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Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 5α (νέα)

(5α)  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται 
επίσης σε θέματα διαμεσολάβησης μεταξύ 
καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της 
διαμεσολάβησης μεταξύ καταναλωτών. Η 
οδηγία θα πρέπει ειδικότερα να 
συμπεριλάβει τις αρχές που καθορίζονται 
στη σύσταση της Επιτροπής της 4ης 
Απριλίου 2001 περί αρχών για τα 
εξωδικαστικά όργανα συναινετικής
επίλυσης καταναλωτικών διαφορών 
(2001/310/EΚ). 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ισχύουσα νομοθεσία για τη διαμεσολάβηση μεταξύ καταναλωτών συνίσταται σε δύο 
συστάσεις της Επιτροπής που καθορίζουν ορισμένες αρχές τις οποίες πρέπει να τηρούν τα 
εξωδικαστικά όργανα εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών (σύσταση 1998/257 
και σύσταση 2001/310). Οι αρχές αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη διασφάλιση της 
επιτυχούς εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.  Για το λόγο αυτό πιστεύουμε ότι 
οι αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της αποτελεσματικότητας και της δικαιοσύνης 
που περιλαμβάνονται στη σύσταση 2001/310 (συναινετική επίλυση καταναλωτικών διαφορών) 
θα πρέπει να ενσωματωθούν στην προτεινόμενη οδηγία.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 6

(6)  Η διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει 
οικονομική και ταχεία εξωδικαστική 
επίλυση των διαφορών σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις μέσω διαδικασιών 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 
διαδίκων. Οι συμφωνίες διακανονισμού που
επιτυγχάνονται μέσω της διαμεσολάβησης
προσφέρονται περισσότερο για εκούσια 
εκτέλεση και επιτρέπουν να διατηρηθεί 
φιλική και βιώσιμη σχέση μεταξύ των 
μερών. Αυτά τα προτερήματα είναι ακόμη 
πιο έντονα στις καταστάσεις που 
περιλαμβάνουν διασυνοριακά στοιχεία. 

(6)  Η διαμεσολάβηση μπορεί να προσφέρει 
οικονομική και ταχεία εξωδικαστική
επίλυση των διαφορών σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις μέσω διαδικασιών 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες των 
διαδίκων. Οι συμφωνίες που προκύπτουν 
από τη διαμεσολάβηση προσφέρονται 
περισσότερο για εκούσια εκτέλεση και 
επιτρέπουν να διατηρηθεί φιλική και 
βιώσιμη σχέση μεταξύ των μερών. Αυτά τα 
προτερήματα είναι ακόμη πιο έντονα στις 
καταστάσεις που περιλαμβάνουν 
διασυνοριακά στοιχεία. 

(Η αλλαγή αυτή ισχύει για όλο το υπό 
εξέταση νομοθετικό κείμενο· τυχόν έγκρισή 
της θα σημαίνει ανάλογη προσαρμογή όλου 
του κειμένου)

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο όρος "διακανονισμός"παραπέμπει σε συγκεκριμένη έννοια του γαλλικού δικαίου (άρθρο 2044 
Αστικού Κώδικα). Στο πλαίσιο ενός διακανονισμού, δυο πιθανότητες είναι δυνατές :

- είτε κανένας ανεξάρτητος και αμερόληπτος τρίτος δεν παρεμβαίνει για να συμφιλιώσει 
τα μέρη,

- είτε ο διακανονισμός προκύπτει από επιτυχημένη διαμεσολάβηση.
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Επομένως, δεν είναι διακανονισμοί όλες οι συμφωνίες που προκύπτουν από διαμεσολάβηση 
και όλοι οι διακανονισμοί δεν προκύπτουν από διαμεσολάβηση. Πρόκειται για δυο 
διαφορετικές νομικές έννοιες.

Τροπολογία: Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 8

(8)  Η παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει 
τις διαδικασίες στις οποίες δύο ή 
περισσότερα μέρη σε μία διαφορά 
επικουρούνται από έναν διαμεσολαβητή για 
να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό για 
την επίλυση της διαφοράς, αλλά αποκλείει 
τις οιονεί δικαστικές διαδικασίες όπως η 
διαιτησία, η παρέμβαση διαμεσολαβητή, οι 
καταγγελίες καταναλωτών, οι αποφάσεις 
εμπειρογνωμόνων και οι διαδικασίες στις 
οποίες αρχές εκδίδουν τυπική σύσταση, 
δεσμευτική ή μη, όσον αφορά την επίλυση 
της διαφοράς.

(8)  Η παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει 
τις διαδικασίες στις οποίες δύο ή 
περισσότερα μέρη σε μία διασυνοριακή 
διαφορά επικουρούνται από έναν 
διαμεσολαβητή για να καταλήξουν σε 
φιλικό διακανονισμό για την επίλυση της 
διαφοράς, αλλά αποκλείει τις οιονεί 
δικαστικές διαδικασίες όπως η διαιτησία, η 
παρέμβαση διαμεσολαβητή, οι καταγγελίες 
καταναλωτών, οι αποφάσεις 
εμπειρογνωμόνων και οι διαδικασίες στις 
οποίες αρχές εκδίδουν τυπική σύσταση, 
δεσμευτική ή μη, όσον αφορά την επίλυση 
της διαφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους διευκρίνισης και συγκεκριμενοποίησης του πεδίου ισχύος της οδηγίας.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 33
Αιτιολογική σκέψη 8

(8)  Η παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει 
τις διαδικασίες στις οποίες δύο ή 
περισσότερα μέρη σε μία διαφορά 
επικουρούνται από έναν διαμεσολαβητή για 
να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό για 
την επίλυση της διαφοράς, αλλά αποκλείει 
τις οιονεί δικαστικές διαδικασίες όπως η 
διαιτησία, η παρέμβαση διαμεσολαβητή, οι 
καταγγελίες καταναλωτών, οι αποφάσεις 
εμπειρογνωμόνων και οι διαδικασίες στις 

(8)  Η παρούσα οδηγία πρέπει να καλύπτει 
τις διαδικασίες στις οποίες δύο ή 
περισσότερα μέρη σε μία διαφορά 
επικουρούνται από έναν διαμεσολαβητή για 
να καταλήξουν σε φιλικό διακανονισμό για 
την επίλυση της διαφοράς, αλλά αποκλείει 
τις οιονεί δικαστικές διαδικασίες όπως η 
διαιτησία, η παρέμβαση δικαστικού 
συμφιλιωτή, οι αποφάσεις 
εμπειρογνωμόνων και οι διαδικασίες στις 
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οποίες αρχές εκδίδουν τυπική σύσταση, 
δεσμευτική ή μη, όσον αφορά την επίλυση 
της διαφοράς.

οποίες αρχές εκδίδουν δεσμευτική τυπική 
σύσταση, όσον αφορά την επίλυση της 
διαφοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η υπό εξέταση διατύπωση είναι πηγή αμφισημιών. Ορισμένες διαμεσολαβήσεις μεταξύ 
επαγγελματιών και καταναλωτών θα αποκλεισθούν. Στο πλαίσιο αυτών των διαμεσολαβήσεων, 
οι συστάσεις ή γνωματεύσεις δεν έχουν δεσμευτική ισχύ. Πρέπει να απορριφθούν οι οιονεί 
δικαστικές ή εξωδικαστικές διαδικασίες των οποίων σκοπός είναι η έκδοση γνωμάτευσης ή 
σύστασης με δεσμευτική ισχύ (π.χ. δικαστικός συμφιλιωτής, διαιτητής κλπ.).

Τροπολογία: Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 34
Αιτιολογική σκέψη 9

(9)  Απαιτείται ένας ελάχιστος βαθμός 
συμβατότητας των κανόνων πολιτικής 
δικονομίας όσον αφορά το αποτέλεσμα της 
διαμεσολάβησης για την παραγραφή και τον 
τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ο 
εμπιστευτικός χαρακτήρας της 
διαμεσολάβησης σε κάθε μεταγενέστερη 
δικαστική διαδικασία. Η δυνατότητα την 
οποία έχει το δικαστήριο να παραπέμπει τα
μέρη σε διαμεσολάβηση θα πρέπει εξίσου να 
καλυφθεί, διατηρώντας ταυτόχρονα την 
αρχή σύμφωνα με την οποία η 
διαμεσολάβηση αποτελεί εκούσια 
διαδικασία.

(9)  Απαιτείται ένας ελάχιστος βαθμός 
συμβατότητας των κανόνων πολιτικής 
δικονομίας όσον αφορά το αποτέλεσμα της 
διαμεσολάβησης για την παραγραφή και τον 
τρόπο με τον οποίο προστατεύεται ο 
εμπιστευτικός χαρακτήρας της 
διαμεσολάβησης σε κάθε μεταγενέστερη 
δικαστική διαδικασία σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις ή σε διαιτητικές 
διαδικασίες. Η δυνατότητα την οποία έχει 
το δικαστήριο να επισημαίνει στα μέρη τη 
σε διαμεσολάβηση θα πρέπει εξίσου να 
καλυφθεί, διατηρώντας ταυτόχρονα την 
αρχή σύμφωνα με την οποία η 
διαμεσολάβηση αποτελεί εκούσια 
διαδικασία.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφέστερης διατύπωσης και επισήμανσης του εκούσιου χαρακτήρα της
διαμεσολάβησης.
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Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 35
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Η διαμεσολάβηση δεν πρέπει να 
θεωρείται ως δευτερεύουσα λύση σε σχέση 
με τη δικαστική διαδικασία λόγω του ότι η 
εκτέλεση των συμφωνιών διακανονισμού 
εξαρτάται από την καλή θέληση των μερών. 
Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη 
καθιερώνουν διαδικασία με την οποία μια 
συμφωνία διακανονισμού μπορεί να
επικυρωθεί με δικαστική ή άλλη απόφαση ή 
με έγκυρο έγγραφο δικαστηρίου ή δημόσιας
αρχής.

(10) Η διαμεσολάβηση δεν πρέπει να 
θεωρείται ως δευτερεύουσα λύση σε σχέση 
με τη δικαστική διαδικασία λόγω του ότι η 
εκτέλεση των συμφωνιών διακανονισμού 
εξαρτάται από την καλή θέληση των μερών. 
Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να 
εξασφαλιστεί ότι τα μέρη που συνάπτουν 
γραπτή συμφωνία διακανονισμού μπορούν 
να ζητούν την αναγνώρισή της και την 
εκτέλεση του περιεχομένου της, στον 
βαθμό που η αναγνώριση και η εκτέλεση 
του περιεχομένου είναι δυνατή με βάση τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση αναγνώρισης και 
εκτέλεσης. Το περιεχόμενο μιας συμφωνίας 
διακανονισμού μπορεί να καταστεί 
εκτελεστό με δικαστική ή άλλη απόφαση ή 
με έγκυρη πράξη δικαστηρίου ή άλλης 
αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται 
η αίτηση.

Or. it

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 36
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1.  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην επίλυση 
διαφορών ενθαρρύνοντας την προσφυγή στη 
διαμεσολάβηση και φροντίζοντας για τη 
δημιουργία υγιούς σχέσης μεταξύ της 
διαμεσολάβησης και των δικαστικών 
διαδικασιών.

1.  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην επίλυση 
διαφορών και η διευκόλυνση της φιλικής 
διευθέτησής τους ενθαρρύνοντας την 
προσφυγή στη διαμεσολάβηση και 
διευκρινίζοντας τις ενδεχόμενες σχέσεις 
μεταξύ της διαμεσολάβησης και των 
δικαστικών διαδικασιών.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων της φιλικής διευθέτησης των διαφορών, που είναι κυρίως η 
απλότητά τους, η ευελιξία τους, η ταχύτητά τους και το μικρότερο κόστος τους, η υπό εξέταση 
πρόταση έπρεπε να έχει ως σκοπό να προωθήσει τη φιλική διευθέτηση των διαφορών.

Επί πλέον, απαιτείται μια συντακτική διευκρίνιση, ώστε να βελτιωθεί το πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας.

Τροπολογία: Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 37
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1.  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην επίλυση
διαφορών ενθαρρύνοντας την προσφυγή 
στη διαμεσολάβηση και φροντίζοντας για τη 
δημιουργία υγιούς σχέσης μεταξύ της
διαμεσολάβησης και των δικαστικών 
διαδικασιών.

1.  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
διευκόλυνση της πρόσβασης στη 
διευθέτηση διαφορών και η προώθηση 
συμβιβαστικής ρύθμισης διασυνοριακών 
διαφορών με μεγαλύτερη προσφυγή στη 
διαμεσολάβηση και φροντίζοντας για τη 
δημιουργία εξισορροπημένης σχέσης 
μεταξύ διαμεσολάβησης και δικαστικών 
διαδικασιών.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους διευκρίνισης και συγκεκριμενοποίησης του πεδίου ισχύος της οδηγίας.

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 38
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1.  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην επίλυση 
διαφορών ενθαρρύνοντας την προσφυγή 
στη διαμεσολάβηση και φροντίζοντας για τη 
δημιουργία υγιούς σχέσης μεταξύ της 
διαμεσολάβησης και των δικαστικών 
διαδικασιών.

1.  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
διευκόλυνση της πρόσβασης στην επίλυση 
διαφορών και η ενθάρρυνση της φιλικής 
διευθέτησης των διασυνοριακών 
υποθέσεων προωθώντας την προσφυγή στη 
διαμεσολάβηση και φροντίζοντας για τη 
δημιουργία ισορροπημένης σχέσης μεταξύ 
της διαμεσολάβησης και των δικαστικών 
διαδικασιών.
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε τυχόν Οδηγία πρέπει να περιορισθεί στις διασυνοριακές υποθέσεις.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 39
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται για τις 
διασυνοριακές υποθέσεις σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις. Δεν καλύπτει ούτε τα 
φορολογικά και τελωνειακά θέματα ούτε 
τη διαμεσολάβηση μεταξύ επαγγελματιών. 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα μέτρα που υπάγονται στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικά θέματα πρέπει να 
περιοριστούν στο διασυνοριακό πεδίο. Επί πλέον, και για να αποφευχθεί η επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής, η Οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύει για φορολογικά και τελωνειακά θέματα. Τέλος, 
επειδή η αρχή της συμβατικής ελευθερίας διέπει τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, αυτές οι 
τελευταίες θα πρέπει να αποκλεισθούν από το πεδίο της Οδηγίας.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 40
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε 
αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις 
διασυνοριακές διαμεσολαβήσεις σε αστικές 
και εμπορικές υποθέσεις. Δεν επεκτείνεται, 
ιδίως, σε φορολογικά, τελωνειακά ή 
διοικητικά θέματα ούτε στην ευθύνη του 
κράτους για πράξεις ή παραλείψεις κατά 
την άσκηση της κρατικής εξουσίας (acta
jure imperii).

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 65 της Συνθήκης επιβάλλει να περιορισθεί το σύνολο του πεδίου εφαρμογής της 
Οδηγίας και όχι μόνο κάποια από τις διατάξεις της στις διαμεσολαβήσεις που έχουν πραγματικό 
διασυνοριακό χαρακτήρα. Μια εις άτοπον αναγωγή αρκεί για να αποδείξει ότι εάν το άρθρο 65 
της Συνθήκης ΕΚ επέτρεπε τη λήψη μέτρων που να ισχύουν για όλες τις διαφορές, ανεξαρτήτως 
οποιουδήποτε πραγματικού κριτηρίου αλλοδαπότητας, τότε είναι φανερό ότι η συντριπτική 
πλειονότητα των καλυπτόμενων διαφορών θα ήταν οι εσωτερικές διαφορές. Αλλά έτσι θα 
παραβιάζονταν καταφανώς οι ρητές πρόνοιες του άρθρου 65 ΕΚ, που τονίζουν τόσο την 
ανάγκη του να συμβάλλει το τυχόν λαμβανόμενο μέτρο ως προς τη θεμελίωσή του στην καλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, όσο και τη διασυνοριακή επίπτωση των αστικών θεμάτων 
που πρέπει να καλύπτει το μέτρο.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 41
Άρθρο 1α (νέο)

Άρθρο 1α
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, η 
διασυνοριακή διαμεσολάβηση είναι μια 
υπόθεση στην οποία :
a) ο τόπος πρόκλησης της βλάβης της 
οποίας επιδιώκεται η επανόρθωση 
βρίσκεται εντός κράτους μέλους άλλου από 
εκείνο στο οποίο ένα από τα μέρη έχει την 
κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του.
β) τα γεγονότα που αποτελούν την αιτία 
της διαφοράς συνέβησαν σε κράτος μέλος 
άλλο από εκείνο στο οποίο ένα από τα μέρη 
έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή 
του.
γ) τα μέρη μιας διαμεσολάβησης έχουν την 
κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους 
σε δυο διαφορετικά κράτη μέλη.
δ) ένα τουλάχιστον από τα μέρη έχει τη 
συνήθη διαμονή του ή την κατοικία του σε 
κράτος άλλο από το κράτος μέλος όπου η 
συμφωνία που θα προκύψει από τη 
διαμεσολάβηση θα πρέπει ή οφείλει να 
εκτελεσθεί.
Η έδρα του διαμεσολαβητή ευρίσκεται σε 
κράτος άλλο από το κράτος μέλος όπου ένα 
τουλάχιστον από τα μέρη έχει την κατοικία 
του ή τη συνήθη διαμονή του.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαμεσολάβηση είναι διαδικασία διαφορετική από την επίλυση διαφοράς από δικαστή. 
Πρέπει λοιπόν να προβλεφθεί λύση προσαρμοσμένη σε αυτή την ιδιαιτερότητα για να 
προσδιορίσουμε τι είναι μια διασυνοριακή διαμεσολάβηση. Ο ορισμός αυτός είναι όσο το 
δυνατόν ευρύτερος και ισχύει για όλα τα άρθρα της οδηγίας. Εμπνέεται απευθείας από τις 
λύσεις που είχαν κρατηθεί στο πλαίσιο της ψηφοφορίας της πρώτης ανάγνωσης για την 
ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής και στο πλαίσιο των συζητήσεων για τις μικρές διαφορές.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 42
Άρθρο 2, στοιχείο (α), πρώτο εδάφιο

(α) ως «διαμεσολάβηση» νοείται κάθε
διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην 
οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας 
διαφοράς επικουρούνται από έναν τρίτο για
να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την 
επίλυση της διαφοράς, ανεξάρτητα από το 
αν αυτή η διαδικασία κινείται με 
πρωτοβουλία των μερών, προτείνεται ή 
διατάσσεται από δικαστήριο ή προβλέπεται 
από το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους.

(α) ως «διαμεσολάβηση» νοείται μια 
διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην 
οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας 
διαφοράς προσπαθούν να καταλήξουν σε 
συμφωνία σχετικά με την επίλυση της 
διαφοράς, με την αρωγή διαμεσολαβητή. Η 
διαδικασία αυτή μπορεί να κινηθεί με 
πρωτοβουλία των μερών, ή να προταθεί ή 
να διαταχθεί από δικαστήριο με τη 
συγκατάθεση των μερών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός διευκρινίζει ότι σκοπός της διαμεσολάβησης είναι η προσπάθεια επίτευξης 
συμφωνίας μέσω ενός διαμεσολαβητή που δεν είναι ταγμένος να επικουρεί τα μέρη. 
Διευκρινίζει ακόμη ότι η διαδικασία της διαμεσολάβησης απαιτεί πάντα τη συγκατάθεση των 
μερών. Πρόκειται για όρο απολύτως απαραίτητο για την επιτυχία της διαμεσολάβησης.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 43
Άρθρο 2, στοιχείο (α), πρώτο εδάφιο

(α)  ως «διαμεσολάβηση» νοείται κάθε 
διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην 
οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας 
διαφοράς επικουρούνται από έναν τρίτο για 

(α)  ως «διαμεσολάβηση» νοείται κάθε 
διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην 
οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας 
διαφοράς επικουρούνται με τη δική τους 
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να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την 
επίλυση της διαφοράς, ανεξάρτητα από το 
αν αυτή η διαδικασία κινείται με 
πρωτοβουλία των μερών, προτείνεται ή 
διατάσσεται από δικαστήριο ή προβλέπεται 
από το εθνικό δίκαιο κράτους μέλους.

θέληση από έναν διαμεσολαβητή για να 
καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την 
επίλυση της διαφοράς, ανεξάρτητα από το 
αν αυτή η διαδικασία κινείται με 
πρωτοβουλία των μερών ή προτείνεται από 
δικαστήριο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η βούληση των μερών πρέπει να αποτελεί κεντρικό στοιχείο της διαμεσολάβησης. Επί πλέον, ο 
υπό εξέταση ορισμός είναι αντίθετος προς την αρχή της ελεύθερης βούλησης των μερών και 
παραβιάζει την απαίτηση συγκατάθεσης αυτών των τελευταίων. Αφετέρου, η μνεία περί 
"τρίτου" απειλεί να αποκλείσει εκείνους τους τρόπους φιλικής διευθέτησης διαφορών που 
πηγάζουν από μια επιχείρηση και που αποτελούν την πλειονότητα των χρησιμοποιούμενων για 
καταναλωτικές διαφορές μηχανισμών διαμεσολάβησης.

Τροπολογία: Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 44
Άρθρο 2, στοιχείο (α), πρώτο εδάφιο

(α)  ως «διαμεσολάβηση» νοείται κάθε
διαδικασία, ανεξαρτήτως ονομασίας, στην 
οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας 
διαφοράς επικουρούνται από έναν τρίτο για
να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με την 
επίλυση της διαφοράς, ανεξάρτητα από το 
αν αυτή η διαδικασία κινείται με 
πρωτοβουλία των μερών, προτείνεται ή 
διατάσσεται από δικαστήριο ή 
προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο κράτους 
μέλους.

(α)  ως «διαμεσολάβηση» νοείται μια 
εθελοντική διαδικασία η οποία καθορίζει 
μια διαρθρωμένη διαδικασία, ανεξαρτήτως 
της ονομασίας της, στην οποία δύο ή 
περισσότερα μέρη μιας διαφοράς με τη 
βοήθεια διαμεσολαβητή επιχειρούν να 
καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη 
διευθέτηση των διαφορών τους.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι η βελτίωση του ορισμού της έννοιας «διαμεσολάβηση» με 
ακριβέστερη διατύπωση. Πρέπει ειδικότερα να τονισθεί ότι η διαμεσολάβηση συνιστά 
εθελοντική διαδικασία.
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Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 45
Άρθρο 2, στοιχείο (β)

(β)  ως «διαμεσολαβητής» νοείται 
οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος αναλαμβάνει 
διαμεσολάβηση, ανεξαρτήτως της 
ονομασίας του ή του επαγγέλματός του στο 
σχετικό κράτος μέλος και του τρόπου με τον 
οποίο διορίστηκε για τη διεξαγωγή της εν 
λόγω διαμεσολάβησης ή επιφορτίστηκε με 
τη διεξαγωγή της.

(β)  ως «διαμεσολαβητής» νοείται 
οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο
αναλαμβάνει διαμεσολάβηση, ανεξαρτήτως 
της ονομασίας του ή του επαγγέλματός του 
στο σχετικό κράτος μέλος και του τρόπου με 
τον οποίο διορίστηκε για τη διεξαγωγή της 
εν λόγω διαμεσολάβησης ή επιφορτίστηκε 
με τη διεξαγωγή της.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι τρόποι φιλικής διευθέτησης των διαφορών που πηγάζουν από μια επιχείρηση αποτελούν την 
πλειονότητα των μηχανισμών διαμεσολάβησης που χρησιμοποιούνται για τις καταναλωτικές 
διαφορές. Έτσι, η μνεία περί τρίτου απειλεί να θέσει υπό αμφισβήτηση το δεσμό που μπορεί να 
υπάρξει ανάμεσα στην επιχείρηση και το διαμεσολαβητή και που εγγυάται κυρίως στον 
καταναλωτή τη δωρεάν άσκηση της διαμεσολάβησης.

Τροπολογία: Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 46
Άρθρο 2, στοιχείο (β)

(β)  ως «διαμεσολαβητής» νοείται 
οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος αναλαμβάνει 
διαμεσολάβηση, ανεξαρτήτως της 
ονομασίας του ή του επαγγέλματός του στο 
σχετικό κράτος μέλος και του τρόπου με τον 
οποίο διορίστηκε για τη διεξαγωγή της εν 
λόγω διαμεσολάβησης ή επιφορτίστηκε με 
τη διεξαγωγή της.

(β)  ως «διαμεσολαβητής» νοείται 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ορίζεται υπό 
συνθήκες που δημιουργούν εύλογη 
προσδοκία ότι η διαμεσολάβηση θα 
διενεργηθεί με επαγγελματικό και 
αμερόληπτο τρόπο και με 
εμπειρογνωμοσύνη, ανεξαρτήτως της 
ονομασίας του ή του επαγγέλματός του στο 
σχετικό κράτος μέλος και του τρόπου με τον 
οποίο διορίστηκε για τη διεξαγωγή της εν 
λόγω διαμεσολάβησης ή επιφορτίστηκε με 
τη διεξαγωγή της.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αρχικός ορισμός στην πρόταση της Επιτροπής είναι ιδιαίτερα ασαφής και δημιουργεί νομική 
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αβεβαιότητα. Δεν είναι τόσο επιθυμητό όσο και σκόπιμο να αναφέρεται ο κώδικας 
συμπεριφοράς για τους διαμεσολαβητές που έχει καταρτίσει η Επιτροπή δεδομένου ότι το 
νομοθετικό όργανο της Κοινότητας δεν είχε μετάσχει στην κατάρτιση του κώδικα αυτού. 
Επίσης, παραπέμποντας στον κώδικα συμπεριφοράς θα δημιουργούνταν ιεράρχηση κωδίκων με 
αποτέλεσμα να γίνεται διάκριση σε βάρος καλών και δοκιμασμένων εθνικών κωδίκων 
συμπεριφοράς.

Τροπολογία: Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 47
Άρθρο 2, στοιχείο (βα) (νέο)

(βa) Υπό την έννοια της παρούσας οδηγίας, 
μία υπόθεση θεωρείται διασυνοριακή όταν 
η κατοικία ή ο συνήθης τόπος διαμονής 
ενός από τα μέρη της διαμεσολάβησης 
ευρίσκεται σε ένα άλλο κράτος μέλος από 
το κράτος μέλος στο οποίο διενεργείται η 
διαμεσολάβηση.
Η κατοικία καθορίζεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 59 και 60 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου, της 22ας 
Δεκεμβρίου 2000, για τη διεθνή 
δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις1 .
Το καθοριστικό χρονικό σημείο για να 
προσδιορισθεί εάν πρόκειται για 
διασυνοριακή υπόθεση είναι εκείνο κατά 
το οποίο τα μέρη συμφωνούν να 
προσφύγουν σε διαμεσολάβηση.
____________________
ΕΕ L 12 της 16.1.2001 σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του άρθρου 65 της συνθήκης ΕΚ, στην οποία βασίζεται η οδηγία, παρέχουν στην 
ΕΕ μόνον την αρμοδιότητα ρύθμισης διασυνοριακών υποθέσεων.  Η Κοινότητα δεν είναι 
αρμόδια να ρυθμίζει καθαρά εσωτερικές υποθέσεις. Ο καθορισμός του χρονικού σημείου μιας 
διασυνοριακής υπόθεσης πραγματοποιείται σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στο άρθρο 7, 
παράγραφος 1 της οδηγίας.
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Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 48
Άρθρο 2α (νέο)

Άρθρο 2α
1. Η ποιότητα της διαμεσολάβησης 
διασφαλίζεται με τα κριτήρια που 
απαριθμούνται και ορίζονται στις από 30 
Μαΐου 1998 και 4 Απριλίου 2001 συστάσεις 
της Επιτροπής υπ΄αριθ. 98/257/ΕΚ και 
2001/310/ΕΚ αντιστοίχως : αμεροληψία, 
διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, ισονομία, 
εκπροσώπηση, ανεξαρτησία, εκατέρωθεν 
ακρόαση, νομιμότητα και ελευθερία. 
2. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
ανάπτυξη ενός συστήματος πιστοποίησης 
των εθνικών οργανισμών που προσφέρουν 
κατάρτιση στον τομέα της 
διαμεσολάβησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω της σημασίας του είναι καλής ποιότητας η διαμεσολάβηση, πρέπει αυτή να τύχει 
αντιμετώπισης κατά την έννοια ενός νέου άρθρου 2α κι όχι μόνο βάσει του άρθρου 4. Επί 
πλέον, για να διασφαλιστεί η ποιότητα της διαμεσολάβησης, πρέπει να γίνει παραπομπή στις 
παλαιότερες εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : συστάσεις υπ΄αριθ. 98/257/ΕΚ της 30ής 
Μαΐου 1998 και 2001/310/ΕΚ της 4ης Απριλίου 2001.

Οι ικανότητες ενός διαμεσολαβητή στηρίζονται κυρίως στην επαγγελματική του εμπειρία και η 
Οδηγία δεν θα έπρεπε να θέτει την κατάρτιση ως προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της 
διαμεσολάβησης. Αντίθετα, κι επειδή οι κύκλοι σπουδών κατάρτισης σε αυτό τον τομέα είναι 
υπό ανάπτυξη, θα έπρεπε τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ενός συστήματος 
πιστοποίησης των οργανισμών που προσφέρουν τέτοια μαθήματα, ώστε να κατοχυρωθεί η 
ποιότητά τους.

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 49
Άρθρο 2α (νέο)

Άρθρο 2α
1. Ως "διασυνοριακή υπόθεση "στην 
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παρούσα οδηγία νοείται μια υπόθεση όπου 
ένα τουλάχιστον από τα μέρη μιας 
διαμεσολάβησης έχει την κατοικία του ή 
τη συνήθη διαμονή του σε άλλο κράτος 
μέλος από εκείνο όπου λαμβάνει χώρα η 
διαμεσολάβηση. 
2. Η κατοικία ορίζεται δυνάμει των 
άρθρων 59 και 60 του από 22 Δεκεμβρίου 
2000 Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του 
Συμβουλίου περί της διεθνούς 
δικαιοδοσίας, της αναγνώρισης και της 
εκτέλεσης αποφάσεων σε αστικές και 
εμπορικές υποθέσεις.
3. Ο διασυνοριακός χαρακτήρας μιας 
υπόθεσης καθορίζεται τη στιγμή της 
κατάθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο μιας 
αίτησης για την έκδοση ευρωπαϊκής 
διαταγής πληρωμής βάσει του ανωτέρω 
κανονισμού.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η Οδηγία πρέπει να περιορισθεί στις διασυνοριακές υποθέσεις.

Τροπολογία: Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 50
Άρθρο 3, παράγραφος 1

1.  Ένα δικαστήριο επιλαμβανόμενο 
υπόθεσης μπορεί, ανάλογα με την 
περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, να καλέσει τα
μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση 
για να επιλύσουν τη διαφορά. Το 
δικαστήριο μπορεί σε κάθε περίπτωση να 
καλέσει τα μέρη να συμμετέχουν σε 
ενημερωτική συνεδρίαση για τη χρήση της 
διαμεσολάβησης.

1.  Ένα δικαστήριο επιλαμβανόμενο 
υπόθεσης μπορεί, ανάλογα με την 
περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, να προτείνει στα
μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση 
για να επιλύσουν τη διαφορά. 

Or. de
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Αιτιολόγηση

Λόγω του εθελοντικού χαρακτήρα της διαμεσολάβησης, ένα δικαστήριο μπορεί οποτεδήποτε να 
προτείνει τη διαμεσολάβηση. Για το λόγο αυτό, δεν μπορεί επίσης να επιβάλλεται η υποχρέωση 
συμμετοχής σε ενημερωτική συνεδρίαση.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 51
Άρθρο 3, παράγραφος 2

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται υπό την 
επιφύλαξη εθνικής νομοθεσίας η οποία 
καθιστά την προσφυγή στη διαμεσολάβηση 
υποχρεωτική ή υποκείμενη σε κίνητρα ή 
κυρώσεις, ανεξάρτητα από το αν γίνεται 
πριν ή μετά την έναρξη της δικαστικής 
διαδικασίας, στο βαθμό που αυτή η 
νομοθεσία δεν εμποδίζει το δικαίωμα 
πρόσβασης στο δικαστικό σύστημα, 
κυρίως στις καταστάσεις στις οποίες ένας 
εκ των διαδίκων κατοικεί σε κράτος μέλος 
διαφορετικό εκείνου στο οποίο βρίσκεται 
το δικαστήριο.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 52
Άρθρο 3, παράγραφος 2α (νέα)

2a. Η διαμεσολάβηση είναι εθελοντική 
διαδικασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφέστερο ότι η διαμεσολάβηση είναι εθελοντική διαδικασία.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 53
Άρθρο 3, παράγραφος 2β (νέα)
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2β. Επίσης τα κράτη μέλη ενημερώνουν 
εμπεριστατωμένως τους καταναλωτές 
σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τα 
πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης. 
Πρέπει να παρέχονται συγκεκριμένες 
πληροφορίες για την διαθεσιμότητα 
προγράμματος διαμεσολάβησης στο 
«σημείο τριβής».

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διαθεσιμότητα προγραμμάτων διαμεσολάβησης 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας.

Τροπολογία: Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 54
Άρθρο 4

Ποιότητα της διαμεσολάβησης Ποιότητα της διαμεσολάβησης
1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
ενθαρρύνουν την επεξεργασία προαιρετικών 
κωδίκων δεοντολογίας και την 
προσχώρηση σε αυτούς τους κώδικες των 
διαμεσολαβητών και των οργανισμών που 
παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης, τόσο 
σε κοινοτικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
καθώς και αποτελεσματικών μηχανισμών 
ελέγχου της ποιότητας σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

1.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν με κάθε 
μέσο που θεωρούν ενδεδειγμένο την 
επεξεργασία προαιρετικών κωδίκων 
δεοντολογίας, καθώς και αποτελεσματικών 
μηχανισμών ελέγχου της ποιότητας σχετικά 
με την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

2.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την 
κατάρτιση διαμεσολαβητών προκειμένου να 
δίνεται η δυνατότητα στα μέρη της 
διαφοράς να επιλέγουν ένα διαμεσολαβητή 
ικανό να διεξαγάγει τη διαμεσολάβηση με 
την αναμενόμενη από τα μέρη 
αποτελεσματικότητα.

2.  Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την αρχική 
και περαιτέρω κατάρτιση διαμεσολαβητών 
προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η 
διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών 
διενεργείται με αποτελεσματικό, 
αμερόληπτο και κατάλληλο για την 
υπόθεση τρόπο και ότι η διαδικασία 
ενδείκνυται για τις συνθήκες της διαφοράς.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι η διαμεσολάβηση διενεργείται με κατάλληλο, αποτελεσματικό 
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και αμερόληπτο τρόπο καθώς και με εμπειρογνωμοσύνη, και ότι η διαδικασία διαμεσολάβησης 
ενδείκνυται για τις περιστάσεις της διαφοράς. Και στην περίπτωση αυτή δεν είναι σκόπιμο να 
αναφερθεί ο ευρωπαϊκός κώδικας συμπεριφοράς των διαμεσολαβητών.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 55
Άρθρο 4, παράγραφος 1α (νέα)

1a. Κατά τη διαμεσολάβηση μεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών, 
εφαρμόζονται οι αρχές που καθορίζονται 
στη σύστασης της Επιτροπής 2001/310/ΕΚ 
περί αρχών για τα εξωδικαστικά όργανα 
συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών 
διαφορών.

Or. en

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 56
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1.  Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε κατόπιν 
αιτήσεως των μερών, μια συμφωνία 
διακανονισμού που επιτυγχάνεται μετά το 
πέρας διαμεσολάβησης να μπορεί να 
επικυρωθεί μέσω δικαστικής ή άλλης 
απόφασης, δημοσίου εγγράφου ή 
οποιασδήποτε άλλης πράξης δικαστηρίου ή 
δημόσιας αρχής που καθιστά τη συμφωνία 
εκτελεστή κατά τον ίδιο τρόπο με δικαστική 
απόφαση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, υπό 
την επιφύλαξη ότι η εν λόγω συμφωνία δεν 
είναι αντίθετη προς το ευρωπαϊκό δίκαιο ή 
το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο 
οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

1.  Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε κατόπιν 
ρητής αιτήσεως των δυο μερών, μια 
συμφωνία που επιτυγχάνεται μετά το πέρας 
διαμεσολάβησης να μπορεί να επικυρωθεί 
μέσω δικαστικής ή άλλης απόφασης, 
δημοσίου εγγράφου ή οποιασδήποτε άλλης 
πράξης δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής που 
καθιστά τη συμφωνία εκτελεστή κατά τον 
ίδιο τρόπο με δικαστική απόφαση σύμφωνα 
με το εθνικό δίκαιο, υπό την επιφύλαξη ότι 
η εν λόγω συμφωνία δεν είναι αντίθετη προς 
το ευρωπαϊκό δίκαιο ή το εθνικό δίκαιο του 
κράτους μέλους στο οποίο υποβάλλεται η 
αίτηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η βούληση των δυο μερών είναι θεμελιώδες στοιχείο. Ένα δικαστήριο λοιπόν θα πρέπει να 
μπορεί να καθιστά εκτελεστή μια συμφωνία μόνο μετά από ρητή αίτηση των δυο μερών. Επί 
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πλέον, επειδή τα κράτη μέλη δεν έχουν όλα την ίδια αντίληψη περί διακανονισμού, θα πρέπει να 
αντικατασταθεί ο όρος "συμφωνία διακανονισμού" από τη φράση "συμφωνία επιτευχθείσα μετά 
το πέρας διαμεσολάβησης".

Τροπολογία: Giuseppe Gargani

Τροπολογία 57
Άρθρο 5, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Το περιεχόμενη της συμφωνίας πρέπει 
να καθίσταται εκτελεστό με δικαστική 
απόφαση ή έγκυρη πράξη δικαστηρίου ή 
άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο 
υποβάλλεται η αίτηση.

Or. it

Τροπολογία: Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 58
Άρθρο 6

Παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων 
κατά την αστική δικαστική διαδικασία

Εμπιστευτικότητα της διαμεσολάβησης

1.  Ο διαμεσολαβητής καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο συμμετέχει 
στην παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης 
δεν μπορεί να καταθέτει σε δικαστική 
διαδικασία μαρτυρία ή αποδεικτικά 
στοιχεία που αφορούν οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα στοιχεία:

1. Δεδομένου ότι η διαμεσολάβηση πρέπει 
να διενεργείται κατά τρόπο που να σέβεται 
την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας και 
το επαγγελματικό απόρρητο, τα κράτη 
μέλη μεριμνούν ούτως ώστε - εφόσον τα 
μέρη δεν έχουν καταλήξει σε διαφορετική 
συμφωνία- τόσο οι διαμεσολαβητές όσο 
και τα άτομα που εμπλέκονται στη 
διαχείριση της διαδικασίας 
διαμεσολάβησης να μην υποχρεούνται να 
κοινοποιήσουν ή να καταθέσουν σε αστική 
ή εμπορική δικαστική διαδικασία ή σε 
διαιτητική διαδικασία πληροφορίες που 
προκύπτουν ή σχετίζονται με τη 
διαμεσολάβηση, εκτός εάν πρόκειται,,

(α)  πρόσκληση ενός εκ των μερών να 
προσφύγει σε διαμεσολάβηση ή το γεγονός 
ότι ένα εκ των μερών ήταν διατεθειμένο να 

α) για επιτακτικούς λόγους δημόσιας τάξης 
ή για άλλους ουσιώδεις λόγους, κυρίως για 
να διασφαλισθεί η προστασία παιδιών ή να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η φυσική 
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συμμετέχει σε διαμεσολάβηση· και ψυχολογική ακεραιότητα προσώπου, ή
(β)  τις γνώμες που εκφράζονται ή τις 
υποδείξεις που διατυπώνονται από ένα εκ 
των μερών σε διαμεσολάβηση επ’ ευκαιρία 
ενδεχόμενης επίλυσης της διαφοράς·

β) εφόσον απαιτείται για την εφαρμογή ή
εκτέλεση συμφωνίας που έχει επιτευχθεί 
κατά τη διαδικασία διαμεσολάβησης. 

(γ)  τις δηλώσεις ή τις ομολογίες που 
γίνονται από ένα εκ των μερών κατά τη 
διαμεσολάβηση·
(δ)  τις προτάσεις που γίνονται από τον 
διαμεσολαβητή·
(ε)  το γεγονός ότι ένα εκ των μερών 
δήλωσε ότι είναι διατεθειμένο να δεχθεί 
πρόταση διακανονισμού που γίνεται από 
τον διαμεσολαβητή·
(στ)  έγγραφο το οποίο έχει συνταχθεί 
αποκλειστικά για τους σκοπούς της 
διαμεσολάβησης.
2.  Η παράγραφος 1 ισχύει ανεξάρτητα από 
τη μορφή των πληροφοριών ή των 
αποδείξεων που αναφέρονται σε αυτήν.

2.  Η παράγραφος 1 δεν παρεμποδίζει τα 
κράτη μέλη να λαμβάνουν αυστηρότερα 
μέτρα για την προστασία της 
εμπιστευτικότητας της διαμεσολάβησης.

3.  Η αποκάλυψη των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί 
να διαταχθεί από δικαστήριο ή 
οποιαδήποτε άλλη δικαστική αρχή σε 
αστική δικαστική διαδικασία και, εάν 
αυτές οι πληροφορίες προσφέρονται ως 
αποδεικτικά στοιχεία κατά παράβαση της
παραγράφου 1, αυτά τα αποδεικτικά 
στοιχεία θεωρούνται απαράδεκτα. Αυτές οι 
πληροφορίες μπορούν εντούτοις να 
αποκαλύπτονται ή να γίνονται δεκτές ως 
αποδεικτικά στοιχεία
(α)  στο μέτρο που είναι απαραίτητο για 
την εφαρμογή η την εκτέλεση συμφωνίας 
διακανονισμού που προκύπτει άμεσα από 
τη διαμεσολάβηση,
(β)  για επιτακτικούς λόγους δημόσιας 
τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί η 
προστασία παιδιών ή να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος να θιγεί η φυσική και ψυχολογική 
ακεραιότητα προσώπου, ή
(γ)  εφόσον συμφωνείται από τον 
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διαμεσολαβητή και τα μέρη.
4.  Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 
εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το κατά 
πόσο η δικαστική διαδικασία αφορά ή μη 
τη διαφορά που αποτελεί ή που αποτέλεσε 
το αντικείμενο της διαμεσολάβησης.
5.  Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1, 
αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα ήταν 
άλλως παραδεκτά σε δικαστική διαδικασία 
δεν καθίστανται απαράδεκτα λόγω του ότι 
έχουν χρησιμοποιηθεί σε διαμεσολάβηση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την τροποποίηση αυτή θεσπίζονται ελάχιστοι κανόνες εμπιστευτικότητας όσον αφορά τη 
σχέση μεταξύ διαμεσολάβησης και δικαστικών διαδικασιών, χωρίς να γίνεται υπέρβαση του 
πεδίου αυτού. Με τον τρόπο αυτό, πρέπει, αφενός, να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι στο 
αγγλικό δίκαιο η εμπιστευτικότητα συνιστά ζήτημα επαγγελματικού απορρήτου. Αφετέρου, θα 
ήταν μάταιο να προβλεφθεί ότι τα μέρη δεν μπορούν να υποχρεούνται να παράσχουν 
πληροφορίες ή να καταθέτουν μαρτυρίες σχετικά με τις πληροφορίες αυτές, εάν δικαιούνται να 
το πράττουν.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 59
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3.  Η αποκάλυψη των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί 
να διαταχθεί από δικαστήριο ή οποιαδήποτε 
άλλη δικαστική αρχή σε αστική δικαστική 
διαδικασία και, εάν αυτές οι πληροφορίες 
προσφέρονται ως αποδεικτικά στοιχεία κατά 
παράβαση της παραγράφου 1, αυτά τα 
αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται 
απαράδεκτα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν 
εντούτοις να αποκαλύπτονται ή να γίνονται 
δεκτές ως αποδεικτικά στοιχεία

3.  Η αποκάλυψη των πληροφοριών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν μπορεί 
να διαταχθεί από δικαστήριο ή οποιαδήποτε 
άλλη δικαστική αρχή σε αστική δικαστική 
διαδικασία και, εάν αυτές οι πληροφορίες 
προσφέρονται ως αποδεικτικά στοιχεία κατά 
παράβαση της παραγράφου 1, αυτά τα 
αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται 
απαράδεκτα. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν 
εντούτοις να αποκαλύπτονται ή να γίνονται 
δεκτές ως αποδεικτικά στοιχεία

(α) στο μέτρο που είναι απαραίτητο για 
την εφαρμογή η την εκτέλεση συμφωνίας 
διακανονισμού που προκύπτει άμεσα από 
τη διαμεσολάβηση,
(β) για επιτακτικούς λόγους δημόσιας (a) για επιτακτικούς λόγους δημόσιας τάξης, 
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τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί η 
προστασία παιδιών ή να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος να θιγεί η φυσική και ψυχολογική 
ακεραιότητα προσώπου, ή

κυρίως για να εξασφαλιστεί η προστασία 
παιδιών ή να αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί 
η φυσική και ψυχολογική ακεραιότητα 
προσώπου, ή

(γ) εφόσον συμφωνείται από τον 
διαμεσολαβητή και τα μέρη.

(β) εφόσον συμφωνείται από τον 
διαμεσολαβητή και τα δύο μέρη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

AΕνώ οι παράγραφοι 1 και 2 τονίζουν τον απαραίτητα εμπιστευτικό χαρακτήρα της 
διαδικασίας, το σημείο α) της παραγράφου 3 είναι αντίθετο προς αυτή την αρχή. 

Επειδή το σημείο α) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 θέτει υπό αμφισβήτηση την αρχή της 
εμπιστευτικότητας, πρέπει να απαλειφθεί. Παράλληλα και για περισσότερη σιγουριά, το σημείο 
γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 6 θα πρέπει να προβλέπει τη συγκατάθεση των δυο μερών.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 60
Άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχείο (β)

(β)  για επιτακτικούς λόγους δημόσιας 
τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί η 
προστασία παιδιών ή να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος να θιγεί η φυσική και ψυχολογική 
ακεραιότητα προσώπου, ή

(β)  για επιτακτικούς λόγους δημόσιας 
τάξης, κυρίως για να εξασφαλιστεί η 
προστασία παιδιών και καταναλωτών ή να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος να θιγεί η φυσική και 
ψυχολογική ακεραιότητα προσώπου, ή

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναγνωρίζω γενικότερα τη σπουδαιότητα της εμπιστευτικότητας της διαμεσολάβησης. Ωστόσο, 
κατά τη διαμεσολάβηση μεταξύ των καταναλωτών, η αρχή της διαφάνειας διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο, ιδίως σε διαδικαστικά θέματα (πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της 
διαδικασίας, το κόστος, καθεστώς της συμφωνίας, κ.α.) και όσον αφορά τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας. Αντίθετα προς τα συμφέροντα επιχειρήσεων που μπορεί να θεωρούν ότι η
τεκμηρίωση υποθέσεων θα ζημίωνε το κύρος τους στην αγορά, η θέσπιση συστήματος 
τεκμηρίωσης είναι σημαντική στον τομέα της πολιτικής καταναλωτών. Ο απαραίτητος εκούσιος
χαρακτήρας της διαμεσολάβησης μεταξύ των καταναλωτών δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 
δικαιολογία για να παρακάμπτεται η αρχή της διαφάνειας.
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Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 61
Άρθρο 6α (νέο)

Άρθρο 6α
1. Καμία διάταξη του άρθρου 6α δεν 
μπορεί να ερμηνευθεί ως επιβάλλουσα στον 
διαμεσολαβητή μια υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας εάν αυτός δεν 
μπορούσε να έχει γνώση του 
διασυνοριακού χαρακτήρα της 
διαμεσολάβησης τη στιγμή που τα μέρη 
συμφώνησαν να προσφύγουν στις 
υπηρεσίες του. 
2. Καμία διάταξη της παρούσας Οδηγίας 
δεν μπορεί να ερμηνευθεί ότι ακυρώνει μια 
υποχρέωση εμπιστευτικότητας 
προβλεπόμενη από το δίκαιο ενός κράτους 
μέλους και δεσμεύουσα, όπου χρειασθεί, 
τον διαμεσολαβητή.

Or. fr

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 62
Άρθρο 7, παράγραφος 1

1.  Η προθεσμία παραγραφής όσον αφορά 
την καταγγελία η οποία αποτέλεσε το 
αντικείμενο της διαμεσολάβησης 
αναστέλλεται από τη στιγμή κατά την οποία, 
μετά τη γένεση της διαφοράς: 

1.  Η προθεσμία παραγραφής όσον αφορά 
την διαφορά η οποία αποτέλεσε το 
αντικείμενο της διαμεσολάβησης 
αναστέλλεται από τη στιγμή κατά την οποία, 
μετά τη γένεση της διαφοράς: 

(α)  τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν στη 
διαμεσολάβηση,

(α)  τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν στη 
διαμεσολάβηση,

(β)  η προσφυγή στη διαμεσολάβηση 
διατάσσεται από το δικαστήριο, ή

(β)  η προσφυγή στη διαμεσολάβηση 
προτείνεται από το δικαστήριο.

(γ)  η υποχρέωση προσφυγής στη 
διαμεσολάβηση γεννάται δυνάμει του 
εθνικού δικαίου κράτους μέλους.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Για να ακολουθήσουμε μια ορολογία με κοινές νομικές συνέπειες για όλα τα κράτη μέλη, πρέπει 
να αντικαταστήσουμε τον όρο "καταγγελία" με τον όρο "διαφορά".

Επί πλέον, πρέπει να ευθυγραμμισθεί η τροπολογία αυτή με την τροπολογία 4 που αφορά τη 
βούληση των μερών.

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 63
Άρθρο 7, παράγραφος 2

2.  Όταν η διαδικασία διαμεσολάβησης 
λαμβάνει τέλος χωρίς να έχει καταλήξει σε 
συμφωνία, η προθεσμία αρχίζει εκ νέου να 
μετράει από τη στιγμή κατά την οποία η 
διαμεσολάβηση λήγει χωρίς να υπάρχει 
συμφωνία διακανονισμού, αρχής γενομένης 
από την ημερομηνία κατά την οποία είτε 
ένας εκ των μερών ή και τα δύο είτε ο 
διαμεσολαβητής δηλώνουν ότι η 
διαμεσολάβηση έληξε ή αποσύρονται 
πραγματικά. Αυτή η προθεσμία διαρκεί σε 
κάθε περίπτωση τουλάχιστον ένα μην από 
την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να 
μετράει, εκτός εάν πρόκειται για προθεσμία 
εντός της οποίας πρέπει να ασκηθεί αγωγή 
για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο ένα 
προσωρινό ή ανάλογο μέτρο να παύσει να 
παράγει τα αποτελέσματά του ή να 
ανακληθεί.

2.  Όταν η διαδικασία διαμεσολάβησης 
λαμβάνει τέλος χωρίς να έχει καταλήξει σε 
φιλική διευθέτηση της διαφοράς, η 
προθεσμία αρχίζει εκ νέου να μετράει από 
τη στιγμή κατά την οποία η διαμεσολάβηση 
λήγει χωρίς να υπάρχει συμφωνία 
διακανονισμού, αρχής γενομένης από την 
ημερομηνία κατά την οποία είτε ένας εκ των 
μερών ή και τα δύο είτε ο διαμεσολαβητής 
δηλώνουν ότι η διαμεσολάβηση έληξε ή 
αποσύρονται πραγματικά. Αυτή η 
προθεσμία διαρκεί σε κάθε περίπτωση 
τουλάχιστον ένα μην από την ημερομηνία 
κατά την οποία αρχίζει να μετράει, εκτός 
εάν πρόκειται για προθεσμία εντός της 
οποίας πρέπει να ασκηθεί αγωγή για να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο ένα προσωρινό ή 
ανάλογο μέτρο να παύσει να παράγει τα 
αποτελέσματά του ή να ανακληθεί.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρώτα απ΄όλα, η γνωμάτευση του διαμεσολαβητή δεν πρέπει να ταυτισθεί με συμφωνία 
διακανονισμού. Δεύτερον, το συχνότερο αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης διαμεσολαβητικής 
διαδικασίας είναι ο τερματισμός της διαφοράς, χωρίς να χρειασθεί να εκδώσει ο 
διαμεσολαβητής γνωμάτευση. Η πρόταση οδηγίας δεν πρέπει επομένως να περιέχει διατύπωση 
που θέτει ως προϋπόθεση για την επιτυχία μιας διαμεσολαβητικής διαδικασίας τη σύναψη μιας 
συμφωνίας διακανονισμού.
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Τροπολογία: Diana Wallis

Τροπολογία 64
Άρθρο 7, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο 
υποβολής πρότασης σχετικά με μέσο που 
θα εναρμόνιζε περαιτέρω τις προθεσμίες 
παραγραφής αποβλέποντας στη 
διευκόλυνση της καλής λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Τροπολογία: Jean-Paul Gauzès

Τροπολογία 65
Άρθρο 7α (νέο)

Άρθρο 7α
Ενημέρωση των πολιτών

(1) Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 
θέτουν στη διάθεση των πολιτών, κυρίως 
μέσω του Διαδικτύου, πληροφορίες που 
επιτρέπουν την πρόσβαση σε υπηρεσίες 
διαμεσολάβησης και σε διαμεσολαβητές, 
κυρίως δε σε εκείνους που έχουν αποδεχθεί 
τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για 
τους Διαμεσολαβητές.
(2) Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους 
νομικούς να ενημερώνουν τους πελάτες 
τους σχετικά με τη δυνατότητα 
διαμεσολάβησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν σύστημα πιστοποίησης των διαμεσολαβητών. Ένα τέτοιο σύστημα 
επιβάλλει το διαρκή έλεγχο του Κράτους ως προς την ποιότητα της διαμεσολάβησης, την 
υποχρέωση τήρησης και ενημέρωσης καταλόγων διαμεσολαβητών, θέσπισης πτυχίων, και τον 
κίνδυνο καταλογισμού ευθύνης στο Κράτος σε περίπτωση σφάλματος του διαμεσολαβητή. Τούτο 
θα μπορούσε τέλος να φανεί σαν συγκεκαλυμμένη διαφήμιση, διότι οι κατάλογοι δεν μπορούν 
να είναι εξαντλητικοί ούτε να ενημερώνονται διαρκώς. Δεν πρέπει, μέσω ενός άρθρου που 
αφορά την ενημέρωση των πολιτών, να επιβαρυνθούν τα κράτη μέλη με αυτά τα καθήκοντα. 
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Είναι προτιμότερο να αρκεσθούμε στο να επιβάλλουμε στα κράτη να μεριμνούν ώστε να 
υπάρχει εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες για τη διαμεσολάβηση και τους διαμεσολαβητές , 
π.χ. μέσω μιας συνεργασίας με επαγγελματικές ομοσπονδίες, και να προωθήσουν μια πολιτική 
για την ποιότητα της διαμεσολάβησης μέσω της θέσπισης σημάτων ποιότητας που θα τα 
διαχειρίζονται επαγγελματίες. 

Τροπολογία: Klaus-Heiner Lehne

Τροπολογία 66
Άρθρο 7α (νέο)

Άρθρο 7α
Ενημέρωση των πολιτών

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ούτως ώστε οι
πολίτες να έχουν πρόσβαση σε 
πληροφορίες ως προς τον τρόπο με τον 
οποίο μπορούν να επικοινωνούν με 
εγκεκριμένους οργανισμούς που παρέχουν 
υπηρεσίες διαμεσολάβησης και με 
διαμεσολαβητές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος της τροπολογίας είναι να διασφαλισθεί ότι η κοινή γνώμη θα ενημερώνεται σχετικά με 
τη δυνατότητα πρόσβασης σε εγκεκριμένους διαμεσολαβητές.

Τροπολογία: Bert Doorn

Τροπολογία 67
Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις που είναι απαραίτητες για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου 2007. 
Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τα 
νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά 
μέτρα που είναι απαραίτητα ή μεριμνούν 
ώστε οι εμπλεκόμενοι σε διαμεσολαβήσεις 
να εφαρμόζουν τα απαραίτητα μέτρα μέσω 
προαιρετικών συμφωνιών, τα δε κράτη 
μέλη προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες 
προληπτικές ενέργειες για να διασφαλίσουν 
ότι όλα τα επιδιωκόμενα στην οδηγία 
αποτελέσματα θα επιτευχθούν, ώστε να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το 
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αργότερο την 1η Σεπτεμβρίου 2008, 
εξαιρέσει του άρθρου 8, για το οποίο ως 
ημερομηνία συμμόρφωσης ορίζεται η 1η 
Σεπτεμβρίου 2009. Ενημερώνουν αμέσως 
την Επιτροπή για τα μέτρα αυτά.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει δυνατή η εφαρμογή της οδηγίας μέσω της μεθόδου της αυτορρύθμισης.


