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ΙΙ

(Πρ Äαξειr για την ισχ Äυ των οποÄιων δεν απαιτε Äιται δηµοσÄιευση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τηr 30 Äηr Μαρτ Äιου 1998

σχετικ Äα µε τιr αρχ Äεr που δι Äεπουν τα αρµ Äοδια Äοργανα για την εξ Äωδικη επÄιλυση των διαφορ Äων
καταν Äαλωσηr (*)

(ΚεÄιµενο που παρουσι Äαζει ενδιαφ Äερον για τον ΕΟΧ)

(98/257/ΕΚ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑÆΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ÄΕχονταr υπ Äοψη:

τη συνθ Äηκη για την Äιδρυση τηr ΕυρωπαÏικ Äηr Κοιν Äοτηταr,
και ιδ Äιωr το Äαρθρο 155,

Εκτιµ Äωνταr:

Äοτι το Συµβο Äυλιο, στα συµπερ Äασµατ Äα του που εγκρÄιθηκαν
απ Äο το Συµβο Äυλιο «καταναλωτ Äων» τηr 25ηr ΝοεµβρÄιου
1996, τ Äονισε Äοτι η µ Äεριµνα για την ενÄισχυση τηr εµπιστοσ Äυ-
νηr των καταναλωτ Äων στη λειτουργÄια τηr εσωτερικ Äηr
αγορ Äαr και τηr ικαν Äοτητ Äαr τουr να εκµεταλλευθο Äυν πλ Äηρωr
τιr δυνατ Äοτητεr που τουr προσφ Äερει αυτ Äη η τελευταÄια, περι-
λαµβ Äανει τη δυνατ Äοτητα ρ Äυθµισηr των διαφορ Äων των κατα-
ναλωτ Äων µε αποτελεσµατικ Äο και ενδεδειγµ Äενο τρ Äοπο, µ Äεσω
εξ Äωδικων διαδικασι Äων Äη Äαλλων, παρ Äοµοιων, διαδικασι Äων·

Äοτι το ΕυρωπαÏικ Äο Κοινοβο Äυλιο, στο ψ Äηφισµα τηr 14ηr
ΝοεµβρÄιου 1996 (1), τ Äονισε Äοτι υπ Äαρχει επιτακτικ Äη αν Äαγκη
οι εν λ Äογω διαδικασÄιεr να ικανοποιο Äυν ελ Äαχιστα κριτ Äηρια
τα οποÄια εγγυ Äωνται την αµεροληψÄια του οργ Äανου, την
αποτελεσµατικ Äοτητα τηr διαδικασÄιαr, τη δηµοσιοποÄιησ Äη
τηr και τη διαφ Äανει Äα τηr και κ Äαλεσε την Επιτροπ Äη να εκπο-
ν Äησει σχετικ Äεr προτ Äασειr·

Äοτι οι περισσ Äοτερεr διαφορ Äεr καταν Äαλωσηr, λ Äογω τηr φ Äυσηr
τουr, χαρακτηρÄιζονται απ Äο δυσαναλογÄια του οικονοµικο Äυ
διακυβε Äυµατοr τηr υπ Äοθεσηr και του κ Äοστουr τηr δικαστι-

κ Äηr τουr ρ Äυθµισηr· Äοτι οι δυσχ Äερειεr που ενδεχοµ Äενωr
συνδ Äεονται µε τιr δικαστικ Äεr διαδικασÄιεr µπορο Äυν, ιδ Äιωr,
στην περÄιπτωση διασυνοριακ Äων διαφορ Äων, να αποτρ Äεψουν
τον καταναλωτ Äη απ Äο την αποτελεσµατικ Äη διεκδÄικηση των
δικαιωµ Äατων του·

Äοτι το «Πρ Äασινο ΒιβλÄιο για την προσφυγ Äη των καταναλω-
τ Äων στη δικαιοσ Äυνη και ρ Äυθµιση των διαφορ Äων καταν Äαλω-
σηr στην ενιαÄια αγορ Äα» (2) αποτ Äελεσε το αντικεÄιµενο ευρ Äυ-
τατηr διαβο Äυλευσηr τα αποτελ Äεσµατα τηr οποÄιαr επιβεβαÄι-
ωσαν την αν Äαγκη και τον επιτακτικ Äο χαρακτ Äηρα µιαr
κοινοτικ Äηr δρ Äασηr που θα στοχε Äυει στη βελτÄιωση τηr
ισχ Äυουσαr κατ Äαστασηr·

Äοτι η κεκτηµ Äενη εµπειρÄια πολλ Äων κρατ Äων µελ Äων καταδει-
κν Äυει Äοτι οι εναλλακτικοÄι µηχανισµοÄι εξ Äωδικηr ρ Äυθµισηr
των διαφορ Äων καταν Äαλωσηr, εφ Äοσον εξασφαλÄιζεται ο σεβα-
σµ Äοr ορισµ Äενων θεµελιωδ Äων αρχ Äων, µπορο Äυν να εγγυηθο Äυν
θετικ Äα αποτελ Äεσµατα, τ Äοσο για τουr καταναλωτ Äεr Äοσο και
για τιr επιχειρ Äησειr, µει Äωνονταr το κ Äοστοr και τη δι Äαρκεια
τηr ρ Äυθµισηr των διαφορ Äων καταν Äαλωσηr·

Äοτι ο καθορισµ Äοr τ Äετοιων αρχ Äων σε ευρωπαÏικ Äο επÄιπεδο θα
διευκολ Äυνει την εφαρµογ Äη εξ Äωδικων διαδικασι Äων για τη
ρ Äυθµιση των διαφορ Äων καταν Äαλωσηr· Äοτι, Äοσον αφορ Äα τιr
διασυνοριακ Äεr διαφορ Äεr, µε τον τρ Äοπο αυτ Äο θα αυξηθεÄι η
αµοιβαÄια εµπιστοσ Äυνη των εξ Äωδικων οργ Äανων που λειτουρ-
γο Äυν στα δι Äαφορα κρ Äατη µ Äελη, και η εµπιστοσ Äυνη των
καταναλωτ Äων στιr δι Äαφορεr υφιστ Äαµενεr εθνικ Äεr διαδικα-
σÄιεr· Äοτι τα κριτ Äηρια αυτ Äα θα διευκολ Äυνουν τη δυνατ Äοτητα
των υπε Äυθυνων παροχ Äηr εξ Äωδικων υπηρεσι Äων µε Äεδρα Äενα
κρ Äατοr µ Äελοr να παρ Äεχουν τιr υπηρεσÄιεr τουr σε Äενα Äαλλο
κρ Äατοr µ Äελοr·

(*) Η Επιτροπ Äη εξ Äεδωσε µια ανακοÄινωση σχετικ Äα µε την εξ Äωδικη
επÄιλυση των διαφορ Äων καταν Äαλωσηr στιr 30 ΜαρτÄιου 1998. Η
ανακοÄινωση αυτ Äη, που περιλαµβ Äανει την παρο Äυσα σ Äυσταση και
το ευρωπαÏικ Äο Äεντυπο υποβολ Äηr αιτηµ Äατων του καταναλωτ Äη, ε Äιναι
διαθ Äεσιµη στο Internet (http://europa.eu.int/comm/dg24).

(1) Ψ Äηφισµα του ΕυρωπαÏικο Äυ ΚοινοβουλÄιου σχετικ Äα µε την ανακοÄι-
νωση τηr Επιτροπ Äηr «σχ Äεδιο δρ Äασηr σχετικ Äα µε την πρ Äοσβαση
των καταναλωτ Äων στη δικαιοσ Äυνη και τη ρ Äυθµιση των διαφορ Äων
καταν Äαλωσηr στην εσωτερικ Äη αγορ Äα» τηr 14. 11. 1996 (ΕΕ C 362
τηr 2. 12. 1996, σ. 275).

(2) Πρ Äασινο ΒιβλÄιο για την προσφυγ Äη των καταναλωτ Äων στη δικαιο-
σ Äυνη και ρ Äυθµιση των διαφορ Äων καταν Äαλωσηr στην ενιαÄια αγο-
ρ Äα, COM(93) 576 τελικ Äο τηr 16. 11. 1993.
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Äοτι στα συµπερ Äασµατα του Πρ Äασινου ΒιβλÄιου περιλαµβ Äανε-
ται η Äεγκριση µιαr «σ Äυστασηr τηr Επιτροπ Äηr, µε σκοπ Äο να
βελτιωθεÄι η λειτουργÄια των συστηµ Äατων Ombudsman
(διαµεσολαβητ Äων) που εÄιναι επιφορτισµ Äενοι µε την αντιµε-
τ Äωπιση των διαφορ Äων καταν Äαλωσηr»·

Äοτι η αν Äαγκη µιαr τ Äετοιαr σ Äυστασηr υπογραµµÄιστηκε στη
δι Äαρκεια των διαβουλε Äυσεων για το Πρ Äασινο ΒιβλÄιο και
επιβεβαι Äωθηκε στη δι Äαρκεια των διαβουλε Äυσεων σχετικ Äα µε
την ανακοÄινωση «σχ Äεδιο δρ Äασηr» (1) απ Äο τη συντριπτικ Äη
πλειοψηφÄια των ενδιαφεροµ Äενων µερ Äων·

Äοτι η παρο Äυσα ανακοÄινωση πρ Äεπει να περιοριστεÄι στιr
διαδικασÄιεr οι οποÄιεr, ανεξαρτ Äητωr τηr ονοµασÄιαr τουr,
οδηγο Äυν σε ρ Äυθµιση τηr διαφορ Äαr µ Äεσω τηr ενεργο Äυ παρ Äεµ-
βασηr τρÄιτου προσ Äωπου που προτεÄινει Äη επιβ Äαλλει λ Äυση·
Äοτι, κατ Äα συν Äεπεια, δεν αφορ Äα τιr διαδικασÄιεr που περιορÄι-
ζονται σε µια απλ Äη απ Äοπειρα προσ Äεγγισηr των µερ Äων
προκειµ Äενου να πεισθο Äυν να αποδεχθο Äυν µια λ Äυση µε κοιν Äη
συναÄινεση·

Äοτι οι αποφ Äασειr των εξ Äωδικων οργ Äανων ενδ Äεχεται να εÄιναι
δεσµευτικ Äεr για τα µ Äερη, να περιορÄιζονται σε απλ Äεr συστ Äα-
σειr Äη σε προτ Äασειr συµβιβασµο Äυ τιr οποÄιεr πρ Äεπει να
αποδεχθο Äυν τα µ Äερη· Äοτι, για τουr σκοπο Äυr τηr παρο Äυσαr
σ Äυστασηr, οι διαφορετικ Äεr αυτ Äεr περιπτ Äωσειr καλ Äυπτονται
απ Äο τον Äορο «απ Äοφαση»·

Äοτι η αµεροληψÄια και η αντικειµενικ Äοτητα του αρµ Äοδιου
οργ Äανου για τη λ Äηψη αποφ Äασεων αποτελο Äυν σηµαντικ Äα
στοιχεÄια για να εξασφαλÄιζεται η προστασÄια των δικαιωµ Äα-
των των καταναλωτ Äων και να αυξ Äανεται η εµπιστοσ Äυνη των
καταναλωτ Äων στουr εναλλακτικο Äυr µηχανισµο Äυr επÄιλυσηr
των διαφορ Äων καταν Äαλωσηr·

Äοτι Äενα Äοργανο εÄιναι αµερ Äοληπτο µ Äονον ε Äαν, κατ Äα την
Äασκηση των καθηκ Äοντων του, δεν υφÄισταται πι Äεσειr που θα
µπορο Äυσαν να επηρε Äασουν την απ Äοφασ Äη του· Äοτι, συνεπ Äωr,
πρ Äεπει να εξασφαλÄιζεται η ανεξαρτησÄια του χωρÄιr αυτ Äο να
συνεπ Äαγεται τη θ Äεσπιση εγγυ Äησεων µε την Äιδια αυστηρ Äο-
τητα µε εκεÄινεr που αποσκοπο Äυν στην εξασφ Äαλιση τηr
ανεξαρτησÄιαr των δικαστ Äων στο πλαÄισιο του δικαστικο Äυ
συστ Äηµατοr·

Äοτι, Äοταν η απ Äοφαση λαµβ Äανεται σε ατοµικ Äο επÄιπεδο, η
αµεροληψÄια του υπε Äυθυνου προσ Äωπου εξασφαλÄιζεται µ Äονον
ε Äαν το πρ Äοσωπο αυτ Äο αποδεικν Äυει Äοτι διαθ Äετει την απαιτο Äυ-
µενη ανεξαρτησÄια και τα απαραÄιτητα προσ Äοντα και ενεργεÄι
µ Äεσα σε περιβ Äαλλον που του επιτρ Äεπει να αποφασÄιζει µε
αυτονοµÄια· Äοτι το Äυτο σηµαÄινει Äοτι το πρ Äοσωπο αυτ Äο
απολαµβ Äανει εντολ Äηr που ισχ Äυει επÄι µια επαρκ Äη περÄιοδο
στη δι Äαρκεια τηr οποÄιαr η εντολ Äη δεν µπορεÄι να του αφαιρε-
θε Äι χωρÄιr β Äασιµη αιτιολ Äογηση·

Äοτι, Äοταν η απ Äοφαση λαµβ Äανεται σε συλλογικ Äο επÄιπεδο, η
ισοµερ Äηr συµµετοχ Äη των εκπροσ Äωπων των καταναλωτ Äων
και των επαγγελµατι Äων εÄιναι Äενα επαρκ Äεr µ Äεσο για να
εξασφαλÄιζεται αυτ Äη η ανεξαρτησÄια·

Äοτι, προκειµ Äενου να εξασφαλÄιζεται η επαρκ Äηr ενηµ Äερωση
των ενδιαφεροµ Äενων, πρ Äεπει να παρ Äεχονται εγγυ Äησειr ωr
προr τη διαφ Äανεια τηr διαδικασÄιαr και τη δραστηρι Äοτητα
των αρµ Äοδιων οργ Äανων για την επÄιλυση των διαφορ Äων· Äοτι
η Äελλειψη διαφ Äανειαr ενδ Äεχεται να θÄιγει τα δικαι Äωµατα των
µερ Äων και να δηµιουργεÄι επιφυλ Äαξειr σχετικ Äα µε τιr εξ Äωδι-
κεr διαδικασÄιεr επÄιλυσηr των διαφορ Äων καταν Äαλωσηr·

Äοτι τα συµφ Äεροντα των µερ Äων προασπÄιζονται µ Äονον ε Äαν η
διαδικασÄια τουr επιτρ Äεπει να υποστηρÄιζουν την Äαποψ Äη τουr
εν Äωπιον του αρµ Äοδιου οργ Äανου και να ενηµερ Äωνονται
σχετικ Äα µε τα στοιχεÄια που παραθ Äετει το Äαλλο µ Äεροr και,
ενδεχοµ Äενωr, µε τιr δηλ Äωσειr των εµπειρογνωµ Äονων· Äοτι
αυτ Äο δεν συνεπ Äαγεται αναγκαστικ Äα προφορικ Äη ακρ Äοαση
των µερ Äων·

Äοτι οι εξ Äωδικεr διαδικασÄιεr στοχε Äυουν στη διευκ Äολυνση τηr
πρ Äοσβασηr των καταναλωτ Äων στη δικαιοσ Äυνη· Äοτι, µε
στ Äοχο την αποτελεσµατικ Äοτητα, πρ Äεπει επÄισηr να επιλ Äυουν
ορισµ Äενα προβλ Äηµατα που εµφανÄιζονται στο πλαÄισιο τηr
δικαστικ Äηr διαδικασÄιαr, Äοπωr π.χ. υψηλ Äα Äεξοδα, µακρ Äεr
προθεσµÄιεr και δυσκÄινητεr διαδικασÄιεr·

Äοτι, προκειµ Äενου να αυξηθεÄι η αποτελεσµατικ Äοτητα και η
δικαιοσ Äυνη τηr διαδικασÄιαr, ε Äιναι σκ Äοπιµο το αρµ Äοδιο
Äοργανο να αναλ Äαβει ενεργ Äο ρ Äολο που θα του επιτρ Äεψει να
συνυπολογÄιζει Äολα τα στοιχεÄια που χρησιµε Äυουν για την
επÄιλυση τηr διαφορ Äαr· Äοτι ο ενεργ Äοr αυτ Äοr ρ Äολοr ε Äιναι
ακ Äοµη σηµαντικ Äοτεροr στο µ Äετρο που, στο πλαÄισιο των
εξ Äωδικων διαδικασι Äων, τα µ Äερη συχν Äα ενεργο Äυν χωρÄιr τη
βο Äηθεια νοµικο Äυ συµβο Äυλου·

Äοτι τα εξ Äωδικα Äοργανα αποφασÄιζουν Äοχι µ Äονο β Äασει νοµι-
κ Äων διατ Äαξεων, αλλ Äα και σ Äυµφωνα µε την αρχ Äη τηr επιει-
κε Äιαr και β Äασει κωδÄικων συµπεριφορ Äαr· Äοτι, π Äαντωr, η
ευελιξ Äια αυτ Äη ωr προr τη θεµελÄιωση των αποφ Äασε Äων τουr
δεν πρ Äεπει να συνεπ Äαγεται µεÄιωση του επιπ Äεδου προστασÄιαr
του καταναλωτ Äη αναφορικ Äα µε την προστασÄια που θα του
εξασφ Äαλιζε, µε σεβασµ Äο του κοινοτικο Äυ δικαÄιου, η εφαρ-
µογ Äη του δικαÄιου απ Äο τα δικαστ Äηρια·

Äοτι τα µ Äερη Äεχουν δικαÄιωµα να ενηµερ Äωνονται σχετικ Äα µε
τιr αποφ Äασειr που λαµβ Äανονται και µε το σκεπτικ Äο τουr·
Äοτι η αιτιολ Äογηση των αποφ Äασεων αποτελεÄι απαραÄιτητο
στοιχεÄιο για να εξασφαλÄιζεται η διαφ Äανεια και η εµπιστο-
σ Äυνη των µερ Äων στη λειτουργÄια των εξ Äωδικων διαδικασι Äων·

Äοτι, σ Äυµφωνα µε το Äαρθρο 6 τηr ευρωπαÏικ Äηr σ Äυµβασηr για
τα ανθρ Äωπινα δικαι Äωµατα, η πρ Äοσβαση στα δικαστ Äηρια
αποτελεÄι θεµελι Äωδεr δικαÄιωµα το οποÄιο δεν επιδ Äεχεται εξαι-
ρ Äεσειr· Äοτι, Äοταν το κοινοτικ Äο δÄικαιο εγγυ Äαται την ελε Äυθερη
κυκλοφορÄια των εµπορευµ Äατων και των υπηρεσι Äων στην
εσωτερικ Äη αγορ Äα, η δυνατ Äοτητα των επιχειρηµατι Äων, συµπε-
ριλαµβανοµ Äενων και των καταναλωτ Äων, να προσφε Äυγουν
στα δικαστ Äηρια εν Äοr κρ Äατουr µ Äελουr για την επÄιλυση των
διαφορ Äων που ενδ Äεχεται να δηµιουργηθο Äυν απ Äο την οικονο-
µικ Äη τουr δραστηρι Äοτητα, Äοπωr και οι υπ Äηκοοι του κρ Äατουr
αυτο Äυ, αποτελεÄι το επιστ Äεγασµα των ελευθερι Äων αυτ Äων· Äοτι
οι εξ Äωδικεr διαδικασÄιεr δεν µπορο Äυν να Äεχουν ωr στ Äοχο την
υποκατ Äασταση του δικαστικο Äυ συστ Äηµατοr· Äοτι, κατ Äα συν Äε-
πεια, η χρ Äηση τηr εξ Äωδικηr οδο Äυ δεν µπορεÄι να στερεÄι τον

(1) Σχ Äεδιο δρ Äασηr σχετικ Äα µε την πρ Äοσβαση των καταναλωτ Äων στη
δικαιοσ Äυνη και τη ρ Äυθµιση των διαφορ Äων καταν Äαλωσηr στην
εσωτερικ Äη αγορ Äα COM(96) 13 τελικ Äο τηr 14. 2. 1996.
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καταναλωτ Äη απ Äο το δικαÄιωµα προσφυγ Äηr στα δικαστ Äηρια
παρ Äα µ Äονον ε Äαν ο καταναλωτ Äηr το αποδ Äεχεται ρητ Äα, µε
πλ Äηρη επÄιγνωση τηr υπ Äοθεσηr και µετ Äα την εµφ Äανιση τηr
διαφορ Äαr·

Äοτι ορισµ Äενεr φορ Äεr και ανεξαρτ Äητωr του αντικειµ Äενου και
τηr αξÄιαr τηr διαφορ Äαr, τα µ Äερη και ιδ Äιωr ο καταναλωτ Äηr
ωr συµβαλλ Äοµενοr ο οποÄιοr λογÄιζεται ωr οικονοµικ Äωr
ασθεν Äεστεροr και νοµικ Äωr ωr διαθ Äετων λιγ Äοτερη πεÄιρα απ Äο
τον αντισυµβαλλ Äοµεν Äο του, ενδ Äεχεται να χρει Äαζονται
βο Äηθεια και νοµικ Äεr συµβουλ Äεr απ Äο τρÄιτο πρ Äοσωπο προκει-
µ Äενου να υπερασπιστο Äυν και να προασπÄισουν καλ Äυτερα τα
δικαι Äωµατ Äα τουr·

Äοτι, προκειµ Äενου να επιτευχθεÄι Äενα επÄιπεδο διαφ Äανειαr και
δι Äαδοσηr των εξ Äωδικων διαδικασι Äων που εγγυ Äωνται το
σεβασµ Äο των αρχ Äων τιr οποÄιεr ορÄιζει η παρο Äυσα σ Äυσταση,
καθ Äωr και για να διευκολυνθεÄι η σ Äυνδεσ Äη τουr σε δÄικτυο, η
Επιτροπ Äη θα αναλ Äαβει την πρωτοβουλÄια να δηµιουργ Äησει
µια β Äαση δεδοµ Äενων σχετικ Äα µε τα εξ Äωδικα Äοργανα επÄιλυ-
σηr των διαφορ Äων καταν Äαλωσηr που παρ Äεχουν τιr εγγυ Äη-
σειr αυτ Äεr· Äοτι το περιεχ Äοµενο τηr β Äασηr δεδοµ Äενων θα
αποτελεÄιται απ Äο πληροφορÄιεr τιr οποÄιεr θα κοινοποι Äησουν
στην Επιτροπ Äη τα κρ Äατη µ Äελη που επιθυµο Äυν να συµµετ Äα-
σχουν σε αυτ Äη την πρωτοβουλÄια· Äοτι, για να υπ Äαρχει δυνα-
τ Äοτητα τυποποÄιησηr των πληροφορι Äων και απλο Äυστευσηr
τηr διαβÄιβασηr τουr, θα τεθεÄι στη δι Äαθεση των κρατ Äων
µελ Äων Äενα τυποποιηµ Äενο δελτÄιο πληροφορι Äων·

Äοτι, τ Äελοr, υπ Äο αυτ Äεr τιr συνθ Äηκεr, ο καθορισµ Äοr ελ Äαχιστων
αρχ Äων σχετικ Äα µε την καθι Äερωση και τη λειτουργÄια εξ Äωδι-
κων διαδικασι Äων επÄιλυσηr των διαφορ Äων καταν Äαλωσηr
κρÄινεται απαραÄιτητοr σε κοινοτικ Äο επÄιπεδο για να στηρÄιξει
και να συµπληρ Äωσει, σε Äενα ουσιαστικ Äο τοµ Äεα, τιr πρωτο-
βουλÄιεr που αναλαµβ Äανουν τα κρ Äατη µ Äελη προκειµ Äενου,
σ Äυµφωνα µε το Äαρθρο 129 Α τηr συνθ Äηκηr, να επιτευχθεÄι
υψηλ Äο επÄιπεδο προστασÄιαr των καταναλωτ Äων, και Äοτι δεν
υπερβαÄινει τιr απαραÄιτητεr εν Äεργειεr για την εξασφ Äαλιση
τηr απρ Äοσκοπτηr λειτουργÄιαr των εξ Äωδικων διαδικασι Äων·
Äοτι, κατ Äα συν Äεπεια, ε Äιναι σ Äυµφωνοr µε την αρχ Äη τηr επικου-
ρικ Äοτηταr,

ΣΥΝΙΣΤΑ το σεβασµ Äο των αρχ Äων που ακολουθο Äυν απ Äο Äολα
τα υφιστ Äαµενα Äοργανα Äη εκεÄινα που πρ Äοκειται να δηµιουρ-
γηθο Äυν, αρµ Äοδια για την εξ Äωδικη επÄιλυση των διαφορ Äων
καταν Äαλωσηr:

Ι

Αρχ Äη τηr ανεξαρτησÄιαr

Η ανεξαρτησÄια του αρµ Äοδιου οργ Äανου για τη λ Äηψη αποφ Äα-
σεων εξασφαλÄιζεται Äετσι Äωστε να παρ Äεχονται εγγυ Äησειr για
την αµεροληψÄια τηr δρ Äασηr του.

ÄΟταν η απ Äοφαση λαµβ Äανεται σε ατοµικ Äο επÄιπεδο, η ανεξαρ-
τησÄια αυτ Äη εξασφαλÄιζεται ιδ Äιωr µε τα ακ Äολουθα µ Äετρα:

— το πρ Äοσωπο που ορÄιζεται υπε Äυθυνο διαθ Äετει την ικαν Äο-
τητα, την πεÄιρα και τα προσ Äοντα, ιδ Äιωr νοµικ Äηr φ Äυσηr,
που εÄιναι απαραÄιτητα για την Äασκηση των καθηκ Äοντων
του,

— το πρ Äοσωπο που ορÄιζεται υπε Äυθυνο διαθ Äετει εντολ Äη η
δι Äαρκεια τηr οποÄιαr να εÄιναι επαρκ Äηr για την εξασφ Äα-
λιση τηr ανεξαρτησÄιαr τηr δρ Äασηr του και η οποÄια να
µην µπορεÄι να του αφαιρεθεÄι χωρÄιr β Äασιµη αιτιολ Äογηση,

— Äοταν το υπε Äυθυνο πρ Äοσωπο ορÄιζεται Äη αµεÄιβεται απ Äο
µια επαγγελµατικ Äη Äενωση Äη απ Äο µια επιχε Äιρηση, δεν
πρ Äεπει το πρ Äοσωπο αυτ Äο να Äεχει εργασθεÄι στη δι Äαρκεια
τηr τελευταÄιαr τριετ Äιαr πριν απ Äο την αν Äαληψη των καθη-
κ Äοντων του για τη συγκεκριµ Äενη επαγγελµατικ Äη Äενωση
Äη Äενα απ Äο τα µ Äελη τηr Äη για τη συγκεκριµ Äενη επιχε Äι-
ρηση.

ÄΟταν η απ Äοφαση λαµβ Äανεται σε συλλογικ Äο επÄιπεδο, η
ανεξαρτησÄια του αρµ Äοδιου οργ Äανου για τη λ Äηψη τηr
απ Äοφασηr µπορεÄι να εξασφαλÄιζεται µε την ισοµερ Äη εκπρο-
σ Äωπηση των καταναλωτ Äων και των επαγγελµατι Äων Äη µε το
σεβασµ Äο των κριτηρÄιων που προαναφ Äερθηκαν.

ΙΙ

Η αρχ Äη τηr διαφ Äανειαr

Λαµβ Äανονται τα κατ Äαλληλα µ Äετρα για να εξασφαλÄιζεται η
διαφ Äανεια τηr διαδικασÄιαr. Τα µ Äετρα αυτ Äα περιλαµβ Äανουν:

1. τη γραπτ Äη Äη υπ Äο οποιαδ Äηποτε Äαλλη κατ Äαλληλη µορφ Äη
ανακοÄινωση, προr οποιονδ Äηποτε υποβ Äαλλει σχετικ Äο
αÄιτηµα, των ακ Äολουθων πληροφορι Äων:

— λεπτοµερ Äη περιγραφ Äη του εÄιδουr των διαφορ Äων που
µπορο Äυν να υποβληθο Äυν στο Äοργανο αυτ Äο, καθ Äωr και
τα Äορια που ενδεχοµ Äενωr υφÄιστανται ωr προr τη
γεωγραφικ Äη κ Äαλυψη και την αξÄια του αντικειµ Äενου
των διαφορ Äων,

— καν Äονεr σχετικ Äα µε την προσφυγ Äη στο Äοργανο,
συµπεριλαµβανοµ Äενων και των προκαταρκτικ Äων
διατυπ Äωσεων που υποχρεο Äυται ενδεχοµ Äενωr να
ακολουθ Äησει ο καταναλωτ Äηr, καθ Äωr και Äαλλων διαδι-
καστικ Äων καν Äονων, ιδ Äιωr Äοσων αφορο Äυν το γραπτ Äο Äη
προφορικ Äο χαρακτ Äηρα τηr διαδικασÄιαr, την αυτοπρ Äο-
σωπη εµφ Äανιση και τιr γλ Äωσσεr τηr διαδικασÄιαr,

— το ενδεχ Äοµενο κ Äοστοr τηr διαδικασÄιαr για τα µ Äερη,
συµπεριλαµβανοµ Äενων των καν Äονων που αφορο Äυν
την κατανοµ Äη των εξ Äοδων µετ Äα το π Äεραr τηr διαδικα-
σÄιαr,

— το εÄιδοr των καν Äονων επÄι των οποÄιων θεµελι Äωνονται
οι αποφ Äασειr του οργ Äανου (νοµικ Äεr διατ Äαξειr, επιε Äι-
κεια, ισ Äοτητα, κ Äωδικεr συµπεριφορ Äαr, κ.ο.κ.),

— τουr τρ Äοπουr λ Äηψηr αποφ Äασεων στα πλαÄισια του
οργ Äανου,

— τη νοµικ Äη αξÄια τηr απ Äοφασηr, διευκριν Äιζονταr µε
σαφ Äηνεια ε Äαν ε Äιναι δεσµευτικ Äη Äη Äοχι, για τον επαγ-
γελµατÄια Äη για τα δ Äυο µ Äερη. Ε Äαν η απ Äοφαση Äεχει
δεσµευτικ Äο χαρακτ Äηρα, διευκριν Äιζονται οι κυρ Äωσειr
που επιβ Äαλλονται σε περÄιπτωση που η απ Äοφαση δεν
γÄινει σεβαστ Äη. Το Äιδιο ισχ Äυει Äοσον αφορ Äα τα Äενδικα
µ Äεσα που ενδεχοµ Äενωr Äεχει στη δι Äαθεσ Äη του το µ Äεροr
το οποÄιο δεν ικανοποι Äηθηκε απ Äο την απ Äοφαση.

2. τη δηµοσÄιευση απ Äο το αρµ Äοδιο Äοργανο ετ Äησιαr Äεκθεσηr
σχετικ Äα µε τιr εκδοθεÄισεr αποφ Äασειr, που επιτρ Äεπει την
αξιολ Äογηση των αποτελεσµ Äατων και τον προσδιορισµ Äο
του εÄιδουr των διαφορ Äων που υποβλ Äηθηκαν στο Äοργανο.
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ΙΙΙ

Η αρχ Äη τηr εκατ Äερωθεν ακρο Äασεωr

Η διαδικασÄια που ακολουθεÄιται περιλαµβ Äανει τη δυνατ Äο-
τητα, για τα Äολα τα ενδιαφερ Äοµενα µ Äερη, να κοινοποιο Äυν
τιr απ Äοψειr τουr στο αρµ Äοδιο Äοργανο και να ενηµερ Äωνονται
για Äολα τα επιχειρ Äηµατα και τα γεγον Äοτα που ισχυρÄιζεται
το Äαλλο µ Äεροr και, ενδεχοµ Äενωr, για τιr δηλ Äωσειr των εµπει-
ρογνωµ Äονων.

IV

Η αρχ Äη τηr αποτελεσµατικ Äοτηταr

Η αποτελεσµατικ Äοτητα τηr διαδικασÄιαr εξασφαλÄιζεται απ Äο
µ Äετρα τα οποÄια εγγυ Äωνται:

— την πρ Äοσβαση του καταναλωτ Äη στη διαδικασÄια, χωρÄιr
να εÄιναι υποχρεωµ Äενοr να χρησιµοποι Äησει νοµικ Äο
εκπρ Äοσωπο,

— την πραγµατοποÄιηση τηr διαδικασÄιαr δωρε Äαν Äη µε
λογικ Äο κ Äοστοr·

— τον καθορισµ Äο σ Äυντοµων προθεσµι Äων µεταξ Äυ τηr
προσφυγ Äηr στο Äοργανο και τηr λ Äηψηr τηr απ Äοφασηr·

— τον ενεργ Äο ρ Äολο του αρµ Äοδιου οργ Äανου, που του επιτρ Äε-
πει να λαµβ Äανει υπ Äοψη Äολα τα χρ Äησιµα στοιχεÄια για την
επÄιλυση τηr διαφορ Äαr.

V

Αρχ Äη τηr νοµιµ Äοτηταr

Η απ Äοφαση του οργ Äανου δεν µπορεÄι να συνεπ Äαγεται
στ Äερηση του καταναλωτ Äη απ Äο την προστασÄια την οποÄια του
εξασφαλÄιζουν οι επιτακτικοÄι καν Äονεr του δικαÄιου του
κρ Äατουr στο οποÄιο Äεχει την Äεδρα το Äοργανο. Ε Äαν πρ Äοκειται
για διασυνοριακ Äεr διαφορ Äεr, η απ Äοφαση του οργ Äανου δεν
µπορεÄι να συνεπ Äαγεται στ Äηρηση του καταναλωτ Äη απ Äο την
προστασÄια που του εξασφαλÄιζουν οι επιτακτικοÄι καν Äονεr
του δικαÄιου του κρ Äατουr µ Äελουr στο οποÄιο ο καταναλωτ Äηr
Äεχει την κ Äυρια κατοικÄια του, στιr περιπτ Äωσειr που ορÄιζει το
Äαρθρο 5 τηr συνθ Äηκηr τηr Ρ Äωµηr τηr 19ηr ΙουνÄιου 1980

σχετικ Äα µε το δÄικαιο που εφαρµ Äοζεται για τιr συµβατικ Äεr
υποχρε Äωσειr.

ÄΟλεr οι αποφ Äασειr αιτιολογο Äυνται και ανακοιν Äωνονται
γραπτ Äωr Äη µε οποιαδ Äηποτε Äαλλη κατ Äαλληλη µορφ Äη στουr
ενδιαφεροµ Äενουr εντ Äοr των συντοµ Äοτερων προθεσµι Äων.

VI

Αρχ Äη τηr ελευθερÄιαr

Η απ Äοφαση του οργ Äανου δεν εÄιναι δεσµευτικ Äη για τα µ Äερη
παρ Äα µ Äονο ε Äαν αυτ Äα Äεχουν ενηµερωθεÄι προηγουµ Äενωr και
Äεχουν αποδεχθεÄι ρητ Äα το δεσµευτικ Äο χαρακτ Äηρα τηr
απ Äοφασηr.

Η προσφυγ Äη του καταναλωτ Äη στην εξ Äωδικη διαδικασÄια δεν
µπορεÄι να εÄιναι αποτ Äελεσµα δ Äεσµευσηr που προÏυπ Äηρχε τηr
δηµιουργÄιαr τηr διαφορ Äαr, Äοταν η δ Äεσµευση αυτ Äη συνεπ Äαγε-
ται στ Äερηση του δικαι Äωµατοr του καταναλωτ Äη να προσφ Äυ-
γει στα αρµ Äοδια δικαστ Äηρια για τη δικαστικ Äη ρ Äυθµιση τηr
διαφορ Äαr.

VII

Αρχ Äη τηr εκπροσ Äωπησηr

Η διαδικασÄια δεν µπορεÄι να στερεÄι τα µ Äερη απ Äο το
δικαÄιωµα να εκπροσωπο Äυνται Äη να συνοδε Äυονται απ Äο τρÄιτο
πρ Äοσωπο σε Äολα τα στ Äαδια τηr διαδικασÄιαr.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΣΤΑΣΗ απευθ Äυνεται στα αρµ Äοδια Äοργανα για
την εξ Äωδικη επÄιλυση των διαφορ Äων καταν Äαλωσηr, σε Äολα
τα φυσικ Äα Äη νοµικ Äα πρ Äοσωπα που εÄιναι αρµ Äοδια για την
Äιδρυση Äη τη λειτουργÄια τ Äετοιων οργ Äανων, και στα κρ Äατη
µ Äελη, στο µ Äετρο που συµµετ Äεχουν στην Äιδρυση Äη στη
λειτουργÄια των εν λ Äογω οργ Äανων.

Βρυξ Äελλεr, 30 ΜαρτÄιου 1998.

Για την Επιτροπ Äη

Emma BONINO

ΜÄελοr τηr Επιτροπ Äηr


