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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει το γεγονός ότι η τοποθέτηση του ενδυναμωμένου 
καταναλωτή στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς αποτελεί το γενικό στόχο του νέου 
προγράμματος για τους καταναλωτές που προτείνει η Επιτροπή, ειδικότερα όσον αφορά τη 
καθιέρωση μέσων τόσο για τον εντοπισμό των αδυναμιών σε πρότυπα και πρακτικές όσο και 
για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχει ουσιαστική 
σημασία να μπορούν οι καταναλωτές να ασκούν με βεβαιότητα τα δικαιώματά τους σύμφωνα 
με το δίκαιο της Ένωσης και, όταν κάτι δεν πάει καλά, να μπορούν να βασίζονται τόσο στην 
αποτελεσματική επιβολή της εφαρμογής αυτών των δικαιωμάτων όσο και στην εύκολη 
πρόσβαση στην κατάλληλη έννομη προστασία.

Στο πλαίσιο αυτό η συντάκτρια γνωμοδότησης χαιρετίζει τις τρέχουσες προτάσεις σχετικά με 
την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (κανονισμός ΗΕΚΔ) και την 
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (οδηγία ΕΕΚΔ), και συνεπώς προτείνει 
ορισμένες τροπολογίες στην πρόταση σχετικά με ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 
προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής χρηματοδότηση των εν λόγω πρωτοβουλιών. 

Όσον αφορά το στόχο 4 σχετικά με την επιβολή της εφαρμογής, η συντάκτρια γνωμοδότησης 
θεωρεί ότι πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα όσον αφορά τη συνεργασία σε θέματα 
διοίκησης και επιβολής της εφαρμογής με τρίτες χώρες που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα, 
προωθώντας ιδίως τη περαιτέρω συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς για θέματα επιβολής 
της εφαρμογής σχετικά με τους καταναλωτές.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη 
το οικονομικό, κοινωνικό και τεχνικό 
περιβάλλον και τις συνακόλουθες 
αναδυόμενες προκλήσεις. Ειδικότερα, οι 
δράσεις που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα 
επιδιώξουν να χειριστούν ζητήματα που 
σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση, την 
ψηφιοποίηση, την ανάγκη για υιοθέτηση 
πιο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης, τη 

(3) Ο παρών κανονισμός λαμβάνει υπόψη 
το οικονομικό, κοινωνικό και τεχνικό 
περιβάλλον και τις συνακόλουθες 
αναδυόμενες προκλήσεις. Ειδικότερα, οι 
δράσεις που χρηματοδοτούνται στο 
πλαίσιο αυτού του προγράμματος θα 
επιδιώξουν να χειριστούν ζητήματα που 
σχετίζονται με την παγκοσμιοποίηση, την 
ψηφιοποίηση, την ανάγκη για υιοθέτηση 
πιο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης, τη 
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γήρανση του πληθυσμού, τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και το ζήτημα των ευάλωτων 
καταναλωτών. Άμεση προτεραιότητα θα 
πρέπει να δοθεί στην ενσωμάτωση των 
συμφερόντων των καταναλωτών σε όλες 
τις ενωσιακές πολιτικές, σύμφωνα με το 
άρθρο 12 της ΣΛΕΕ. Ο συντονισμός με τις 
άλλες ενωσιακές πολιτικές και τα 
προγράμματα αποτελεί βασικό στοιχείο 
προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα 
συμφέροντα των καταναλωτών 
λαμβάνονται πλήρως υπόψη στις άλλες 
πολιτικές. Για να προωθηθούν οι 
συνέργειες και να αποφευχθούν οι 
αλληλεπικαλύψεις, θα πρέπει να γίνουν 
προβλέψεις στο πλαίσιο των άλλων 
ταμείων και προγραμμάτων της Ένωσης 
για τη χρηματοδοτική υποστήριξη της 
ένταξης των συμφερόντων των 
καταναλωτών στους αντίστοιχους τομείς 
τους.

γήρανση του πληθυσμού, τον κοινωνικό 
αποκλεισμό και το ζήτημα των ευάλωτων 
καταναλωτών. Άμεση προτεραιότητα 
αποτελεί η ενσωμάτωση των συμφερόντων 
των καταναλωτών σε όλες τις ενωσιακές 
πολιτικές, σύμφωνα με το άρθρο 12 της 
ΣΛΕΕ. Ο συντονισμός με τις άλλες 
ενωσιακές πολιτικές και τα προγράμματα 
αποτελεί βασικό στοιχείο προκειμένου να 
εξασφαλισθεί ότι τα συμφέροντα των 
καταναλωτών λαμβάνονται πλήρως υπόψη 
στις άλλες πολιτικές. Για να προωθηθούν 
οι συνέργειες και να αποφευχθούν οι 
αλληλεπικαλύψεις, θα πρέπει να γίνουν 
προβλέψεις στο πλαίσιο των άλλων 
ταμείων και προγραμμάτων της Ένωσης 
για τη χρηματοδοτική υποστήριξη της 
ένταξης των συμφερόντων των 
καταναλωτών στους αντίστοιχους τομείς 
τους.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
προστασία των καταναλωτών. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, θα 
πρέπει να οριστούν ειδικοί στόχοι ως προς 
την ασφάλεια, την πληροφόρηση και την 
εκπαίδευση, τα δικαιώματα και την έννομη 
προστασία καθώς και την επιβολή της 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Η αξία και ο αντίκτυπος 
των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο 
του προγράμματος θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά. Για τους σκοπούς της 
αξιολόγησης της πολιτικής για τους 
καταναλωτές, θα πρέπει να αναπτυχθούν 
δείκτες.

(5) Είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
προστασία των καταναλωτών. Για να 
επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος, θα 
πρέπει να οριστούν ειδικοί στόχοι ως προς 
την ασφάλεια, την πληροφόρηση και την 
εκπαίδευση, τα δικαιώματα και την έννομη 
προστασία καθώς και την επιβολή της 
εφαρμογής των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών. Ωστόσο, εξακολουθούν να 
υφίστανται διαφορές σε εθνικό επίπεδο σε 
αυτούς τους τομείς, και τα μέτρα που 
λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος πρέπει να 
επικεντρώνονται στη μέγιστη εναρμόνιση, 
προκειμένου να υπάρχει σαφήνεια για 
τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Η 
αξία και ο αντίκτυπος των μέτρων που 
λαμβάνονται στο πλαίσιο του 
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προγράμματος θα πρέπει να 
παρακολουθούνται και να αξιολογούνται 
τακτικά και θα πρέπει πάντοτε να 
λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη της 
απλοποίησης, των έξυπνων κανονιστικών 
μέτρων και της ελαχιστοποίησης του 
κόστους για τους καταναλωτές και των 
διοικητικών βαρών για τις ΜΜΕ. Για 
τους σκοπούς της αξιολόγησης της 
πολιτικής για τους καταναλωτές, θα πρέπει 
να αναπτυχθούν δείκτες.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σκοπός του προγράμματος είναι να 
υποστηρίζει το στόχο πολιτικής που 
συνίσταται στην τοποθέτηση του 
ενδυναμωμένου καταναλωτή στο 
επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα 
το επιτύχει συμβάλλοντας στην προστασία 
της υγείας, της ασφάλειας και των 
οικονομικών συμφερόντων των 
καταναλωτών, καθώς και στην προώθηση 
του δικαιώματός τους στην πληροφόρηση, 
στην εκπαίδευση και στην αυτοοργάνωση 
ώστε να διαφυλάττουν τα συμφέροντά 
τους. Το πρόγραμμα θα συμπληρώνει, θα 
υποστηρίζει και θα παρακολουθεί τις 
πολιτικές των κρατών μελών.

Σκοπός του προγράμματος είναι να 
υποστηρίζει το στόχο πολιτικής που 
συνίσταται στην τοποθέτηση του 
ενδυναμωμένου καταναλωτή στο 
επίκεντρο της εσωτερικής αγοράς. Αυτό θα 
το επιτύχει συμβάλλοντας στην προστασία 
της υγείας, της ασφάλειας και των 
οικονομικών και έννομων συμφερόντων 
των καταναλωτών, καθώς και στην 
προώθηση του δικαιώματός τους στην 
πληροφόρηση, στην εκπαίδευση και στην 
αυτοοργάνωση ώστε να διαφυλάττουν τα 
συμφέροντά τους. Το πρόγραμμα θα 
συμπληρώνει, θα υποστηρίζει και θα 
παρακολουθεί τις πολιτικές των κρατών 
μελών.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) Στόχος 2 – πληροφόρηση και 
εκπαίδευση: βελτίωση της εκπαίδευσης και 
της πληροφόρησης των καταναλωτών, 

(β) Στόχος 2 – πληροφόρηση και 
εκπαίδευση: βελτίωση της εκπαίδευσης και 
της πληροφόρησης των καταναλωτών και 
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καθώς και της επίγνωσης των δικαιωμάτων 
τους, ανάπτυξη της βάσης τεκμηρίωσης για 
την πολιτική για τους καταναλωτές και 
παροχή υποστήριξης στις οργανώσεις 
καταναλωτών.

των ΜΜΕ, καθώς και της επίγνωσης των 
δικαιωμάτων τους, ανάπτυξη της βάσης 
τεκμηρίωσης για την πολιτική για τους 
καταναλωτές και παροχή υποστήριξης στις 
οργανώσεις καταναλωτών.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) Στόχος 3 - δικαιώματα και έννομη 
προστασία: εδραίωση των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών, ειδικότερα μέσω 
κανονιστικών μέτρων, και βελτίωση της 
πρόσβασης στην έννομη προστασία, 
συμπεριλαμβανομένης της εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών.

(γ) Στόχος 3 - δικαιώματα και έννομη 
προστασία: ενίσχυση των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών, ειδικότερα μέσω
έξυπνων κανονιστικών μέτρων, και 
βελτίωση της πρόσβασης στην προσιτή
εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Ο παρών στόχος θα αποτιμηθεί κυρίως 
μέσω της προσφυγής στην εναλλακτική 
επίλυση διαφορών για την επίλυση των 
διασυνοριακών διαφορών, και μέσω της 
δραστηριότητας ενός ηλεκτρονικού 
συστήματος επίλυσης διαφορών σε 
επίπεδο Ένωσης.

Ο παρών στόχος θα αποτιμηθεί κυρίως 
μέσω της προσφυγής στην εναλλακτική 
επίλυση διαφορών για την επίλυση των
εγχώριων και διασυνοριακών διαφορών, 
και μέσω της δραστηριότητας ενός 
ηλεκτρονικού συστήματος επίλυσης 
διαφορών σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 1 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Στόχος 4 - επιβολή της εφαρμογής: 
επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών μέσω της ενίσχυσης της 
συνεργασίας ανάμεσα στους εθνικούς 
φορείς επιβολής της εφαρμογής και της 
υποστήριξης των καταναλωτών με 
συμβουλές

(δ) Στόχος 4 - επιβολή της εφαρμογής: 
επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτων 
των καταναλωτών μέσω της ενίσχυσης της 
συνεργασίας ανάμεσα στους εθνικούς 
φορείς επιβολής της εφαρμογής και με 
τρίτες χώρες και μέσω της υποστήριξης 
των καταναλωτών με συμβουλές.

Ο παρών στόχος θα αποτιμηθεί κυρίως 
μέσω του επιπέδου της ροής πληροφοριών 
και της συνεργασίας εντός του δικτύου 

Ο παρών στόχος θα αποτιμηθεί κυρίως 
μέσω του επιπέδου της ροής πληροφοριών 
και της συνεργασίας εντός του δικτύου 
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συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών και της δραστηριότητας των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών.

συνεργασίας για την προστασία των 
καταναλωτών και της δραστηριότητας των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών, 
καθώς και του επιπέδου της συνεργασίας 
με διεθνείς οργανισμούς.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο β – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) ενίσχυση της εκπαίδευσης των
καταναλωτών·

(7) ενίσχυση της εκπαίδευσης των
καταναλωτών και των ΜΜΕ·

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – Στόχος III - σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. Προετοιμασία, αξιολόγηση της 
μεταφοράς, παρακολούθηση, αξιολόγηση, 
εφαρμογή και επιβολή από τα κράτη μέλη 
των νομοθετικών και άλλων ρυθμιστικών 
πρωτοβουλιών για την προστασία των 
καταναλωτών και προώθηση των 
πρωτοβουλιών από κοινού ρύθμισης και 
αυτορρύθμισης, όπως

8. Προετοιμασία, αξιολόγηση της 
μεταφοράς, παρακολούθηση, αξιολόγηση, 
εφαρμογή και επιβολή από τα κράτη μέλη 
των νομοθετικών και άλλων ρυθμιστικών 
πρωτοβουλιών για την προστασία των 
καταναλωτών και προώθηση των 
πρωτοβουλιών από κοινού ρύθμισης και 
αυτορρύθμισης, όπως

(γ) μελέτες, εκ των προτέρων και εκ των 
υστέρων αξιολογήσεις, εκτιμήσεις 
επιπτώσεων, δημόσιες διαβουλεύσεις, 
αξιολόγηση της υφιστάμενης νομοθεσίας·

(a) μελέτες και δραστηριότητες έξυπνης 
ρύθμισης όπως εκ των προτέρων και εκ 
των υστέρων αξιολογήσεις, εκτιμήσεις 
επιπτώσεων, δημόσιες διαβουλεύσεις, 
αξιολόγηση και απλοποίηση της 
υφιστάμενης νομοθεσίας·

(δ) σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια και 
συναντήσεις ενδιαφερόμενων φορέων και 
εμπειρογνωμόνων·

(β) σεμινάρια, συνέδρια, εργαστήρια και 
συναντήσεις ενδιαφερόμενων φορέων και 
εμπειρογνωμόνων·

(ε) ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων 
δεδομένων με εύκολη δημόσια πρόσβαση 
και αντικείμενο την υλοποίηση της 
ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία 

(γ) ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων 
δεδομένων με εύκολη δημόσια πρόσβαση 
και αντικείμενο την υλοποίηση της 
ενωσιακής νομοθεσίας για την προστασία 
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των καταναλωτών· των καταναλωτών·

(γa) προώθηση δράσεων που ενισχύουν 
την προστασία των καταναλωτών 
προκειμένου να μειωθούν τα διοικητικά 
βάρη των ΜΜΕ·

(στ) αξιολόγηση δράσεων που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

(δ) αξιολόγηση δράσεων που 
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I - Στόχος IV - σημείο 10 - στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) συνεργασία σε θέματα διοίκησης και 
επιβολής της εφαρμογής με τρίτες χώρες 
που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

(δ) συνεργασία σε θέματα διοίκησης και 
επιβολής της εφαρμογής με τρίτες χώρες 
που δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα και 
με διεθνείς οργανισμούς.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος Πρόγραμμα “Καταναλωτές” για την περίοδο 2014-2020

Έγγραφα αναφοράς COM(2011)0707 – C7-0397/2011 – 2011/0340(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO
30.11.2011

Γνωμοδότηση της
       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια
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