήστες), όσο μεγαλύτερο αριθμός διαφορών 
υποβάλλεται από χρήστες στην πλατφόρμα ΗΕΔ, τόσο περισσότερα κίνητρα έχουν οι φορείς 
ΕΕΔ και οι έμποροι να συνεργάζονται με αυτή, δημιουργώντας ένα «ενάρετο κύκλο» που θα 
ωφελήσει τους καταναλωτές, θα προωθήσει το ηλεκτρονικό εμπόριο και θα βελτιώσει τη 
λειτουργία της λιανικής εσωτερικής αγοράς. Δεδομένου ότι τα πάγια έξοδα της δημιουργίας 
της πλατφόρμας θα παραμείνουν σταθερά ανεξάρτητα από το πεδίο εφαρμογής της, αυτό το 
«όφελος δικτύωσης» θα επιτευχθεί χωρίς να προκαλείται σημαντική αύξηση του συνολικού 
κόστους λειτουργίας της διευρυμένης πλατφόρμας.  

Ο ρόλος των διαμεσολαβητών

Η εισηγήτρια επισημαίνει ότι ο ρόλος του δικτύου διαμεσολαβητών ΗΕΔ τους οποίους η 
εισηγήτρια προτίθεται να μετονομάσει σε «συμβούλους καταναλωτών» είναι πολύ 
περιορισμένος στο σχέδιο κανονισμού. Προβλέπεται ότι αυτοί οι σύμβουλοι καταναλωτών 
ΗΕΔ θα παρεμβαίνουν μόνο ως «έσχατο μέσο» για να ενημερώνουν τους καταναλωτές 
σχετικά με άλλα μέσα έννομης προστασία όταν μια διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί μέσω της 
πλατφόρμας. Επίσης, και μόνο κατόπιν αίτησης, θα διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ 
των μερών και του αρμόδιου φορέα ΕΕΔ. Εξάλλου, θα συντάσσουν ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων σχετικά με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Το γεγονός αυτό είναι άμεση συνέπεια μιας εγγενούς αντίφασης στο σχέδιο κανονισμού – η 
πλατφόρμα θα αποτελεί ένα εργαλείο πληροφορικής που θα χειρίζεται η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή από τις Βρυξέλλες ενώ οι διαμεσολαβητές θα είναι εγκατεστημένοι στα κράτη 
μέλη. 

Η εισηγήτρια ζητεί να ενισχυθεί ο ρόλος των συμβούλων καταναλωτών, ώστε οι 
καταγγέλλοντες να μπορούν να επικοινωνούν με αυτούς σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας επίλυσης των διαφορών τους. Οι σύμβουλοι καταναλωτών θα πρέπει να 
συνδεθούν στενά με τη λειτουργία της πλατφόρμας και να προσφέρονται να βοηθούν του 
καταναλωτές από τη στιγμή της συμπλήρωσης του εντύπου καταγγελίας. Οι σύμβουλοι 
καταναλωτών θα βοηθούν τα μέρη να επιλέγουν φορέα ΕΕΔ εάν έχουν προσδιοριστεί από 
την πλατφόρμα ΗΕΔ περισσότεροι του ενός φορείς. Θα μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην 
επίλυση γλωσσικών και μεταφραστικών προβλημάτων εάν η διαφορά είναι διασυνοριακής 
φύσης. Εκτός από το να βοηθούν τους καταγγέλλοντες για να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα 
ΗΕΔ οι σύμβουλοι καταναλωτών οφείλουν να παρέχουν γενικές πληροφορίες στους 
καταναλωτές σχετικά με τα δικαιώματά τους και να προτείνουν άλλους τρόπους δράσης όπως 
επαφή με τον έμπορο, κίνηση δικαστικών διαδικασιών κτλ. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να 
προσδιοριστεί κανένας αρμόδιος φορέας ΕΕΔ για την επίλυση της διαφοράς, οι σύμβουλοι 
καταναλωτών θα αποτελούν επίσης «έσχατο μέσο» για τα μέρη βοηθώντας αυτά να 
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επιτύχουν φιλικό διακανονισμό. 

Ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών

Το σχέδιο κανονισμού προβλέπει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να μεταβιβάζουν την ευθύνη 
για την άσκηση των καθηκόντων που ανατίθενται στους διαμεσολαβητές στο Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Κέντρων Καταναλωτών, σε ενώσεις καταναλωτών ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα. Η 
εισηγήτρια επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι τα ΕΚΚ αναφέρονται στην 
απόφαση 1926/2006 του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος 
για την πολιτική καταναλωτών 2007-2013 και ότι παρέχουν ήδη πληροφορίες και βοήθεια 
στους καταναλωτές για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την απόκτηση πρόσβασης σε 
κατάλληλη επίλυση της διαφοράς.

Σε αυτή τη βάση, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθεί το σχέδιο κανονισμού ώστε να 
καθοριστεί ότι οι σύμβουλοι καταναλωτών θα έχουν ως βάση τα ΕΚΚ. Η ενίσχυση αυτή του 
ρόλου των ΕΚΚ θα συμβάλει τα μέγιστα στη δημιουργίας μιας «μονοαπευθυντικής θυρίδας» 
για όλα τα ερωτήματα των πολιτών της ΕΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η εισηγήτρια 
προτείνει να φιλοξενείται η ΗΕΔ στη διαδικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σας" την οποία 
χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία παρέχει πρακτική βοήθεια και συμβουλές 
σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ. 

Χρονικές περίοδοι

Η εισηγήτρια θα ήθελε να σας υπενθυμίσει την παλαιά αρχή «η καθυστέρηση στην απονομή 
της δικαιοσύνης ισοδυναμεί με αρνησιδικία» και επισημαίνει ότι οι διατάξεις σχετικά με την 
επεξεργασία και τη διαβίβαση των καταγγελιών δεν καθορίζουν καμία προθεσμία όσον 
αφορά τη χρονική περίοδο μεταξύ της συμπλήρωσης του εντύπου καταγγελίας στην 
πλατφόρμα ΗΕΔ και της υποβολής της καταγγελίας από την πλατφόρμα στον αρμόδιο φορέα 
ΕΕΔ ή, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου για την παραπομπή του 
θέματος, της στιγμής από την οποία η καταγγελία δεν θα υποβάλλεται σε περαιτέρω 
επεξεργασία. Συνεπώς, προτείνεται προθεσμία επτά εργάσιμων ημερών για την επεξεργασία 
της καταγγελίας από την πλατφόρμα. Η προτεινόμενη αλλαγή συνοδεύεται από άλλες 
τροποποιήσεις προκειμένου να αποσαφηνιστεί και να απλοποιηθεί η ροή των εργασιών της 
πλατφόρμας ΗΕΔ. 

Σε αυτή τη βάση, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η μέγιστη χρονική περίοδος των 30 ημερών για την 
επίλυση των διαφορών από φορέα ΕΕΚΔ πρέπει να τροποποιηθεί. Αντ’ αυτής, προτείνεται να 
παραταθεί η χρονική περίοδος για την επίλυση διαφορών στις 90 ημέρες, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της οδηγίας ΕΕΔ. Η χρονική αυτή περίοδος θα αρχίζει να υπολογίζεται, από την 
παραλαβή της διαφοράς από τον φορέα ΕΕΔ.

Προστασία των δεδομένων

Η εισηγήτρια θα ήθελε να υπενθυμίζει τη γνώμη του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 
Δεδομένων που χαιρετίζει το γεγονός ότι στο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί αρχές για την 
προστασία των δεδομένων, ιδίως σε σχέση με τον περιορισμό που τίθεται στους σκοπούς και 
την πρόσβαση, τον περιορισμό της περιόδου διατήρησης των στοιχείων και τα μέτρα 
ασφαλείας, που προβλέπονται στο άρθρο 11. Επίσης, η εισηγήτρια προτείνει τα δεδομένα να 
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κοινοποιούνται στους συμβούλους καταναλωτών μόνο σε περίπτωση ανάγκης και η Επιτροπή 
να πραγματοποιεί εκτιμήσεις αντίκτυπου στην ιδιωτικότητα. 

Εκτελεστικές πράξεις και πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

Η εισηγήτρια αντιλαμβάνεται ότι η Επιτροπή χρειάζεται κάποιο περιθώριο κινήσεων για τη 
δημιουργία του νέου αυτού εργαλείου και την εφαρμογή του στην πράξη.

Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπληροί τον 
εποπτικό του ρόλο προς όφελος των καταναλωτών, προτείνεται να αντικατασταθούν με 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση οι εκτελεστικές εξουσίες που ζητεί να αποκτήσει η Επιτροπή σε 
σχέση με (i) τις λειτουργίες της πλατφόρμας, (ii) του όρους της συνεργασίας μεταξύ των 
διαμεσολαβητών ΗΕΔ, και (iii) τις λεπτομέρειες σχετικά με το ηλεκτρονικό έντυπο 
καταγγελίας.

Ειδικότερα, η εισηγήτρια εκφράζει την ανησυχία της σχετικά με τις μεταφραστικές 
ικανότητες της πλατφόρμας ΗΕΔ και επιθυμεί να διασφαλίσει ότι λειτουργεί σωστά σε κάθε 
γλωσσικό συνδυασμό. Επιθυμεί, επίσης, να διασφαλίσει ότι η διεπαφή μεταξύ των 
καταναλωτών και της πλατφόρμας (π.χ. το ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας) είναι φιλικό 
προς τον καταναλωτή και εύχρηστο. Ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη των σκοπών 
αυτών είναι να διατηρηθεί το δικαίωμα αρνησικυρίας του Κοινοβουλίου έναντι των 
προτάσεων της Επιτροπής επί του θέματος αυτού


