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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ΕΕΔ οφείλεται στο βασικό πρόβλημα της πρόσβασης στη 
δικαιοσύνη που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες και ιδίως οι καταναλωτές, λόγω του 
χρονοβόρου και δαπανηρού χαρακτήρα της δικαστικής διαδικασίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πρόσφατα διατυπώσει τη γνώμη του επί του θέματος αυτού 
στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (2011/2117 (INI))1, 
εκτιμώντας ότι η έγκριση νομοθετικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ θα διευκολύνει την εφαρμογή 
της ΕΕΔ και θα ενθαρρύνει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα να προσφεύγουν σε αυτήν, 
κάλεσε δε την Επιτροπή να υποβάλει μια νομοθετική πρόταση σχετικά με τη χρησιμοποίηση 
της εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών στην ΕΕ.

Ο σκοπός την πρότασης οδηγίας της Επιτροπής συνίσταται στο να εξαλειφθούν τα κενά που 
εμφανίζει η ρύθμιση για την ΕΕΔ και να διασφαλιστεί η δυνατότητα μιας αποτελεσματικής 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών σε περίπτωση συμβατικής διαφοράς μεταξύ καταναλωτών 
και επιχειρήσεων. Η πρόταση οδηγίας θεσπίζει γενικές αρχές που πρέπει να τηρούν όλοι οι 
φορείς ΕΕΔ, όπως κατάλληλα προσόντα, αμεροληψία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και 
δικαιοσύνη. Προτείνεται η διασφάλιση της τήρησης των αρχών αυτών να ελέγχεται από τις 
εθνικές αρχές. Επιπλέον, οι έμποροι θα υποχρεούνται, σύμφωνα με την πρόταση, να 
παρέχουν στους καταναλωτές σχετικές και εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με την 
ύπαρξη αρμόδιων φορέων ΕΕΔ.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής στο πλαίσιο των 
προσπαθειών για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και την ενίσχυση της 
προστασίας των καταναλωτών. Ωστόσο, θεωρεί ότι η πρόταση της Επιτροπής μπορεί να 
βελτιωθεί σε ορισμένα σημεία για τα οποία προτείνει λύσεις στο σχέδιο γνωμοδότησης. Οι 
αλλαγές αυτές έχουν ως εξής:

Το ζήτημα κατά πόσο η ΕΕΔ πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τις επιχειρήσεις, με το να 
καταστεί ειδικότερα υποχρεωτική η συμμετοχή τους στο σύστημα ΕΕΔ ή να είναι 
υποχρεωτικό για αυτές το αποτέλεσμα της ΕΕΔ, είναι δυσχερές. Αφενός μεν υποστηρίζεται 
ότι τα υποχρεωτικά συστήματα ενισχύουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, δεδομένου ότι 
οι καταναλωτές μπορούν να στηρίζονται με ασφάλεια σε αυτά σε περίπτωση που τα 
πράγματα δεν εξελιχθούν ομαλά. Από την άλλη πλευρά, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της 
ΕΕΔ δημιουργεί σοβαρά προβλήματα που συνδέονται με τα θεμελιώδη δικαιώματα 
πρόσβασης των μερών στη δικαιοσύνη και το δικαίωμα σε μια αποτελεσματική έννομη 
προστασία (άρθρο 47 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων) και είναι αντίθετος με την 
οικειοθελή και ευέλικτη φύση της ΕΕΔ που την καθορίζει και αποτελεί επίσης την πηγή της 
ιδιαίτερης χρησιμότητάς της. Ο συντάκτης γνωμοδότησης ακολουθεί συνεπώς τις 
κατευθύνσεις της οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 21ης Μαΐου 2008 σχετικά με ορισμένες πτυχές της διαμεσολάβησης σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις2, σύμφωνα με τις οποίες: η ΕΕΔ δεν καθίσταται υποχρεωτική, ωστόσο 

                                               
1 P7_TA(2011)0449.
2 ΕΕ L 136, 24.5.2008, σ. 3.
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τα κράτη μέλη καλούνται να θεσπίσουν κίνητρα ή να επιβάλουν κυρώσεις, τα δε δικαστήρια 
θα πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να ενθαρρύνουν τη χρήση 
της. Όσον αφορά το δεσμευτικό χαρακτήρα του αποτελέσματος της ΕΕΔ, προτείνεται να 
ενημερώνονται τα μέρη και να ζητείται η συναίνεσή τους σε αυτό.
– Η οδηγία δεν πρέπει να εφαρμόζεται για τις καταγγελίες που υποβάλλουν οι έμποροι εις 
βάρος των καταναλωτών, δεδομένου ότι η ΕΕΔ έχει σχεδιαστεί ως ένα μέσο προστασίας των 
καταναλωτών προκειμένου να εξαλειφθεί η έλλειψη ισορροπίας μεταξύ εμπόρων και 
καταναλωτών και να διευκολύνονται οι καταναλωτές να τύχουν αποζημίωσης. Είναι 
προφανές ότι αυτό δεν ισχύει κατά τον ίδιο τρόπο σε περίπτωση υποβολής καταγγελιών από 
εμπόρους.
– Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα υποβάλλονται στους φορείς ΕΕΔ υποθέσεις 
ήσσονος σημασίας, θα πρέπει να απαιτείται η επίτευξη ενός φιλικού διακανονισμού προτού 
μια διαφορά υποβληθεί σε φορέα ΕΕΔ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μπορούν να 
θεσπίζουν ελάχιστα όρια όσον αφορά την αξία του αντικειμένου της αξίωσης προκειμένου να 
μην εξετάζονται υποθέσεις στις οποίες το αντικείμενο της αξίωσης είναι δυσανάλογα χαμηλό 
σε σχέση με το πραγματικό κόστος της διαδικασίας ΕΕΔ.
– Σε γενικές γραμμές, οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία ΕΕΔ πρέπει να διατυπωθούν κατά 
τρόπο περισσότερο κατανοητό και εμπεριστατωμένο, σύμφωνα με την οδηγία 2008/52/ΕΚ, 
τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Συμπεριφοράς για τους Διαμεσολαβητές και τις συστάσεις της 
Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1998 σχετικά με τις αρχές που εφαρμόζονται στα αρμόδια για 
την εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών όργανα1 και της 4ης Απριλίου 2001 
σχετικά με τις αρχές για τα εξωδικαστικά όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών 
διαφορών2. Προτείνεται συνεπώς να συμπεριληφθούν στην οδηγία συγκεκριμένες διατάξεις, 
ιδίως όσον αφορά τις αρχές της ανεξαρτησίας, της νομιμότητας και της εμπιστευτικότητας.
– Η κατάρτιση των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη διαδικασία ΕΕΔ είναι ύψιστης 
σημασίας, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στη διαδικασία ΕΕΔ 
και το αποτέλεσμά της και θα πρέπει να εξασφαλίζεται από κοινού από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη.
– Η διαδικασία ΕΕΔ δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα μέρη να έχουν πρόσβαση στη συνήθη 
δικαστική διαδικασία μέσω της εφαρμογής των διατάξεων περί παραγραφής και 
αποσβεστικής προθεσμίας. Συνεπώς η οδηγία, παράλληλα με την αντίστοιχη διάταξη του 
άρθρου 8 της οδηγίας 2008/52/ΕΚ, θα πρέπει να ορίζει ότι η ΕΕΔ γενικώς αναστέλλει την 
παραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες. 

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

                                               
1 ΕΕ L 115, 17.4.1998, σ. 31.
2 ΕΕ L 109, 19.4.2001, σ. 56.
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Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Η εναλλακτική επίλυση διαφορών 
προσφέρει εύκολη, γρήγορη και χαμηλού 
κόστους εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών που αναφύονται μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων. Ωστόσο, η 
εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν είναι 
ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένη σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορούν οι 
καταναλωτές να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητες που προσφέρει, είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν μηχανισμοί 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για όλα 
τα είδη καταναλωτικών διαφορών, τα 
επίπεδα ποιότητας των διαδικασιών ΕΕΔ 
να είναι ταυτόσημα και οι καταναλωτές 
και οι έμποροι να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες. Είναι επίσης απαραίτητο οι 
φορείς ΕΕΔ να χειρίζονται τις 
διασυνοριακές διαφορές αποτελεσματικά.

(3) Η εναλλακτική επίλυση διαφορών 
προσφέρει εύκολη, γρήγορη και χαμηλού 
κόστους εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών που αναφύονται μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων. Ωστόσο, η 
εναλλακτική επίλυση διαφορών δεν είναι 
ακόμη επαρκώς ανεπτυγμένη σε ολόκληρη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, οι 
διαδικασίες ΕΕΔ δεν διατίθενται σήμερα 
σε όλα τα κράτη μέλη ή σε όλους τους 
οικονομικούς κλάδους και τα επίπεδα 
ποιότητας και τα πρότυπα εξακολουθούν 
να είναι διαφορετικά στην Ένωση. Για να 
μπορούν οι καταναλωτές να αξιοποιήσουν 
πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει, 
είναι απαραίτητο να υπάρχουν μηχανισμοί 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών για όλα 
τα είδη καταναλωτικών διαφορών, τα 
επίπεδα ποιότητας των διαδικασιών ΕΕΔ
να είναι ταυτόσημα και οι καταναλωτές 
και οι έμποροι να γνωρίζουν τις εν λόγω 
διαδικασίες. Είναι επίσης απαραίτητο οι 
φορείς ΕΕΔ να χειρίζονται τις 
διασυνοριακές διαφορές αποτελεσματικά.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Τα κράτη μέλη των οποίων η εθνική 
νομοθεσία προχωρεί πέρα από τις 
βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για τη 
διαμεσολάβηση φαίνεται να έχουν 
επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στην 
προώθηση της εξωδικαστικής 
διευθέτησης διαφορών σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις· τα αποτελέσματα 
καταδεικνύουν, ιδίως στην περίπτωση 
της Ιταλίας, της Βουλγαρίας και της 
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Ρουμανίας, ότι η διαμεσολάβηση μπορεί 
να βοηθήσει στην εξασφάλιση μίας 
ικανοποιητικής και γρήγορης 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μέσω 
διαδικασιών προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες των μερών και στην αρχή της 
προστασίας του καταναλωτή·

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Η ανάπτυξη ενός λειτουργικού 
συστήματος εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
αναγκαία για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη
λιανική εσωτερική αγορά, 
περιλαμβανομένου και του τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εν λόγω 
ανάπτυξη θα πρέπει να στηρίζεται στις 
υπάρχουσες στα κράτη μέλη διαδικασίες 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και να 
σέβεται τις εθνικές νομικές παραδόσεις 
τους.

(6) Η ανάπτυξη ενός λειτουργικού 
συστήματος εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
αναγκαία για την ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη 
λιανική εσωτερική αγορά, 
περιλαμβανομένου και του τομέα του 
ηλεκτρονικού εμπορίου. Η εν λόγω 
ανάπτυξη θα πρέπει να στηρίζεται στις 
υπάρχουσες στα κράτη μέλη διαδικασίες 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών και να 
σέβεται τις εθνικές νομικές παραδόσεις 
τους. Η διάδοση των διαδικασιών ΕΕΔ 
μπορεί επίσης να αποδειχθεί σημαντική 
στις χώρες όπου υπάρχει σοβαρή
καθυστέρηση όσον αφορά τις υποθέσεις
που εκκρεμούν στα δικαστήρια, πράγμα 
που δεν βοηθά τους πολίτες της ΕΕ να 
ασκούν τα δικαιώματά τους σε δίκαιη 
δίκη εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος· 

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις συμβατικές διαφορές 

(7) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις συμβατικές διαφορές 
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μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι 
οποίες προκύπτουν από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς. Θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από καταναλωτές κατά 
εμπόρων, αλλά και οι καταγγελίες που 
υποβάλλονται από εμπόρους κατά 
καταναλωτών. Η παρούσα οδηγία δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στις διαφορές 
μεταξύ εμπόρων· ωστόσο, δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν 
διατάξεις ή να διατηρήσουν τυχόν 
ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 
του είδους. 

μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων οι 
οποίες προκύπτουν από την πώληση 
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλους 
τους οικονομικούς τομείς. Η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
διαφορές μεταξύ εμπόρων ή στις 
καταγγελίες που υποβάλλουν οι έμποροι 
κατά των καταναλωτών· ωστόσο, δεν θα 
πρέπει να εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
θεσπίσουν διατάξεις ή να διατηρήσουν 
τυχόν ισχύουσες διατάξεις για διαδικασίες 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών αυτού 
του είδους. 

Αιτιολόγηση

Η ΕΕΔ έχει σχεδιαστεί ως μέσο προστασίας των καταναλωτών προκειμένου να εξαλειφθεί η 
υφιστάμενη έλλειψη ισορροπίας μεταξύ εμπόρων που έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να 
υποστούν οικονομική ζημία και να καταβάλουν τα έξοδα της έννομης προστασίας και των 
καταναλωτών οι οποίοι δεν θα επιζητούσαν σε αντίθετη περίπτωση έννομη προστασία ενώπιον 
δικαστηρίου εξαιτίας του οικονομικού κόστους, το οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται 
να είναι υψηλότερο από την ίδια την αξίωση.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε 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 ούτε σε διαδικασίες ενώπιον
συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο 
έμπορος. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των μερών. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις προσπάθειες που 
καταβάλλει ο δικαστής για την επίλυση της 

(12) Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται σε διαδικασίες ενώπιον 
συστημάτων διερεύνησης καταναλωτικών 
καταγγελιών που τα διαχειρίζεται ο 
έμπορος. Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται 
στις απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των μερών. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις προσπάθειες που 
καταβάλλει ο δικαστής για την επίλυση της 
διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας που αφορά την εν λόγω 
διαφορά.
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διαφοράς κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας που αφορά την εν λόγω 
διαφορά.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12α) Η οδηγία 2008/52/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2008, για 
ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις ήδη 
θεσπίζει το πλαίσιο για συστήματα 
διαμεσολάβησης σε επίπεδο Ένωσης, 
ιδίως όσον αφορά διασυνοριακές 
διαφορές, χωρίς να εμποδίζει την 
εφαρμογή του σε εσωτερικά συστήματα 
διαμεσολάβησης. Η εν λόγω οδηγία 
συμπληρώνει το σύστημα αυτό όσον 
αφορά άλλες διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών. 

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών θα πρέπει να θεωρούνται 
αμερόληπτα μόνο αν δεν μπορούν να 
υποστούν πιέσεις που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι στη 
διαφορά. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η απουσία τέτοιας πίεσης 
όταν οι φορείς ΕΕΔ χρηματοδοτούνται από 
ένα από τα μέρη της διαφοράς ή από 
οργάνωση μέλος της οποίας είναι ένα από 

(17) Τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών θα πρέπει να θεωρούνται 
αμερόληπτα μόνο αν δεν μπορούν να 
υποστούν πιέσεις που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν τη στάση τους απέναντι στη 
διαφορά. Υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη να 
εξασφαλιστεί η απουσία τέτοιας πίεσης 
όταν οι φορείς ΕΕΔ χρηματοδοτούνται από 
ένα από τα μέρη της διαφοράς ή από 
οργάνωση μέλος της οποίας είναι ένα από 
τα μέρη. Προκειμένου να διασφαλίζεται η 
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τα μέρη. απουσία σύγκρουσης συμφερόντων, τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την εναλλακτική επίλυση διαφορών 
οφείλουν να γνωστοποιούν κάθε γεγονός 
που ενδέχεται να θίξει την ανεξαρτησία 
τους ή να προκαλέσει σύγκρουση 
συμφερόντων. Για τα πρόσωπα που είναι
αποκλειστικοί υπάλληλοι του εμπόρου ή
μιας επαγγελματικής οργάνωσης ή
ένωσης επιχειρήσεων πρέπει να ισχύουν 
ειδικές απαιτήσεις, οι οποίες πρέπει να 
ελέγχονται τακτικά από τις αρμόδιες 
αρχές.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17α) Για την επιτυχία της ΕΕΔ και, 
ειδικότερα, για τη διασφάλιση της 
απαραίτητης εμπιστοσύνης στη 
διαδικασία ΕΕΔ, είναι ζωτικής σημασίας 
τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την εναλλακτική επίλυση διαφορών να 
κατέχουν την απαραίτητη 
εμπειρογνωμοσύνη. Συνεπώς, πρέπει να 
παρέχονται ειδικά προγράμματα 
κατάρτισης σε συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών και της Επιτροπής.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17β) Αν και οι λύσεις που επεξεργάζονται 
οι φορείς ΕΕΔ και το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας ΕΕΔ μπορούν, εκτός από 
τους νομικούς κανόνες, να βασίζονται και 
στην επιείκεια και τους κώδικες 
συμπεριφοράς, η ευελιξία αυτή δεν πρέπει 
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να έχει ως αποτέλεσμα μείωση του 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
σε σύγκριση με την προστασία που θα 
απολάμβαναν οι καταναλωτές μέσω της 
εφαρμογής του δικαίου από τα 
δικαστήρια. Συνεπώς, η παρούσα οδηγία 
πρέπει να κατοχυρώνει την αρχή της 
νομιμότητας, η οποία θα εφαρμόζεται σε 
διαδικασίες ΕΕΔ, στις οποίες ο φορέας 
ΕΕΔ επιβάλει μία λύση που είναι 
δεσμευτική για τον καταναλωτή, 
περιλαμβανομένων και εκείνων των
διαδικασιών που εφαρμόζουν φυσικά
πρόσωπα που είναι αποκλειστικοί
υπάλληλοι του εμπόρου ή επαγγελματικών
οργανώσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων
στις οποίες συμμετέχει ο έμπορος. 
Ειδικότερα τα κράτη μέλη οφείλουν να 
μεριμνούν ώστε οι καταναλωτές να μην 
στερούνται της προστασίας την οποία 
τους παρέχουν οι δεσμευτικές διατάξεις 
του δικαίου του κράτους στο οποίο έχει 
την έδρα ο φορέας. Στην περίπτωση 
διασυνοριακών διαφορών, τα κράτη μέλη 
οφείλουν να διασφαλίζουν ότι ο 
καταναλωτής δεν θα πρέπει να στερείται 
της προστασίας την οποία του παρέχουν 
οι δεσμευτικές διατάξεις της νομοθεσίας 
του κράτους μέλους στο οποίο έχει την 
κύρια κατοικία του, στις περιπτώσεις που 
ορίζει το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
17ης Ιουνίου 2008 σχετικά με το δίκαιο 
που εφαρμόζεται στις συμβατικές ενοχές
(Ρώμη I)1..
_____________
1 ΕΕ L 177, 4.7.2008, σ.6.
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Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές. Θα πρέπει να 
προβλέπουν μια απλή και γρήγορη 
διαδικασία, η διάρκεια της οποίας να μην 
υπερβαίνει γενικά τις 90 ημέρες. Ο φορέας 
ΕΕΔ θα πρέπει να είναι σε θέση να 
παρατείνει αυτό το χρονικό διάστημα, 
όταν το απαιτεί η πολυπλοκότητα της 
επίμαχης διαφοράς.

(19) Οι διαδικασίες ΕΕΔ θα πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές. Θα πρέπει να 
προβλέπουν μια απλή και γρήγορη 
διαδικασία, η διάρκεια της οποίας να μην 
υπερβαίνει γενικά τις 90 ημέρες από την 
ημερομηνία κατά την οποία 
κοινοποιήθηκε στα μέρη η υποβολή 
καταγγελίας. Ο φορέας ΕΕΔ πρέπει να 
κοινοποιεί την καταγγελία στα μέρη αφού 
προηγουμένως έχει παραλάβει όλα τα 
απαραίτητα για τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας ΕΕΔ έγγραφα. Ο φορέας ΕΕΔ
θα πρέπει να είναι σε θέση να παρατείνει
αυτό το χρονικό διάστημα, όταν οι 
διαφορές είναι περίπλοκες ή 
παρουσιάζουν άκρως τεχνικό χαρακτήρα. 
Το μέρη πρέπει να ενημερώνονται για
κάθε παράταση καθώς και για το χρονικό 
διάστημα που υπολογίζεται να απαιτηθεί 
για τη διευθέτηση της διαφοράς. 

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητά τους, πρέπει να 
θεσπιστούν διατάξεις που εξασφαλίζουν 
ότι οι φορείς ΕΕΔ επιλαμβάνονται μόνο 
σημαντικών υποθέσεων. Ως εκ τούτου, οι 
καταναλωτές πρέπει να προσπαθούν να 
επιτύχουν ένα φιλικό διακανονισμό της 
διαφοράς με τον έμπορο προτού την 
υποβάλουν σε φορέα ΕΕΔ. Οι εν λόγω 
εσωτερικές διαδικασίες διερεύνησης 
καταγγελιών μπορούν να αποτελούν 
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αποτελεσματικό μέσο για την επίλυση 
καταναλωτικών διαφορών στα αρχικά 
τους στάδια. Τα κράτη μέλη πρέπει να
μπορούν να διατηρούν ή να εισάγουν
εθνικές διατάξεις σχετικά με διαδικασίες 
που αφορούν εσωτερικές διαδικασίες 
διερεύνησης καταγγελιών. Θα πρέπει
εξάλλου να μπορούν να επιτρέπουν σε
φορείς ΕΕΔ να ζητούν αποδείξεις ότι
έγινε προσπάθεια φιλικού διακανονισμού
και να κηρύξουν την καταγγελία μη 
παραδεκτή όταν ο καταναλωτής αδυνατεί 
να παράσχει τις αποδείξεις αυτές. 
Επίσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μπορούν να θεσπίζουν ελάχιστα όρια για 
την αξία του αντικειμένου της αξίωσης 
προκειμένου να μην εξετάζονται 
υποθέσεις στις οποίες το αντικείμενο της 
αξίωσης είναι δυσανάλογα χαμηλό σε 
σχέση με το πραγματικό κόστος της 
διαδικασίας ΕΕΔ.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21a) Προκειμένου να τηρείται η 
αναγνωρισμένη αρχή της ελευθερίας, το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας ΕΕΔ δεν 
πρέπει να είναι δεσμευτικό για τα μέρη, 
εκτός εάν αυτά, πριν από την έναρξη της 
διαδικασίας, ενημερώνονται για το 
δεσμευτικό χαρακτήρα του 
αποτελέσματος και συναινούν ρητά σε 
αυτό. Όταν οι εθνικές διατάξεις ορίζουν 
ότι οι λύσεις είναι δεσμευτικές για τον
έμπορο, μόνο ο καταναλωτής θα πρέπει 
να καλείται να δηλώσει ρητώς ότι 
συναινεί. 
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Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21β) Η εμπιστευτικότητα της 
διαδικασίας ΕΕΔ είναι σημαντική και η 
παρούσα οδηγία θα πρέπει, ως εκ τούτου, 
να προβλέπει ελάχιστο βαθμό 
συμβατότητας των κανόνων πολιτικής 
δικονομίας όσον αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο προστατεύεται ο εμπιστευτικός 
χαρακτήρας της διαδικασίας ΕΕΔ σε 
κάθε μεταγενέστερη αστική και εμπορική 
δίκη ή διαιτησία.

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21γ) Προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα 
μέρη να χρησιμοποιούν την ΕΕΔ, τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν 
ότι οι κανόνες τους περί παραγραφής και 
αποσβεστικών προθεσμιών δεν 
εμποδίζουν τα μέρη να προσφεύγουν σε 
δικαστήριο ή διαιτησία σε περίπτωση 
αποτυχίας της προσπάθειάς τους για 
εξεύρεση λύσης μέσω διαδικασίας ΕΕΔ. 
Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν την επίτευξη του 
αποτελέσματος αυτού, μολονότι η 
παρούσα οδηγία δεν εναρμονίζει τους 
εθνικούς κανόνες περί παραγραφής και 
αποσβεστικών προθεσμιών. Η παρούσα 
οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις 
διατάξεις σχετικά με τις προθεσμίες 
παραγραφής και τις αποσβεστικές 
προθεσμίες που προβλέπουν διεθνείς 
συμφωνίες, λόγου χάρη στον τομέα των 
μεταφορών, όπως αυτές εφαρμόζονται 
στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Η παρούσα οδηγία δεν ορίζει ότι η 
συμμετοχή των εμπόρων στις διαδικασίες 
ΕΕΔ είναι υποχρεωτική ή ότι το 
αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών είναι 
δεσμευτικό για τους εμπόρους, όταν ένας 
καταναλωτής υποβάλει καταγγελία 
εναντίον τους. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία 
δεν θίγει τους τυχόν εθνικούς κανόνες που 
καθιστούν υποχρεωτική τη συμμετοχή των 
εμπόρων σε τέτοιες διαδικασίες ή 
δεσμευτικό το αποτέλεσμά τους για τους 
εμπόρους, υπό τον όρο ότι η εν λόγω 
νομοθεσία δεν εμποδίζει τα μέρη να 
ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης στο 
δικαστικό σύστημα που κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 47 του Χάρτη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(23) Η παρούσα οδηγία δεν ορίζει ότι η 
συμμετοχή των εμπόρων στις διαδικασίες 
ΕΕΔ είναι υποχρεωτική ή ότι το 
αποτέλεσμα των εν λόγω διαδικασιών είναι 
δεσμευτικό για τους εμπόρους, όταν ένας 
καταναλωτής υποβάλει καταγγελία 
εναντίον τους. Ωστόσο, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν
πρόσβαση σε έννομη προστασία και δεν
θα υποχρεωθούν να παραιτηθούν από τις
αξιώσεις τους, οι έμποροι πρέπει να 
παροτρύνονται όσο το δυνατόν 
περισσότερο να συμμετέχουν σε 
διαδικασίες ΕΕΔ. Συνεπώς, η παρούσα 
οδηγία δεν θίγει τους τυχόν εθνικούς 
κανόνες που καθιστούν υποχρεωτική ή 
υποκείμενη σε κίνητρα ή κυρώσεις τη 
συμμετοχή των εμπόρων σε τέτοιες 
διαδικασίες ή δεσμευτικό το αποτέλεσμά 
τους για τους εμπόρους, υπό τον όρο ότι η 
εν λόγω νομοθεσία δεν εμποδίζει τα μέρη 
να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης στο 
δικαστικό σύστημα που κατοχυρώνεται 
στο άρθρο 47 του Χάρτη των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26a) Προκειμένου να βελτιωθεί η 
εφαρμογή της ΕΕΔ σε ολόκληρη την ΕΕ, 
πρέπει να προωθηθεί η δημιουργία 
πανευρωπαϊκών φορέων ΕΕΔ. Για τους 
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σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ένας 
φορέας ΕΕΔ θα πρέπει να θεωρηθεί ως 
πανευρωπαϊκός, εάν αποτελεί κοινό 
φορέα δύο ή περισσοτέρων κρατών 
μελών ή εάν έχει συσταθεί από μία 
ευρωπαϊκή κεντρική ένωση. Οι φορείς 
αυτοί μπορούν να συγκροτηθούν με βάση 
το ευρωπαϊκό δίκαιο, για παράδειγμα, ως 
ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ΕΕΔ λειτουργούν σωστά και 
αποτελεσματικά, πρέπει να 
παρακολουθούνται προσεκτικά. Η 
Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές στο 
πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα πρέπει 
να δημοσιεύουν και να επικαιροποιούν 
κατάλογο των φορέων ΕΕΔ που 
συμμορφώνονται με την παρούσα οδηγία. 
Τον κατάλογο αυτόν πρέπει επίσης να τον 
δημοσιεύουν και άλλοι φορείς, όπως οι 
φορείς ΕΕΔ, οι ενώσεις καταναλωτών, οι 
ενώσεις επιχειρήσεων και το δίκτυο των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών. 
Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
δημοσιεύουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με 
την ανάπτυξη και τη λειτουργία των 
φορέων ΕΕΔ. Οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να 
διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία στα 
οποία πρέπει να βασίζονται αυτές οι 
εκθέσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους φορείς ΕΕΔ να 
παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες 
σύμφωνα με τη σύσταση 2010/304/ΕΕ της 
Επιτροπής σχετικά με τη χρήση 
εναρμονισμένης μεθοδολογίας για την 
ταξινόμηση και την κοινοποίηση των 
καταναλωτικών καταγγελιών και των 

(27) Για να εξασφαλιστεί ότι οι φορείς 
ΕΕΔ λειτουργούν σωστά και 
αποτελεσματικά, πρέπει να 
παρακολουθούνται προσεκτικά. Για το 
σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη πρέπει να 
ορίζουν μία αρμόδια αρχή. Δεδομένου 
ότι, σε περίπτωση τομεακής ΕΕΔ, η 
ανάθεση των καθηκόντων 
παρακολούθησης σε μία μόνο αρχή 
ενδέχεται να είναι δυσχερής, τα κράτη 
μέλη θα πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να 
ορίζουν μια αρμόδια αρχή για κάθε 
τομέα. Η Επιτροπή και οι αρμόδιες αρχές 
στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας θα 
πρέπει να δημοσιεύουν και να 
επικαιροποιούν κατάλογο των φορέων 
ΕΕΔ που συμμορφώνονται με την παρούσα 
οδηγία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
μεριμνούν ώστε τον κατάλογο αυτόν να 
τον δημοσιεύουν επίσης οι φορείς ΕΕΔ, οι 
ενώσεις καταναλωτών, οι ενώσεις 
επιχειρήσεων και το δίκτυο των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών. 
Επιπλέον, οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
δημοσιεύουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με 
την ανάπτυξη και τη λειτουργία των 
φορέων ΕΕΔ. Οι φορείς ΕΕΔ θα πρέπει να 
διαβιβάζουν στις αρμόδιες αρχές 
συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία στα 
οποία πρέπει να βασίζονται αυτές οι 
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σχετικών ερευνών. εκθέσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
ενθαρρύνουν τους φορείς ΕΕΔ να 
παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες 
σύμφωνα με τη σύσταση 2010/304/ΕΕ της 
Επιτροπής σχετικά με τη χρήση 
εναρμονισμένης μεθοδολογίας για την 
ταξινόμηση και την κοινοποίηση των 
καταναλωτικών καταγγελιών και των 
σχετικών ερευνών. 

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα υποβολής 
των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων σε φορείς που παρέχουν 
αμερόληπτες, διαφανείς, αποτελεσματικές 
και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών. 

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα υποβολής 
των διαφορών μεταξύ καταναλωτών και 
εμπόρων από τους καταναλωτές σε φορείς 
που παρέχουν αμερόληπτες, λειτουργικά 
ανεξάρτητες, διαφανείς, αποτελεσματικές 
και δίκαιες διαδικασίες εναλλακτικής 
επίλυσης διαφορών. 

Αιτιολόγηση
Η ΕΕΔ έχει σχεδιαστεί ως μέσο προστασίας των καταναλωτών προκειμένου να εξαλειφθεί η 
υφιστάμενη έλλειψη ισορροπίας μεταξύ εμπόρων που έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να 
υποστούν οικονομική ζημία και να καταβάλουν τα έξοδα της έννομης προστασίας και των 
καταναλωτών οι οποίοι δεν θα επιζητούσαν σε αντίθετη περίπτωση έννομη προστασία ενώπιον 
δικαστηρίου εξαιτίας του οικονομικού κόστους, το οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται 
να είναι υψηλότερο από την ίδια την αξίωση.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης 
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συμβατικών διαφορών που ανακύπτουν 
από την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών από έμπορο εγκατεστημένο 
στην Ένωση σε καταναλωτή που κατοικεί 
στην Ένωση 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 (στο εξής: «διαδικασίες 
ΕΕΔ»).

συμβατικών διαφορών που ανακύπτουν 
από την πώληση αγαθών ή την παροχή 
υπηρεσιών από έμπορο εγκατεστημένο 
στην Ένωση σε καταναλωτή που κατοικεί 
στην Ένωση μέσω της παρέμβασης φορέα 
ΕΕΔ.

Αιτιολόγηση
Η έννοια της ΕΕΔ πρέπει να ορίζεται σαφώς στο άρθρο 4 για τους ορισμούς.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) σε 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·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση
Ορισμένα εσωτερικά συστήματα ΕΕΔ λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά και είναι γνωστά στους 
καταναλωτές που φαίνεται να ικανοποιούνται από τη λειτουργία και τα αποτελέσματά τους. 
Ενόσω τα εσωτερικά αυτά συστήματα εφαρμόζουν τα ίδια κριτήρια ποιότητας, δηλαδή 
αμεροληψία, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη, δεν πρέπει να υφίσταται διάκριση 
μεταξύ εσωτερικών συστημάτων και τρίτων μερών.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) στις καταγγελίες που υποβάλλονται
από εμπόρους κατά καταναλωτών.
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Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο δ α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δα) «διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών» είναι κάθε διαδικασία 
εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς στο 
πλαίσιο της οποίας τα ενεχόμενα μέρη 
προσπαθούν να επιλύσουν τη διαφορά 
τους μέσω της παρέμβασης φορέα 
επίλυσης διαφορών, ο οποίος προτείνει ή 
επιβάλλει λύση ή φέρει τα μέρη σε επαφή 
με σκοπό τη διευκόλυνση της επίτευξης 
φιλικού διακανονισμού.

Αιτιολόγηση
Αναγκαία διευκρίνιση προκειμένου να οριστεί σαφώς το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – στοιχείο στ – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– αν τον φορέα τον διαχειρίζεται νομικό 
πρόσωπο ή ένωση φυσικών ή νομικών 
προσώπων, στον τόπο στον οποίο το εν 
λόγω νομικό πρόσωπο ή ένωση φυσικών ή 
νομικών προσώπων ασκεί τις 
δραστηριότητες εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών ή στον τόπο της καταστατικής 
του έδρας·

– αν τον φορέα τον διαχειρίζεται νομικό 
πρόσωπο ή ένωση φυσικών ή νομικών 
προσώπων, και υπό μορφήν συλλογικού 
σώματος κατά την έννοια του άρθρου 6 
παράγραφος 2, στον τόπο στον οποίο το εν 
λόγω νομικό πρόσωπο ή ένωση φυσικών ή 
νομικών προσώπων ασκεί τις 
δραστηριότητες εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών ή στον τόπο της καταστατικής 
του έδρας·
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Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) έχουν ιστότοπο που επιτρέπει στα μέρη 
να υποβάλλουν καταγγελία ηλεκτρονικά·

(α) διατηρούν ενημερωμένο ιστότοπο που 
επιτρέπει στα μέρη να ενημερώνονται για 
τη διαδικασία ΕΕΔ και να υποβάλλουν 
καταγγελία ηλεκτρονικά, αυτός δε ο 
ιστότοπος συνδέεται λειτουργικά με την 
ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την 
ηλεκτρονική επίλυση διαφορών σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. …/2012 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της …, [για την ηλεκτρονική
επίλυση καταναλωτικών διαφορών]·

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Προσφυγή σε διαδικασίες ΕΕΔ

1. Ένα δικαστήριο ενώπιον του οποίου 
έχει ασκηθεί αγωγή μπορεί, ανάλογα με 
την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη 
όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να 
καλέσει τα μέρη να προσφύγουν στη
διαδικασία ΕΕΔ για να επιλύσουν τη 
διαφορά. Το δικαστήριο δύναται επίσης 
να καλέσει τα μέρη να παρακολουθήσουν 
μια ενημερωτική συνεδρίαση σχετικά με 
τη χρησιμοποίηση της διαδικασίας ΕΕΔ, 
εφόσον οι συνεδριάσεις αυτές 
πραγματοποιούνται και είναι εύκολα 
διαθέσιμες και παρέχουν στα μέρη 
πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα 
ΗΕΚΔ που θεσπίζεται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. [να προστεθεί ο 
αριθμός αναφοράς από την Υπηρεσία 
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Εκδόσεων] του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [να 
προστεθεί η ημερομηνία έκδοσης από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων] για την 
ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών (κανονισμός ΗΕΚΔ)
2. Η παρούσα οδηγία δεν θίγει τις εθνικές 
νομοθετικές διατάξεις που καθιστούν τη 
χρήση της ΕΕΔ υποχρεωτική ή 
υποκείμενη σε κίνητρα ή επιβάλλουν 
κυρώσεις όταν απορρίπτεται η ΕΕΔ, είτε 
πριν είτε μετά την έναρξη δικαστικής 
διαδικασίας, υπό τον όρο ότι οι 
νομοθετικές αυτές διατάξεις δεν κωλύουν 
τα μέρη να ασκούν το δικαίωμά τους της 
προσφυγής στο δικαστικό σύστημα. 

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – τίτλος και παράγραφοι 1 έως 1ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εμπειρογνωμοσύνη και αμεροληψία Εμπειρογνωμοσύνη, ανεξαρτησία και 
αμεροληψία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την εναλλακτική επίλυση διαφορών 
διαθέτουν την αναγκαία 
εμπειρογνωμοσύνη και είναι αμερόληπτα. 
Η απαίτηση αυτή κατοχυρώνεται με την 
εξασφάλιση ότι τα πρόσωπα αυτά:

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα 
φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για 
την εναλλακτική επίλυση διαφορών 
διαθέτουν την αναγκαία 
εμπειρογνωμοσύνη και είναι λειτουργικά 
ανεξάρτητα και αμερόληπτα. Η απαίτηση 
αυτή κατοχυρώνεται με την εξασφάλιση 
ότι τα πρόσωπα αυτά:

(α) κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις, 
δεξιότητες και πείρα στον τομέα της 
εναλλακτικής επίλυσης διαφορών·

(α) κατέχουν τις αναγκαίες γνώσεις και
δεξιότητες στον τομέα της εναλλακτικής ή
δικαστικής επίλυσης καταναλωτικών 
διαφορών καθώς και γνώση του δικαίου·

(β) δεν μπορούν να απαλλαγούν από τα 
καθήκοντά τους χωρίς εύλογη αιτία·

(β) έχουν ορισθεί για μια καθορισμένη 
περίοδο και δεν μπορούν να απαλλαγούν 
από τα καθήκοντά τους χωρίς εύλογη 
αιτία·

(γ) δεν έχουν καμία σύγκρουση 
συμφερόντων με οποιοδήποτε από τα μέρη 

(γ) δεν έχουν καμία σύγκρουση 
συμφερόντων με οποιοδήποτε από τα μέρη 
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της διαφοράς. της διαφοράς.

1a. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο α), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
την ύπαρξη ειδικών προγραμμάτων 
κατάρτισης για φυσικά πρόσωπα που 
είναι αρμόδια για την εναλλακτική 
επίλυση διαφορών. Η Επιτροπή βοηθά τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν τα εν λόγω 
συστήματα κατάρτισης και μηχανισμούς 
ελέγχου της ποιότητας.
1β. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο γ), τα κράτη μέλη διασφαλίζουν 
ότι τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφορών γνωστοποιούν τυχόν 
περιστατικά που δύνανται ή μπορεί να 
θεωρηθούν ότι επηρεάζουν την 
ανεξαρτησία τους ή προκαλούν 
σύγκρουση συμφερόντων. 
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις 
περιπτώσεις αυτές, το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο συμφωνεί να ασκεί ή να 
συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του
μόνον εφόσον τα μέρη συναινούν ρητώς 
προς τούτο και το πρόσωπο αυτό έχει τη 
βεβαιότητα ότι μπορεί να συνεχίσει τη 
διαδικασία ΕΕΔ εν πλήρη ανεξαρτησία 
προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης 
αμεροληψία.
Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η 
υποχρέωση γνωστοποίησης σύμφωνα με 
την παρούσα παράγραφο να συνιστά μία 
συνεχή υποχρέωση καθόλη τη διάρκεια 
της διαδικασίας ΕΕΔ.
1γ. Όταν τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την εναλλακτική επίλυση 
διαφοράς είναι ανεξάρτητα τρίτα μέρη, 
τα περιστατικά που πρέπει να 
γνωστοποιούνται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1β περιλαμβάνουν:
(a) κάθε προσωπική ή επαγγελματική
σχέση με ένα ή περισσότερα από τα μέρη
κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών 
ετών πριν από την ανάληψη των 
καθηκόντων τους·
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(β) κάθε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή 
άλλο συμφέρον στο αποτέλεσμα της 
διαδικασίας ΕΕΔ·
(γ) το γεγονός ότι το ενδιαφερόμενο
πρόσωπο έχει ενεργήσει κατά τα
τελευταία τρία χρόνια πριν από την
ανάληψη των καθηκόντων του υπό
οιαδήποτε ιδιότητα εκτός εκείνης για 
τους σκοπούς της ΕΕΔ για ένα ή 
περισσότερα από τα μέρη, για μία 
επαγγελματική οργώνωση ή ένωση 
επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει ένα 
εκ των μερών ή για οποιοδήποτε άλλο 
μέλος αυτών·
1δ. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 
στοιχείο γ, όταν τα φυσικά πρόσωπα που 
είναι αρμόδια για την επίλυση της 
διαφοράς είναι αποκλειστικά υπάλληλοι 
του εμπόρου ή μιας επαγγελματικής 
οργάνωσης ή μιας ένωσης επιχειρήσεων 
στην οποία συμμετέχει ο έμπορος, τα 
κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα φυσικά 
αυτά πρόσωπα, εφόσον πληρούν τις 
απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχείο ε, 
να αποτελούν μέρος ενός συλλογικού 
σώματος που απαρτίζεται από ίσο αριθμό 
εκπροσώπων οργανώσεων καταναλωτών 
και εκπροσώπων του εμπόρου ή, 
ενδεχομένως, της επαγγελματικής 
οργάνωσης ή ένωσης επιχειρήσεων·
1ε. Όταν τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
αρμόδια για την επίλυση διαφορών είναι 
αποκλειστικά υπάλληλοι του εμπόρου ή 
μιας επαγγελματικής οργάνωσης ή 
ένωσης επιχειρήσεων στην οποία 
συμμετέχει ο έμπορος και δεν αποτελούν 
μέρος ενός συλλογικού σώματος 
σύμφωνα με την παράγραφο 1δ, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ώστε αυτά να πληρούν τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:
(a) να έχουν οριστεί για επαρκές χρονικό
διάστημα προκειμένου να ασκούν με 
ανεξαρτησία τα καθήκοντά τους·
(β) να μην μπορούν να δεχθούν άμεσα ή
έμμεσα οδηγίες από τον έμπορο· 
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(γ) οι αποδοχές τους ουδόλως να 
σχετίζονται με τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ΕΕΔ· 
(δ) η αυτονομία τους να κατοχυρώνεται
μέσω ενός ειδικού προϋπολογισμού, 
ανεξάρτητου από το γενικό
προϋπολογισμό του εμπόρου, ή, 
ενδεχομένως από το γενικό 
προϋπολογισμό της επαγγελματικής 
οργάνωσης ή της ένωσης επιχειρήσεων, ο 
οποίος παρέχει τους απαραίτητους 
πόρους προκειμένου να διασφαλίζεται η 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
ΕΕΔ.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ δημοσιοποιούν στους 
ιστοτόπους τους και σε έντυπη μορφή στις 
εγκαταστάσεις τους πληροφορίες για τα 
εξής: 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ δημοσιοποιούν στους 
ιστοτόπους τους σε γλώσσα απλή και 
κατανοητή, και, κατόπιν αιτήσεως, σε 
έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις τους 
πληροφορίες για τα εξής: 

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την επίλυση διαφορών, τη μέθοδο 
ορισμού τους και τη διάρκεια της θητείας 
τους·

(α) κατάλογο των φυσικών προσώπων
που είναι αρμόδια για την επίλυση 
διαφορών και τα βιογραφικά τους, 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων 
τεχνογνωσίας, τη μέθοδο ορισμού τους και 
τη διάρκεια της θητείας τους·
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Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τα είδη διαφορών που είναι αρμόδιοι να 
εξετάζουν·

(δ) τα είδη διαφορών που είναι αρμόδιοι να 
εξετάζουν, όπως, ενδεχομένως, η 
ελάχιστη αξία του αντικειμένου της 
αξίωσης·

Τροπολογία 30

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 - στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) το κόστος, αν υπάρχει, που θα βαρύνει 
τα μέρη·

(i) το κόστος, αν υπάρχει, που θα βαρύνει 
τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων κανόνων 
για την κατανομή των εξόδων στο τέλος 
της διαδικασίας·

Τροπολογία 31

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 - στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια a) τις κυρώσεις για τη μη 
συμμόρφωση σε περίπτωση απόφασης 
που έχει δεσμευτικό αποτέλεσμα για τα 
μέρη.

Τροπολογία 32

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ δημοσιοποιούν στους 

2. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
φορείς ΕΕΔ δημοσιοποιούν στους 
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ιστοτόπους τους και σε έντυπη μορφή στις 
εγκαταστάσεις τους ετήσιες εκθέσεις 
δραστηριότητας. Αυτές οι εκθέσεις 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες 
τόσο σχετικά με τις εγχώριες όσο και 
σχετικά με τις διασυνοριακές διαφορές:

ιστοτόπους τους και, κατόπιν αιτήσεως, 
σε έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις τους 
ετήσιες εκθέσεις δραστηριότητας. Αυτές οι 
εκθέσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 
πληροφορίες τόσο σχετικά με τις εγχώριες 
όσο και σχετικά με τις διασυνοριακές 
διαφορές:

Τροπολογία 33

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) τυχόν επαναλαμβανόμενα προβλήματα 
που οδηγούν σε διαφορές μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων· 

(β) τυχόν επαναλαμβανόμενα προβλήματα 
που οδηγούν σε διαφορές μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων και 
ενδεχομένως συστάσεις σχετικά με τον 
τρόπο αποφυγής ή διευθέτησης των 
προβλημάτων αυτών στο μέλλον·

Τροπολογία 34

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) το ποσοστό συμμόρφωσης με τα 
αποτελέσματα των διαδικασιών ΕΕΔ, αν 
είναι γνωστό·

(ε) το ποσοστό συμμόρφωσης με τα 
αποτελέσματα των διαδικασιών ΕΕΔ· 

Τροπολογία 35

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) η διαδικασία ΕΕΔ είναι εύκολα
προσβάσιμη και από τα δύο μέρη, 
ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο 
βρίσκονται αυτά·

(α) η διαδικασία ΕΕΔ είναι διαθέσιμη και
προσβάσιμη με ηλεκτρονικό και μη 
ηλεκτρονικό τρόπο, ανεξάρτητα από τον 
τόπο στον οποίο βρίσκονται τα μέρη·
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Τροπολογία 36

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) η διαδικασία ΕΕΔ μπορεί να κινηθεί 
μόνο από τον καταναλωτή·

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία ΕΕΔ αποσκοπεί να επιτρέψει στα πιο αδύναμα μέρη – που είναι συχνά οι 
καταναλωτές – να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, παρέχοντάς τους τη 
δυνατότητα να ασκήσουν ένδικο μέσο. Οι έμποροι δεν πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν τη 
διαδικασία ΕΕΔ κατά των καταναλωτών για την είσπραξη χρεών.

Τροπολογία 37

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) ο φορέας ΕΕΔ, στον οποίο έχει 
υποβληθεί μια καταγγελία, ενημερώνει τα 
μέρη για τη διαφορά μετά την παραλαβή 
όλων των εγγράφων που περιέχουν τις 
σχετικές με την καταγγελία πληροφορίες·

Τροπολογία 38

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 ημέρες 
από την ημερομηνία κατά την οποία ο 
φορέας ΕΕΔ έλαβε την καταγγελία. Σε 
περίπτωση περίπλοκων διαφορών, ο 
φορέας ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει αυτό το 
χρονικό διάστημα.

(δ) η διαφορά επιλύεται μέσα σε 90 ημέρες 
από την ημερομηνία κατά την οποία τα 
μέρη έλαβαν γνώση ότι υποβλήθηκε 
καταγγελία. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν
ότι ο φορέας ΕΕΔ μπορεί να παρατείνει
αυτό το χρονικό διάστημα, όταν οι 
διαφορές είναι περίπλοκες ή έχουν άκρως 
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τεχνικό χαρακτήρα. Τα μέρη 
ενημερώνονται για τυχόν παράταση της 
προθεσμίας καθώς και για το χρονικό 
διάστημα που αναμένεται να απαιτηθεί 
για την επίλυση της διαφοράς.

Τροπολογία 39

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Προκειμένου να διασφαλίσουν την 
αποτελεσματικότητα της διαδικασίας 
ΕΕΔ, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 
καταναλωτές να καλούνται να επιδιώξουν 
ένα φιλικό διακανονισμό της διαφοράς 
απευθείας με τον έμπορο προτού την 
υποβάλουν σε ένα φορέα ΕΕΔ. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να διευκολύνουν τους 
φορείς ΕΕΔ να ζητούν αποδείξεις ότι έχει 
πραγματοποιηθεί η προσπάθεια αυτή και 
να κηρύξουν απαράδεκτη την καταγγελία 
εάν ο καταναλωτής αδυνατεί να το 
πράξει. 

Αιτιολόγηση
Προκειμένου να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα οι φορείς ΕΕΔ, μόνο σημαντικές υποθέσεις 
πρέπει να υποβάλλονται σε ΕΕΔ. Πρέπει συνεπώς να περιοριστεί το παραδεκτό υποθέσεων με 
το να απαιτείται από τους καταναλωτές να προσπαθούν κατ' αρχάς να επιλύσουν το πρόβλημα 
με τον έμπορο και να προσφεύγουν σε ΕΕΔ μόνον εφόσον η προσπάθεια αυτή αποτυγχάνει. 

Τροπολογία 40

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
περιορίζουν τη δυνατότητα υπαγωγής
μιας διαφοράς σε διαδικασία ΕΕΔ με τη 
θέσπιση κατώτατων ορίων για την αξία 
του αντικειμένου της αξίωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη το κατά πόσον η 
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αξία του αντικειμένου της αξίωσης είναι 
δυσανάλογα μικρή σε σχέση με το 
πραγματικό κόστος της διαδικασίας 
ΕΕΔ.

Αιτιολόγηση
Ενδέχεται να είναι σκόπιμο να θεσπίζουν τα κράτη μέλη ελάχιστα όρια όσον αφορά την αξία 
του αντικειμένου της αξίωσης προκειμένου να αποφεύγεται η αδικαιολόγητη υπαγωγή
υποθέσεων σε διαδικασία ΕΕΔ.

Τροπολογία 41

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-a) τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να 
αποσύρονται από τη διαδικασία σε 
οποιοδήποτε στάδιο, εφόσον δεν 
ικανοποιούνται από την απόδοση ή την 
εφαρμογή της διαδικασίας· 
ενημερώνονται για το δικαίωμα αυτό πριν 
από την έναρξη της διαδικασίας· όταν οι 
εθνικές διατάξεις προβλέπουν την 
υποχρεωτική συμμετοχή του εμπόρου σε 
διαδικασία ΕΕΔ, η σχετική διάταξη 
εφαρμόζεται μόνο στους καταναλωτές. 

Τροπολογία 42

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να 
εκφράσουν τις απόψεις τους και να 
ακούσουν τα επιχειρήματα και τα γεγονότα 
που προβάλλονται από το άλλο μέρος, 
καθώς και τις δηλώσεις τυχόν 
πραγματογνωμόνων·

(α) τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να 
εκφράσουν τις απόψεις τους και να λάβουν 
γνώση και να διατυπώσουν τις 
παρατηρήσεις τους σε σχέση με τα
επιχειρήματα και τα γεγονότα που 
προβάλλονται από το άλλο μέρος, 
συμπεριλαμβανομένων τυχόν δηλώσεων
και απόψεων πραγματογνωμόνων·
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν θα διεξάγονται όλες οι διαδικασίες παρουσία των μερών και 
ότι αυτές ενδέχεται να πραγματοποιούνται εν όλω ή εν μέρει εγγράφως. Τα μέρη πρέπει να 
έχουν επίσης το δικαίωμα να διατυπώνουν παρατηρήσεις όσον αφορά τα επιχειρήματα και τα 
πραγματικά περιστατικά που επικαλείται το άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων 
και απόψεων των πραγματογνωμόνων.

Τροπολογία 43

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
τήρηση της αρχής της ελευθερίας 
ορίζοντας ότι:
(a) η συμφωνία καταναλωτή και εμπόρου 
να υποβάλουν καταγγελία σε φορέα ΕΕΔ 
δεν δεσμεύει τον καταναλωτή, εφόσον η 
συμφωνία συνήφθη πριν από τη γένεση
της διαφοράς και εφόσον αυτή 
συνεπάγεται στέρηση του δικαιώματος 
του καταναλωτή να προσφύγει στα 
δικαστήρια για την διευθέτηση της 
διαφοράς.
(β) το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ΕΕΔ 
δεν μπορεί να δεσμεύει τα ενεχόμενα 
μέρη, εκτός εάν αυτά έχουν ενημερωθεί 
πριν από την έναρξη της διαδικασίας για 
το δεσμευτικό χαρακτήρα του 
αποτελέσματος αυτού και έχουν 
συναινέσει ρητώς σε αυτό. Όταν οι
εθνικές διατάξεις ορίζουν ότι οι λύσεις
δεσμεύουν τον έμπορο, ζητείται η ρητή 
συναίνεση μόνο του καταναλωτή. 

Τροπολογία 44

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Τα κράτη μέλη ορίζουν ότι στις 
διαδικασίες ΕΕΔ που επιδιώκεται η 
επίλυση της διαφοράς με υποβολή 
σχετικής πρότασης, η προτεινόμενη στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ΕΕΔ λύση είναι 
δεσμευτική για τον έμπορο, μόνον εφόσον 
ο καταναλωτής έχει λάβει σχετική 
απόφαση.
Στις περιπτώσεις αυτές το άρθρο 9 
παράγραφος 2 στοιχεία β και γ θεωρείται 
ότι ισχύει μόνο για τον καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να εφαρμόζουν νέα συστήματα
ΕΕΔ ούτως ώστε, όταν ο καταναλωτής επιλέγει να αποδεχθεί το αποτέλεσμα μίας διαδικασίας, 
ο έμπορος να δεσμεύεται από την απόφαση αυτή.

Τροπολογία 45

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ια) ότι η συμμετοχή στη διαδικασία δεν 
αποκλείει τη δυνατότητα παροχής 
έννομης προστασίας μέσω μιας συνήθους
δικαστικής διαδικασίας·

Τροπολογία 46

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Νομιμότητα των αποφάσεων στο πλαίσιο 

της ΕΕΔ
1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το 
αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ΕΕΔ, για 
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την οποία αρμόδια μπορεί να είναι και 
φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 
6, παράγραφος 1, στοιχείο δ, με την οποία 
επιδιώκεται η επίλυση της διαφοράς με 
την επιβολή λύσης στον καταναλωτή δεν 
μπορεί να στερεί τον καταναλωτή της 
προστασίας την οποία του παρέχουν οι 
δεσμευτικές διατάξεις της νομοθεσίας 
του κράτους μέλους στο οποίο είναι 
εγκατεστημένος ο φορέας ΕΕΔ.
2. Σε περίπτωση διασυνοριακών 
καταναλωτικών διαφορών, τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι η διαδικασία ΕΕΔ, 
για την οποία αρμόδια μπορεί να είναι και 
φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 
6, παράγραφος 1, στοιχείο δ, στο πλαίσιο 
της οποίας η διευθέτηση της διαφοράς 
επιδιώκεται με την επιβολή μιας λύσης
στον καταναλωτή, δεν έχει ως συνέπεια 
να στερείται ο καταναλωτής της 
προστασίας που του παρέχουν διατάξεις 
από τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει 
παρέκκλιση με συμφωνία βάσει του 
δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο ο 
καταναλωτής έχει τη συνήθη κατοικία 
του, και συγκεκριμένα στις περιπτώσεις 
που προβλέπονται στο άρθρο 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008 
σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις 
συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι)1.
3. Σε περίπτωση διαδικασίας ΕΕΔ που 
αποσκοπεί στην επίλυση της διαφοράς με 
την υποβολή σχετικής πρότασης, τα 
κράτη μέλη, εξασφαλίζουν ότι η 
προτεινόμενη λύση μπορεί να βασίζεται 
επίσης στην επιείκεια και σε κώδικες 
αυτορύθμισης ή κατευθυντήριες γραμμές, 
λαμβανομένου δεόντως υπόψη του 
εφαρμοστέου δικαίου. 
______________
1 ΕΕ L 177, 4.7.2008, σ. 6.



PE486.223v02-00 32/39 AD\905641EL.doc

EL

Τροπολογία 47

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9β
Εμπιστευτικός χαρακτήρας της 

διαδικασίας ΕΕΔ
1. Τα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη 
αντίθετης συμφωνίας των μερών, 
μεριμνούν ώστε ούτε οι φορείς ΕΕΔ ούτε 
τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια 
για την εναλλακτική επίλυση διαφορών να 
υποχρεώνονται να καταθέτουν ως 
μάρτυρες σε αστική και εμπορική 
δικαστική διαδικασία ή διαδικασία 
διαιτησίας όσον αφορά πληροφορίες που 
προκύπτουν από μία διαδικασία ΕΕΔ ή 
σε συνάρτηση με αυτή , εκτός εάν:
(a) τούτο είναι αναγκαίο για επιτακτικούς 
λόγους δημόσιας τάξης του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, κυρίως 
για να εξασφαλιστεί η προστασία των 
πρωταρχικών συμφερόντων των παιδιών 
ή να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η 
σωματική ή ψυχολογική ακεραιότητα 
προσώπου, ή
(β) η γνωστοποίηση του περιεχομένου του 
αποτελέσματος μιας διαδικασίας ΕΕΔ 
είναι απαραίτητη για την εφαρμογή ή 
επιβολή του αποτελέσματος αυτού.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν 
εμποδίζουν τα κράτη μέλη να θεσπίζουν
αυστηρότερα μέτρα για την προστασία 
του εμπιστευτικού χαρακτήρα της
διαδικασίας ΕΕΔ. 
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Τροπολογία 48

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9γ
Αποτελέσματα της διαδικασίας ΕΕΔ στην 

παραγραφή και τις αποσβεστικές 
προθεσμίες

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 
μέρη που επιλέγουν να επιχειρήσουν τον 
διακανονισμό διαφοράς με διαδικασία 
ΕΕΔ, δεν κωλύονται στη συνέχεια να 
κινήσουν δικαστική διαδικασία ή 
διαδικασία διαιτησίας σε σχέση με την εν 
λόγω διαφορά, λόγω παραγραφής ή 
λήξεως αποσβεστικής προθεσμίας 
διαρκούσης της διαδικασίας ΕΕΔ.
2. Η παράγραφος 1 δεν θίγει τις περί 
παραγραφής ή λήξεως αποσβεστικής 
προθεσμίας διατάξεις των διεθνών 
συμφωνιών στις οποίες τα κράτη μέλη
είναι συμβαλλόμενα μέρη.

Αιτιολόγηση
Η χρήση διαδικασίας ΕΕΔ δεν πρέπει να κωλύει την προσφυγή σε συνήθη δικαστική 
διαδικασία.

Τροπολογία 49

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για τους φορείς ΕΕΔ από
τους οποίους καλύπτονται και οι οποίοι 
είναι αρμόδιοι για την εξέταση πιθανών 
διαφορών μεταξύ αυτών και των 
καταναλωτών. Οι εν λόγω πληροφορίες 
περιλαμβάνουν τις διευθύνσεις των 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 
έμποροι που είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός τους ενημερώνουν τους 
καταναλωτές για τους φορείς ΕΕΔ τους 
οποίους δεσμεύονται να χρησιμοποιούν 
για την επίλυση πιθανών διαφορών μεταξύ 
αυτών και των καταναλωτών. Οι εν λόγω 
πληροφορίες περιλαμβάνουν τις 
διευθύνσεις των ιστοτόπων των σχετικών 
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ιστοτόπων των σχετικών φορέων ΕΕΔ και 
διευκρινίζουν αν ο έμπορος δεσμεύεται ή 
όχι να χρησιμοποιεί αυτούς τους φορείς 
για την επίλυση των διαφορών του με 
τους καταναλωτές.

φορέων ΕΕΔ.

Τροπολογία 50

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
αναγράφονται με εύκολα, άμεσα, 
ευκρινώς και μόνιμα προσβάσιμο τρόπο 
στον ιστότοπο του εμπόρου, εάν υπάρχει, 
στους γενικούς όρους των συμβάσεων 
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 
μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή 
και στα τιμολόγια και τις αποδείξεις που 
αφορούν τις εν λόγω συμβάσεις. 
Διευκρινίζουν τον τρόπο πρόσβασης σε 
περισσότερες πληροφορίες για τον σχετικό 
φορέα ΕΕΔ και για τους όρους χρήσης του.

2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 
αναγράφονται με κατανοητό, σαφή και
εύκολα πρσβάσιμο τρόπο:

(a) στον ιστότοπο του εμπόρου, εάν 
υπάρχει·
(β) ενδεχομένως, στους γενικούς όρους 
των συμβάσεων πώλησης αγαθών ή 
παροχής υπηρεσιών μεταξύ του εμπόρου 
και του καταναλωτή· και
(γ) οσάκις ο έμπορος κοινοποιεί εγγράφως
στον καταναλωτή την απόρριψη μιας 
καταγγελίας που του έχει υποβληθεί 
άμεσα.
Διευκρινίζουν τον τρόπο πρόσβασης σε 
περισσότερες πληροφορίες για τον σχετικό 
φορέα ΕΕΔ και για τους όρους χρήσης του.

Τροπολογία 51

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 
θίγουν τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 
της οδηγίας 2011/83/ΕΕ σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
στους καταναλωτές σε περιπτώσεις 
συμβάσεων που συνάπτονται εξ 
αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν 
θίγουν τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 
της οδηγίας 2011/83/ΕΕ σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
στους καταναλωτές σε περιπτώσεις 
συμβάσεων που συνάπτονται εξ 
αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος, του άρθρου 3 της οδηγίας 
2002/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Σεπτεμβρίου 2002 σχετικά με την εξ 
αποστάσεως εμπορία 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς 
τους καταναλωτές1 και του άρθρου 185 
της οδηγίας2009/138/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2008 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριοτήτων ασφάλισης και 
αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)2.
______________
1 ΕΕ L 271, 9.10.2002, σ.16.
2 ΕΕ L 335, 17.12.2008, σ.1.

Τροπολογία 52

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των 
δικτύων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, με αναφορά των ονομασιών τους και 
στοιχείων επικοινωνίας. Η Επιτροπή, αν 
αυτό κριθεί απαραίτητο, επικαιροποιεί 
τον εν λόγω κατάλογο κάθε δύο έτη.

3. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των 
δικτύων που αναφέρονται στην παράγραφο 
1, με αναφορά των ονομασιών τους και 
στοιχείων επικοινωνίας. Η Επιτροπή 
επικαιροποιεί τον εν λόγω κατάλογο κάθε 
δύο έτη.
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Τροπολογία 53

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια αρχή 
επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της 
λειτουργίας και της ανάπτυξης των φορέων 
ΕΕΔ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός του. Κάθε κράτος μέλος 
ανακοινώνει στην Επιτροπή την αρχή που 
ορίζει.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει αρμόδια αρχή 
επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της 
λειτουργίας και της ανάπτυξης των φορέων 
ΕΕΔ οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο 
έδαφός του. Σε περίπτωση κλαδικής ΕΕΔ, 
τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν μια 
αρμόδια αρχή για κάθε κλάδο. Κάθε 
κράτος μέλος ανακοινώνει στην Επιτροπή 
τις αρχές που ορίζει.

Αιτιολόγηση
Ορισμένοι φορείς ΕΕΔ είναι κλαδικοί. Θα ήταν πολύ δύσκολο να ανατίθενται καθήκοντα 
παρακολούθησης σε μία μόνο αρχή που θα κάλυπτε όλους τους κλάδους και που θα 
προκαλούσε σημαντικό βάρος στην αρχή αυτή. Η ύπαρξη αρμόδιας αρχής για κάθε κλάδο 
πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί μια διαθέσιμη επιλογή για εκείνα τα κράτη μέλη που δεν 
διαθέτουν μία ενιαία αρμόδια αρχή για όλους τους κλάδους.

Τροπολογία 54

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) το ποσοστό συμμόρφωσης με τα 
αποτελέσματα των διαδικασιών ΕΕΔ, αν 
είναι γνωστό·

(δ) το ποσοστό συμμόρφωσης με τα 
αποτελέσματα των διαδικασιών ΕΕΔ·

Αιτιολόγηση
Οι φορείς ΕΕΔ πρέπει να έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τη συμμόρφωση με τα 
αποτελέσματα. Αυτό αποτελεί σημαντικό δείκτη για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 
ΕΕΔ, βοηθεί δε τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις να αποφασίζουν κατά πόσον είναι 
σκόπιμη η συμμετοχή σε μια διαδικασία ΕΕΔ.
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Τροπολογία 55

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) τυχόν επαναλαμβανόμενα 
προβλήματα που οδηγούν σε διαφορές 
μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων·

(στ) τυχόν επαναλαμβανόμενα 
προβλήματα που οδηγούν σε διαφορές 
μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων, τα 
οποία ενδέχεται να συνοδεύονται από 
συγκεκριμένες λύσεις, όπως, ειδικότερα, 
προτάσεις σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών·

Αιτιολόγηση
Για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, ενδέχεται να είναι χρήσιμο να 
παρέχουν οι φορείς ΕΕΔ κατευθυντήριες προτάσεις σε υποθέσεις που έχουν επιλύσει, 
διατηρώντας ταυτόχρονα την εμπιστευτικότητα.

Τροπολογία 56

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Κάθε αρμόδια αρχή, βάσει της 
αξιολόγησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, καταρτίζει κατάλογο των 
φορέων ΕΕΔ που πληρούν τους όρους της 
παραγράφου 1.

2. Κάθε αρμόδια αρχή, βάσει της 
αξιολόγησης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, καταρτίζει κατάλογο των 
φορέων ΕΕΔ που της κοινοποιούνται και
που πληρούν τους όρους της παραγράφου
1.

Αιτιολόγηση
Πρέπει να είναι σαφές ότι οι αρχές δεν διαθέτουν διακριτική εξουσία να απορρίπτουν την 
κατάρτιση καταλόγου, εφόσον από την αξιολόγηση προκύπτει ότι το σύστημα ΕΕΔ τηρεί τις 
διατάξεις του κεφαλαίου ΙΙ.

Τροπολογία 57

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την αναγκαιότητα της φυσικής (ε) την αναγκαιότητα της φυσικής 
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παρουσίας των μερών ή εκπροσώπων τους, 
κατά περίπτωση· και

παρουσίας των μερών ή εκπροσώπων τους, 
κατά περίπτωση, με την επισήμανση των 
δυνατοτήτων να επιλυθεί η διαφορά 
χωρίς τη φυσική παρουσία των μερών ή 
των εκπροσώπων τους, αν οι τόποι 
κατοικίας ή συνήθους διαμονής τους 
βρίσκονται σε διαφορετικά κράτη μέλη·
και

Τροπολογία 58

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αρμόδιες αρχές διαγράφουν από τον 
κατάλογο έναν φορέα ΕΕΔ εφόσον αυτός 
δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1. Ο κατάλογος 
επικαιροποιείται αμέσως και οι σχετικές 
πληροφορίες διαβιβάζονται στην 
Επιτροπή.

Τροπολογία 59

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Κάθε δύο έτη κάθε αρμόδια αρχή 
δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία των φορέων 
ΕΕΔ. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή:

5. Κάθε δύο έτη κάθε αρμόδια αρχή 
δημοσιεύει και υποβάλλει στην Επιτροπή
έκθεση σχετικά με την ανάπτυξη και τη 
λειτουργία των φορέων ΕΕΔ. Ειδικότερα, 
η έκθεση αυτή:

Αιτιολόγηση
Χάριν της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ Επιτροπής και αρμόδιων εθνικών αρχών, οι 
τελευταίες θα πρέπει να διαβιβάζουν τις εκθέσεις τους στην Επιτροπή, η οποία θα συγκεντρώνει 
τις πληροφορίες, δεδομένου ότι αυτό διευκολύνει τη συλλογή πληροφοριών από την Επιτροπή.
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