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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης γνωμοδότησης χαιρετίζει την πρόταση κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με 
την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, δεδομένου ότι θα συμβάλει στη καλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στη βελτίωση της κάλυψης από συστήματα ΕΕΔ 
επειδή η πρόσβαση σε συστήματα ΕΕΔ μπορεί να είναι επαχθής λόγω γλωσσικών φραγμών, 
ελάχιστα γνωστών διαδικασιών κλπ.

Ωστόσο, πιστεύει σθεναρά ότι το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να επιτύχει αυτούς τους 
στόχους μόνο εάν είναι πλήρες (περιλαμβάνει δηλαδή εγχώριες και διασυνοριακές καθώς και 
διαδικτυακές και μη διαδικτυακές συναλλαγές), συμμορφώνεται με υψηλά πρότυπα (υψηλή 
προστασία των καταναλωτών, αμεροληψία, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια), είναι 
εύχρηστο, παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσματα και διαφυλάσσει την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, ήτοι δεν στερεί ιδίως τους καταναλωτές από το δικαίωμα να επιδιώκουν έννομη
προστασία ενώπιον των δικαστηρίων.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες επιδιώκουν να επιτύχουν τους προαναφερόμενους στόχους, 
ιδίως με:

 την επέκταση του πεδίου εφαρμογής τόσο στις διασυνοριακές όσο και στις εγχώριες 
συναλλαγές, δεδομένου ότι δεν υπάρχει λόγος (και συχνά ούτε και η πρακτική 
δυνατότητα) να διακρίνονται αυτοί οι δύο τύποι συναλλαγών· για τον ίδιο λόγο το 
πεδίο εφαρμογής πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και τις διαφορές που ανακύπτουν 
από μη διαδικτυακές συναλλαγές·

 τη μετονομασία της πλατφόρμας σε «ηλεκτρονική πλατφόρμα καθοδήγησης», 
προκειμένου να περιγραφεί σαφέστερα η λειτουργία της («καθοδήγηση») και το πεδίο 
εφαρμογής της ( δεδομένου ότι καλύπτει ως ηλεκτρονικό εργαλείο τόσο τις 
διαδικτυακές όσο και τις μη διαδικτυακές συναλλαγές)·

 τη διασφάλιση της παροχής ουσιαστικής βοήθειας στους καταναλωτές μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθοδήγησης ώστε να επωφελούνται στο έπακρο από την 
ΕΕΔ: περιλαμβάνοντας την πρόσβαση στις υπηρεσίες καταγγελιών των εμπόρων στην 
πλατφόρμα, παρέχοντας δημόσια εκτενείς πληροφορίες σε όλα τα ενδιαφερόμενα 
μέρη σχετικά με τις διαδικασίες ΕΕΔ και τους φορείς ΕΕΔ· καθιστώντας διαθέσιμα 
στην πλατφόρμα τα στοιχεία επικοινωνίας των διαμεσολαβητών· προβλέποντας την 
παροχή συνδρομής στους καταναλωτές, από κοινού με τα σημεία επαφής και τους 
διαμεσολαβητές, κατά τη συμπλήρωση του εντύπου καταγγελίας και κατά την 
επιλογή του καταλληλότερου φορέα ΕΕΔ, και παρέχοντας βοήθεια, μέσω ενός 
μηχανισμού ad-hoc αποτελούμενου από αρμόδιους διαμεσολαβητές, εφόσον δεν είναι 
δυνατό να προσδιοριστεί σε ένα πρώτο στάδιο ένας κοινός αρμόδιος φορέας ΕΕΔ από 
τον καταναλωτή και τον έμπορο·

 τον σαφέστερο δυνατό καθορισμό της ευθύνης της Επιτροπής για την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα·

 την προώθηση της ΕΕΔ και της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων χαμηλού κόστους, 
ενημερώνοντας τους καταναλωτές όσο το δυνατό πληρέστερα και πιο έγκαιρα σχετικά 
με πτυχές όπως τα τέλη και η ανάγκη φυσικής παρουσίας και τη συμπερίληψη 
ειδικότερα της πτυχής της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη ρήτρα αναθεώρησης·

 τον σαφή καθορισμό των προθεσμιών εντός των οποίων πρέπει να ανευρεθεί ο 
αρμόδιος φορέας ΕΕΔ και να επιλυθεί η διαφορά·
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 την αναδιοργάνωση της ανάθεσης των εκτελεστικών και των κατ' εξουσιοδότηση 
πράξεων σε σύγκριση με την πρόταση της Επιτροπής, ώστε να αντικατοπτρίζονται 
καλύτερα οι στόχοι των άρθρων 290 και 290 ΣΛΕΕ.

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
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών (κανονισμός ΗΕΚΔ)

Κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με ηλεκτρονική πλατφόρμα για την
εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών 
διαφορών

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της ΣΛΕΕ, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα, στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών. Για να μπορούν οι 
καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στην 
εσωτερική αγορά και να αξιοποιούν 
πλήρως τα οφέλη που τους προσφέρει η 
ψηφιακή διάστασή της, πρέπει να έχουν 
πρόσβαση σε ευχερείς και χαμηλού 
κόστους τρόπους επίλυσης των διαφορών 
που ανακύπτουν από την πώληση αγαθών 

(2) Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 
2 της ΣΛΕΕ, η εσωτερική αγορά 
περιλαμβάνει έναν χώρο χωρίς εσωτερικά 
σύνορα, στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 
και των υπηρεσιών. Για να μπορούν οι 
καταναλωτές να έχουν εμπιστοσύνη στην 
εσωτερική αγορά και να αξιοποιούν 
πλήρως τα οφέλη που τους προσφέρει, 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ευχερείς και 
χαμηλού κόστους τρόπους επίλυσης των 
διαφορών που ανακύπτουν από την 
πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 
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ή την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικά. 
Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι 
καταναλωτές προβαίνουν σε 
διασυνοριακές αγορές.

ηλεκτρονικά. Αυτό είναι πρόδηλα 
σημαντικό όταν οι καταναλωτές 
προβαίνουν σε διασυνοριακές αγορές, 
αλλά και σε εγχώριες συναλλαγές. 
Ενδέχεται επίσης να είναι δυσχερής η 
διάκριση μεταξύ διασυνοριακών και 
εγχωρίων συναλλαγών αφενός και μεταξύ 
διαδικτυακών και μη διαδικτυακών
συναλλαγών αφετέρου. Συνεπώς, ο παρών 
κανονισμός πρέπει να εφαρμόζεται τόσο 
στις διασυνοριακές και εγχώριες όσο και 
στις διαδικτυακές και μη διαδικτυακές
συναλλαγές.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Η εσωτερική αγορά αποτελεί 
πραγματικότητα για τους καταναλωτές 
στην καθημερινή ζωή τους, όταν 
ταξιδεύουν, αγοράζουν και 
πραγματοποιούν πληρωμές. Οι 
καταναλωτές είναι παράγοντες 
νευραλγικής σημασίας στην εσωτερική 
αγορά και, συνεπώς, θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρό της. Η ψηφιακή 
διάσταση της εσωτερικής αγοράς αποκτά 
ζωτική σημασία τόσο για τους 
καταναλωτές όσο και για τους εμπόρους. 
Οι καταναλωτές πραγματοποιούν όλο και 
περισσότερες αγορές μέσω του 
διαδικτύου, ενώ όλο και περισσότεροι 
έμποροι πωλούν τα προϊόντα τους 
ηλεκτρονικά. Οι καταναλωτές και οι 
έμποροι θα πρέπει να αισθάνονται 
εμπιστοσύνη, όταν διενεργούν συναλλαγές 
σε ψηφιακό περιβάλλον.

(5) Η εσωτερική αγορά αποτελεί 
πραγματικότητα για τους καταναλωτές 
στην καθημερινή ζωή τους, όταν 
ταξιδεύουν, αγοράζουν και 
πραγματοποιούν πληρωμές. Οι 
καταναλωτές είναι παράγοντες 
νευραλγικής σημασίας στην εσωτερική 
αγορά και, συνεπώς, θα πρέπει να 
βρίσκονται στο επίκεντρό της. Οι 
καταναλωτές και οι έμποροι θα πρέπει να 
αισθάνονται εμπιστοσύνη, όταν διενεργούν 
συναλλαγές στην εσωτερική αγορά.

Or. en
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Τροπολογία 4

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 
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.

(6) Η δυνατότητα ευχερούς επίλυσης των 
διαφορών με χαμηλό κόστος μπορεί να 
τονώσει την εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών και των εμπόρων στην 
εσωτερική αγορά. Ωστόσο, οι 
καταναλωτές και οι έμποροι εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εξεύρεση 
εξωδικαστικών λύσεων στις διαφορές τους. 
Ως εκ τούτου σήμερα οι διαφορές 
παραμένουν συχνά ανεπίλυτες.

(Η παρούσα τροπολογία(διαγραφή της λέξης
«διασυνοριακή» και διαγραφή των λέξεων
«ηλεκτρονική συναλλαγή») ισχύει για όλο το 
κείμενο. Η έγκρισή της θα απαιτήσει 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. en

Τροπολογία 5

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 

(7) Η εναλλακτική επίλυση των διαφορών 
μπορεί να προσφέρει εύκολη και χαμηλού 
κόστους εξωδικαστική επίλυση των 
διαφορών. Ωστόσο, σήμερα παρατηρείται 
έλλειψη μηχανισμών που να επιτρέπουν 
στους καταναλωτές και τους εμπόρους να 
επιλύουν διαφορές με ηλεκτρονικά μέσα. 
Η κατάσταση αυτή λειτουργεί εις βάρος 
των καταναλωτών, δυσχεραίνει τις 
συναλλαγές, δημιουργεί άνισους όρους 
ανταγωνισμού για τους παράγοντες της 
αγοράς και, συνεπώς, παρακωλύει την 
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ηλεκτρονικές συναλλαγές, δημιουργεί 
άνισους όρους ανταγωνισμού για τους 
παράγοντες της αγοράς και, συνεπώς, 
παρακωλύει την ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου.

ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

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 πώληση αγαθών ή 
παροχή υπηρεσιών από εμπόρους. Δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται στις διαφορές 
μεταξύ των καταναλωτών και των 
εμπόρων οι οποίες ανακύπτουν από την 
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.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Ο ορισμός της «ηλεκτρονικής 
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών» 

διαγράφεται
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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 κοινωνίας της πληροφορίας 
μέσω κινητής ηλεκτρονικής συσκευής 
όπως το κινητό τηλέφωνο.

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει 
να εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την πώληση αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών με μη 
ηλεκτρονικό τρόπο. Ο παρών κανονισμός 
δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις 
διαφορές μεταξύ εμπόρων.

(12) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται στις διαφορές μεταξύ 
εμπόρων.

Or. en
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Τροπολογία 9

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 μέρη τη δυνατότητα 
διεξαγωγής της διαδικασίας επίλυσης της 
διαφοράς μέσω της πλατφόρμας. 

(14) Ο παρών κανονισμός στοχεύει στη 
δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας
καθοδήγησης 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. 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 μέρη τη δυνατότητα 
διεξαγωγής της διαδικασίας επίλυσης της 
διαφοράς μέσω της πλατφόρμας. 

(Η παρούσα τροπολογία («ηλεκτρονική 
πλατφόρμα καθοδήγησης») ισχύει για όλο 
το κείμενο. Η έγκρισή της απαιτεί 
αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. en
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Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Η Επιτροπή πρέπει να 
δημιουργήσει, να αναπτύσσει και να 
συντηρεί την πλατφόρμα και να 
διασφαλίζει τη λειτουργία της, 
παρέχοντας ιδίως την αναγκαία 
χρηματοδότηση και εμπειρογνωμοσύνη.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ένα σύστημα ΗΕΔ σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα πρέπει να στηρίζεται στους 
φορείς ΕΕΔ που υπάρχουν ήδη στα κράτη 
μέλη και να σέβεται τις νομικές 
παραδόσεις των κρατών μελών. Συνεπώς, 
οι φορείς ΕΕΔ στους οποίους έχει 
παραπεμφθεί καταγγελία μέσω της 
πλατφόρμας ΗΕΔ θα πρέπει να 
εφαρμόζουν τον δικό τους εσωτερικό 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων για τα έξοδα. Ωστόσο, ο παρών 
κανονισμός σκοπεύει να θεσπίσει μερικούς 
κοινούς κανόνες που θα διέπουν αυτές τις 
διαδικασίες και θα κατοχυρώνουν την 
αποτελεσματικότητά τους. Στους εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να περιλαμβάνονται και 
κανόνες που εξασφαλίζουν την ταχεία 
επίλυση των διαφορών.

(15) Το σύστημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα 
πρέπει να στηρίζεται στους φορείς ΕΕΔ 
που υπάρχουν ήδη στα κράτη μέλη και να 
σέβεται τις νομικές παραδόσεις των 
κρατών μελών. Συνεπώς, οι φορείς ΕΕΔ 
στους οποίους έχει παραπεμφθεί 
καταγγελία μέσω της πλατφόρμας θα 
πρέπει να εφαρμόζουν τον δικό τους 
εσωτερικό κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
τα έξοδα. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να 
υπενθυμιστεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 
(γ) της οδηγίας …./…/ΕΕ [= οδηγία 
σχετικά με την ΕΕΚΔ] [να προστεθεί ο 
αριθμός αναφοράς από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων], το κόστος που βαρύνει τους 
καταναλωτές πρέπει να είναι λογικό.
Ωστόσο, ο παρών κανονισμός σκοπεύει να 
θεσπίσει μερικούς κοινούς κανόνες που θα 
διέπουν αυτές τις διαδικασίες και θα 
κατοχυρώνουν την αποτελεσματικότητά 
τους. Στους εν λόγω κανόνες θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται και κανόνες που 
εξασφαλίζουν την ταχεία επίλυση των 
διαφορών.
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Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Προκειμένου να προωθηθεί η 
επεξεργασία μιας καταγγελίας μέσω της 
πλατφόρμας, εφόσον τα μέρη δεν 
συμφωνούν επί ενός αρμόδιου φορέα 
ΕΕΔ, πρέπει να είναι δυνατή η προσφυγή 
σε μηχανισμό ad hoc, εκτός εάν ένα από 
τα μέρη έχει εναντιωθεί στην προσφυγή 
αυτή.

Or. en

Τροπολογία 13

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 
πρέπει να αποτελείται από σημεία επαφής 
για την ΗΕΔ, τα οποία θα φιλοξενούν, στα 
κράτη μέλη, τους διαμεσολαβητές 
ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών. 

(18) Ένα δίκτυο διαμεσολαβητών επίλυσης 
διαφορών θα πρέπει να παρέχει 
υποστήριξη για την επίλυση διαφορών
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
καθοδήγησης. Το εν λόγω δίκτυο πρέπει να 
αποτελείται από σημεία επαφής τα οποία 
θα φιλοξενούν, στα κράτη μέλη, τους 
διαμεσολαβητές. 

(Η παρούσα τροπολογία (διαγραφή των 
λέξεων «ηλεκτρονική»/«ΗΕΔ» όσον αφορά 
τους διαμεσολαβητές και τα σημεία επαφής) 
ισχύει για όλο το κείμενο. Η έγκρισή της 
απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το 
κείμενο.)

Or. en
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18α) Προκειμένου να αποφευχθεί ο 
πολλαπλασιασμός των σημείων 
πρόσβασης για τους καταναλωτές, τα 
κράτη μέλη πρέπει, κατά πρώτο λόγο, να 
αναθέτουν την ευθύνη για τα σημεία 
επαφής στα κέντρα τους του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Κέντρων Καταναλωτών. Οι 
διαμεσολαβητές πρέπει να παρέχουν 
υποστήριξη για την επίλυση διαφορών 
μέσω της πλατφόρμας, ιδίως 
συνδράμοντας και ενημερώνοντας τους 
καταναλωτές. Δεδομένου ότι η επιτυχία 
της πλατφόρμας θα εξαρτηθεί συνεπώς 
και από τις ικανότητες και την 
εμπειρογνωμοσύνη των διαμεσολαβητών, 
θα πρέπει αυτοί να εκπαιδεύονται 
κατάλληλα από την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη.

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Οι έμποροι θα πρέπει να ενημερώνουν 
τους καταναλωτές στους ιστοτόπους τους 
για την πλατφόρμα ΗΕΔ και να παρέχουν 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την αρχική 
σελίδα της. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν 
την πληροφορία αυτή όταν ένας 
καταναλωτής υποβάλλει καταγγελία στον 
έμπορο, σε σύστημα διερεύνησης 
καταναλωτικών καταγγελιών που το 
διαχειρίζεται ο έμπορος ή σε 
διαμεσολαβητή επιχείρησης. Αυτή η 
υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί με την 
επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφοι 1 

(22) Οι έμποροι θα πρέπει να ενημερώνουν 
τους καταναλωτές στους ιστοτόπους τους 
για την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
καθοδήγησης και να παρέχουν 
ηλεκτρονικό σύνδεσμο προς την αρχική 
σελίδα της. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν 
την πληροφορία αυτή όταν ένας 
καταναλωτής υποβάλλει καταγγελία στον 
έμπορο, σε σύστημα διερεύνησης 
καταναλωτικών καταγγελιών που το 
διαχειρίζεται ο έμπορος ή σε 
διαμεσολαβητή επιχείρησης. Αυτή η 
υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί με την 
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έως 3 της οδηγίας…./… /EΕ [να προστεθεί 
ο αριθμός αναφοράς από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων] σχετικά με την ενημέρωση 
των καταναλωτών από τους εμπόρους για 
τις διαδικασίες ΕΕΔ από τις οποίες 
καλύπτονται οι έμποροι και για το αν 
δεσμεύονται ή όχι να χρησιμοποιούν 
διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών για την επίλυση των διαφορών 
τους με τους καταναλωτές. Επιπλέον, 
αυτή η υποχρέωση θα πρέπει να θεσπιστεί 
με την επιφύλαξη του άρθρου 6 
παράγραφος 1 στοιχείο τ) και του άρθρου 
8 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, για τα δικαιώματα 
των καταναλωτών. Το άρθρο 6 
παράγραφος 1 στοιχείο τ) της οδηγίας 
2011/83/ΕΕ ορίζει, για τις καταναλωτικές 
συμβάσεις που συνάπτονται εξ 
αποστάσεως ή εκτός εμπορικού 
καταστήματος, ότι ο έμπορος υποχρεούται 
να ενημερώσει τον καταναλωτή ότι 
δικαιούται να προσφύγει σε εξωδικαστικό 
μηχανισμό υποβολής καταγγελίας και 
έννομης προστασίας στον οποίο υπόκειται 
ο έμπορος και να του προσδιορίσει τους 
μεθόδους της εν λόγω προσφυγής, προτού 
δεσμευθεί ο καταναλωτής από τη 
σύμβαση. 

επιφύλαξη του άρθρου 10 παράγραφοι 1 
έως 3 της οδηγίας…./… /EΕ [να προστεθεί 
ο αριθμός αναφοράς από την Υπηρεσία 
Εκδόσεων]. Επιπλέον, αυτή η υποχρέωση 
θα πρέπει να θεσπιστεί με την επιφύλαξη 
του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο τ) 
και του άρθρου 8 της οδηγίας 2011/83/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο τ) της 
οδηγίας 2011/83/ΕΕ ορίζει, για τις 
καταναλωτικές συμβάσεις που 
συνάπτονται εξ αποστάσεως ή εκτός 
εμπορικού καταστήματος, ότι ο έμπορος 
υποχρεούται να ενημερώσει τον 
καταναλωτή ότι δικαιούται να προσφύγει 
σε εξωδικαστικό μηχανισμό υποβολής 
καταγγελίας και έννομης προστασίας στον 
οποίο υπόκειται ο έμπορος και να του 
προσδιορίσει τους μεθόδους της εν λόγω 
προσφυγής, προτού δεσμευθεί ο 
καταναλωτής από τη σύμβαση. Η 
υποχρέωση ενημέρωσης των 
καταναλωτών για την ύπαρξη της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθοδήγησης 
δεν πρέπει να δημιουργεί υπερβολικά 
διοικητικά βάρη για τις ΜΜΕ κατά την 
έννοια της σύστασης της Επιτροπής 
2003/361 της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με 
τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών 
και των μεσαίων επιχειρήσεων1. Οι ΜΜΕ 
πρέπει να διαβιβάζουν στους 
καταναλωτές όλες τις σχετικές 
πληροφορίες όταν αυτοί αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένο πρόβλημα. 
___________
1 ΕΕ L 124, 20.5.2003, σ. 36.

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Για τη συμπλήρωση ή την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά το 
είδος των πληροφοριών που πρέπει να 
παρέχει ο καταγγέλλων στο ηλεκτρονικό 
έντυπο καταγγελίας που θα διατίθεται 
στην πλατφόρμα ΗΕΔ. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να πραγματοποιήσει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 
κατά τη διάρκεια των 
προπαρασκευαστικών εργασιών της, 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την 
προετοιμασία και τη σύνταξη των 
εκτελεστικών πράξεων, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

(23) Για τη συμπλήρωση ή την 
τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών 
στοιχείων του παρόντος κανονισμού, θα 
πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, όσον αφορά τους 
όρους της συνεργασίας στο πλαίσιο του 
δικτύου των διαμεσολαβητών και τις 
λεπτομέρειες του ηλεκτρονικού εντύπου
καταγγελίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
πραγματοποιήσει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη 
διάρκεια των προπαρασκευαστικών 
εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε 
επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, 
κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη των 
εκτελεστικών πράξεων, θα πρέπει να 
εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 
κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 
εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 17

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 πλατφόρμας
ΗΕΔ, τους όρους υποβολής καταγγελίας 
και τη συνεργασία στο πλαίσιο του 
δικτύου διαμεσολαβητών ΗΕΔ. Οι 
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 

(24) Για να εξασφαλιστούν ομοιόμορφες 
συνθήκες εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην 
Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον 
αφορά τη λειτουργία της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας καθοδήγησης. Οι 
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να 
ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 
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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.

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 
έγκριση των κανόνων που θα διέπουν τους 
όρους εκτέλεσης των λειτουργιών της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθοδήγησης
θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία 
εξέτασης.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς, και ιδίως στη ψηφιακή της 
διάσταση, και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
παρέχοντας μια πλατφόρμα που 
διευκολύνει την αμερόληπτη, διαφανή, 
αποτελεσματική και δίκαιη εξωδικαστική 
επίλυση των διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων ηλεκτρονικά.

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να 
συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής 
αγοράς και στην επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών 
παρέχοντας μια ηλεκτρονική πλατφόρμα 
που διευκολύνει την αμερόληπτη, διαφανή, 
αποτελεσματική και δίκαιη εξωδικαστική 
επίλυση των διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων.

Or. en
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Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2

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
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
ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «ηλεκτρονική πώληση αγαθών ή 
παροχή υπηρεσιών» είναι μια συναλλαγή 
πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών 
κατά την οποία ο έμπορος ή ο μεσάζων 
του εμπόρου έχει προσφέρει αγαθά ή 
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·

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «διασυνοριακή 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 σε 
κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος 
μέλος εγκατάστασης του εμπόρου·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – στοιχείο ζ – εδάφιο 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·

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 
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·

Or. en
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η πλατφόρμα ΗΕΔ είναι διαλογικός 
ιστότοπος στην οποία υπάρχει δυνατότητα 
ηλεκτρονικής δωρεάν πρόσβασης σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η πλατφόρμα ΗΕΔ αποτελεί 
ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους 
καταναλωτές και τους εμπόρους που 
επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση 
διαφορών που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

2. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
καθοδήγησης είναι διαλογικός ιστότοπος 
στην οποία υπάρχει δυνατότητα 
ηλεκτρονικής δωρεάν πρόσβασης σε όλες 
τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
καθοδήγησης αποτελεί ενιαίο σημείο 
εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές και 
τους εμπόρους που αναζητούν 
πληροφορίες για την εξωδικαστική 
επίλυση συμβατικών διαφορών μεταξύ 
καταναλωτών και εμπόρων οι οποίες 
ανακύπτουν από την πώληση αγαθών ή 
την παροχή υπηρεσιών και/ή που
επιδιώκουν την εξωδικαστική επίλυση 
διαφορών που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προτείνει στα μέρη, με βάση τις 
πληροφορίες που περιέχονται στο 
ηλεκτρονικό έντυπο καταγγελίας, έναν ή 
περισσότερους αρμόδιους φορείς ΕΕΔ και 
παρέχει πληροφορίες για τα τέλη που 
χρεώνουν, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, 
για τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες 
θα διεξαχθεί η διαδικασία και για την κατά 
προσέγγιση διάρκεια των διαδικασιών ή
ενημερώνει τον καταγγέλλοντα ότι, βάσει 
των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί, 
δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί 
κανένας αρμόδιος φορέας ΕΕΔ·

β) με βάση τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο ηλεκτρονικό έντυπο 
καταγγελίας,
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(i) προσδιορίζει στα μέλη, μέσω και της 
παραπομπής σε ομάδα διαμεσολαβητών
ad-hoc, έναν ή περισσότερους αρμόδιους 
φορείς ΕΕΔ και παρέχει πληροφορίες για 
τα τέλη που χρεώνουν, αν συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, για τη γλώσσα ή τις γλώσσες 
στις οποίες θα διεξαχθεί η διαδικασία και 
για την κατά προσέγγιση διάρκεια των 
διαδικασιών, εάν συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, για την ανάγκη της φυσικής 
παρουσίας των μερών ή των 
αντιπροσώπων τους, για την προαιρετική 
ή υποχρεωτική συμμετοχή σε διαδικασίες 
ΕΕΔ και για τον δεσμευτικό ή μη 
χαρακτήρα του αποτελέσματος της 
διαδικασίας, σύμφωνα με το εκάστοτε 
ισχύον εθνικό δίκαιο· ή
(ii) ενημερώνει τον καταγγέλλοντα ότι, 
βάσει των πληροφοριών που έχουν 
υποβληθεί, δεν κατέστη δυνατόν να 
προσδιοριστεί κανένας αρμόδιος φορέας 
ΕΕΔ·

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με 
τα σημεία επαφής στα κράτη μέλη και 
τους αντίστοιχους διαμεσολαβητές 
επίλυσης διαφορών όπως προβλέπεται 
στο άρθρο 6, συμπεριλαμβανομένων των 
στοιχείων επικοινωνίας·

Or. en
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) παρέχει γενικές πληροφορίες για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών ως μέσο 
εξωδικαστικής διευθέτησης διαφορών·

η) παρέχει γενικές πληροφορίες για την 
εναλλακτική επίλυση διαφορών και 
προωθεί αυτή ως μέσο εξωδικαστικής 
διευθέτησης διαφορών·

Or. en

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηα) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις 
συνηθέστερα χρησιμοποιούμενες 
μεθοδολογίες και στατιστικά στοιχεία με 
ανάλυση στα διάφορα θέματα που 
καλύπτονται·

Or. en

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ηβ) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματα των καταναλωτών εν γένει 
κατά τρόπο σαφή, συνολικό και 
κατανοητό, συμπεριλαμβανομένων 
«Συχνών Ερωτήσεων» σχετικά με τα πιο 
συχνά ζητήματα που μπορεί να 
αντιμετωπίσουν οι καταναλωτές, 
ενδεχομένως χρησιμοποιώντας 
αλληλεπιδραστικά μέσα·

Or. en
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Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι καταναλωτές και οι έμποροι που 
ενδιαφέρονται για τις λειτουργίες της 
πλατφόρμας έχουν πρόσβαση στις 
πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο, είτε το ενδιαφέρον τους 
αφορά την υποβολή καταγγελίας είτε όχι.

Or. en

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την 
πλατφόρμα ΗΕΔ όσον αφορά την 
ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρησή 
της και όσον αφορά την ασφάλεια των 
δεδομένων.

5. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την
ηλεκτρονική πλατφόρμα καθοδήγησης
όσον αφορά την ανάπτυξη, τη λειτουργία 
και τη συντήρησή της, παρέχοντας ιδίως
επαρκή χρηματοδότηση και
εμπειρογνωμοσύνη, και όσον αφορά την 
ασφάλεια των δεδομένων.

Or. en

Τροπολογία 31

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 

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα σημείο 
επαφής για την επίλυση διαφορών (στο 
εξής «σημείο επαφής») και κοινοποιεί 
στην Επιτροπή την ονομασία και τα 
στοιχεία επικοινωνίας του.
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Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων 
Καταναλωτών, σε ενώσεις καταναλωτών ή 
σε οποιονδήποτε άλλο φορέα. Κάθε σημείο 
επαφής ΗΕΔ φιλοξενεί τουλάχιστον δύο 
διαμεσολαβητές ηλεκτρονικής επίλυσης 
διαφορών (στο εξής: «διαμεσολαβητές 
ΗΕΔ»).

1α. Τα κράτη μέλη αναθέτουν, κατά 
πρώτο λόγο, την ευθύνη για τα σημεία 
επαφής στα κέντρα τους του Ευρωπαϊκού 
Δικτύου Κέντρων Καταναλωτών. Σε 
περίπτωση που το αντίστοιχο κέντρο του 
Ευρωπαϊκού Δικτύου Κέντρων 
Καταναλωτών δεν είναι διαθέσιμο για το 
έργο αυτό, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης 
να αναθέσουν την ευθύνη σε ενώσεις 
καταναλωτών ή σε οποιονδήποτε άλλο 
φορέα. Σε κάθε περίπτωση τα κράτη μέλη 
όταν αναθέτουν ευθύνη δίνουν 
προτεραιότητα στις υφιστάμενες δομές.
1β. Κάθε σημείο επαφής φιλοξενεί 
τουλάχιστον δύο διαμεσολαβητές επίλυσης 
διαφορών (στο εξής: «διαμεσολαβητές»). 
Τα σημεία επαφής διασφαλίζουν την 
άμεση επικοινωνία των καταναλωτών με 
τους διαμεσολαβητές, μεταξύ άλλων 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
τηλεφωνικώς.

Or. en

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) αν χρειαστεί, βοηθώντας τους 
καταναλωτές κατά τη συμπλήρωση του 
ηλεκτρονικού εντύπου καταγγελίας 
σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 1·

Or. en
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Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο -αα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-αα) αν χρειαστεί, βοηθώντας τους 
καταναλωτές κατά την επιλογή ενός ή 
περισσοτέρων φορέων ΕΕΔ σύμφωνα με 
το άρθρο 8 (1α(β))·

Or. en

Τροπολογία 34

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 τα μέρη για τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των 
διαδικασιών που εφαρμόζονται από τους 
προτεινόμενους φορείς ΕΕΔ, λαμβάνοντας 
ειδικότερα υπόψη τα τέλη που τυχόν 
χρεώνουν, τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις 
οποίες θα διεξαχθεί η διαδικασία, την 
κατά προσέγγιση διάρκεια της 
διαδικασίας, την ανάγκη της φυσικής 
παρουσίας των μερών ή των 
αντιπροσώπων τους, την προαιρετική ή 
υποχρεωτική συμμετοχή σε διαδικασίες 
ΕΕΔ και τον δεσμευτικό ή μη χαρακτήρα 
του αποτελέσματος της διαδικασίας, 
σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον εθνικό 
δίκαιο·

Or. en

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
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παρέχουν κατάλληλη εκπαίδευση στους 
διαμεσολαβητές ώστε να αποκτήσουν την 
αναγκαία για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους εμπειρογνωμοσύνη 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.

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 εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 16 που αφορά τους όρους της 
συνεργασίας μεταξύ των διαμεσολαβητών, 
λαμβάνοντας ειδικότερα υπόψη τα 
αποτελέσματα της ετήσιας συνεδρίασης 
του δικτύου των διαμεσολαβητών
σύμφωνα με την παράγραφο 4.

Or. en

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 16, για να προσαρμόζει τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στο 
παράρτημα, λαμβάνοντας υπόψη τα 
κριτήρια με τα οποία οι φορείς ΕΕΔ 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 

διαγράφεται
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2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)] και οι οποίοι 
ασχολούνται με διαφορές που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
ορίζουν τα αντίστοιχα πεδία εφαρμογής 
τους.

Or. en

Τροπολογία 38

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 εξουσιοδοτείται να εκδίδει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 16 για να καθορίσει τις 
λεπτομέρειες που αφορούν το ηλεκτρονικό 
έντυπο καταγγελίας, λαμβάνοντας υπόψη 
τη τεχνική πρόοδο. 

Or. en

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Μόλις παραλάβει ένα πλήρως 
συμπληρωμένο έντυπο καταγγελίας, η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα καθοδήγησης 
επεξεργάζεται την καταγγελία ως εξής:
α) η πλατφόρμα παρέχει τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 
3, και ειδικότερα ένα κατάλογο όλων των 
αρμόδιων φορέων ΕΕΔ, που τυχόν έχουν 
προσδιοριστεί·
β) ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ένα 
ή περισσότερους φορείς από τον 
παρεχόμενο κατάλογο·
γ) ο έμπορος μπορεί να επιλέξει ένα ή 
περισσότερους φορείς από τον 
παρεχόμενο κατάλογο εάν δεν έχει ήδη 
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δεσμευθεί να χρησιμοποιεί ένα από τους 
φορείς αυτούς 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 της 
οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ)]·
δ) η πλατφόρμα επιλέγει αυτομάτως να 
διαβιβάσει την καταγγελία
(i) σε φορέα ΕΕΔ που έχει προσδιοριστεί 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1β ή 1γ· ή
(ii) σε ομάδα διαμεσολαβητών ad-hoc 
σύμφωνα με την παράγραφο 1δ·
ή να μην επεξεργαστεί περαιτέρω την 
καταγγελία σύμφωνα με την σύμφωνα με 
την παράγραφο 1ε.

Or. en

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. 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 
Υπηρεσία Εκδόσεων ο αριθμός της 
οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την εναλλακτική 
επίλυση καταναλωτικών διαφορών και 
για την τροποποίηση 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.

Βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 8, παράγραφος 5).
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Or. en

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. 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.

(Βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 8, παράγραφος 6).

Or. en

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1δ. Αν τα μέρη αποτύχουν να 
συμφωνήσουν για ένα αρμόδιο φορέα 
ΕΕΔ, και σε περίπτωση που κανένα από 
τα μέρη δεν έχει διατυπώσει αντιρρήσεις, 
η πλατφόρμα απευθύνεται αυτομάτως σε 
ομάδα διαμεσολαβητών ad-hoc, που 
αποτελείται από ένα ή περισσότερους 
διαμεσολαβητές προερχόμενους από τον 
τόπο κατοικίας του καταναλωτή και από 
ισάριθμους διαμεσολαβητές 
προερχόμενους από τον τόπο 
εγκατάστασης του εμπόρου, αντιστοίχως. 
Αυτή η ομάδα ad-hoc προσπαθεί να 
προσδιορίσει ένα φορέα ΕΕΔ για τον 
οποίο μπορούν να συμφωνήσουν ο 
έμπορος και ο καταναλωτής. Εάν η 
προσπάθεια αυτή αποτύχει, η καταγγελία 
εξετάζεται περαιτέρω σύμφωνα με την 
παράγραφο 1ε.

Or. en
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Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1ε. Αν δεν προσδιοριστεί κανένας 
αρμόδιος φορέας ΕΕΔ ή αν τα μέρη δεν 
απαντήσουν στη πλατφόρμα, η 
καταγγελία δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω 
επεξεργασία. Ο καταναλωτής 
ενημερώνεται για τη δυνατότητα να 
επικοινωνήσει με διαμεσολαβητή 
προκειμένου να λάβει πληροφορίες για 
άλλα μέσα έννομης προστασίας.

(Βλέπε την τροπολογία στο άρθρο 8, παράγραφος 4· το κείμενο έχει προσαρμοστεί.).

Or. en

Τροπολογία 44

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) την πληροφορία ότι αν τα μέρη δεν
απαντήσουν στη πλατφόρμα ή αν δεν 
προσδιοριστεί κανένας αρμόδιος φορέας 
ΕΕΔ, η καταγγελία δεν θα υποβληθεί σε 
περαιτέρω επεξεργασία·

Or. en

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

βα) την πληροφορία ότι αν τα μέρη δεν 
συμφωνήσουν σχετικά με τον αρμόδιο 
φορέα ΕΕΔ , η καταγγελία θα διαβιβαστεί 
σε ομάδα διαμεσολαβητών ad-hoc, που
αποτελείται από ένα ή περισσότερους 
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διαμεσολαβητές προερχόμενους από τον 
τόπο κατοικίας του καταναλωτή και από 
ισάριθμους διαμεσολαβητές 
προερχόμενους από τον τόπο 
εγκατάστασης του εμπόρου, αντιστοίχως. 
Αυτή η ομάδα ad-hoc προσπαθεί να 
προσδιορίσει ένα φορέα ΕΕΔ για τον 
οποίο μπορούν να συμφωνήσουν ο 
έμπορος και ο καταναλωτής· η εν λόγω 
πληροφορία διευκρινίζει επίσης ότι τα 
μέρη μπορούν να εναντιωθούν στην 
εμπλοκή αυτή ομάδας διαμεσολαβητών 
ad-hoc·

Or. en

Τροπολογία 46

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 ονομασία και τα στοιχεία 
επικοινωνίας του σημείου επαφής, 
συμπεριλαμβανομένων των 
διαμεσολαβητών, 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 –αα), α), β) και δ)·

Or. en

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η πλατφόρμα διαβιβάζει εντός 30 
ημερών την καταγγελία σε αρμόδιο φορέα 
ΕΕΔ.

Or. en
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Τροπολογία 48

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.

διαγράφεται

Βλέπε την τροπολογία για το άρθρο 8, παράγραφος 1ε (νέα)).

Or. en

Τροπολογία 49

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 
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.

διαγράφεται

Βλέπε την τροπολογία για το άρθρο 8, παράγραφος 1β (νέα)).

Or. en
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Τροπολογία 50

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.

διαγράφεται

Βλέπε την τροπολογία για το άρθρο 8, παράγραφος 1γ (νέα)).

Or. en

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – 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) ολοκληρώνουν τη διαδικασία επίλυσης 
της διαφοράς μέσα σε 90 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 για 
90 επιπλέον ημέρες·

Or. en

Τροπολογία 52

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 

1. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που 
αφορούν μια διαφορά και που 
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του 
άρθρου 10, συμπεριλαμβανομένων των 
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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.

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, για τους σκοπούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 6, παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 10 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)] που αφορούν 
τις πληροφορίες που πρέπει να 
παρέχονται στους καταναλωτές από τους 
εμπόρους σχετικά με τις διαδικασίες ΕΕΔ 
από τις οποίες καλύπτονται οι έμποροι 
και σχετικά με το αν οι εν λόγω έμποροι 
δεσμεύονται ή όχι να χρησιμοποιούν 
διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης 
διαφορών για την επίλυση των διαφορών 
τους με καταναλωτές.

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 
εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των 
διατάξεων του άρθρου 10 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)].

Or. en
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Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Η υποχρέωση ενημέρωσης των 
καταναλωτών για την ύπαρξη της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθοδήγησης 
σε όλα τα κειμενικά μηνύματα σύμφωνα 
με την παράγραφο 1 δεν ισχύει εάν ο 
έμπορος είναι μικρή ή μεσαία επιχείρηση 
ΜΜΕ). Στην περίπτωση αυτή, ο έμπορος 
παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με την 
ηλεκτρονική πλατφόρμα καθοδήγησης 
μόνο όταν ο καταναλωτής υποβάλει 
παράπονα σε αυτόν.
Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, ως ΜΜΕ λογίζεται ένας 
έμπορος ο οποίος: 
α) απασχολεί λιγότερα από 250 άτομα· 
και 
β) έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν 
υπερβαίνει τα 50.000.000 ευρώ ή σύνολο
ετήσιου ισολογισμού που δεν υπερβαίνει 
τα 43.000.000 ευρώ, ή για μια ΜΜΕ που 
είναι εγκατεστημένη σε κράτος μέλος που 
δεν έχει ως νόμισμα το ευρώ, τα 
αντίστοιχα ποσά στο νόμισμα του εν λόγω 
κράτους μέλους.

Or. en

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν γίνεται παραπομπή στην 
παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
182/2011. 

διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 56

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 
παράγραφος 1 = ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο 
άρθρο 6, παράγραφος 5 και στο άρθρο 7,
παράγραφος 5, παρέχεται για αόριστη 
διάρκεια από [να προστεθεί από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων η ίδια ημερομηνία με 
εκείνη του άρθρου 18 παράγραφος 1 = 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

Or. en

Τροπολογία 57

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 αναφέρεται στο 
άρθρο 6, παράγραφος 5 και στο άρθρο 7,
παράγραφος 5, 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
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Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 
παράγραφος 4 αρχίζει να ισχύει μόνο αν 
δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση ούτε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο μέσα σε περίοδο 2 μηνών από 
την κοινοποίηση αυτής της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή αν, πριν από την εκπνοή αυτής της 
περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά 2 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

5. Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 
εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 6,
παράγραφος 5 και το άρθρο 7,
παράγραφος 5, αρχίζει να ισχύει μόνο αν 
δεν διατυπωθεί καμία αντίρρηση ούτε από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε από το 
Συμβούλιο μέσα σε περίοδο 3 μηνών από 
την κοινοποίηση αυτής της πράξης στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ή αν, πριν από την εκπνοή αυτής της 
περιόδου, τόσο το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν 
ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα 
προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω 
προθεσμία παρατείνεται κατά 3 μήνες με 
πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου. 

Or. en

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ανά τριετία και για πρώτη φορά πέντε έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού το αργότερο, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η 
έκθεση συνοδεύεται, αν απαιτείται, από 
προτάσεις για την τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού.

Ανά διετία και για πρώτη φορά τρία έτη 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού το αργότερο, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ιδίως 
σχετικά με το επίπεδο αποδοχής της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθοδήγησης 
και την πρακτικότητα του εντύπου 
καταγγελίας, τη πιθανή ανάγκη 
προσαρμογής των πληροφοριών που 
αναφέρονται στο παράρτημα, 
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια 
σύμφωνα με τα οποία οι φορείς ΕΕΔ που 
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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 που 
επιλαμβάνονται των διαφορών που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
καθορίζουν τα αντίστοιχα πεδία 
εφαρμογής τους, καθώς και τις 
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης 
αλληλεπιδραστικών μέσων επικοινωνίας.
Η έκθεση συνοδεύεται, αν απαιτείται, από 
προτάσεις για την τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 
[να προστεθεί η ημερομηνία από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων = 6 μήνες από την 
προθεσμία μεταφοράς 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 οποία θα προστεθεί 
στην εν λόγω οδηγία σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παράγραφος 1 της εν λόγω 
οδηγίας], με εξαίρεση το άρθρο 5
παράγραφοι 1, 4, 5 και 6, το άρθρο 6 
παράγραφοι 1, 2 και 6, το άρθρο 7 
παράγραφοι 4 και 5, το άρθρο 10, το 
άρθρο 15 και το άρθρο 16, που 
εφαρμόζονται από την ημερομηνία 

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται από 
[να προστεθεί η ημερομηνία από την 
Υπηρεσία Εκδόσεων = 6 μήνες από την 
προθεσμία μεταφοράς 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 οποία θα προστεθεί 
στην εν λόγω οδηγία σύμφωνα με το 
άρθρο 22 παράγραφος 1 της εν λόγω 
οδηγίας], με εξαίρεση το άρθρο 5,
παράγραφοι 1, 4, 5 και 6, το άρθρο 6,
παράγραφοι 1, 1α, 1β, 2 και 5, το άρθρο 7,
παράγραφος 5, το άρθρο 10, το άρθρο 15 
και το άρθρο 16, που εφαρμόζονται από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
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έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. παρόντος κανονισμού.

Or. en


