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Έκθεση 

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg A8-0140/2015 

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών και διαδικασία έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής 

πληρωμής 

 

Πρόταση κανονισμού (COM(2013)0794 – C7-0414/2013 – 2013/0403(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο -1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -1) Ο τίτλος του κανονισμού 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη 

θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας 

μικροδιαφορών 

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη 

θέσπιση ευρωπαϊκής απλοποιημένης 

διαδικασίας διαφορών αξίας έως 10 000 

EUR» 

 (Η τροπολογία αυτή θα επιφέρει και 

ορισμένες επακόλουθες τροποποιήσεις στο 

κείμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

861/2007.) 
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η αύξηση του ορίου έως τα 10.000 

ευρώ θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 

σήμερα αποθαρρύνονται να ασκήσουν 

δικαστική προσφυγή διότι, με βάση τις 

συνήθεις ή απλουστευμένες εθνικές 

διαδικασίες, το κόστος της εκδίκασης είναι 

δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με το ποσό 

της διαφοράς ή/και οι δικαστικές 

διαδικασίες είναι υπερβολικά χρονοβόρες. 

Η αύξηση του ορίου θα βελτίωνε την 

πρόσβαση σε αποτελεσματική και 

οικονομικά αποδοτική δικαστική 

προστασία για διασυνοριακές διαφορές 

στις οποίες εμπλέκονται μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Η μεγαλύτερη πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη σε 

διασυνοριακές συναλλαγές και θα 

συνέβαλε στη μεγαλύτερη δυνατή χρήση 

των δυνατοτήτων που προσφέρει η 

εσωτερική αγορά. 

(5) Η αύξηση του ορίου ώστε να 

καλύπτονται όλες οι αγωγές κατά 

νομικών προσώπων έως τα 10 000 EUR 

θα ήταν ιδιαίτερα επωφελής για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 

σήμερα αποθαρρύνονται να ασκήσουν 

δικαστική προσφυγή διότι, με βάση τις 

συνήθεις ή απλουστευμένες εθνικές 

διαδικασίες, το κόστος της εκδίκασης είναι 

δυσανάλογα υψηλό σε σχέση με το ποσό 

της διαφοράς ή/και οι δικαστικές 

διαδικασίες είναι υπερβολικά χρονοβόρες. 

Η αύξηση του ορίου θα βελτίωνε την 

πρόσβαση σε αποτελεσματική και 

οικονομικά αποδοτική δικαστική 

προστασία για διασυνοριακές διαφορές 

στις οποίες εμπλέκονται μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. Η μεγαλύτερη πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη σε 

διασυνοριακές συναλλαγές και θα 

συνέβαλε στη μεγαλύτερη δυνατή χρήση 

των δυνατοτήτων που προσφέρει η 

εσωτερική αγορά. Για τους σκοπούς του 

παρόντος κανονισμού, μια αγωγή 

θεωρείται ότι ασκείται κατά ενός νομικού 

προσώπου όταν τουλάχιστον ένας εκ των 

εναγομένων είναι νομικό πρόσωπο που 

αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τη 

νομοθεσία ενός κράτους μέλους ή τρίτου 

κράτους και όχι φυσικό πρόσωπο που 

ενεργεί επ’ ονόματί του. Αγωγές κατά 

φυσικών προσώπων που ενεργούν επ’ 

ονόματί τους καλύπτονται μόνον εφόσον 

το αντικείμενό τους είναι μικρότερο από 

τις 5 000 EUR. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Η ευρωπαϊκή διαδικασία 

μικροδιαφορών θα μπορούσε να βελτιωθεί 

περαιτέρω με την αξιοποίηση των 

τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα της 

δικαιοσύνης που καταργούν τη 

γεωγραφική απόσταση και τις συνέπειές 

της όσον αφορά το υψηλό κόστος και τη 

διάρκεια των διαδικασιών ως παράγοντες 

που αποθαρρύνουν την πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη. 

(8) Η ευρωπαϊκή απλοποιημένη 

διαδικασία διαφορών θα μπορούσε να 

βελτιωθεί περαιτέρω με την αξιοποίηση 

των τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα 

της δικαιοσύνης που θα μπορούσαν να 

καταργήσουν τη γεωγραφική απόσταση 

και τις συνέπειές της όσον αφορά το 

υψηλό κόστος και τη διάρκεια των 

διαδικασιών ως παράγοντες που 

αποθαρρύνουν την πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Η διεξαγωγή ακροάσεων καθώς και 

αποδείξεων με καταθέσεις μαρτύρων, 

εμπειρογνωμόνων ή διαδίκων πρέπει να 

διενεργείται με μέσα επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως. Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει 

το δικαίωμα παράστασης των διαδίκων στο 

δικαστήριο για την ακρόαση. Κατά τις 

ακροάσεις ή τη διεξαγωγή αποδείξεων, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα 

σύγχρονα μέσα επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως που επιτρέπουν στους 

ενδιαφερόμενους να διατυπώνουν τις 

απόψεις τους, χωρίς να απαιτείται η 

μετακίνησή τους στο αρμόδιο δικαστήριο. 

Όταν ο καταθέτων κατοικεί σε άλλο 

κράτος μέλος από το κράτος μέλος του 

επιληφθέντος δικαστηρίου, η ακρόαση θα 

πρέπει να οργανώνεται σύμφωνα με τους 

κανόνες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1206/200117 του Συμβουλίου17. 

Όταν η κατοικία του διαδίκου είναι στο 

κράτος μέλος του αρμόδιου δικαστηρίου ή 

σε τρίτη χώρα, η ακρόαση μπορεί να 

διεξαχθεί με εικονοδιάσκεψη, 

τηλεδιάσκεψη ή άλλη κατάλληλη 

τεχνολογία επικοινωνίας εξ αποστάσεως, 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι διάδικοι 

πρέπει να έχουν πάντοτε το δικαίωμα να 

(12) Η διεξαγωγή ακροάσεων καθώς και 

αποδείξεων με καταθέσεις μαρτύρων, 

εμπειρογνωμόνων ή διαδίκων πρέπει να 

διενεργείται με μέσα επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως. Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει 

το δικαίωμα παράστασης των διαδίκων στο 

δικαστήριο για την ακρόαση. Κατά τις 

ακροάσεις ή τη διεξαγωγή αποδείξεων, τα 

κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν τα 

σύγχρονα μέσα επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως που επιτρέπουν στους 

ενδιαφερόμενους να διατυπώνουν τις 

απόψεις τους, χωρίς να απαιτείται η 

μετακίνησή τους στο αρμόδιο δικαστήριο. 

Όταν ο καταθέτων κατοικεί σε άλλο 

κράτος μέλος από το κράτος μέλος του 

επιληφθέντος δικαστηρίου, η ακρόαση θα 

πρέπει να οργανώνεται σύμφωνα με τους 

κανόνες που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1206/200117 του Συμβουλίου17. 

Όταν η κατοικία του διαδίκου είναι στο 

κράτος μέλος του αρμόδιου δικαστηρίου ή 

σε τρίτη χώρα, η ακρόαση μπορεί να 

διεξαχθεί με εικονοδιάσκεψη, 

τηλεδιάσκεψη ή άλλη κατάλληλη 

τεχνολογία επικοινωνίας εξ αποστάσεως, 

σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Εφόσον οι 

διάδικοι το ζητήσουν θα πρέπει να έχουν 
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παρίστανται στο δικαστήριο για 

ακρόαση, εφόσον το ζητήσουν. Το 

δικαστήριο οφείλει να χρησιμοποιεί τα 

απλούστερα και λιγότερο δαπανηρά μέσα 

για τη διεξαγωγή των αποδείξεων. 

πάντοτε δικαίωμα εμφάνισης και 

ακρόασης αυτών των ιδίων ή ενός 

μάρτυρα ενώπιον δικαστηρίου. Το 

δικαστήριο οφείλει να χρησιμοποιεί τα 

απλούστερα και λιγότερο δαπανηρά μέσα 

για τη διεξαγωγή των αποδείξεων. 

 

__________________ __________________ 

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του 

Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη 

συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των 

κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή 

αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές 

υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1). 

17 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του 

Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη 

συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των 

κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή 

αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές 

υποθέσεις (ΕΕ L 174 της 27.6.2001, σ. 1). 

Αιτιολόγηση 

Στο πλαίσιο της εξέτασης μαρτύρων πρέπει να τηρούνται οι αρχές της αμεσότητας και της 

προφορικότητας.  

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Το δυνητικό κόστος της δικαστικής 

διαδικασίας μπορεί να επηρεάσει την 

απόφαση του ενάγοντος να ασκήσει 

προσφυγή. Εκτός από τις άλλες δαπάνες, 

τα δικαστικά τέλη μπορεί να 

αποθαρρύνουν ενάγοντες να ασκήσουν 

προσφυγή, ιδίως στα κράτη μέλη με 

δυσανάλογα υψηλά δικαστικά τέλη. Τα 

δικαστικά τέλη θα πρέπει να είναι ανάλογα 

με την αξία της διαφοράς προκειμένου να 

εξασφαλίζεται η πρόσβαση στη 

δικαιοσύνη για την επίλυση 

διασυνοριακών μικροδιαφορών. Σκοπός 

του κανονισμού δεν είναι η εναρμόνιση 

των δικαστικών τελών· αντ’ αυτού, 

θεσπίζει ανώτατο όριο δικαστικών τελών, 

γεγονός που θα καταστήσει τη διαδικασία 

προσιτή σε σημαντικό ποσοστό 

εναγόντων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει στα 

κράτη μέλη ευρεία διακριτική ευχέρεια να 

επιλέγουν τη μέθοδο υπολογισμού και το 

(13) Το δυνητικό κόστος της δικαστικής 

διαδικασίας είναι ένας από τους βασικούς 

παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση 

του ενάγοντος να προσφύγει στο 

δικαστήριο. Εκτός από τις άλλες δαπάνες, 

τα δικαστικά τέλη μπορεί να 

αποθαρρύνουν ενάγοντες να ασκήσουν 

προσφυγή, ιδίως στα κράτη μέλη με 

δυσανάλογα υψηλά δικαστικά τέλη. Τα 

δικαστικά τέλη θα πρέπει να ορίζονται σε 

ένα επίπεδο που δεν υπερβαίνει το 

επίπεδο των τελών που χρεώνονται για 

συγκρίσιμες εθνικές διαδικασίες. 

Αναμένεται ότι, με την επιβολή τελών 

ίσου ή μικρότερου ύψους θα προωθηθεί η 

προσφυγή στην ευρωπαϊκή απλοποιημένη 

διαδικασία διαφορών, μεταξύ άλλων με 

την ανάδειξή της σε ένα μέσο που έχει 

εύλογο κόστος και είναι συγκρίσιμο με τις 

εθνικές διαδικασίες με τις οποίες υπάρχει 

μεγαλύτερη εξοικείωση. Στα κράτη μέλη, 
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ύψος των δικαστικών τελών. στα οποία δεν υπάρχουν εσωτερικές 

διαδικασίες, τα δικαστικά τέλη θα πρέπει 

να ορίζονται σε ένα επίπεδο που δεν είναι 

δυσανάλογο σε σχέση με το αντικείμενο 

της διαφοράς. 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Για την καταβολή των δικαστικών 

τελών δεν θα πρέπει να απαιτείται από 

τους ενάγοντες να ταξιδεύουν ή να 

προσλαμβάνουν δικηγόρο για τον σκοπό 

αυτό. Θα πρέπει όλα τα δικαστήρια που 

έχουν διεθνή δικαιοδοσία στην ευρωπαϊκή 

διαδικασία μικροδιαφορών να κάνουν 

αποδεκτά τουλάχιστον τα τραπεζικά 

εμβάσματα και συστήματα ηλεκτρονικής 

πληρωμής με πιστωτική ή χρεωστική 

κάρτα. 

(14) Για την καταβολή των δικαστικών 

τελών δεν θα πρέπει να απαιτείται από 

τους ενάγοντες να ταξιδεύουν ή να 

προσλαμβάνουν δικηγόρο για τον σκοπό 

αυτό. Θα πρέπει όλα τα δικαστήρια που 

έχουν διεθνή δικαιοδοσία στην ευρωπαϊκή 

απλοποιημένη διαδικασία διαφορών να 

κάνουν αποδεκτά τουλάχιστον τα 

τραπεζικά εμβάσματα, τα συστήματα 

ηλεκτρονικής πληρωμής με πιστωτική ή 

χρεωστική κάρτα ή άλλα μέσα πληρωμής 

εξ αποστάσεως. 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 

αστικές και εμπορικές διαφορές 

διασυνοριακού χαρακτήρα, ανεξάρτητα 

από το είδος του δικαστηρίου, εφόσον η 

αξία της απαιτήσεως δεν υπερβαίνει τις 

10.000 ευρώ κατά τον χρόνο κατάθεσης 

της αγωγής στο δικαστήριο που έχει διεθνή 

δικαιοδοσία, εξαιρουμένων κάθε είδους 

τόκων, δαπανών και εξόδων. Δεν 

επεκτείνεται, ιδίως, σε φορολογικές, 

τελωνειακές ή διοικητικές υποθέσεις ή 

στην αστική ευθύνη του κράτους για 

πράξεις και παραλείψεις κατά την άσκηση 

της κρατικής εξουσίας («acta iure 

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 

αστικές και εμπορικές διαφορές 

διασυνοριακού χαρακτήρα, ανεξάρτητα 

από το είδος του δικαστηρίου, εφόσον η 

αξία της απαιτήσεως κατά ενός νομικού 

προσώπου δεν υπερβαίνει τις 10 000 EUR 

ή τις 5 000 EUR εφόσον η απαίτηση 

στρέφεται κατά ενός φυσικού προσώπου 
κατά τον χρόνο κατάθεσης της αγωγής στο 

δικαστήριο που έχει διεθνή δικαιοδοσία, 

εξαιρουμένων κάθε είδους τόκων, 

δαπανών και εξόδων. Δεν επεκτείνεται, 

ιδίως, σε φορολογικές, τελωνειακές ή 

διοικητικές υποθέσεις ή στην αστική 
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imperii»). ευθύνη του κράτους για πράξεις και 

παραλείψεις κατά την άσκηση της 

κρατικής εξουσίας («acta iure imperii»). 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007  

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 

όταν, κατά το χρόνο κατάθεσης της 

αγωγής στο αρμόδιο δικαστήριο, όλα τα 

ακόλουθα στοιχεία, κατά περίπτωση, 

βρίσκονται στο ίδιο κράτος μέλος: 

Διαγράφεται 

α) η κατοικία ή η συνήθης διαμονή των 

διαδίκων· 

 

β) ο τόπος εκτέλεσης της σύμβασης·  

γ) ο τόπος όπου συνέβησαν τα 

πραγματικά περιστατικά στα οποία 

βασίζεται η αγωγή· 

 

δ) ο τόπος εκτέλεσης της δικαστικής 

απόφασης· 

 

ε) το αρμόδιο δικαστήριο.  

Η κατοικία προσδιορίζεται σύμφωνα με 

[τα άρθρα 59 και 60 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 44/2001]/[τα άρθρα 62 και 63 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1215/2012]. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

στ) το εργατικό δίκαιο· Διαγράφεται 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 1 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο η 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

η) παραβιάσεις του ιδιωτικού βίου και 

των δικαιωμάτων επί της 

προσωπικότητας, μεταξύ των οποίων η 

δυσφήμηση. 

Διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι τα δικαιώματα της προσωπικότητας δεν αποκλείονται πλέον από το πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού Βρυξέλλες Ι, η εξαίρεση αυτή δεν θα πρέπει εφεξής να εφαρμόζεται 

και στη διαδικασία μικροδιαφορών. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το άρθρο 3 διαγράφεται. Διαγράφεται 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Το δικαστήριο ενημερώνει τον ενάγοντα 

για την εν λόγω απόρριψη. 

Το δικαστήριο που απεφάνθη επί του 

ουσιώδους μέρους της διαφοράς 
ενημερώνει τον ενάγοντα για την εν λόγω 

απόρριψη και για τα ενδεχόμενα μέσα 

προσφυγής κατά της ληφθείσας 

απόφασης. 
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Αιτιολόγηση 

Το δικαστήριο που απεφάνθη επί της διαφοράς ενημερώνει τον ενάγοντα για το τυχόν μέσο 

προσφυγής κατά της ληφθείσας απόφασης. Αυτό το μέσο προσφυγής καθορίζεται από το 

εκάστοτε κράτος μέλος σύμφωνα με την κείμενη εθνική του νομοθεσία. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το 

τυποποιημένο έντυπο αγωγής A να είναι 

διαθέσιμο σε έντυπη μορφή σε όλα τα 

δικαστήρια ενώπιον των οποίων μπορεί να 

κινηθεί ευρωπαϊκή διαδικασία 

μικροδιαφορών, καθώς και σε ηλεκτρονική 

μορφή στους δικτυακούς τόπους των 

δικαστηρίων αυτών ή της αρμόδιας 

κεντρικής αρχής.» 

5. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλα τα 

δικαστήρια ενώπιον των οποίων μπορεί 

να κινηθεί ευρωπαϊκή απλοποιημένη 

διαδικασία διαφορών τηρούν την 

υποχρέωσή τους να παρέχουν στους 

πολίτες, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών, 
το τυποποιημένο έντυπο αγωγής A σε 

έντυπη μορφή και ότι τούτο είναι 

διαθέσιμο σε όλα τα δικαστήρια ενώπιον 

των οποίων μπορεί να κινηθεί ευρωπαϊκή 

απλοποιημένη διαδικασία διαφορών, 

καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στους 

δικτυακούς τόπους των δικαστηρίων 

αυτών ή της αρμόδιας κεντρικής αρχής. 

Αιτιολόγηση 

Η εφαρμογή του κανονισμού με την προτεινόμενη διατύπωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

προβλήματα, ιδίως όσον αφορά τη διάθεση του τυποποιημένου εντύπου αγωγής A στους πολίτες 

σε έντυπη μορφή. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, πρέπει να οριστεί με σαφήνεια η υποχρέωση 

των δικαστηρίων να διαθέτουν το τυποποιημένο έντυπο αγωγής Α στους πολίτες σε έντυπη 

μορφή μέσω της γραμματείας τους, καθώς τα ρουμανικά δικαστήρια δεν έχουν υιοθετήσει 

ακόμη αυτή τη μέθοδο εργασίας και στους πολίτες δεν δίνονται τυποποιημένα έντυπα, πρότυπες 

αιτήσεις για το δικαστήριο κ.λπ. σε μορφή εντύπου. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 4  

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο – στοιχείο β 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) και οι δύο διάδικοι εκφράζουν την 

προθυμία τους να συνάψουν δικαστικό 

συμβιβασμό και ζητούν τη διεξαγωγή 

ακροαματικής διαδικασίας για τον σκοπό 

αυτό. 

β) και οι δύο διάδικοι εκφράζουν την 

προθυμία τους να συνάψουν δικαστικό 

συμβιβασμό και ο συμβιβασμός δεν 

μπορεί να επιτευχθεί εγγράφως. 

Αιτιολόγηση 

Η διεξαγωγή προφορικής ακρόασης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε περίπτωση δικαστικού 

συμβιβασμού. Αυτή θα πρέπει ωστόσο να λαμβάνει χώρα μετά από αίτηση. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 5 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η προφορική ακρόαση 

πραγματοποιείται μέσω εικονοδιάσκεψης, 

τηλεδιάσκεψης ή άλλης κατάλληλης 

τεχνολογίας επικοινωνίας εξ αποστάσεως, 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1206/2001 του Συμβουλίου, όταν η 

κατοικία του διαδίκου που πρόκειται να 

καταθέσει βρίσκεται στο έδαφος άλλου 

κράτους μέλους από το κράτος μέλος του 

αρμόδιου δικαστηρίου. 

1. Από [3 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος κανονισμού] η προφορική 

ακρόαση πραγματοποιείται μέσω 

εικονοδιάσκεψης, τηλεδιάσκεψης ή άλλης 

κατάλληλης τεχνολογίας επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως, σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, 

όταν η κατοικία του διαδίκου που 

πρόκειται να καταθέσει βρίσκεται στο 

έδαφος άλλου κράτους μέλους από το 

κράτος μέλος του αρμόδιου δικαστηρίου. 

 1α. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα 

αρμόδια δικαστήρια είναι εφοδιασμένα 

με τη δέουσα τεχνολογία επικοινωνίας εξ 

αποστάσεως. 

2. Ένας διάδικος έχει πάντοτε το δικαίωμα 

να παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου και 

να καταθέσει αυτοπροσώπως, εφόσον 

υποβάλει σχετικό αίτημα.» 

2. Ένας διάδικος έχει πάντοτε το δικαίωμα 

να παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου και 

να καταθέσει αυτοπροσώπως, εφόσον 

υποβάλει σχετικό αίτημα.» 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 6 
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Το δικαστήριο επιτρέπει στους 

διαδίκους να απευθύνουν γραπτώς 

ερωτήσεις στους εξεταζόμενους 

μάρτυρες, όταν το κρίνει αναγκαίο για 

την επίτευξη μιας δίκαιης διευθέτησης 

της διαφοράς. Το δικαστήριο διαβιβάζει 

τις ερωτήσεις των διαδίκων στους 

μάρτυρες και τους ενημερώνει για την 

προθεσμία εντός της οποίας 

υποχρεούνται οι μάρτυρες να δώσουν 

γραπτή απάντηση στους διαδίκους και να 

αποστείλουν αυτή τους την απάντηση στο 

δικαστήριο. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 6 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Ο εμπειρογνώμονας που πρόκειται να 

εξεταστεί, σύμφωνα με την παράγραφο 

2α, διορίζεται από το δικαστήριο. 

Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία για τον διορισμό του εμπειρογνώμονα πρέπει να διασαφηνίζεται στο κείμενο του 

κανονισμού. Το κείμενο πρέπει επίσης να δηλώνει αν έχουν οι διάδικοι το δικαίωμα να φέρουν 

τον δικό τους εμπειρογνώμονα και αν έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις στον 

εμπειρογνώμονα. Όσον αφορά τη δυνατότητα των διαδίκων να απευθύνουν στους μάρτυρες 

ερωτήσεις γραπτώς, το δικαίωμα αυτό πρέπει να ρυθμίζεται με σκοπό να διασφαλίζεται ότι 

γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των διαδίκων στην υπεράσπιση και ότι θα επιτευχθεί δίκαιη 

διευθέτηση της διαφοράς. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 

παροχή βοήθειας στους διαδίκους για τη 

συμπλήρωση των εντύπων. Η εν λόγω 

βοήθεια παρέχεται ιδίως για να 

αποφασιστεί κατά πόσο μπορεί να 

ακολουθηθεί η διαδικασία για την επίλυση 

της σχετικής διαφοράς και για τον ορισμό 

του αρμόδιου δικαστηρίου, για τον 

υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων και 

για τον προσδιορισμό των εγγράφων που 

πρέπει να συνυποβληθούν. 

1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 

παροχή βοήθειας στους διαδίκους για τη 

συμπλήρωση των εντύπων. Η εν λόγω 

βοήθεια παρέχεται χωρίς χρέωση και 

ιδίως για να αποφασιστεί κατά πόσο 

μπορεί να ακολουθηθεί η διαδικασία για 

την επίλυση της σχετικής διαφοράς και για 

τον ορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου, για 

τον υπολογισμό των οφειλόμενων τόκων 

και για τον προσδιορισμό των εγγράφων 

που πρέπει να συνυποβληθούν. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η επίδοση των εγγράφων που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 

και στο άρθρο 7 παράγραφος 2 

πραγματοποιείται ταχυδρομικώς ή με 

ηλεκτρονικά μέσα και πιστοποιείται με 

αποδεικτικό παραλαβής που αναγράφει την 

ημερομηνία παραλαβής. Τα έγγραφα 

επιδίδονται ηλεκτρονικά μόνον εφόσον ο 

διάδικος έχει δεχθεί ρητώς εκ των 

προτέρων ότι τα έγγραφα μπορούν να 

επιδοθούν με ηλεκτρονικά μέσα. Η 

επίδοση ή κοινοποίηση με ηλεκτρονικά 

μέσα μπορεί να πιστοποιείται με αυτόματη 

επιβεβαίωση της παραλαβής. 

1. Η επίδοση των εγγράφων που 

αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 

και στο άρθρο 7 παράγραφος 2 

πραγματοποιείται ταχυδρομικώς ή με 

ηλεκτρονικά μέσα και πιστοποιείται με 

αποδεικτικό παραλαβής που αναγράφει την 

ημερομηνία παραλαβής. Τα μέσα 

επίδοσης των εγγράφων πρέπει να 

χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να 

αποτρέπει τις καταχρήσεις και να 

διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα. Τα 

έγγραφα επιδίδονται ηλεκτρονικά μόνον 

εφόσον ο διάδικος έχει δεχθεί ρητώς εκ 

των προτέρων ότι τα έγγραφα μπορούν να 

επιδοθούν με ηλεκτρονικά μέσα. Η 

επίδοση ή κοινοποίηση με ηλεκτρονικά 

μέσα μπορεί επίσης να πιστοποιείται με 

αυτόματη επιβεβαίωση της παραλαβής. 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού  

Άρθρο 1 – σημείο 8 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όλες οι γραπτές επικοινωνίες που δεν 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταξύ 

του δικαστηρίου και των διαδίκων 

διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα που 

πιστοποιούνται με αποδεικτικό παραλαβής, 

εφόσον τα μέσα αυτά είναι αποδεκτά σε 

διαδικασίες βάσει της εθνικής νομοθεσίας 

και μόνον εφόσον ο διάδικος αποδέχεται 

αυτά τα μέσα επικοινωνίας.  

Όλες οι γραπτές επικοινωνίες που δεν 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 μεταξύ 

του δικαστηρίου και των διαδίκων 

διεξάγονται με ηλεκτρονικά μέσα που 

πιστοποιούνται με αποδεικτικό παραλαβής, 

εφόσον τα μέσα αυτά είναι αποδεκτά σε 

διαδικασίες βάσει της εθνικής νομοθεσίας. 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά στην εθνική νομοθεσία είναι εν προκειμένω επαρκής. Δεν θα πρέπει να τίθενται 

περαιτέρω απαιτήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τη συναίνεση των μερών, εφόσον 

κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε εθνικό επίπεδο. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 9 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 15α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα δικαστικά τέλη που χρεώνονται για 

την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών 

δεν υπερβαίνουν το 10% της αξίας του 

αντικειμένου της διαφοράς, εξαιρουμένων 

κάθε είδους τόκων, δαπανών και εξόδων. 

Εάν τα κράτη μέλη επιβάλλουν ελάχιστο 

ποσό δικαστικών τελών για την ευρωπαϊκή 

διαδικασία μικροδιαφορών, τα εν λόγω 

τέλη δεν υπερβαίνουν τα 35 ευρώ κατά την 

παραλαβή του εντύπου της αγωγής από το 

αρμόδιο δικαστήριο. 

1. Τα δικαστικά τέλη που χρεώνονται για 

την ευρωπαϊκή απλοποιημένη διαδικασία 

διαφορών δεν υπερβαίνουν το 5% της 

αξίας του αντικειμένου της διαφοράς, 

εξαιρουμένων κάθε είδους τόκων, 

δαπανών και εξόδων. Εάν τα κράτη μέλη 

επιβάλλουν ελάχιστο ποσό δικαστικών 

τελών για την ευρωπαϊκή διαδικασία 

μικροδιαφορών, τα εν λόγω τέλη δεν 

υπερβαίνουν τα 35 ευρώ κατά την 

παραλαβή του εντύπου της αγωγής από το 

αρμόδιο δικαστήριο. 

Αιτιολόγηση 

Το προτεινόμενο ποσοστό 10% της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς είναι υπερβολικά 

υψηλό. Θα ήταν προτιμότερο να οριστεί το σχετικό τέλος στο 5% της αξίας του αντικειμένου 

της διαφοράς. Προκειμένου για διαφορά μέγιστης αξίας 10.000 ευρώ, το σχετικό τέλος θα 

ανέρχεται έτσι στα 500 ευρώ ή περίπου 2.217,35 ρουμανικά λέι. 
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Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 9 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 15 α – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1α. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει ένα 

ελάχιστο όριο εισοδήματος, κάτω από το 

οποίο ένας διάδικος δεν θα υποχρεούται 

να καταβάλει δικαστικά τέλη. 

Αιτιολόγηση 

Από διαδίκους με πολύ χαμηλό εισόδημα δεν θα πρέπει να ζητείται να καταβάλουν δικαστικά 

τέλη. Ωστόσο, δεν ενδείκνυται να θεσπιστεί για το σκοπό αυτό ένα ενιαίο σε όλη την Ευρώπη 

όριο, δεδομένου ότι οι κατώτατοι μισθοί και το κόστος διαβίωσης διαφέρουν στα επί μέρους 

κράτη μέλη. Κάθε κράτος μέλος θα πρέπει συνεπώς να θεσπίσει τα δικά του όρια, κατά 

προτίμηση σε συνάρτηση με τον εθνικό κατώτατο μισθό. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 9 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007 

Άρθρο 15α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

διάδικοι έχουν τη δυνατότητα πληρωμής 

των δικαστικών τελών με μέσα εξ 

αποστάσεως πληρωμής, μεταξύ άλλων με 

τραπεζικό έμβασμα και σύστημα 

ηλεκτρονικής πληρωμής με πιστωτική ή 

χρεωστική κάρτα. 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι 

διάδικοι έχουν τη δυνατότητα πληρωμής 

των δικαστικών τελών με μέσα εξ 

αποστάσεως πληρωμής, μεταξύ άλλων με 

τραπεζικό έμβασμα ή σύστημα 

ηλεκτρονικής πληρωμής με πιστωτική ή 

χρεωστική κάρτα. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να υπάρχει δυνατότητα καταβολής των δικαστικών τελών εξ αποστάσεως, 

προκειμένου να αποφεύγονται οι μετακινήσεις μόνο και μόνο για τη διενέργεια της πληρωμής. 

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ζητείται από τα κράτη μέλη να προσφέρουν περισσότερες της μιας 

μεθόδους πληρωμής εξ αποστάσεως. 
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Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – σημείο 16 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 861/2007  

Άρθρο 28 – πρώτη παράγραφος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έως την [5 έτη από την ημερομηνία 

εφαρμογής], η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με 

την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, 

από νομοθετικές προτάσεις. 

Έως την [5 έτη από την ημερομηνία 

εφαρμογής], η Επιτροπή υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο 

και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με 

την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

Η έκθεση συνοδεύεται, κατά περίπτωση, 

από νομοθετικές προτάσεις. [2 έτη μετά 

την ημερομηνία εφαρμογής] συντάσσεται 

ενδιάμεση έκθεση με την οποία 

αξιολογείται η διάδοση πληροφοριών 

σχετικά με την ευρωπαϊκή απλοποιημένη 

διαδικασία διαφορών στα κράτη μέλη και 

στην οποία μπορούν να διατυπωθούν 

συστάσεις σχετικά με τη βελτίωση του 

βαθμού γνωστοποίησης του μέσου αυτού. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 

Άρθρο 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 2α 

 Το άρθρο 20 του κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 1896/2006 αντικαθίσταται από το 

εξής: 

 «Άρθρο 20 

 Στοιχειώδεις κανόνες για την 

επανεξέταση της απόφασης 

 1. Μετά τη λήξη της προθεσμίας που 

θεσπίζεται στο άρθρο 16, παράγραφος 2, 

ο εναγόμενος δικαιούται να ζητήσει την 

αναθεώρηση της ευρωπαϊκής διαταγής 

πληρωμής ενώπιον του αρμόδιου 



 

 

 PE568.449/ 15 

 EL 

δικαστηρίου του κράτους μέλους στο 

οποίο εκδόθηκε η διαταγή, εφόσον: 

 α) η διαταγή πληρωμής δεν επιδόθηκε σε 

χρόνο και κατά τρόπο που να του 

επιτρέπει να προετοιμάσει την 

υπεράσπισή του· or 

 β) εάν ο εναγόμενος εμποδίστηκε να 

απαντήσει στην αγωγή λόγω ανωτέρας 

βίας ή λόγω έκτακτων περιστάσεων, 

χωρίς καμία υπαιτιότητά του. 

 Ωστόσο, το δικαίωμα του εναγομένου να 

ζητήσει αναθεώρηση σύμφωνα με το 

πρώτο εδάφιο χάνεται, όταν ο εναγόμενος 

δεν προσέβαλε την απόφαση όταν αυτό 

ήταν εφικτό. 

 2. Μετά τη λήξη της προθεσμίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 16, παράγραφος 

2, ο εναγόμενος δικαιούται επίσης να 

ζητήσει την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής 

διαταγής πληρωμής ενώπιον του 

αρμόδιου δικαστηρίου στο κράτος μέλος 

καταγωγής του, σε περίπτωση κατά την 

οποία η διαταγή πληρωμής είχε 

προδήλως εκδοθεί παράτυπα, 

λαμβανομένων υπόψη των απαιτήσεων 

που θεσπίζονται στον παρόντα 

κανονισμό, ή λόγω άλλων εξαιρετικών 

περιστάσεων. 

 3. Η προθεσμία υποβολής αίτησης 

αναθεώρησης ανέρχεται σε 30 ημέρες. Η 

προθεσμία αρχίζει από την ημέρα κατά 

την οποία ο εναγόμενος έλαβε όντως 

γνώση του περιεχομένου της διαταγής 

πληρωμής και ήταν σε θέση να 

απαντήσει, ή το αργότερο από την 

ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη το 

πρώτο μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης το 

οποίο είχε ως αποτέλεσμα την ολική ή 

μερική δέσμευση των περιουσιακών του 

στοιχείων. Η προθεσμία δεν παρατείνεται 

λόγω μεγάλης απόστασης. 

 4. Εάν το δικαστήριο απορρίψει την 

αίτηση αναθεώρησης που αναφέρεται 

στις παραγράφους 1 και 2 με το 

επιχείρημα ότι δεν ισχύει κάποιος από 

τους λόγους αναθεώρησης που εκτίθενται 

στις παραγράφους αυτές, η ευρωπαϊκή 



 

 

 PE568.449/ 16 

 EL 

διαταγή πληρωμής διατηρεί την ισχύ της. 

 Εφόσον το δικαστήριο αποφανθεί ότι η 

αναθεώρηση της απόφασης είναι βάσιμη 

επειδή συντρέχει κάποιος από τους 

σημειουμένους στις παραγράφους 1 και 2 

λόγους, η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής 

καθίσταται άκυρη. Ωστόσο, ο δανειστής 

δεν χάνει τα δικαιώματα που απορρέουν 

από τη διακοπή της προθεσμίας 

παραγραφής ή της αποσβεστικής 

προθεσμίας.» 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 18 του κανονισμού 861/2007 τροποποιείται κατά τρόπο συμβατό με την αντίστοιχη 

διάταξη του κανονισμού 4/2009 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την 

αναγνώριση και εκτέλεση των αποφάσεων και τη συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν 

υποχρεώσεις διατροφής, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια και να διευκολυνθεί η 

εφαρμογή του στην πράξη. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο οι διατάξεις σχετικά 

με την αναθεώρηση που επιδιώκουν τον ίδιο ακριβώς στόχο να έχουν διαφορετική διατύπωση 

στους διάφορους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, επιβάλλεται με την ευκαιρία αυτή να τροποποιηθεί 

και το αντίστοιχο άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εφαρμόζεται από την [6 μήνες από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

κανονισμού]. 

Εφαρμόζεται από την [12 μήνες από την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του 

κανονισμού], με εξαίρεση το άρθρο 1 

σημεία 13 έως 15, που εφαρμόζεται από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος. 

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι με τα αναφερθέντα άρθρα θεσπίζονται υποχρεώσεις των κρατών μελών, οι 

οποίες πρέπει να εκπληρωθούν έως την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων και οι 

οποίες επιτρέπουν στην Επιτροπή να εγκρίνει τα απαραίτητα έντυπα μέσω εκχώρησης 

αρμοδιοτήτων, τα άρθρα αυτά πρέπει να εφαρμοσθούν ενωρίτερα. 

 

 


