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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, ως 
αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής προς μια συνεκτική ευρωπαϊκή προσέγγιση για τις 
συλλογικές προσφυγές, και καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 
προστασία των καταναλωτών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

2. τονίζει την ανάγκη να συνδυαστεί η αποτελεσματική συλλογική ένδικη προστασία με ένα 
εύρωστο σύστημα που θα εγγυάται τη νομική ασφάλεια και με μέτρα ελέγχου ενάντια 
στις καταχρηστικές προσφυγές· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την πείρα των κρατών 
μελών στο πεδίο των συλλογικών προσφυγών κατά την επιλογή των μέτρων ελέγχου· 
θεωρεί δε ότι τα μέτρα ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν:

– κριτήρια που περιορίζουν τους φορείς που δύνανται να οργανώνουν συλλογικές 
προσφυγές σε αυτούς που έχουν έννομο συμφέρον στην ουσία της προσφυγής,

– κανόνες παραδεκτού στους οποίους θα συμπεριλαμβάνεται η έκδοση απόφασης επί 
του παραδεκτού πριν από την επ' ακροατηρίω διαδικασία,

– εγγύηση καταβολής αποζημίωσης από τους προσφεύγοντες για τυχόν νομικά έξοδα 
(αρχή «ο ηττώμενος πληρώνει»),

– κανόνες δωσιδικίας για να αποτρέπεται το φαινόμενο της «άγρας δικαστηρίου» 
(forum shopping),

– όρια στις αμοιβές παράστασης·

3. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε δεσμευτικά μέτρα περιλαμβάνονται σε νομοθετική πρόταση 
πρέπει να αφορούν κυρίως τα ελάχιστα πρότυπα, παρέχοντας στα κράτη μέλη, βάσει της 
αρχής της αναλογικότητας, το δικαίωμα να θεσπίζουν τυχόν περαιτέρω μέτρα  ζητεί, 
εντούτοις, από την Επιτροπή να εκδώσει και προαιρετικές κατευθυντήριες γραμμές προς 
τα κράτη μέλη·

4. αν και επισημαίνει ότι όλες οι επιμέρους αξιώσεις στο πλαίσιο συλλογικής προσφυγής 
πρέπει να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης από το νόμο ανεξαρτήτως εθνικότητας ή 
καταγωγής του προσφεύγοντος και οι σχετικές δικαστικές αποφάσεις πρέπει να 
αναγνωρίζονται και να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ, σημειώνει ότι κάθε απόφαση 
αποζημίωσης πρέπει να βασίζεται στο εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο 
εξετάζεται η υπόθεση και να υπόκειται σε τυχόν ελάχιστα πρότυπα που ορίζονται στην 
οδηγία·

5. επισημαίνει ότι οποιαδήποτε συμμετοχή πρέπει να υπόκειται σε «ρήτρα προαιρετικής 
συμμετοχής» των θιγόμενων μερών· πρεσβεύει ότι οποιασδήποτε προσφυγής, εφόσον 
κριθεί παραδεκτή, πρέπει να προηγείται ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης του 
κοινού·
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6. ζητεί από τα κράτη μέλη να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την ύπαρξη του 
μηχανισμού Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) ως ταχύτερου και 
οικονομικότερου μέσου αντί των συλλογικών προσφυγών· τονίζει, εντούτοις, ότι η ΕΕΔ 
δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, και τυχόν συμβατικές δηλώσεις κατά την έννοια 
αυτή πρέπει να θεωρούνται άκυρες λόγω παραβίασης του δικαίου της Ένωσης.


