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ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ — ΕΝΑ 
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΕΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μετά τη δηµοσίευση του σχεδίου δράσης για ένα συνεκτικότερο ευρωπαϊκό δίκαιο 
των συµβάσεων, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσαν σχετικά 
ψηφίσµατα, το Σεπτέµβριο του 2003, και η Επιτροπή έλαβε εισηγήσεις από 122 
ενδιαφεροµένους (βλ. παραρτήµατα). Το συνεχιζόµενο ενδιαφέρον των κοινοτικών 
θεσµικών οργάνων και των ενδιαφεροµένων, ύστερα από την πρώτη διαβούλευση 
που ξεκίνησε µε την ανακοίνωση σχετικά µε το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων 
τον Ιούλιο του 2001, είναι ενδεικτικό της σηµασίας της διαδικασίας την οποία 
ξεκίνησε η Επιτροπή. Πολλοί εισηγητές τόνισαν την ικανοποίησή τους για τη 
συνέχιση της διαδικασίας διαβουλεύσεων και συζητήσεων.  

Όλες οι εισηγήσεις που ελήφθησαν έως τo τέλoς 31 Μαρτίου 2004 του 2003 
περιλαµβάνονται στο παρόν έγγραφο, ενώ η Επιτροπή θα λάβει επίσης υπόψη όσες 
εισηγήσεις θα της αποσταλούν στο µέλλον.  

Το τµήµα 2 του παρόντος εγγράφου περιλαµβάνει συνοπτική παρουσίαση των 
αντιδράσεων των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Στο µέρος 3 αναλύονται οι 
αντιδράσεις όλων των άλλων αποστολέων εισηγήσεων σε σχέση µε καθένα από τα 
τρία µέτρα για τα οποία ζητήθηκε η άποψή τους.  

Σκοπός της παρούσας σύνθεσης είναι να παρουσιάσει τον τρόπο µε τον οποίο οι 
υπηρεσίες της Επιτροπής αντιλαµβάνονται τα κύρια σηµεία των εισηγήσεων που 
ελήφθησαν, ενώ ενδεχοµένως να µην εκφράζει όλα όσα διατυπώθηκαν στις 
απαντήσεις. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει δηµοσιεύσει στον ιστοχώρο της όλες τις 
εισηγήσεις που ελήφθησαν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, εφόσον οι εισηγητές 
συναινούν στη δηµοσίευση αυτή. Ο κατάλογος των εισηγητών στο παράρτηµα Ι δεν 
περιλαµβάνει τους εισηγητές εκείνους που ζήτησαν ρητώς να παραµείνει απόρρητη 
η ταυτότητά τους.  

Ο ιστοχώρος της Επιτροπής για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων ευρίσκεται στη 
διεύθυνση: 

http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/index_en.htm 

2. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής παρουσιάστηκε στο Συµβούλιο 
«Ανταγωνιστικότητα» στις 19 Μαΐου 2003. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 
ψήφισµα σχετικά µε το σχέδιο δράσης στις 2 Σεπτεµβρίου 2003, ενώ το Συµβούλιο 
ενέκρινε το ψήφισµά του στις 22 Σεπτεµβρίου 2003. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα γνωστοποίησε τις απόψεις της για το σχέδιο δράσης της Επιτροπής στις 21 
Ιουλίου 2003. 
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2.1. Το ψήφισµα του Συµβουλίου 

Το Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το σχέδιο δράσης και την πρόθεση 
της Επιτροπής να εγγράψει τις προτάσεις που περιλαµβάνονται στο σχέδιο δράσης 
στο πλαίσιο του στόχου της ανάπτυξης ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης. Σε γενικές γραµµές, το Συµβούλιο τονίζει ότι είναι σηµαντικό να 
εξασφαλιστεί η αδιατάρακτη και αποτελεσµατική λειτουργία των διασυνοριακών 
συναλλαγών στην εσωτερική αγορά. Αναφέρει ότι θα ήταν χρήσιµο να ληφθούν 
κατάλληλα και αναλογικά µέτρα για να διευκολυνθεί η σύναψη των διασυνοριακών 
συµβάσεων, να µειωθεί το κόστος των συναλλαγών και να δοθεί η δυνατότητα σε 
όλους τους οικονοµικούς φορείς και τους καταναλωτές να επωφεληθούν πλήρως από 
τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η εσωτερική αγορά.  

Όσον αφορά τα συγκεκριµένα µέτρα που προτείνονται στο σχέδιο δράσης, το 
Συµβούλιο επικροτεί την πρόθεση της Επιτροπής να καταρτίσει ένα Κοινό Πλαίσιο 
Αναφοράς (ΚΠΑ). Το Συµβούλιο επιβεβαιώνει ότι το ΚΠΑ το οποίο προτάθηκε από 
την Επιτροπή θα µπορούσε να συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας και της 
συνοχής τόσο της ισχύουσας όσο και της µελλοντικής σχετικής κοινοτικής 
νοµοθεσίας. Όσον αφορά τις µεθόδους που θα χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη 
του ΚΠΑ, το Συµβούλιο αναφέρει ως αρχή ότι το ΚΠΑ πρέπει να αντικατοπτρίζει 
την πραγµατική κατάσταση της εσωτερικής αγοράς και, εποµένως, τις ανάγκες που 
έχουν στην πράξη οι οικονοµικοί φορείς και οι καταναλωτές. Τα κράτη µέλη θα 
πρέπει να συµµετάσχουν ενεργώς στην προετοιµασία και στην εκπόνηση του ΚΠΑ. 
Το Συµβούλιο καλεί κατά συνέπεια την Επιτροπή να δηµιουργήσει, τόσο σε πολιτικό 
επίπεδο όσο και σε επίπεδο εµπειρογνωµόνων, κατάλληλους µηχανισµούς ώστε όλα 
τα κράτη µέλη, το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και ερευνητές, 
νοµικοί και άλλοι συντελεστές να µπορέσουν να συµµετάσχουν ενεργά στην 
εκπόνηση του ΚΠΑ. Οι µηχανισµοί αυτοί πρέπει να εξασφαλίζουν, µε κατάλληλα 
συστήµατα διαβούλευσης, ότι το ΚΠΑ λαµβάνει δεόντως υπόψη την αρχή της 
επικουρικότητας, τις πρακτικές ανάγκες των οικονοµικών φορέων και των 
καταναλωτών και τις θεσµοθετηµένες δοµές και τις νοµικές παραδόσεις των κρατών 
µελών. Επιπλέον, το ερευνητικό σχέδιο που αναφέρεται στο έκτο πρόγραµµα 
πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη πρέπει να εκτελεστεί µε τρόπο 
που να αντανακλά τις διάφορες νοµικές παραδόσεις των κρατών µελών.  

Όσον αφορά την παρακολούθηση του ΚΠΑ, το Συµβούλιο αναφέρει ότι για να 
επιτευχθεί µεγαλύτερη διαφάνεια, συνοχή και απλοποίηση του δικαίου των 
συµβάσεων, φαίνεται ιδιαίτερα χρήσιµο να προχωρήσει η βελτίωση, η ενοποίηση 
και η κωδικοποίηση της ισχύουσας κοινοτικής νοµοθεσίας στον τοµέα του δικαίου 
των συµβάσεων. 

Όσον αφορά την προώθηση της εκπόνησης τυποποιηµένων συµβατικών όρων σε 
επίπεδο ΕΕ, το Συµβούλιο τονίζει ότι µπορεί να είναι χρήσιµη. Επισηµαίνει ωστόσο 
ότι οι αντισυµβαλλόµενοι πρέπει να αναπτύσσουν οι ίδιοι τέτοιους γενικούς όρους 
και να τηρούν τις υποχρεωτικές κοινοτικές και εθνικές διατάξεις, 
συµπεριλαµβανοµένων των διατάξεων που αφορούν την προστασία και την 
ενηµέρωση των καταναλωτών. Το Συµβούλιο κρίνει ιδιαίτερα χρήσιµη τη συλλογή 
πληροφοριών για τις υπάρχουσες και µελλοντικές πρωτοβουλίες µέσω της 
ιστοσελίδας που µελετά η Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι η δηµοσίευση στην 
ιστοσελίδα αυτή δεν πρέπει να ερµηνεύεται ως µορφή αποδοχής αυτών των 
πρωτοβουλιών. 
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∆εδοµένου ότι πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω κατά πόσο χρειάζεται να 
θεσπιστούν µη τοµεακά µέτρα στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων, 
λόγου χάρη µια µη υποχρεωτική πράξη, το Συµβούλιο τονίζει ότι η Επιτροπή πρέπει 
να αναπτύξει τον σχετικό προβληµατισµό σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη 
και λαµβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων. 

Το Συµβούλιο τονίζει την ανάγκη να υπάρξει συνοχή µεταξύ της συνέχειας που θα 
δοθεί στο σχέδιο δράσης και στην Πράσινη Βίβλο για τη µετατροπή σε κοινοτικό 
νοµοθέτηµα της Σύµβασης της Ρώµης του 1980 περί του εφαρµοστέου δικαίου στις 
συµβατικές ενοχές και τον εκσυγχρονισµό της, καθώς και µε τη Σύµβαση των 
Ηνωµένων Εθνών για τις συµβάσεις διεθνούς πωλήσεως εµπορευµάτων της 11ης 
Απριλίου 1980 (CISG). 

Η Επιτροπή καλείται να ενηµερώνει το Συµβούλιο τακτικά και να του υποβάλλει, το 
αργότερο κάθε 12 µήνες, έκθεση σχετικά µε τα αποτελέσµατα των συνεχιζόµενων 
συζητήσεων και την πρόοδο που σηµειώνεται. Επιπροσθέτως, το Συµβούλιο 
ενθαρρύνει τα κράτη µέλη να συµµετάσχουν ενεργά στις εργασίες της Επιτροπής 
σχετικά µε τα προτεινόµενα µέτρα παρακολούθησης και να παροτρύνουν τους 
ενδιαφεροµένους από τα κράτη τους να συµβάλουν στις συζητήσεις που διεξάγονται 
σε κοινοτικό επίπεδο. 

2.2. Το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χαιρετίζει το γεγονός ότι, µέσω της πρότασης για ένα 
ΚΠΑ, το σχέδιο δράσης προωθεί µια κοινή ορολογία για τις θεµελιώδεις έννοιες και 
την επίλυση τυπικών προβληµάτων. Σηµειώνει ωστόσο ότι η Επιτροπή δεν υπέβαλε 
συγκεκριµένα µέτρα µε λεπτοµερές χρονοδιάγραµµα για τα επόµενα έτη. Συνεπώς, 
καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη του ΚΠΑ, να 
ολοκληρώσει το ΚΠΑ µέχρι το τέλος του 2006 και εν συνεχεία να προχωρήσει 
ταχέως στην εφαρµογή του. Καλεί επίσης την Επιτροπή να δηµοσιεύσει το ΚΠΑ το 
συντοµότερο δυνατό σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαµβάνει το αίτηµά του να τηρείται τακτικά 
ενήµερο από την Επιτροπή όσον αφορά την πρόοδο σε σχέση µε το ΚΠΑ. Ζητεί 
επιπλέον να πραγµατοποιείται ανταλλαγή απόψεων µεταξύ του Συµβουλίου, του ΕΚ 
και της Επιτροπής στο πλαίσιο της εκάστοτε προεδρίας του Συµβουλίου, ενώ 
παράλληλα θα συνεχίζεται η πολιτική διαδικασία διαβούλευσης. Ζητεί επίσης τη 
συµµετοχή νοµικών στη διαδικασία εκπόνησης του ΚΠΑ. 

Το ΕΚ προτείνει το ΚΠΑ να αναπτυχθεί σε ένα σώµα τυποποιηµένων συµβατικών 
όρων που θα τεθεί στη διάθεση των νοµικών και ζητεί την πρακτική εφαρµογή του 
ΚΠΑ στις διαιτητικές διαδικασίες. Το ΕΚ επιδοκιµάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή 
έχει ανακοινώσει ότι επιθυµεί να καταστήσει περισσότερο συνεκτικό το δίκαιο των 
καταναλωτών της ΕΕ. 

Όσον αφορά τη µη υποχρεωτική πράξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν εγκαίρως µέτρα για τη δηµιουργία 
τέτοιου µέσου σε ορισµένους τοµείς, όπως στους τοµείς των συναλλαγών των 
καταναλωτών και της ασφάλισης, στους οποίους θα µπορούσαν να προκύψουν 
µεγάλα οωφέλη τόσο για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσο και για 
την αύξηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και του εµπορίου. Συνεπώς κρίνει ότι 
πρέπει κατά προτεραιότητα να ληφθούν µέτρα για τη θέσπιση µη υποχρεωτικής 
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πράξης σε ορισµένους τοµείς, και ιδίως στους τοµείς των συµβάσεων των 
καταναλωτών και των ασφαλιστικών συµβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό καλεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξει κατά προτεραιότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα 
την υψηλή προστασία των καταναλωτών και την πρόβλεψη των κατάλληλων 
δεσµευτικών διατάξεων, ένα µηχανισµό επιλογής στους τοµείς των καταναλωτικών 
και των ασφαλιστικών συµβολαίων. 

Γενικότερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την εκπόνηση συστήµατος κανόνων 
βάσει του ΚΠΑ το οποίο θα υποβληθεί στους συµβαλλοµένους ως επιλογή 
«συµµετοχής ή µη συµµετοχής», πράγµα που σηµαίνει ότι οι συµβαλλόµενοι θα 
µπορούν στην αρχή να το χρησιµοποιούν σε εθελοντική βάση, και προτείνει στο 
µέλλον να µπορεί να καταστεί δεσµευτικό. 

2.3. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) επικροτεί το σχέδιο δράσης και ενθαρρύνει 
την Επιτροπή να συνεχίσει την πρωτοβουλία της. Η ΕΚΤ αναφέρει ότι ένα κεντρικό 
στοιχείο του νοµικού πλαισίου του Ευρωσυστήµατος συνίσταται στις διευθετήσεις 
για την υλοποίηση και την εκτέλεση της ενιαίας νοµισµατικής πολιτικής (π.χ. 
παροχή εγγυήσεων για τις πιστωτικές λειτουργίες του Ευρωσυστήµατος). Σε γενικές 
γραµµές, η Κοινότητα και οι φορείς στην ενιαία αγορά θα αποκοµίσουν σηµαντικά 
οφέλη από τα προτεινόµενα µέτρα. 

Όσον αφορά την πρόθεση της Επιτροπής να καταρτίσει ένα ΚΠΑ, η ΕΚΤ 
υπογραµµίζει ότι το µέτρο αυτό θα αποτελέσει σηµαντικό βήµα στην κατεύθυνση 
της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς και µπορεί να βελτιώσει την οµοιόµορφη 
εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου και να διευκολύνει την οµαλή λειτουργία των 
διασυνοριακών συναλλαγών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτό η ΕΚΤ 
τονίζει ότι το ΚΠΑ µπορεί επίσης να αποτελέσει πηγή έµπνευσης για το νοµικό 
πλαίσιο του Ευρωσυστήµατος. Έτσι, το Ευρωσύστηµα θα αναφέρεται σε ένα 
καθιερωµένο σύνολο αναγνωρισµένων όρων µε αποτέλεσµα τη συνεπή ερµηνεία και 
εφαρµογή κοινοτικών πράξεων και πράξεων του Ευρωσυστήµατος. 

Όσον αφορά το περιεχόµενο και τη δοµή του ΚΠΑ, η ΕΚΤ προτείνει, µεταξύ άλλων, 
να περιλάβει ορισµούς όρων όπως σύµβαση, ζηµία, ανωτέρα βία ή νόµιµο µέσο 
πληρωµής ή γενικούς κανόνες για τα εξ ορισµού επιτόκια υπερηµερίας. 

Η ΕΚΤ θεωρεί ότι η πρόθεση της κατάρτισης τυποποιηµένων συµβατικών όρων 
στην ΕΕ συνιστά µια ενδιαφέρουσα προσέγγιση λόγω της έλλειψης πλήρους νοµικής 
εναρµόνισης, αλλά υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να περιορίζει την αρχή της ελευθερίας 
των συµβάσεων. 

Όσον αφορά τη µη υποχρεωτική πράξη, η ΕΚΤ ενθαρρύνει επίσης την Επιτροπή να 
προωθήσει περαιτέρω την πρωτοβουλία αυτή και προσφέρει την υποστήριξή της. Η 
ΕΚΤ κρίνει ότι θα υπάρξουν σηµαντικά οφέλη τόσο για την Κοινότητα όσο και για 
τους φορείς στην εσωτερική αγορά και θεωρεί τη µη υποχρεωτική πράξη ως ένα 
τρόπο εναρµόνισης του δικαίου των συµβάσεων που είναι συµβατός µε την αρχή της 
ελευθερίας των συµβάσεων. Επιπλέον, η εν λόγω πράξη φαίνεται ότι θα παρέχει την 
αναγκαία ευελιξία για την αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς. Θα συµβάλει στη 
µείωση του κόστους των συναλλαγών για τους συµµετέχοντες στην εσωτερική 
αγορά και µπορεί επίσης να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ίδιας της αγοράς 
της ΕΕ στο διεθνές πλαίσιο. 
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Η ΕΚΤ θίγει το ενδεχόµενο θέσπισης µιας µη υποχρεωτικής πράξης που θα διέπει τα 
συµβατικά δικαιώµατα που αφορούν αξιόγραφα προκειµένου οι εκδότες να εκδίδουν 
αξιόγραφα βάσει της πράξης αυτής. Η πράξη µπορεί στη συνέχεια να περιλάβει 
κανόνες σχετικά µε τους όρους έκδοσης, τις υποχρεώσεις των εκδοτών έναντι των 
επενδυτών και τρίτων, κανόνες σχετικά µε τις αναγγελίες εκδοτών και την 
επικοινωνία µε επενδυτές, κανόνες για τα χρονικά όρια κ.λπ. 

3. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Πολλοί εισηγητές υπογράµµισαν ή επανέλαβαν τα εµπόδια για την οµοιόµορφη 
εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου ή την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 
Ωστόσο, το µέρος αυτό θα ασχοληθεί µόνο µε τις αντιδράσεις σχετικά µε τα τρία 
µέτρα που προτάθηκαν στο σχέδιο δράσης. 

3.1. Βελτίωση της ποιότητας του κοινοτικού κεκτηµένου στον τοµέα του δικαίου 
των συµβάσεων 

3.1.1. Αντιδράσεις από κυβερνήσεις 

Όλες οι απαντήσεις κυβερνήσεων από κράτη µέλη (µε επιφυλάξεις στην περίπτωση 
του Ηνωµένου Βασιλείου και της Γαλλίας), τις προσχωρούσες και υποψήφιες χώρες, 
καθώς και τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, ήταν ευνοϊκές για το µέτρο Ι. Σε γενικές γραµµές, 
κρίνουν ότι θα βελτιώσει την οµοιόµορφη εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου και θα 
διευκολύνει την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Είναι επίσης σαφές ότι όλες οι κυβερνήσεις από κράτη µέλη που απάντησαν ζητούν 
ή προσφέρονται να συµµετάσχουν ως κράτη µέλη ή στο πλαίσιο του Συµβουλίου. 
Ωστόσο, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας προτείνει ο ρόλος των κυβερνήσεων να 
περιοριστεί στις διαβουλεύσεις και να µην είναι παρεµβατικός. Άλλα κράτη µέλη 
(ΗΒ, Γερµανία και ∆ανία) τονίζουν µε έµφαση την ανάγκη να συµµετάσχουν και 
την προθυµία τους να συµβάλουν ενεργά. Τα εν λόγω κράτη θεωρούν τη συµµετοχή 
των κρατών µελών στη θέσπιση του ΚΠΑ ως βασικό στοιχείο ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι το ΚΠΑ θα ενσωµατωθεί σε επακόλουθα κοινοτικά µέτρα. Ορισµένες 
κυβερνητικές εισηγήσεις (Αυστρία, Γερµανία, Γαλλία) τονίζουν επίσης την ανάγκη 
συµµετοχής των εµπλεκόµενων φορέων στην κατάρτιση του ΚΠΑ. 

Στο πλαίσιο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι αρκετές εισηγήσεις θίγουν το ζήτηµα του 
ενδεχόµενου δεσµευτικού χαρακτήρα του ΚΠΑ από νοµική ή πολιτική άποψη. Η 
κυβέρνηση της Ουγγαρίας ζητεί διευκρινίσεις σχετικά µε τη φύση του µελλοντικού 
ΚΠΑ. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Αυστρίας θα υποστηρίξει ένα δεσµευτικό 
ΚΠΑ µόνον αν το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) και νοµικοί 
συµµετέχουν στην εκπόνησή του. Το οµοσπονδιακό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της 
Γερµανίας και το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Βαυαρίας τονίζουν ότι δεν επαρκεί 
µόνο να λαµβάνει η Επιτροπή υπ’ όψιν το ΚΠΑ κάθε φορά που παρουσιάζει τις 
προτάσεις. της το ΚΠΑ να ενσωµατωθεί µόνο στις προτάσεις της Επιτροπής. 
Προτείνουν το ΚΠΑ να εφαρµόζεται επίσης και από τα άλλα ευρωπαϊκά θεσµικά 
όργανα που συµµετέχουν στη νοµοθετική διαδικασία. Το οµοσπονδιακό Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης της Γερµανίας αφήνει ανοιχτό το ζήτηµα της διαδικασίας για την 
επίτευξη του στόχου αυτού, αλλά επισηµαίνει ότι το Συµβούλιο και το ΕΚ πρέπει να 
αναλάβουν σχετική πολιτική δέσµευση. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Βαυαρίας 
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προτείνει την έκδοση του ΚΠΑ από το Συµβούλιο και το ΕΚ, αλλά επίσης τάσσεται 
υπέρ της θέσπισης ενός δεσµευτικού ΚΠΑ εκ µέρους του ΕΚ και του Συµβουλίου. 

Όσον αφορά το περιεχόµενο και τη δοµή του ΚΠΑ, υποβλήθηκαν ορισµένες 
προτάσεις. Το Οµοσπονδιακό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Γερµανίας είναι σύµφωνο 
ως προς τα ευρύτερα θέµατα, δηλαδή τη σύναψη, το κύρος, την ερµηνεία και την 
εκτέλεση των συµβάσεων, καθώς και µε τους κανόνες για συγκεκριµένα είδη 
συµβάσεων (ιδίως συµβάσεις πώλησης, συµβάσεις παροχής υπηρεσιών και 
ασφαλιστικές συµβάσεις), τις εµπράγµατες ασφάλειες και τον αδικαιολόγητο 
πλουτισµό. Στα περισσότερο λεπτοµερή θέµατα συγκαταλέγονται οι τυπικές 
απαιτήσεις, η σύναψη σύµβασης ως σηµείου αναφοράς για άλλες υποχρεώσεις όπως 
είναι η µορφή, το περιεχόµενο και η έκταση των καθηκόντων ενηµέρωσης και οι 
κυρώσεις στην περίπτωση παράβασης των εν λόγω καθηκόντων, το δικαίωµα 
υπαναχώρησης και οι προϋποθέσεις, ο τρόπος εφαρµογής και οι συνέπειές του και το 
ευρύτερο ζήτηµα της µη εκτέλεσης. Όσον αφορά τη δοµή του, προτείνεται ως 
εύλογος ο διαχωρισµός σε γενικές αρχές, βασικούς όρους και συγκεκριµένους 
κανόνες. Η πορτογαλική κυβέρνηση τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη για κοινή 
ορολογία. Τονίζει επίσης ότι είναι σηµαντικό να ληφθεί εξ αρχής υπόψη ότι το ΚΠΑ 
µπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήµα για έναν Ευρωπαϊκό Αστικό Κώδικα. Η 
βουλγαρική κυβέρνηση προτείνει το ΚΠΑ να περιλαµβάνει κοινές αρχές ως βάση 
για την κατάρτιση νοµοθετικών πράξεων και την ερµηνεία τους, οµοιόµορφη 
ορολογία και κανόνες για τη σύναψη, την εγκυρότητα και την ισχύ των συµβάσεων, 
την εκτέλεσή τους και τις συνέπειες της µη εκτέλεσης, καθώς και τη δυνατότητα 
ακύρωσής τους. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της ∆ανίας καλεί την Επιτροπή να λάβει 
υπόψη της τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και διεθνείς πρωτοβουλίες 
συµπεριλαµβανοµένης της Σύµβασης CISG. 

Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Αυστρίας τονίζει ότι η διαδικασία αυτή δεν πρέπει 
να οδηγήσει σε εξασθένηση της προστασίας των καταναλωτών. 

Σε ορισµένες εισηγήσεις κυβερνήσεων (Ηνωµένο Βασίλειο, Γερµανία, Γαλλία) 
υποστηρίζεται ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να περιµένει την οριστικοποίηση του ΚΠΑ 
προτού προτείνει αλλαγές σε τοµείς του κοινοτικού κεκτηµένου, ιδίως όσον αφορά 
την ανάγκη µεταρρύθµισης. 

3.1.2. Αντιδράσεις από επιχειρήσεις 

Oι εκπρόσωποι επιχειρήσεων που απάντησαν υποστηρίζουν, σε γενικές γραµµές, την 
ανάγκη βελτίωσης της συνοχής και της ποιότητας του κοινοτικού κεκτηµένου. 
Ορισµένοι θεωρούν ότι πρόκειται για µια πρωτοβουλία µάλλον περιορισµένης 
εµβέλειας για την εξάλειψη προφανών ασυνεπειών, η οποία παραµένει αποκλειστικά 
εντός των παραµέτρων του ισχύοντος κεκτηµένου και χωρίς δυνατότητες για 
αντιµετώπιση των ελλείψεων. Άλλοι τονίζουν την ανάγκη απλοποίησης του 
κεκτηµένου και θεωρούν ότι η πρωτοβουλία αυτή παρέχει µια πραγµατική ευκαιρία 
προώθησης των διασυνοριακών συναλλαγών. Ορισµένοι εισηγητές εκφράζουν την 
ανησυχία ότι οι εργασίες για την ανάπτυξη του ΚΠΑ ενδέχεται να αποσπάσουν την 
προσοχή από την απλούστευση του ισχύοντος κοινοτικού κεκτηµένου που θεωρούν 
ότι αποτελεί πρωταρχικό καθήκον. Ωστόσο, µόνο ένας εισηγητής τάχθηκε άρδην 
κατά της ανάπτυξης του ΚΠΑ κατ’ αρχήν, προτείνοντας άαντ’ αυτής  την ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά µε τους διάφορους εθνικούς κανόνες.  
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Πολλοί εισηγητές από επιχειρήσεις υποστηρίζουν την ανάπτυξη ενός ΚΠΑ το οποίο 
θα παράσχει ένα σύνολο αρχών που θα χρησιµοποιηθούν κατά την αναθεώρηση των 
διατάξεων. Ορισµένοι εξ αυτών τονίζουν ότι το ΚΠΑ πρέπει να ερείδεται σε µια 
εκτενή και σε βάθος έρευνα, ενώ άλλοι θέτουν πρακτικά ερωτήµατα σχετικά µε τη 
µορφή και την εµβέλεια του ΚΠΑ και εντοπίζουν τοµείς τους οποίους πρέπει να 
αντιµετωπίζει. Ένας εισηγητής προτείνει το ΚΠΑ να περιλαµβάνει γενικούς 
ορισµούς αφηρηµένων νοµικών όρων, αλλά οι ειδικοί τοµεακοί ορισµοί του 
κοινοτικού δικαίου πρέπει να υπερισχύουν των γενικών ορισµών. Ένας άλλος 
εισηγητής υποστήριξε ότι το ΚΠΑ πρέπει αρχικά να καλύπτει το δίκαιο των 
πωλήσεων και το δίκαιο παροχής υπηρεσιών, τη σύναψη και την καταγγελία των 
συµβάσεων, ενώ θα πρέπει να µειωθούν οι τυπικές απαιτήσεις, οι απαιτήσεις 
ενηµέρωσης και η αναγκαιότητα λήψης νοµικών συµβουλών. Ένας άλλος εισηγητής 
τονίζει ότι εκτός από τα βασικά στοιχεία του δικαίου των συµβάσεων, όπως είναι η 
σύναψη, η µορφή, η ακύρωση και η εκτέλεση µιας σύµβασης, τα ένδικα βοηθήµατα, 
οι προσυµβατικές υποχρεώσεις και οι ειδικοί τύποι συµβάσεων, πρέπει επίσης να 
περιληφθούν τοµείς που συνδέονται στενά µε το δίκαιο των συµβάσεων (π.χ. οι 
διατάξεις για τα νοµικά πρόσωπα, την αντιπροσώπευση, τις εµπράγµατες ασφάλειες, 
την εξωσυµβατική ευθύνη). Όσον αφορά τη νοµική µορφή του ΚΠΑ, ένας εισηγητής 
ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει κατά πόσο σχεδιάζεται ένα νοµικό µέσο ή 
ένα απλό έγγραφο αναφοράς. Μόνο δύο εισηγητές σχολιάζουν ρητά το ζήτηµα κατά 
πόσο το ΚΠΑ πρέπει να αφορά τόσο τις συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων όσο και 
τις συναλλαγές επιχειρήσεων-καταναλωτών. Αµφότεροι πιστεύουν ότι αν 
περιληφθούν µόνο οι συναλλαγές επιχειρήσεων-καταναλωτών αυτό θα αποτελεί µια 
ιδιαίτερα τεχνητή διάκριση, αλλά επισηµαίνουν ότι πρέπει να προβλεφθούν 
κατάλληλες διακρίσεις όσον αφορά τον τρόπο αντιµετώπισης των δύο αυτών τύπων 
συναλλαγών. 

Ορισµένοι εισηγητές υποστηρίζουν ότι η εκπόνηση ενός κοινού πλαισίου αναφοράς 
πρέπει να βασίζεται σε ενδελεχή ανάλυση της σχέσης κόστους/ωφέλειας. Άλλοι 
τονίζουν ότι είναι αναγκαίο να συµµετάσχουν στις εργασίες φορείς της αγοράς ώστε 
να εξασφαλιστεί ότι το ΚΠΑ αντιµετωπίζει τα πραγµατικά εµπόδια της εσωτερικής 
αγοράς που οι φορείς αυτοί αντιµετωπίζουν. 

3.1.3. Αντιδράσεις από οργανώσεις καταναλωτών 

Λίγες ενώσεις καταναλωτών υπέβαλαν εισηγήσεις. Ωστόσο, εκείνες που το έπραξαν, 
συµπεριλαµβανοµένου του Ευρωπαϊκού Γραφείου Ενώσεως Καταναλωτών ( Bureau 
Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), συµφωνούν ότι είναι αναγκαίο να 
βελτιωθεί η συνοχή του ισχύοντος κεκτηµένου τόσο από την άποψη του 
περιεχοµένου του όσο και της συνεπούς εφαρµογής του. Σε µια εισήγηση 
επισηµαίνεται η ανάγκη παρέµβασης στους τοµείς των ασφαλειών και άλλων 
χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών, υποστηρίζοντας ότι παρ’ όλο που προσφέρονται για 
διασυνοριακές συναλλαγές, οι καταναλωτές δεν έχουν ακόµα αντλήσει οφέλη από 
την αύξηση του ανταγωνισµού στους εν λόγω τοµείς.  

Όλες οι ενώσεις τονίζουν τα ειδικά χαρακτηριστικά των συµβατικών σχέσεων 
µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, δηλαδή τη θέση ισχύος των επιχειρήσεων 
και την αδυναµία των καταναλωτών στην πράξη να διαπραγµατευθούν όρους 
συµβάσεων µε τις επιχειρήσεις. Το γεγονός αυτό χρειάζεται να ληφθεί υπόψη σε 
κάθε αναθεώρηση της νοµοθεσίας. 
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Σύµφωνα µε την άποψή τους, η έλλειψη γενικών αρχών και ορισµών στον τοµέα του 
δικαίου των καταναλωτών σε επίπεδο ΕΕ καθιστά δυσχερή τη χρήση κατάλληλης, 
κοινής ορολογίας. Το αποτέλεσµα είναι, όπως υποστηρίζουν, ότι η νοµοθεσία είναι 
συχνά αόριστη και δηµιουργεί σύγχυση. Ζητούν η νοµοθεσία να συντάσσεται σµε 
σαφή γλώσσα κατανοητή από όλους. Σε µια εισήγηση τονίζεται επίσης ότι είναι 
ανάγκη να ενηµερώνονται οι καταναλωτές σχετικά µε τα δικαιώµατα που έχουν 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι η νοµοθεσία στην πράξη ενισχύει την εµπιστοσύνη των 
καταναλωτών στην εσωτερική αγορά. 

∆ύο εισηγητές αναφέρουν ότι το ΚΠΑ µπορεί να συµβάλει στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος αυτού και να εξασφαλίσει µια συνεπή προσέγγιση. Συνιστούν την 
ενσωµάτωση των αρχών επί των οποίων βασίζονται οι ισχύουσες οδηγίες για την 
προστασία των καταναλωτών κατά την κατάρτιση του ΚΠΑ. Επίσης, υποστηρίζουν 
ότι στις αρχές αυτές συγκαταλέγονται: ένας κοινός ορισµός του «καταναλωτή», η 
υποχρέωση παροχής κατάλληλης προσυµβατικής ενηµέρωσης, οι υποχρεώσεις όσον 
αφορά τη µορφή της σύµβασης, το δικαίωµα υπαναχώρησης, η απόσυρση αθέµιτων 
όρων, η αντιστροφή του βάρους απόδειξης υπέρ του καταναλωτή και η αρχή της 
κοινής ευθύνης όλων όσοιων είναι υπεύθυνοι. Ένας άλλος εισηγητής τονίζει τα 
προβλήµατα που προκύπτουν από τα αποκλίνοντα µέτρα µεταφοράς των οδηγιών 
στα κράτη µέλη και ορισµένες φορές ακόµα και εντός των κρατών µελών µε 
αποκεντρωµένα συστήµατα. Ζητούν να υιοθετηθεί µια περισσότερο κανονιστική 
προσέγγιση κατά την αναθεώρηση του κεκτηµένου, ώστε να µειωθούν οι διαφορές 
αυτές. Άλλοι εκφράζουν επιφυλάξεις σχετικά µε την υιοθέτηση µιας προσέγγισης 
που θα βασίζεται στην πλήρη εναρµόνιση σε όλες τις περιπτώσεις και 
επιβεβαιώνουν ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί ως ένα βαθµό η χρήση τοµεακών 
µέσων. 

Εκτός από τις αρχές και τους κανόνες του δικαίου των συµβάσεων, οι οργανώσεις 
των καταναλωτών τονίζουν ότι η αναθεώρηση πρέπει να εξασφαλίζει την πρόσβαση 
σε µη δαπανηρούς, διαφανείς τρόπους επίλυσης συγκεκριµένων διαφορών και να 
προβλέπει τρόπους διασφάλισης της εξασφαλίζει την ευρύτερης τήρησης της 
ισχύουσας νοµοθεσίας. 

3.1.4. Αντιδράσεις από νοµικούς 

Όλοι οι νοµικοί επικροτούν την πρόταση της Επιτροπής για µια σε βάθος 
αναθεώρηση του ισχύοντος κοινοτικού κεκτηµένου. Ορισµένοι εξ αυτών 
υποστηρίζουν τη χρήση του ΚΠΑ ως βάσης για την αναθεώρηση, αλλά ορισµένοι 
εκφράζουν αµφιβολίες σχετικά µε την αναγκαιότητα του ΚΠΑ. Συγκεκριµένα, 
υποστηρίζουν ότι το ΚΠΑ δεν θα είναι σε θέση να δώσει λύση στα κύρια εµπόδια 
που παρουσιάζονται σήµερα, όπως είναι οι διαφορετικές γλώσσες και οι 
πολιτισµικές παραδόσεις ή οι διαφορετικές ερµηνείες στα διάφορα κράτη µέλη. 
Σχεδόν όλοι οι βρετανοί νοµικοί προτείνουν τον εντοπισµό των περισσότερο 
προβληµατικών τοµέων και την επίλυση των διαφορών στους τοµείς αυτούς µε 
συγκεκριµένα µέτρα. Ορισµένοι Ένας µικρός αριθµός  νοµικώνοί υποστηρίζουν ότι 
η εξέταση και η βελτίωση του κεκτηµένου δεν πρέπει να καθυστερήσει εξ αιτίας της 
δηµιουργίας του ΚΠΑ. Ένας εισηγητής θεωρεί ότι το ΚΠΑ αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη θέσπιση µιας µη υποχρεωτικής πράξης. 

Η πλειονότητα των εισηγητών υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στις 
διαφορετικές παραδόσεις των κρατών µελών κατά την υλοποίηση του ΚΠΑ. 
Ορισµένοι ζητούν την πραγµατοποίηση συγκριτικής µελέτης των νοµοθεσιών των 
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διαφόρων χωρών. Ένας άλλος υποστηρίζει ότι είναι καλύτερα να ληφθούν υπόψη 
προηγούµενες µελέτες στους τοµείς αυτούς προκειµένου να αποφευχθεί το 
ενδεχόµενο µακράς καθυστέρησης για την εκπόνηση του ΚΠΑ.  

Όσον αφορά το περιεχόµενο και τη δοµή του ΚΠΑ, υποβλήθηκαν διάφορες 
προτάσεις. Ορισµένοι εισηγητές υποστηρίζουν ότι το κεντρικό στοιχείο του ΚΠΑ 
πρέπει να είναι ένας κατάλογος κοινής ορολογίας και ορισµών. Ένας εισηγητής 
προτείνει να συµπεριληφθούν οι έννοιες που ορίζονται στο ισχύον κεκτηµένο. Ένας 
άλλος εισηγητής αναφέρει ότι το ΚΠΑ πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη 
ισορροπίας µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων και πρέπει να περιλαµβάνει προληπτικά 
µέτρα, όπως καθήκοντα ενηµέρωσης, τυπικές απαιτήσεις ή την υποχρέωση να 
ζητηθεί η γνώµη ανεξάρτητου και ουδέτερου νοµικού συµβούλου. Σε ορισµένες 
απαντήσεις τονίζεται ότι δεν πρέπει να υπάρξει εξασθένηση της προστασίας τόσο 
των καταναλωτών όσο και των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ένας νοµικός 
υποστηρίζει ότι η προστασία των καταναλωτών πρέπει να βελτιωθεί, ωστόσο η 
συµβατική ελευθερία δεν πρέπει να περιορίζεται από υποχρεωτικές απαιτήσεις. 
Ορισµένοι νοµικοί τονίζουν ότι η Επιτροπή δεν πρέπει να ασχοληθεί µόνο µε το 
γενικό δίκαιο των συµβάσεων, αλλά πρέπει επίσης να εξετάσει τις επιδράσεις του 
δικαίου των συµβάσεων σε συγγενείς τοµείς όπως το εµπράγµατο δίκαιο, το δίκαιο 
αστικών αδικηµάτων, το οικογενειακό, το κληρονοµικό και το εταιρικό δίκαιο. 

Ορισµένοι νοµικοί υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαία µια τοµεακή προσέγγιση 
προκειµένου το ΚΠΑ να καταστεί περισσότερο αποτελεσµατικό. Αντίθετα, άλλοι 
θεωρούν ότι οι σηµερινές διαφορές στο δίκαιο των συµβάσεων οφείλονται στην 
προσέγγιση αυτή και ζητούν να υιοθετηθεί µια γενική προσέγγιση. 

Ένας νοµικός κρίνει ότι οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας 
πρέπει να συνεκτιµηθούν κατά την εκπόνηση του ΚΠΑ, ενώ άλλος υποστηρίζει ότι 
είναι αµφίβολο κατά πόσον τα θεσµικά όργανα της ΕΕ έχουν αρµοδιότητα στον 
τοµέα αυτόν. Ένας εισηγητής τονίζει ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη τα 
αποτελέσµατα ανάλυσης κόστους/ωφέλειας κατά την κατάρτιση του ΚΠΑ.  

Ορισµένοι νοµικοί ζητούν περισσότερες διευκρινίσεις από την Επιτροπή σχετικά µε 
το δίκτυο των ερευνητών στους οποίους θα ανατεθεί η κατάρτιση του ΚΠΑ. 
Υποβλήθηκαν διάφορες προτάσεις όπως η συγκρότηση ανεξάρτητου οργάνου µε 
ισόρροπη συµµετοχή των κρατών µελών, των πανεπιστηµιακών, των νοµικών, των 
επιχειρήσεων και των καταναλωτών, η σύσταση οµάδας εργασίας υψηλού επιπέδου 
υπό την καθοδήγηση νοµικών ή η οργάνωση ενός µόνιµου φόρουµ για το ευρωπαϊκό 
δίκαιο των συµβάσεων. Σε γενικές γραµµές, σχεδόν όλοι οι εισηγητές τονίζουν ότι 
είναι απαραίτητη η συµµετοχή νοµικών και επιχειρήσεων κατά την ανάπτυξη του 
ΚΠΑ, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις εκείνων που χρησιµοποιούν το δίκαιο 
των συµβάσεων. 

3.1.5. Αντιδράσεις από πανεπιστηµιακούς 

Σχεδόν όλοι οι πανεπιστηµιακοί που συµµετείχαν στη συζήτηση επικροτούν το 
στόχο βελτίωσης της συνοχής και, κατά προέκταση, της συνολικής ποιότητας του 
ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων. Σχεδόν όλοι δηλώνουν πρόθυµοι να 
συµβάλουν στη συνέχιση των εργασιών.  

Ενώ ορισµένοι εισηγητές κρίνουν ότι δεν πρέπει να ανασταλούν οι εργασίες για τη 
βελτίωση της νοµοθεσίας όσον αφορά τους καταναλωτές εν αναµονή της εφαρµογής 
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του ΚΠΑ, σε γενικές γραµµές οι πανεπιστηµιακοί επικροτούν το προτεινόµενο 
ΚΠΑ. Ένας εισηγητής όµως κρίνει ότι το ΚΠΑ δεν είναι αναγκαίο και οι λειτουργίες 
του µπορούν να εκπληρωθούν από τις αποκαλούµενες «αρχές του ευρωπαϊκού 
δικαίου των συµβάσεων» (Principles of European Contract Law- PECL)1 και από 
άλλες υπάρχουσες εργασίες και ότι η Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει άµεσα στην 
κωδικοποίηση, δηλαδή την κατάρτιση κώδικα ο οποίος στην αρχή θα είναι µόνο 
ένας µηχανισµός επιλογής συµµετοχής (opt-in) για τις διασυνοριακές συναλλαγές, 
στη συνέχεια δεσµευτικό µέσο για τις διασυνοριακές συναλλαγές και, τέλος, 
δεσµευτικός και για τις εγχώριες συναλλαγές. Ένας άλλος εισηγητής θεωρεί ότι η 
χρήση του ΚΠΑ για την καθιέρωση κοινών αρχών και ορολογίας παρουσιάζει 
προβλήµατα και προτείνει την επικέντρωση των προσπαθειών στην επίτευξη 
πραγµατικής συνοχής του κοινοτικού κεκτηµένου. 

Ένας εισηγητής θεωρεί ότι η τοµεακή προσέγγιση αποτελεί µια από τις αιτίες του 
κατακερµατισµού του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων, πλην όµως την άποψη 
αυτή δεν συµµερίζονται όλοι οι εισηγητές και ορισµένοι υποστηρίζουν τη συνέχισή 
της. Ωστόσο, ένας εισηγητής διερωτάται κατά πόσο είναι λογικό από τη µία να 
εστιάζουµε σε τοµεακά µέτρα και από την άλλη να προωθούµε το ΚΠΑ. Ακόµα 
όµως και εκείνοι οι οποίοι δεν βλέπουν ουσιαστικό πρόβληµα µε την τοµεακή 
προσέγγιση υποστηρίζουν ότι πρέπει να βελτιωθεί η συνοχή των τοµεακών 
νοµοθετικών πράξεων. Ένας άλλος όµως εισηγητής ο οποίος επικρίνει την τοµεακή 
προσέγγιση αναφέρει ότι η εναρµόνιση µέσω οδηγιών συνεπάγεται θέσπιση 
παρόµοιων κανόνων ενώ η Κοινότητα θα πρέπει να διαµορφώσει κοινούς κανόνες. 
Ένας εισηγητής φτάνει στο σηµείο να επικρίνει την Επιτροπή για το γεγονός ότι δεν 
εγκαταλείπει πλήρως την τοµεακή προσέγγιση. Υποστηρίζει ότι στον τοµέα του 
ασφαλιστικού δικαίου η προσέγγιση αυτή έχει αποτύχει. Η απουσία ευρωπαϊκού 
δικαίου των συµβάσεων σε υποστήριξη των τοµεακών µέτρων θεωρείται ότι οδηγεί 
σε αποσπασµατική εναρµόνιση. Πρέπει να οριστούν κατευθυντήριες γραµµές για 
τους τοµεακούς κανόνες όσον αφορά την ελάχιστη και την πλήρη εναρµόνιση, τις 
υποχρεωτικές απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις ενηµέρωσης. 

Όσον αφορά τη σύνδεση µε το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο, πολλοί τονίζουν την ανάγκη 
συντονισµού των µέτρων του σχεδίου δράσης µε την Πράσινη Βίβλο για την 
Σύµβαση της Ρώµης. Υποβλήθηκαν προτάσεις σχετικά µε τη συνάρθρωση των δύο 
πρωτοβουλιών.  

Οι γνώµες διαφέρουν όσον αφορά τη µορφή του ΚΠΑ και τη µέθοδο που θα 
χρησιµοποιηθεί για την κατάρτισή του. Όλοι οι εισηγητές φαίνεται ότι συµφωνούν 
ότι το ΚΠΑ πρέπει τουλάχιστον να στοχεύει στη συγκέντρωση κοινών ορισµών 
νοµικών όρων που έχουν σχέση µε το δίκαιο των συµβάσεων. Ορισµένοι εισηγητές 
αναφέρουν ότι το ΚΠΑ πρέπει να περιλαµβάνει ένα σύνολο ορισµών, µια δέσµη 
νοµικών κανόνων και επεξηγηµατικές σηµειώσεις. Ένας εισηγητής τονίζει ότι το 
ΚΠΑ πρέπει να µην είναι µια απλή ενοποίηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ή, για την 
ακρίβεια, να αποτελεί ένα δοµηµένο σύνολο κανόνων παρόµοιο µε τους ισχύοντες 
εθνικούς αστικούς κώδικες. Άλλος εισηγητής ζητεί απλώς να περιλαµβάνει 
«υπερκείµενες αρχές κοινές στα κράτη µέλη». Το ΚΠΑ πρέπει να προκύψει από τα 
εθνικά ιδιωτικά δίκαια, το ισχύον κοινοτικό δίκαιο και διεθνή µέσα, όπως είναι η 
σύµβαση CISG. Ορισµένοι τονίζουν την ανάγκη να ληφθεί υπόψη επίσης η 

                                                 
1 Lando/Beale, PECL Parts I and II, Kluwer Law International, The Hague 2000. 

Lando/Clive/Prüm/Zimmermann, PECL, Part III, Kluwer Law International, The Hague 2003. 



 11    

νοµολογία. Άλλοι τονίζουν το ρόλο των ισχυουσών διεθνών αρχών. Για παράδειγµα, 
ένας εισηγητής ζητεί την ταχεία έκδοση του ΚΠΑ µε τη χρήση είτε των αρχών του 
∆ιεθνούς Ιδρύµατος για την Ενοποίηση των Πράξεων του ∆ικαίου των Συµβάσεων 
(αρχές UNIDROIT)2, είτε των ευρωπαϊκών αρχών του δικαίου των συµβάσεων 
(PECL) είτε των εργασιών της οµάδας της Παβίας. Ένας άλλος εκφράζει το φόβο ότι 
η προσέγγιση βάσει αρχών δεν είναι χρήσιµη επειδή οι αρχές χρησιµοποιούν 
ακριβώς τους ίδιους αφηρηµένους όρους µε εκείνους που επικρίνονται στο σχέδιο 
δράσης. Σύµφωνα µε έναν εισηγητή, το ΚΠΑ πρέπει να περιλαµβάνει οικονοµική 
ανάλυση νοµικών κανόνων. Σύµφωνα µε µια άλλη εισήγηση, το ΚΠΑ πρέπει επίσης 
να περιλαµβάνει την αναδιατύπωση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας στον τοµέα της 
προστασίας των καταναλωτών.  

Ορισµένοι εισηγητές σχολιάζουν τη µέθοδο ανάπτυξης του ΚΠΑ. Κατά την 
εκπόνηση του ΚΠΑ πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ΜΜΕ και των 
επιχειρήσεων. Ένας εισηγητής προτείνει να συνεκτιµηθεί η προσεχής διεύρυνση της 
ΕΕ στο σχέδιο του δικαίου των συµβάσεων και οι διαφορετικές νοµικές αντιλήψεις 
σε ανατολή και δύση, λαµβανοµένου επίσης υπόψη του γεγονότος ότι πολλές 
προσχωρούσες χώρες έχουν πιο σύγχρονες κωδικοποιήσεις σε σχέση µε τα 
περισσότερα δυτικά κράτη µέλη. Σε µια εισήγηση αναφέρεται ότι το ΚΠΑ δεν 
πρέπει να είναι το αποτέλεσµα των εργασιών µιας µικρής οµάδας ατόµων, αλλά 
πρέπει να αναπτυχθεί µέσω διεθνούς και πολυεπιστηµονικού διαλόγου. Οι 
πανεπιστηµιακοί προσφέρουν ελεύθερα τα αποτελέσµατα των ερευνών τους για την 
κατάρτιση του ΚΠΑ, αλλά επίσης εκτιµούν ότι είναι αναγκαία η συµµετοχή 
νοµικών, κρατών µελών και ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων. Ορισµένοι θεωρούν τη 
συµµετοχή τους στο σχέδιο ως µέσο για την εξασφάλιση της νοµιµοποίησης των 
ερευνητικών τους εργασιών. Άλλοι ζητούν την συγκέντρωση των ερευνητικών 
πόρων. Σηµαντικός αριθµός εισηγητών επισηµαίνουν την ανάγκη αξιοποίησης των 
τρεχουσών ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ορισµένοι αµφισβητούν ότι χρειάζεται 
περαιτέρω έρευνα. Όσον αφορά τις ερευνητικές µεθόδους, ορισµένοι προτείνουν µια 
προσέγγιση από κάτω προς τα επάνω (συγκριτική και διεπιστηµονική έρευνα) 
επικεντρωµένη στη νοµολογία· ένας άλλος προτείνει την εξέταση επιλεγµένων 
οδηγιών. Ένας εισηγητής εκφράζει ανησυχίες σχετικά µε τη διοικητική διαχείριση 
της έρευνας και τη διαφάνειά της. 

Όσον αφορά το περιεχόµενο του ΚΠΑ, πολλοί πανεπιστηµιακοί υπέβαλαν προτάσεις 
που αφορούν τους όρους σύναψης και εγκυρότητας της σύµβασης, τις περιόδους 
αναµονής, τις αστικές κυρώσεις, καθώς επίσης νοµικές έννοιες και νοµικούς 
κανόνες. Σε µια άλλη εισήγηση αναφέρεται ότι πρέπει να καλυφθεί επίσης το 
εµπράγµατο δίκαιο. Άλλος εισηγητής αναφέρει ότι πρέπει πρώτα να εξεταστεί η ίδια 
η σύµβαση (πώς επιτυγχάνεται µια συµφωνία, οι προθέσεις των µερών κ.λπ.), η 
καλή πίστη, η κατάχρηση δικαιωµάτων, τα ελαττώµατα, οι ζηµίες, η συµβατική 
ευθύνη, η ακυρότητα και η δεσµευτική ισχύς της σύµβασης. Άλλοι εισηγητές 
τονίζουν ότι η ελευθερία των συµβάσεων αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των 
εθνικών δικαιικών συστηµάτων και πρέπει να έχει τον ίδιο ρόλο στο ευρωπαϊκό 
ιδιωτικό δίκαιο και στο ΚΠΑ.  

Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι το ΚΠΑ πρέπει να περιλαµβάνει το δίκαιο των αστικών 
αδικηµάτων και τη µεταφορά κυριότητας των αγαθών καθώς και το δίκαιο των 

                                                 
2 International Institute for the Unification of Private Law, Principles of international commercial contracts, 

Rome (1994) 
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συµβάσεων που περιλαµβάνει τον αδικαιολόγητο πλουτισµό και τη διοίκηση 
αλλοτρίων. ∆εν πρέπει απλώς να καλύπτει το δίκαιο προστασίας των καταναλωτών. 
Η µεταβίβαση άυλων δικαιωµάτων (δίκαιο διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, πνευµατική 
ιδιοκτησία, εµπορικά σήµατα, κ.λπ.) πρέπει επίσης να καλύπτεται, καθόσον η 
άσκηση των δικαιωµάτων αυτών συχνά επεκτείνεται σε πολλές χώρες ενώ το 
δικαίωµα διέπεται από την αρχή lex rei sitae. Το πεδίο πρέπει επίσης να καλύπτει 
συµβάσεις συνεχούς δέσµευσης όπως είναι οι συµφωνίες εκµετάλλευσης 
δικαιώµατος που παραµελούνται από τους εθνικούς νοµοθέτες οι οποίοι ακολουθούν 
µια λειτουργική προσέγγιση. Ορισµένες εισηγήσεις πανεπιστηµιακών αποδίδουν 
ιδιαίτερη σηµασία ή ακόµα επικεντρώνονται στο ασφαλιστικό δίκαιο.  

Όσον αφορά τη φύση του ΚΠΑ, ένας εισηγητής προτείνει την έκδοση σύστασης, ή 
τουλάχιστον µιας νοµικής πράξης υπό την έννοια του άρθρου 3 της Σύµβασης της 
Ρώµης, ενώ άλλοι προτείνουν να µην καταστεί δεσµευτικό µέσο υπό τη µορφή 
καθορισµένης δέσµης κοινών κανόνων, αλλά µάλλον ένα υπόστρωµα κοινού δικαίου 
(ius commune) πάνω στο οποίο θα αναπτυχθούν άλλες πρωτοβουλίες, ενδεχοµένως 
υπό τη µορφή δεσµευτικού µέσου. Ένας άλλος εισηγητής προτείνει τη σύναψη 
διοργανικής συµφωνίας, η οποία θα είναι δεσµευτική για τα θεσµικά όργανα της 
Κοινότητας, εκτός του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου το οποίο θα την χρησιµοποιεί µόνο 
ως ερµηνευτικό βοήθηµα.  

Αρκετοί εισηγητές τονίζουν το γεγονός ότι το ΚΠΑ µπορεί να αποτελέσει τη βάση 
ανάπτυξης της µη υποχρεωτικής, µη τοµεακής πράξης που προβλέπεται στο µέτρο 
III. Ορισµένοι φτάνουν στο σηµείο να προτείνουν να ολοκληρωθεί πρώτα το ΚΠΑ 
προτού αρχίσουν ουσιαστικές εργασίες για τη µη υποχρεωτική πράξη.  

3.2. Προώθηση της εκπόνησης τυποποιηµένων συµβατικών όρων σε επίπεδο ΕΕ 

3.2.1. Αντιδράσεις από κυβερνήσεις 

Οι αντιδράσεις στην πρωτοβουλία αυτή ήταν ανάµικτες. Ορισµένες κυβερνήσεις την 
υποστήριξαν, ενώ άλλες εξέφρασαν αµφιβολίες. Η κυβέρνηση της ∆ανίας, το 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Ουγγαρίας και οι χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ τάσσονται υπέρ 
της εκπόνησης τυποποιηµένων συµβατικών όρων σε επίπεδο ΕΕ.  

Άλλες κυβερνήσεις υποστηρίζουν την πρόταση αυτή µόνο υπό ορισµένες 
προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας τονίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστούν 
τα συµφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση της 
Αυστρίας θεωρεί ότι οι τυποποιηµένοι όροι πρέπει να περιορίζονται στις συναλλαγές 
µεταξύ επιχειρήσεων και να µην περιλαµβάνονται οι συναλλαγές καταναλωτών. 
Επιπλέον, οι τυποποιηµένες ρήτρες πρέπει να προωθηθούν µόνο αφού ελεγχθεί η 
ποιότητά τους. Η κυβέρνηση του ΗΒ θεωρεί ότι ο ρόλος της Επιτροπής πρέπει να 
περιοριστεί στη δηµιουργία και τη λειτουργία του ιστοχώρου. Η ίδια προτίθεται να 
διαδραµατίσει ενεργό ρόλο ενθαρρύνοντας ιδιωτικούς φορείς να χρησιµοποιούν 
εποικοδοµητικά τη δυνατότητα αυτή, αλλά πιστεύει ότι τα µέρη θα ήταν απρόθυµα 
να συµµετάσχουν. Η κυβέρνηση της ∆ανίας τονίζει ότι σε πολλούς τοµείς υπάρχουν 
ήδη τυποποιηµένες συµβάσεις που λειτουργούν ικανοποιητικά και ότι η Επιτροπή 
πρέπει να λάβει υπόψη της τις συµβάσεις αυτές στις µελλοντικές εργασίες της.  

Το Οµοσπονδιακό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Γερµανίας και το Υπουργείο 
∆ικαιοσύνης της Βαυαρίας εκφράζουν επιφυλάξεις για την πρωτοβουλία αυτή. Ενώ 
το Οµοσπονδιακό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Γερµανίας θεωρεί ότι η προσέγγιση 
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είναι βασικά εφικτή, αµφότερα τα δύο υπουργεία τονίζουν την ανάγκη να 
εξασφαλιστεί ότι ο ιστοχώρος δεν δίνει την εντύπωση επίσηµης έγκρισης των 
τυποποιηµένων όρων. Το Οµοσπονδιακό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Γερµανίας 
ερωτά πώς θα ρυθµίζεται η πρόσβαση στον ιστοχώρο και πώς θα αποφεύγονται 
συνοδευτικές πρωτοβουλίες που χρησιµοποιούν αθέµιτους συµβατικούς όρους. 
Γενικότερα διερωτάται κατά πόσο δικαιολογείται επαρκώς αυτή η πρωτοβουλία της 
Επιτροπής και υποστηρίζει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση 
µετά τη δοκιµαστική περίοδο. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Βαυαρίας επισηµαίνει 
ότι είναι πολύ δύσκολο να διατυπωθούν τυποποιηµένοι συµβατικοί όροι σε 
ευρωπαϊκή κλίµακα ανεξάρτητα από το εφαρµοστέο δίκαιο. Ακόµα και στις 
εµπορικές συναλλαγές υπάρχουν όρια εξαιτίας δεσµευτικών διατάξεων, για 
παράδειγµα στο εµπράγµατο δίκαιο. Οι όροι θα πρέπει να προσαρµοστούν σε 15 και 
σύντοµα σε 25 έννοµες τάξεις. Επιπλέον, δεν µπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων 
κατά πόσο οι διατάξεις αυτές αντιστοιχούν στα πρότυπα θεµιτών πρακτικών σε όλες 
τις χώρες, γεγονός που θέτει το ερώτηµα της ευθύνης της Επιτροπής για τον 
ιστοχώρο. Το υπουργείο τονίζει ότι πριν από την εφαρµογή του µέτρου ΙΙ πρέπει να 
ελεγχθεί η πρακτική του αναγκαιότητα. Στις εµπορικές σχέσεις, οι τυποποιηµένοι 
συµβατικοί όροι συχνά είναι προς το συµφέρον του µέρους που τους χρησιµοποιεί 
και κατά συνέπεια ο αντισυµβαλλόµενος θα πρέπει να τους ελέγξει σε κάθε 
περίπτωση και να ζητήσει νοµική συµβουλή. Ακόµα µεγαλύτερες επιφυλάξεις 
διατυπώνονται όσον αφορά τις σχέσεις επιχειρήσεων-καταναλωτών, καθόσον οι 
λεπτοµερείς τυποποιηµένοι όροι χαρακτηρίζονται από αδιαφάνεια έναντι των 
καταναλωτών. Χαρακτηρίζει ανώδυνες τις απλές ανταλλαγές πληροφοριών µεταξύ 
ιδιωτικών πρωτοβουλιών σε περίπτωση που η Επιτροπή διαδραµατίζει απλώς 
µεσολαβητικό ρόλο. 

Η Σουηδία επισηµαίνει ότι οι προτεινόµενες κατευθυντήριες γραµµές για τη χρήση 
τυποποιηµένων όρων δεν πρέπει να είναι τόσο περιοριστικές και ότι µάλλον 
εµποδίζουν παρά ενθαρρύνουν την κατάρτιση κοινών συµβατικών όρων. Ωστόσο, οι 
κατευθυντήριες γραµµές δεν πρέπει να περιορίζουν την ελευθερία των συµβάσεων. 
Η κυβέρνηση της Γαλλίας εκφράζει επίσης ανησυχίες σχετικά µε την ελευθερία των 
συµβάσεων και επιµένει ότι τυχόν τυποποιηµένοι όροι και συµβάσεις πρέπει να 
έχουν προαιρετικό χαρακτήρα. Η Γερµανία εκφράζει αµφιβολίες όσον αφορά την 
προστιθέµενη αξία των κατευθυντήριων γραµµών, καθόσον θα εξακολουθήσει να 
χρειάζεται µια αξιολόγηση κατά περίπτωση για να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει 
σηµειωθεί υπέρβαση των νοµικών ορίων κατά τη χρήση των τυποποιηµένων όρων. 
Σε κάθε περίπτωση, οι κατευθυντήριες γραµµές δεν θα είναι αποτελεσµατικές έναντι 
τυποποιηµένων συµβατικών όρων που παραβιάζουν τη νοµοθεσία. 

3.2.2. Αντιδράσεις από επιχειρήσεις 

Οι αντιδράσεις των επιχειρήσεων σχετικά µε το µέτρο αυτό είναι περισσότερο 
επιφυλακτικές και λιγότερο οµοιόµορφες σε σχέση µε το πρώτο µέτρο. 

Ορισµένοι εισηγητές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ήδη µηχανισµοί της αγοράς για την 
ανάπτυξη και τη χρήση τυποποιηµένων συµβατικών όρων, σε ορισµένες περιπτώσεις 
σε διεθνές επίπεδο, και αµφιβάλλουν κατά πόσο η Επιτροπή ή άλλες κοινοτικές 
διαδικασίες µπορούν να παρέµβουν στον τοµέα αυτόν. Σύµφωνα µε έναν εισηγητή, ο 
ρόλος της Επιτροπής πρέπει να περιοριστεί σε ρόλο «γραφείου συµψηφισµού» για 
τις πληροφορίες που αφορούν συµβατικούς όρους του λιανικού (και όχι του 
χονδρικού) εµπορίου. Άλλοι εισηγητές που σχολιάζουν τη διάκριση µεταξύ 
συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων και συναλλαγών επιχειρήσεων µε καταναλωτές 
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σε σχέση µε το µέτρο αυτό συµφωνούν ότι οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να 
εξεταστούν ξεχωριστά και εκφράζεται η άποψη ότι τα οφέλη µπορεί να είναι 
µεγαλύτερα στον τοµέα των συναλλαγών επιχειρήσεων µε καταναλωτές παρά στον 
τοµέα των συναλλαγών µεταξύ επιχειρήσεων. 

Μερικοί εισηγητές αµφισβητούν την αποτελεσµατικότητα των τυποποιηµένων 
συµβατικών όρων για την αντιµετώπιση των εµποδίων στην εσωτερική αγορά. 
Ορισµένοι εισηγητές από τον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ανησυχούν 
ότι η χρήση των όρων µπορεί να οδηγήσει σε αυτό που ονοµάζουν «µη υγιή 
τυποποίηση προϊόντων», ενώ άλλος εισηγητής προτείνει να ερευνηθεί κατά πόσο 
αυτό µπορεί να ωφελήσει τους πελάτες του λιανικού εµπορίου. Ορισµένοι εισηγητές 
αµφισβητούν κατά πόσο η ανάπτυξη αυτών των όρων είναι εφικτή δεδοµένων των 
διαφορετικών απαιτήσεων του ουσιαστικού δικαίου στα κράτη µέλη και 
υποστηρίζουν ότι πιο χρήσιµο θα ήταν να τυποποιηθούν οι τυπικές απαιτήσεις του 
ιδιωτικού δικαίου.  

Ένας εισηγητής υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη τυποποιηµένων όρων ειδικά για τις 
διασυνοριακές συµβάσεις θα ήταν χρήσιµη. Άλλοι τονίζουν ότι αν 
πραγµατοποιηθούν εργασίες στον τοµέα αυτό, πρέπει να τηρηθεί η αρχή της 
ελευθερίας των συµβάσεων, να πραγµατοποιηθούν διαβουλεύσεις µε τους 
εµπλεκόµενους φορείς και να αναπτυχθούν τυποποιηµένοι όροι που θα είναι 
απολύτως προαιρετικοί.  

3.2.3. Αντιδράσεις από οργανώσεις καταναλωτών 

∆ύο εισηγητές αµφιβάλλουν κατά πόσο οι τυποποιηµένοι συµβατικοί όροι είναι σε 
θέση να παράσχουν κατάλληλη προστασία για τους καταναλωτές. Θεωρούν ότι οι 
όροι αυτοί θα αποτελέσουν ένα µέτρο που θα ενισχύσει την εξουσία των 
επιχειρήσεων να υπαγορεύουν τους όρους της σύµβασης και να εκµεταλλεύονται 
την έλλειψη διαπραγµατευτικής ισχύος των καταναλωτών.  

Ωστόσο η οργάνωση BEUC και το Συµβούλιο Καταναλωτών του Βελγίου 
υποστηρίζουν ότι θα ωφελήσουν τους καταναλωτές και θα παρέχουν µεγαλύτερη 
σαφήνεια εφόσον τηρηθούν ορισµένες προϋποθέσεις διασφάλισης:  

- κατά την κατάρτιση των εν λόγω τυποποιηµένων όρων σηµείο αφετηρίας πρέπει να 
είναι το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών· 

- οι οργανώσεις των καταναλωτών πρέπει να διαδραµατίσουν ενεργό ρόλο στις 
διαπραγµατεύσεις για τη δηµιουργία των τυποποιηµένων συµβατικών όρων π.χ. 
υποβάλλοντας σχέδια τυποποιηµένων συµβάσεων· 

- οι συµβατικοί όροι πρέπει να συµφωνούν µε τις διατάξεις της οδηγίας σχετικά µε 
τους αθέµιτους όρους στις συµβάσεις των καταναλωτών, δηλαδή οι όροι αυτοί 
πρέπει να είναι θεµιτοί· 

- οι καταναλωτές πρέπει πάντα να έχουν την ελευθερία να διαπραγµατευτούν τη 
σύµβαση µε διαφορετικό τρόπο (ελευθερία των συµβάσεων)· 

- µετά την εκπόνησή τους, οι τυποποιηµένοι συµβατικοί όροι πρέπει να 
επανεξεταστούν µετά ορισµένη χρονική περίοδο, προκειµένου, για παράδειγµα, να 
ενσωµατωθούν οι νέες νοµικές εξελίξεις· 
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- η πρόσβαση στη δικαιοσύνη δεν πρέπει να θιγεί, δηλαδή εάν ένας καταναλωτής 
αισθάνεται ότι έρχεται σε µειονεκτική θέση λόγω συγκεκριµένου τυποποιηµένου 
όρου, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να προσφύγει σε δικαστήριο ώστε ο όρος να 
ελεγχθεί όσον αφορά την εγκυρότητά του.  

3.2.4. Αντιδράσεις από νοµικούς 

Οι αντιδράσεις όσον αφορά το µέτρο ΙΙ είναι ανάµικτες. Ορισµένοι νοµικοί 
υποστηρίζουν µε θέρµη τον καθορισµό τυποποιηµένων όρων επειδή, κατά τη γνώµη 
τους, θα µειώσει το κόστος των συναλλαγών και κατά συνέπεια θα διευκολύνει τις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Πολλοί νοµικοί τονίζουν ότι οι όροι αυτοί δεν πρέπει να 
είναι υποχρεωτικοί. Πιστεύουν ακράδαντα ότι οι τυποποιηµένοι συµβατικοί όροι 
µπορούν να είναι χρήσιµοι µόνο εφόσον δεν επιβάλλονται και δεν περιορίζουν τη 
συµβατική ελευθερία των αντισυµβαλλοµένων. 

Ωστόσο ορισµένοι εισηγητές αµφιβάλλουν κατά πόσο χρειάζεται το µέτρο αυτό. 
Συγκεκριµένα, ορισµένοι υποστηρίζουν ότι είναι αµφίβολο κατά πόσο τα θεσµικά 
όργανα της ΕΕ είναι αρµόδια να συντάξουν τυποποιηµένους όρους. Άλλοι 
αµφιβάλλουν κατά πόσο ο ιστοχώρος θα είναι χρήσιµος, ιδίως αν ληφθούν υπόψη οι 
πόροι που απαιτούνται. Άλλοι ζητούν περισσότερες διευκρινίσεις από την Επιτροπή 
σχετικά µε τις προθέσεις της. 

Ένας εισηγητής ισχυρίζεται ότι το µέτρο ΙΙ µπορεί να είναι χρήσιµο για τη σύναψη 
διασυνοριακών συµβάσεων, αλλά καλύτερα θα ήταν αρχικά οι προσπάθειες να 
επικεντρωθούν σε µια εκτενέστερη εναρµόνιση των θεµελιωδών όρων του δικαίου 
των συµβάσεων. 

3.2.5. Αντιδράσεις από πανεπιστηµιακούς 

Η πανεπιστηµιακή κοινότητα δεν επιδεικνύει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
προώθηση τυποποιηµένων όρων και συνθηκών. Οι εισηγητές που αναφέρονται στο 
θέµα αυτό εκφράζουν αµφιβολίες όσον αφορά τα οφέλη που θα προσφέρει, ιδίως για 
την άρση των εµποδίων στο εµπόριο, καθώς και σχετικά µε την ανάγκη προστασίας 
των καταναλωτών. Ένας εισηγητής υποστηρίζει ότι η κατάργηση της ελάχιστης 
εναρµόνισης ή η θέσπιση µιας µη υποχρεωτικής πράξης σε κοινοτικό επίπεδο θα 
ήταν περισσότερο αποτελεσµατική. Ένας άλλος εισηγητής διατυπώνει την άποψη ότι 
η σηµασία των τυποποιηµένων όρων µπορεί εύκολα να υπερεκτιµηθεί και ότι η 
αυτορύθµιση είναι πιο αποτελεσµατική από την προώθηση όρων εκ µέρους της 
κυβέρνησης. Ωστόσο, σε µια άλλη εισήγηση αναφέρεται ότι οι τυποποιηµένες 
ρήτρες και όροι µπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιµοι και επικροτείται η δηµιουργία 
ιστοχώρου όπως οραµατίζεται η Επιτροπή. 

Αντίθετα, ένας εισηγητής ισχυρίζεται ότι οι διεθνείς τυποποιηµένες συµβάσεις δεν 
είναι κατ’ ανάγκη ούτε καλύτερες ούτε περισσότερο ισορροπηµένες ούτε δίκαιες. 
Μια βάση δεδοµένων που θα παρουσιάζεται σε ιστοχώρο θα παραµείνει µάλλον 
ατελής και είναι αµφίβολο κατά πόσο θα χρησιµοποιείται, καθόσον οι οικονοµικά 
ισχυροί φορείς θα συµφωνούν σε τυποποιηµένους όρους χωρίς παρέµβαση. 
Επιπλέον, ορισµένοι υποστηρίζουν ότι η δηµιουργία ενός ιστοχώρου ή η δηµοσίευση 
κατευθυντήριων γραµµών δεν µπορούν να λύσουν τα προβλήµατα που προκύπτουν 
από τις διαφορές των εθνικών υποχρεωτικών δικαίων των συµβάσεων. Όσον αφορά 
τις συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, η οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά 
µε τις καταχρηστικές ρήτρες ισχύει σε κάθε περίπτωση και οι νοµικοί το γνωρίζουν, 
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όπως γνωρίζουν τους κανόνες της νοµοθεσίας περί ανταγωνισµού. Ένας άλλος όµως 
εισηγητής επισηµαίνει την ανάγκη να υπενθυµίζεται στις επιχειρήσεις ότι οι 
τυποποιηµένοι όροι πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τους εφαρµοστέους κοινοτικούς 
κανόνες για τον ανταγωνισµό και τον έλεγχο των καταχρηστικών ρητρών. Για το 
λόγο αυτό η Επιτροπή θα µπορούσε να ενθαρρύνει τις εµπορικές ενώσεις να 
συντάξουν τυποποιηµένους όρους που θα χρησιµοποιούν την κοινή γλώσσα ενός 
κώδικα του δικαίου των συµβάσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι κοινοτικές αρχές πρέπει 
να εφαρµόσουν µια µη παρεµβατική προσέγγιση και να µη συµµετάσχουν στην 
εκπόνηση συµβατικών όρων. 

Όσον αφορά τον τοµέα του ασφαλιστικού δικαίου, ένας εισηγητής υποστηρίζει ότι οι 
γενικοί συµβατικοί όροι δεν θα έχουν πρακτική αξία χωρίς τοµεακή εναρµόνιση ή 
ενοποίηση του δικαίου των ασφαλιστικών συµβάσεων. 

Ένας εισηγητής που υποστηρίζει το στόχο του µέτρου ΙΙ διερωτάται κατά πόσο οι 
ρήτρες αυτές θα παραµείνουν προαιρετικές ή θα καταστούν εν καιρώ δεσµευτικές. 

3.3. Περαιτέρω προβληµατισµός σχετικά µε την σκοπιµότητα µη τοµεακών µέτρων, 
όπως µιας µη υποχρεωτικής πράξης στον τοµέα του ευρωπαϊκού δικαίου των 
συµβάσεων 

3.3.1. Αντιδράσεις από κυβερνήσεις 

Συνολικά, οι περισσότερες αντιδράσεις από κυβερνήσεις όσον αφορά τη 
σκοπιµότητα µιας µη υποχρεωτικής πράξης είναι επιφυλακτικές. Στο πλαίσιο αυτό, 
υπάρχουν διαφορές σε λεπτοµέρειες. Η πορτογαλική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τη µη 
υποχρεωτική πράξη ως µια καινοτοµική λύση προκειµένου να αποφεύγονται οι 
νοµικές συγκρούσεις, αλλά δεδοµένης της πολυπλοκότητας και των 
προπαρασκευαστικών εργασιών που απαιτούνται, θεωρεί πρόωρη την 
βραχυπρόθεσµη δηµιουργία ενός τέτοιου µέσου. Επισηµαίνει ότι ένα τέτοιο µέσο θα 
συνιστά ένα βήµα προόδου στην κατεύθυνση υψηλότερου επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών. Γενικότερα, θα αποτελέσει αποτελεσµατικό µέτρο για τη µείωση της 
διαφοράς της διαπραγµατευτικής ισχύος. Η σουηδική κυβέρνηση αµφιβάλλει κατά 
πόσο είναι εφικτός ο σχεδιασµός ενός τέτοιου µέσου καθώς και σχετικά µε την 
αναγκαιότητά του. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερµανίας θεωρεί ότι ο 
προγραµµατισµός σχετικά µε τη µη υποχρεωτική πράξη παρουσιάζει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον. Μπορεί επίσης να εξεταστεί το ενδεχόµενο µιας «ουδέτερης» 
εναλλακτικής λύσης που δεν θα είναι το δίκαιο ενός των µερών και θα προσφέρει 
ισορροπηµένες και πρακτικές λύσεις. Ο στόχος της διευκόλυνσης των νοµικών 
συναλλαγών στην εσωτερική αγορά µπορεί να υλοποιηθεί στο βαθµό που θα 
επιτευχθεί η δηµιουργία µιας πρακτικής δέσµης κανόνων που θα είναι αποδεκτή από 
τα συµβαλλόµενα µέρη. Η κυβέρνηση της ∆ανίας τονίζει ότι όποιο µέτρο υιοθετηθεί 
πρέπει να µην αντιβαίνει στις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. 

Σαφώς θετική γνώµη εκφράζει η κυβέρνηση της Ουγγαρίας. Υποστηρίζει την 
προετοιµασία και έκδοση µιας µη υποχρεωτικής πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα 
πραγµατοποιηθεί βάσει ερευνητικού έργου, µε διαφάνεια και µε τακτική 
διαβούλευση των κυβερνήσεων. 

Μια σαφώς αρνητική απάντηση έδωσε η κυβέρνηση του ΗΒ, η οποία δεν εγκρίνει 
καµία από τις µορφές της πρώην επιλογής IV της ανακοίνωσης του Ιουλίου του 
2001. Ωστόσο, αργότερα εντός του έτους θα υποβάλει έγγραφο στην Επιτροπή 
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εκθέτοντας ορισµένα λεπτοµερή ζητήµατα, ανησυχίες και ερωτήµατα προς 
συζήτηση. Η γαλλική κυβέρνηση, η οποία επίσης διατυπώνει επιφυλάξεις σχετικά µε 
τη µη υποχρεωτική πράξη, ζητεί από την ΕΕ να µην προχωρήσει στη δηµιουργία 
νέου ανεξάρτητου συνόλου κανόνων για τις διασυνοριακές συναλλαγές. 

Οι κυβερνήσεις σχολίασαν επίσης ειδικότερα θέµατα του µέτρου αυτού που θίγονται 
στο σχέδιο δράσης.  

Όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής, η κυβέρνηση της Πορτογαλίας προτείνει η µη 
υποχρεωτική πράξη να καλύπτει το σύνολο του πεδίο του ΚΠΑ, καθώς και γενικές 
διατάξεις και ειδικές συµβάσεις. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Ουγγαρίας θεωρεί 
επίσης ότι για να είναι επιτυχής η µη υποχρεωτική πράξη πρέπει να είναι περιεκτική, 
δηλαδή να περιλαµβάνει γενικούς κανόνες για όλα τα είδη των συµβάσεων και 
ειδικούς κανόνες για τις σηµαντικότερες διασυνοριακές συναλλαγές. Επιπλέον, η µη 
υποχρεωτική πράξη πρέπει να περιλαµβάνει κανόνες για τις εµπράγµατες ασφάλειες, 
τον αδικαιολόγητο πλουτισµό και άλλους τοµείς συγγενείς προς το δίκαιο των 
συµβάσεων. Το Υπουργείο Οικονοµικών της Βουλγαρίας προτείνει την εξέταση 
νοµικών συναλλαγών που δεν έχουν ακόµα αποτελέσει αντικείµενο ρύθµισης, αλλά 
κατέχουν κεντρική θέση στην οικονοµική ζωή, όπως είναι οι συµβάσεις πωλήσεων, 
ανταλλαγών, δωρεάς, µίσθωσης κ.λπ. Αναφέρει επίσης ότι η ανάγκη να περιληφθούν 
τυπικές απαιτήσεις σε σχέση µε τη µορφή ορισµένων τύπων συµβάσεων µπορεί να 
οδηγήσει στην µεταρρύθµιση των δραστηριοτήτων των συµβολαιογράφων στην 
Ευρώπη. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Αυστρίας, ενώ τονίζει ότι οι προετοιµασίες 
θα χρειαστούν χρόνο και µπορούν µόνο να πραγµατοποιηθούν βάσει εκτενών 
συζητήσεων, προτείνει να συµπεριληφθούν στις εργασίες οι διασυνοριακές 
χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές και οι κινητές αξίες. Η κυβέρνηση της Γαλλίας 
εκφράζει την άποψη ότι το πεδίο εφαρµογής της µη υποχρεωτικής πράξης πρέπει να 
είναι περιορισµένο και χαρακτηρίζει επιθυµητή την εναρµόνιση της νοµοθεσίας περί 
εγγυήσεων. 

Όσον αφορά το θέµα της κάλυψης των συµβάσεων µεταξύ επιχειρήσεων και των 
συµβάσεων µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας 
τονίζει ότι πρέπει να περιληφθούν οι κανόνες σχετικά µε τις σχέσεις µεταξύ 
επιχειρήσεων και καταναλωτών. Υποστηρίζει µια µη υποχρεωτική πράξη µε 
διαφοροποιηµένους κανόνες για τους διάφορους τύπους συναλλαγών, δηλαδή 
µεταξύ επιχειρήσεων, µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών και µεταξύ ιδιωτών, 
υπό τη µορφή κανόνων που θα εφαρµόζονται στις εµπορικές συναλλαγές µε ειδικούς 
νόµους (leges speciales) για τις συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών 
και τις συναλλαγές µεταξύ ιδιωτών. Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας τονίζει επίσης 
ότι είναι σηµαντικό να ληφθούν υπόψη τα συµφέροντα του ασθενέστερου µέρους 
στη µη υποχρεωτική πράξη. Όσον αφορά τον ενδεχόµενο υποχρεωτικό ή 
συµπληρωµατικό χαρακτήρα, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερµανίας αναφέρει 
ότι, κατ’ αρχήν, οι επιµέρους διατάξεις της µη υποχρεωτικής πράξης πρέπει να είναι 
συµπληρωµατικές. Ωστόσο, κρίνει απαραίτητη τη διατήρηση του σηµερινού 
επιπέδου προστασίας σε περίπτωση που οι συµβάσεις των καταναλωτών 
συµπεριληφθούν και προτείνει αυτό να πραγµατοποιηθεί µε την ενσωµάτωση 
υποχρεωτικών διατάξεων σε µια µη υποχρεωτική πράξη η οποία θα παρέχει τέτοιο 
επίπεδο προστασίας. Τα κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ επικροτούν την σηµασία που αποδίδει η 
Επιτροπή στην αρχή της ελευθερίας των συµβάσεων ως βάσης για µια µη 
υποχρεωτική πράξη. Αναφέρουν ότι οι αντισυµβαλλόµενοι πρέπει να είναι ελεύθεροι 
να προσαρµόζουν τις διατάξεις της µη υποχρεωτικής πράξης στις ειδικές ανάγκες 
τους, αλλά επισηµαίνει επίσης ότι οι διατάξεις για την προστασία των καταναλωτών 
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πρέπει να έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Βαυαρίας 
κρίνει ότι µια ενδεχόµενη µη υποχρεωτική πράξη πρέπει να περιλαµβάνει 
υποχρεωτικούς κανόνες που να εξασφαλίζουν ένα επίπεδο προστασίας αντίστοιχο µε 
το σηµερινό επίπεδο, εφόσον καλύπτει επίσης τις συµβάσεις των καταναλωτών. 
Ωστόσο, θα ήταν προτιµότερο να µη συµπεριληφθούν οι συµβάσεις των 
καταναλωτών επειδή οι καταναλωτές συνήθως δεν έχουν πλήρη εικόνα των 
επιπτώσεων των νοµικών επιλογών. 

Όσον αφορά τη φύση της νοµικής πράξης, τη νοµική βάση και το χαρακτήρα της ως 
µηχανισµού επιλογής συµµετοχής ή µη συµµετοχής (opt-in / opt-out), η κυβέρνηση 
της Ουγγαρίας προτείνει η µη υποχρεωτική πράξη να λάβει τη µορφή κανονισµού, 
βάσει του άρθρου 308, ως µηχανισµός επιλογής συµµετοχής τόσο για τις 
διασυνοριακές όσο και για τις εγχώριες συναλλαγές. Μετά µια µεταβατική περίοδο, 
ο µηχανισµός επιλογής συµµετοχής µπορεί να µετατραπεί σε ένα µέσο επιλογής µη 
συµµετοχής στις διασυνοριακές σχέσεις που θα εκδοθεί µε τη µορφή κανονισµού 
βάσει του άρθρου 95. Η οµοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερµανίας προτιµά εκ 
πρώτης όψεως έναν κανονισµό λόγω του δεσµευτικού του χαρακτήρα. Τονίζοντας 
τη σηµασία της αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων, θα προτιµούσε επίσης το 
πρότυπο επιλογής συµµετοχής, µε τη δυνατότητα των µερών να χρησιµοποιούν τη 
µη υποχρεωτική πράξη για αµιγώς εγχώριες συµβάσεις εφόσον το επιθυµούν. Τα 
κράτη ΕΟΧ-ΕΖΕΣ προτείνουν το ενδεχόµενο µελλοντικό µέσο να υπόκειται στη 
διακριτική ευχέρεια των µερών µέσω µιας επιλογής νοµικής ρήτρας, δηλαδή έναν 
µηχανισµό επιλογής συµµετοχής. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Βαυαρίας προτιµά 
επίσης το πρότυπο επιλογής συµµετοχής. Η κυβέρνηση της Γαλλίας τάσσεται υπέρ 
της λύσης της επιλογής συµµετοχής και προτείνει ο χαρακτήρας της µη 
υποχρεωτικής πράξης να µην είναι δεσµευτικός. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το οµοσπονδιακό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Γερµανίας, η 
κυβέρνηση της Γαλλίας και το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Βαυαρίας θίγουν το 
ζήτηµα της δηµιουργίας ενός ευρωπαϊκού µέσου στον τοµέα των ασφαλειών επί 
κινητών πραγµάτων. Το Υπουργείο της Βαυαρίας χαρακτηρίζει τον εν λόγω 
κανονισµό ως επιθυµητό, ενώ το οµοσπονδιακό υπουργείο επιθυµεί την 
πραγµατοποίηση συζήτησης για το µέσο αυτό. Εφόσον η µη υποχρεωτική πράξη θα 
έχει περιορισµένο πεδίο εφαρµογής, ηΗ κυβέρνηση της Γαλλίας επιθυµεί την 
εναρµόνιση της νοµοθεσίας περί εγγυήσεων εφόσον η µη υποχρεωτική πράξη θα 
έχει περιορισµένο πεδίο εφαρµογής. 

Ορισµένες εισηγήσεις κυβερνήσεων (Γερµανία, Πορτογαλία, Σουηδία και ∆ανία) 
τονίζουν την ανάγκη συνοχής µε την Πράσινη Βίβλο για την κοινοτικοποίηση και 
τον εκσυγχρονισµό της σύµβασης της Ρώµης. Ενώ η οµοσπονδιακή κυβέρνηση της 
Γερµανίας επισηµαίνει επίσης την ανάγκη αυτή, εκφράζει την άποψη ότι η µη 
υποχρεωτική πράξη πρέπει να δηµιουργηθεί µέσω οµοιόµορφης διεθνούς 
νοµοθεσίας η οποία θα ρυθµίζει η ίδια το πεδίο εφαρµογής της και κατά συνέπεια θα 
αποφεύγεται η εφαρµογή των κανόνων σύγκρουσης νόµων στο πεδίο εφαρµογής 
της. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Βαυαρίας προτείνει επίσης τη χρήση 
οµοιόµορφης διεθνούς νοµοθεσίας και τονίζει ότι η ισχύς της δεν πρέπει να 
εµποδίζεται από την εφαρµογή εθνικών κανόνων του δικαίου των συµβάσεων. Το 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Ουγγαρίας προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 3 της 
σύµβασης της Ρώµης προκειµένου να επιτρέπεται η επιλογή της µη υποχρεωτικής 
πράξης ως εφαρµοστέου δικαίου. Η κυβέρνηση της Γαλλίας τονίζει ότι εάν µπορούν 
να αποκλειστούν οι δεσµευτικοί εθνικοί κανόνες (πράγµα το οποίο δεν επιθυµεί), το 
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µέσο πρέπει να περιλαµβάνει υποχρεωτικούς κανόνες που θα είναι αποδεκτοί σε όλα 
τα κράτη µέλη. 

Όσον αφορά τη σχέση της ενδεχόµενης µη υποχρεωτικής πράξης µε τη σύµβαση 
CISG, η οµοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερµανίας τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί 
η θέσπιση νοµοθεσίας που να αποκλίνει από την CISG και η µη υποχρεωτική πράξη 
να προβλέπει µόνο συµπληρωµατικούς κανόνες. Το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της 
Βαυαρίας πιστεύει επίσης ότι ενδεχόµενη µη υποχρεωτική πράξη δεν πρέπει να 
προβλέπει κανόνες διαφορετικούς από την CISG. Εν ανάγκη, οι διατάξεις της CISG 
µπορούν να αποτελέσουν τµήµα της µη υποχρεωτικής πράξης. Η κυβέρνηση της 
∆ανίας τονίζει επίσης την ανάγκη να ληφθεί υπόψη η CISG. 

3.3.2. Αντιδράσεις από επιχειρήσεις 

Οι περισσότεροι εισηγητές επιφυλάσσονται να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά 
µε την χρησιµότητα της µη υποχρεωτικής πράξης έως ότου προχωρήσουν οι 
εργασίες για το πρώτο µέτρο. Για παράδειγµα, ένας εισηγητής εκφράζει αµφιβολίες 
σχετικά µε το µέγεθος της συµβολής της µη υποχρεωτικής πράξης στο ΚΠΑ, ενώ 
ένας άλλος αµφισβητεί την αποτελεσµατικότητά της, εφόσον τα προϊόντα θα 
εξακολουθήσουν να χρειάζονται προσαρµογή λόγω των διαφορών των εθνικών 
κανόνων ουσιαστικού δικαίου. 

Στο παρόν στάδιο οι απόψεις ποικίλλουν. Ορισµένοι εισηγητές το θεωρούν 
σηµαντικό βήµα πουτο οποίο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµο εάν η εναλλακτική λύση 
συνίσταται σε επιλογή εθνικών νόµων ξένων προς τον έναν ή τον άλλο 
αντισυµβαλλόµενο, πράγµα που θα συµβάλει στην ενθάρρυνση της εθελοντικής 
νοµικής σύγκλισης εκ µέρους των κρατών µελών. Άλλοι αµφιβάλλουν κατά πόσο 
χρειάζεται πράγµατι ένα τέτοιο µέσο. Ένας εισηγητής αναφέρει ότι η ύπαρξη της 
CISG καθιστά µη αναγκαία τη θέσπιση της µη υποχρεωτικής πράξης της ΕΕ. Ένας 
άλλος θεωρεί την CISG ως χρήσιµο προηγούµενο που δείχνει ότι η προσέγγιση αυτή 
µπορεί να λειτουργήσει στην πράξη, ενώ ένας τρίτος ζητεί να εξασφαλιστεί η 
συνοχή µεταξύ των υπαρχόντων µέσων, όπως είναι η CISG, και οποιουδήποτε νέου 
µέσου. 

Το θέµα της συνοχής µε άλλα µέσα θίγεται επίσης και σε σχέση κατά πρώτον µε την 
ενσωµάτωση στο κοινοτικό κεκτηµένο της Σύµβασης της Ρώµης και  κατά δεύτερον 
όσον αφορά τονυ κανονισµού 44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Για παράδειγµα, 
ένας εισηγητής ζητεί η ενσωµάτωση της Σύµβασης της Ρώµης να περιλαµβάνει 
διάταξη που θα επιτρέπει την επιλογή µιας µελλοντικής µη υποχρεωτικής πράξης της 
ΕΕ. 

Ορισµένοι εισηγητές είναι ικανοποιηµένοι µε την πρόταση της µη υποχρεωτικής 
πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποτελεί απολύτως εθελοντικό µέσο στο οποίο 
τα µέρη θα µπορούν να επιλέγουν κατά πόσο θα συµµετάσχουν. Οι περισσότεροι 
εισηγητές που εκφράζουν την άποψή τους στο θέµα αυτό αναφέρουν ότι το µέσο 
πρέπει να λειτουργεί σε αυτή τη βάση της «επιλογής συµµετοχής» και να µην είναι 
δεσµευτικό. 

Ένας εισηγητής υποστηρίζει ότι το µέσο µπορεί να προβλέπει και να λαµβάνει 
υπόψη τη διαφορετική οικονοµική ισχύ των αντισυµβαλλοµένων. Άλλοι τονίζουν εκ 
νέου τη σηµασία της γενικής αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων.  
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Οι απόψεις αποκλίνουν επίσης όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής του µέσου. Ενώ 
ένας εισηγητής ζητεί την πλήρη κωδικοποίηση γενικών κανόνων του δικαίου των 
συµβάσεων, άλλος ζητεί µόνο τη θέσπιση ενός τοµεακού µέτρου. 

3.3.3. Αντιδράσεις από οργανώσεις καταναλωτών 

Οι εισηγητές που προέρχονται από οργανώσεις καταναλωτών εκφράζουν την 
ανησυχία ότι µια µη υποχρεωτική πράξη που θα βασίζεται στην αρχή της ελευθερίας 
των συµβάσεων δεν θα ενσωµατώνει τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που είναι 
αναγκαίες για την προστασία των καταναλωτών έναντι της κατάχρησης της 
διαπραγµατευτικής ισχύος εκ µέρους των επιχειρήσεων. Ένας εισηγητής εκφράζει 
τον φόβο ότι η µη υποχρεωτική πράξη θα δηµιουργήσει σίγουρα αβεβαιότητα 
δικαίου όσον αφορά την ερµηνεία και την εφαρµογή της εκ µέρους των δικαστηρίων 
των κρατών µελών. 

Πολλοί ζητούν αποσαφηνίσεις σχετικά µε την σχέση του µέσου αυτού µε άλλα 
µέτρα. Το BEUC, για παράδειγµα, επισηµαίνει την σύνδεση µε την Σύµβαση της 
Ρώµης, ενώ ένας άλλος εισηγητής ερωτά πώς θα λειτουργεί η πράξη αυτή σε σχέση 
µε τις οδηγίες πλήρους εναρµόνισης. Ο εισηγητής αυτός αποδίδει προτεραιότητα στη 
βελτίωση της ισχύουσας νοµοθεσίας της ΕΕ σε σχέση µε τη θέσπιση µιας µη 
υποχρεωτικής πράξης, αλλά το BEUC υπογραµµίζει ότι οι εργασίες όσον αφορά το 
θέµα αυτό αποτελούν µια σταδιακή διαδικασία. 

3.3.4. Αντιδράσεις από νοµικούς 

Οι αντιδράσεις των νοµικών σχετικά µε το µέτρο αυτό είναι ανάµικτες. Ορισµένοι 
εισηγητές απορρίπτουν τη θέσπιση της µη υποχρεωτικής πράξης και την 
χαρακτηρίζουν µη αναγκαία ή ακόµα και άχρηστη. Ορισµένοι άλλοι νοµικοί 
υποστηρίζουν το µέτρο αυτό επειδή θεωρούν ότι θα διευκολύνει τις διασυνοριακές 
συναλλαγές. Ορισµένοι νοµικοί τονίζουν ότι εκτός από µια οριζόντια µη 
υποχρεωτική πράξη, πρέπει να υπάρχει µια οµοιόµορφη δικαιοδοσία ώστε να 
εξασφαλίζεται η οµοιόµορφη εφαρµογή στα κράτη µέλη. Σύµφωνα µε έναν νοµικό, 
η εκπόνηση του ΚΠΑ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση πριν από τη θέσπιση της µη 
υποχρεωτικής πράξης. 

Ορισµένοι εισηγητές σχολιάζουν τη σκοπιµότητα της εκπόνησης µιας µη 
υποχρεωτικής πράξης. Ένας νοµικός ζητεί να πραγµατοποιηθούν περαιτέρω µελέτες 
όσον αφορά τον οικονοµικό αντίκτυπο του µέτρου αυτού. Άλλοι αµφισβητούν την 
αρµοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη µιας µη υποχρεωτικής 
πράξης και ορισµένοι ζητούν την τήρηση των αρχών της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας κατά την εφαρµογή του µέτρου αυτού. 

Όσον αφορά το πεδίο της µη υποχρεωτικής πράξης, οι απόψεις αποκλίνουν. Ένας 
νοµικός τονίζει ότι η πράξη πρέπει να περιορίζεται στα υπάρχοντα προβλήµατα και 
στο σηµερινό κεκτηµένο και ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εκτέλεση 
των συµβάσεων, ενώ άλλος υποστηρίζει τη σύνταξη ενός κώδικα που θα καλύπτει το 
σύνολο του δικαίου των συµβάσεων και θα εφαρµόζεται τόσο στις διασυνοριακές 
όσο και στις εγχώριες σχέσεις. Ένας άλλος εισηγητής που επίσης προτείνει τη χρήση 
της πράξης για τις εγχώριες συµβάσεις υποστηρίζει ότι πρέπει να περιλαµβάνει τις 
συµβάσεις των καταναλωτών, εάν υπάρχει πράγµατι ανάγκη για οµοιόµορφη 
νοµοθεσία, αλλά να µην περιλαµβάνει το οικογενειακό δίκαιο, το κληρονοµικό 
δίκαιο και το εµπράγµατο δίκαιο. Άλλος εισηγητής τονίζει ότι η µη υποχρεωτική 
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πράξη πρέπει να έχει εµπορικό προσανατολισµό προκειµένου να έχει ευρύτερη 
αποδοχή. Ένας άλλος υποστηρίζει ότι καλύτερα θα ήταν η εν λόγω πράξη να 
εφαρµόζεται µόνο σε ειδικούς τοµείς, π.χ. στον τοµέα των ασφαλειών. Άλλοι 
υποστηρίζουν ότι η µη υποχρεωτική πράξη δεν θα πρέπει να υπερισχύει των 
υποχρεωτικών απαιτήσεων της εθνικής νοµοθεσίας µε τις οποίες έρχεται σε 
σύγκρουση και ότι θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους κανόνες δηµόσιας τάξης των 
κρατών µελών. Ένας άλλος εισηγητής υπενθυµίζει ότι ειδικές διατάξεις του δικαίου 
των συµβάσεων, όπως η νοµοθεσία περί εγγυήσεων και η παρακράτηση της 
κυριότητας, συνδέονται µε το εµπράγµατο δίκαιο και τη νοµοθεσία περί 
αφερεγγυότητας.  

Σχεδόν όλοι οι νοµικοί, ακόµα και εκείνοι που τάσσονται υπέρ του µέτρου αυτού, 
ζητούν, σε περίπτωση θέσπισης της µη υποχρεωτικής πράξης, να υιοθετηθεί η 
προσέγγιση της επιλογής συµµετοχής (opt-in). Ωστόσο, δύο εισηγητές προτείνουν η 
µη υποχρεωτική πράξη να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα τουλάχιστον στο πλαίσιο 
των συµβάσεων των καταναλωτών. Όσον αφορά τη φύση της σχετικής νοµικής 
πράξης, ένας εισηγητής προτείνει η µη υποχρεωτική πράξη να λάβει τη µορφή 
κανονισµού, ενώ άλλος προτείνει τη χρήση οδηγίας ή κανονισµού. 

Ορισµένοι νοµικοί υπογραµµίζουν την ανάγκη συντονισµού του µέτρου αυτού µε τη 
Σύµβαση της Ρώµης και τη Σύµβαση της Βιέννης. 

Σε γενικές γραµµές, ζητούν µια πληρέστερη περιγραφή του περιεχοµένου του µέσου 
και τη συµµετοχή στη διαδικασία αυτή νοµικών, χρηστών, κρατών µελών και 
πανεπιστηµιακών. 

3.3.5. Αντιδράσεις από πανεπιστηµιακούς 

Οι εισηγητές, σε γενικές γραµµές, επικροτούν την πρόταση της Επιτροπής για τη 
συνέχιση του προβληµατισµού όσον αφορά την αναγκαιότητα της µη υποχρεωτικής 
πράξης, ενώ ορισµένοι αναφέρουν ότι δεν έχει έλθει το πλήρωµα του χρόνου για την 
κατάρτιση ενός τέτοιου µέσου. Αντιθέτως, ορισµένοι εισηγητές χαρακτηρίζουν την 
προσέγγιση της Επιτροπής άτολµη και προτείνουν την κωδικοποίηση του δικαίου 
των συµβάσεων της ΕΚ (κώδικας του δικαίου των συµβάσεων). Σίγουρα, ένας 
τέτοιος κώδικας δεν µπορεί να εφαρµοστεί µονοµιάς, αλλά πρέπει να υλοποιηθεί 
σταδιακά, π.χ. µε την κωδικοποίηση επιµέρους θεσµών/αρχών κάθε φορά. 
Ορισµένοι φαίνεται ότι θεωρούν τη δηµιουργία µιας µη υποχρεωτικής πράξης όχι 
µόνο ως την αναπόφευκτη συνέπεια των σηµερινών εξελίξεων, αλλά και ως την 
µόνη πιθανή λύση για ορισµένα προβλήµατα. Η τυποποίηση νοµικών µέσων στο 
εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών αποτελεί θέµα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Παρέχει 
την δυνατότητα πλήρους ρύθµισης των εµπορικών και καταναλωτικών πωλήσεων, 
τοµέων που αλληλοσυνδέονται, ή τουλάχιστον των εµπορικών διασυνοριακών 
πωλήσεων. Σύµφωνα µε µια εισήγηση, µόλις υλοποιηθεί η µη υποχρεωτική πράξη, 
πρέπει να δηµοσιευθεί. Σε κάθε περίπτωση, η σκοπιµότητα της µη υποχρεωτικής 
πράξης πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω στο πλαίσιο µιας απολύτως ανοιχτής 
συζήτησης όπου θα εξεταστούν όλα τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα ενός 
ευρωπαϊκού κώδικα. 

Ωστόσο, σε µια επικριτική εισήγηση αναφέρεται ότι είναι αναγκαίο να αναλυθούν οι 
αδυναµίες της σηµερινής κατάστασης προτού αποφασιστεί µια τέτοια λύση και 
απαριθµούνται οι παράγοντες που είναι αντίθετοι µε την εισαγωγή µιας µη 
υποχρεωτικής πράξης, π.χ. η γλώσσα και τα πολιτισµικά εµπόδια, καθώς και η 
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διαφορά ο διαχωρισµός µεταξύ  αστικού δικαίου/ και κοινούΑγγλοσαξονικού  
δικαίου(Common Law). Αναφέρει επίσης την ανάγκη ενσωµάτωσης µιας 
οικονοµικής αξιολόγησης (ανάλυση κόστους/ωφέλειας). Ένας άλλος εισηγητής 
υποστηρίζει ότι η πράξη αυτή µπορεί να συνεπάγεται χαµηλότερο κόστος 
συναλλαγών, αλλά το όφελος αυτό θα πρέπει να σταθµιστεί σε σχέση µε ενδεχόµενη 
απώλεια των υψηλών προτύπων προστασίας των εθνικών νοµοθεσιών. 

 

Σε αντίθεση µε τις προαναφερόµενες επικρίσεις, ένας εισηγητής θεωρεί ότι η ύπαρξη 
µιας µη υποχρεωτικής πράξης σε διάφορες γλώσσες της ΕΕ αποτελεί θετικό 
στοιχείο. Έτσι θα εξασφαλιστεί ότι όσοι θέλουν να συνάπτουν διασυνοριακές 
συµβάσεις θα το πράττουν χωρίς να φοβούνται παρανοήσεις λόγω µεταφραστικών 
προβληµάτων. 

Όσον αφορά το πεδίο εφαρµογής της µη υποχρεωτικής πράξης, ένας εισηγητής 
προτείνει µια δέσµη κανόνων που θα περιλαµβάνει κανόνες τόσο γενικού όσο και 
ειδικού χαρακτήρα και δεν θα περιορίζεται σε συγκεκριµένους τύπους συµβάσεων. 
Ένας άλλος υποστηρίζει ότι η µη υποχρεωτική πράξη πρέπει να περιλαµβάνει µόνο 
γενικούς κανόνες. Σε κάθε περίπτωση, η µη υποχρεωτική πράξη πρέπει να συνταχθεί 
όπως κάθε νοµική πράξη, τόσο όσον αφορά τη γλώσσα της όσο και το περιεχόµενό 
της. Πρέπει να συµπεριληφθούν οι µακροπρόθεσµες συµβάσεις και τα δίκτυα 
συµβάσεων λόγω της οικονοµικής τους σπουδαιότητας. Ένας άλλος νοµικός 
επιθυµεί να συµπεριληφθούν οι εµπράγµατοι τίτλοι και ο αδικαιολόγητος 
πλουτισµός. Η µη υποχρεωτική πράξη πρέπει να εξαιρεί από το πεδίο εφαρµογής της 
µόνο το κληρονοµικό δίκαιο, τη νοµοθεσία εγγείου ιδιοκτησίας, το εργατικό και το 
οικογενειακό δίκαιο. 

Στον τοµέα της νοµοθεσίας περί πωλήσεων, ένας εισηγητής υποστηρίζει ότι η µη 
υποχρεωτική πράξη πρέπει να περιλαµβάνει κάθε κατηγορία συµβαλλοµένων 
(επιχείρηση µε επιχείρηση, επιχείρηση µε καταναλωτές και µη εµπορικές πωλήσεις) 
και πρέπει να έχει ευρύτερο πεδίο εφαρµογής απ' ό,τι η σύµβαση CISG και να 
περιλαµβάνει, π.χ., την πώληση δικαιωµάτων. Ένας άλλος προτείνει τον περιορισµό 
του πεδίου εφαρµογής της µη υποχρεωτικής πράξης κατ’ αρχάςήν µόνο στις 
πωλήσεις ώστε να αντικαταστήσει τη σύµβαση CISG. Ορισµένοι κάνουν διάκριση 
µεταξύ συµβάσεων µεταξύ επιχειρήσεων και συµβάσεων µεταξύ επιχειρήσεων και 
καταναλωτών, τουλάχιστον κατά τη σταδιακή εφαρµογή της µη υποχρεωτικής 
πράξης. 

Για τον τοµέα του ασφαλιστικού δικαίου, αναφέρεται ότι είναι στενά συνδεδεµένος 
µε το γενικό δίκαιο των συµβάσεων και τους γενικούς κανόνες, για παράδειγµα, 
σχετικά µε την εκτέλεση, την παραγραφή απαιτήσεων, τον υπολογισµό προθεσµιών, 
τα µέσα έννοµης προστασίας για υπερηµερία οφειλέτη και την κοινή ευθύνη. Κάθε 
ειδικό µέτρο για τις συµβάσεις ασφαλειών πρέπει εποµένως να ενσωµατωθεί σε µια 
γενική πράξη για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συµβάσεων.  

Όσον αφορά το ζήτηµα κατά πόσον οι εγχώριες νοµικές συναλλαγές πρέπει να 
καλύπτονται από µια µη υποχρεωτική πράξη, ορισµένοι εισηγητές απαντούν 
καταφατικά. Ορισµένες επικρίσεις διατυπώνονται όσον αφορά την εστίαση στις 
διασυνοριακές συναλλαγές. Υποστηρίζεται ότι ένα πραγµατικά ευρωπαϊκό δίκαιο 
των συµβάσεων πρέπει να καλύπτει όλες τις συµβατικές συναλλαγές, 
συµπεριλαµβανοµένων των εγχωρίων. Ωστόσο, σύµφωνα µε µια εισήγηση, το πεδίο 
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εφαρµογής της µη υποχρεωτικής πράξης πρέπει να περιορίζεται στις διασυνοριακές 
συναλλαγές.  

Σύµφωνα µε έναν πανεπιστηµιακό, είναι αυτονόητο ότι η ευρωπαϊκή πράξη πρέπει 
να έχει υποχρεωτικούς κανόνες, καθόσον η βελτίωση του σηµερινού και του 
µελλοντικού κοινοτικού κεκτηµένου υποστηρίζεται ότι αποτελεί το βασικό µέτρο του 
σχεδίου δράσης. Πρέπει να συµπεριληφθούν υποχρεωτικοί κανόνες ώστε να 
προστατεύεται το ασθενέστερο µέρος της σύµβασης, και ιδίως οι καταναλωτές. Σε 
κάθε περίπτωση αναγνωρίζεται η ανάγκη µιας τέτοιας πράξης για την παροχή 
υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. 

Για τις συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων προτείνεται η µη υποχρεωτική πράξη να 
συνιστά ένα «ελάχιστο υποχρεωτικό µέσο». Ένας εισηγητής αναφέρει ότι η µη 
υποχρεωτική πράξη προσφέρεται για τις σχέσεις µεταξύ επιχειρήσεων, αλλά δεν 
αποτελεί την καλύτερη µέθοδο για την εξασφάλιση της προστασίας των 
καταναλωτών. 

Όσον αφορά τον νοµικό χαρακτήρα της µη υποχρεωτικής πράξης και το ζήτηµα του 
κατά πόσον µια τέτοια πράξη πρέπει να έχει δεσµευτικό ή µη δεσµευτικό 
χαρακτήρα, η πλειονότητα προτιµά µια δεσµευτική πράξη υπό τη µορφή 
κανονισµού, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ένα ελαστικό νοµικό µέσο, π.χ. µια σύσταση, 
έναν πρότυπο νόµο, ένα νοµικό οδηγό ή ένα ψήφισµα, και αναφέρουν ότι ο 
κανονισµός δεν είναι συµβατός µε το χαρακτήρα ενός µέσου επιλογής συµµετοχής. 
Ένας εισηγητής αναφέρει ότι οι οδηγίες και οι κανονισµοί πρέπει να 
αντικατασταθούν από έναν κοινοτικό κώδικα ιδιωτικού δικαίου. Ένας άλλος 
πανεπιστηµιακός προτείνει έναν µη δεσµευτικό πρότυπο νόµο υπό τη µορφή 
συνθήκης ή σύµβασης ή δύο ξεχωριστά µέσα, δηλαδή µια δεσµευτική πράξη π.χ. 
υπό τη µορφή κανονισµού για τους καταναλωτές (συµβάσεις µεταξύ επιχειρήσεων 
και καταναλωτών) και µια µη δεσµευτική πράξη, π.χ. µια σύσταση, για τις εµπορικές 
συναλλαγές µεταξύ επιχειρήσεων. Ωστόσο, ένας άλλος εισηγητής κρίνει ότι δεν 
χρειάζεται µια «πράξη µε νοµική ισχύ». Άλλος αντιλαµβάνεται τη µη υποχρεωτική 
πράξη ως µια νοµική πράξη υπό την έννοια του άρθρου 3 της Σύµβασης της Ρώµης. 

Σύµφωνα µε µια εισήγηση, σοβαροί λόγοι συνηγορούν στη χρήση µιας πράξης 
«επαναδιατύπωσης» αντί µιας νοµοθετικής πράξης, ώστε να παρέχεται επαρκής 
δυναµισµός στο σύστηµα, καθόσον υποστηρίζεται ότι ο περίπλοκος νοµοθετικός 
µηχανισµός της ΕΕ καθιστά δυσχερή την πραγµατοποίηση αλλαγών σε έναν 
ευρωπαϊκό νοµικό κώδικα. Άλλοι εισηγητές ανησυχούν σχετικά µε το ζήτηµα του 
τρόπου µε τον οποίο η πράξη θα επιτρέπει την καινοτοµία και θα µπορεί να 
επικαιροποιείται. Ένας εισηγητής ζητεί την ανάπτυξή της κατά τρόπο που θα 
επιτρέπει την εισαγωγή νέων ιδεών, τη συζήτηση και την επιστηµονική έρευνα. 
Ένας άλλος υπογραµµίζει τον κίνδυνο «αποστέωσης» από την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού αστικού κώδικα, καθώς και την αξία του ανταγωνισµού των νοµικών 
θεωριών.  

∆ιαπιστώνεται επίσης η ανάγκη για περαιτέρω προβληµατισµό όσον αφορά το 
νοµικό πλαίσιο (περιλαµβανοµένης της νοµικής βάσης) µιας τέτοιας πράξης, 
λαµβανοµένου υπόψη ότι θα επηρεάσει άµεσα την ελευθερία σύναψης συµβάσεων 
των πολιτών της ΕΕ. Ένας εισηγητής κρίνει ότι θα υπάρξουν προβλήµατα για την 
εξεύρεση νοµικής βάσης για το µέτρο ΙΙΙ, καθώς και µε τις αρχές της 
επικουρικότητας και της αναλογικότητας, ενώ ένας άλλος προτείνει ως πιθανή βάση 
το άρθρο 65 της συνθήκης ΕΚ.  
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Όσον αφορά το ζήτηµα του κατά πόσο η µη υποχρεωτική πράξη πρέπει να είναι ένα 
µέσο επιλογής συµµετοχής ή ένα µέσο επιλογής µη συµµετοχής, η πλειονότητα 
φαίνεται ότι προτιµά τη λύση της επιλογής συµµετοχής και πολλοί υποστηρίζουν την 
άποψή τους µε αναφορά στην αρχή της επικουρικότητας. Σε ορισµένες περιπτώσεις 
ακόµη και οι υποστηρικτές της λύσης της επιλογής µη συµµετοχής παραδέχονται ότι 
ένα µέσο επιλογής συµµετοχής είναι καταλληλότερο για τις ανάγκες της αγοράς. Το 
πρότυπο επιλογής µη συµµετοχής προτιµάται από ορισµένους εισηγητές, ενώ ένας εξ 
αυτών προτείνει την επιλογή µη συµµετοχής για τις διασυνοριακές συναλλαγές και 
την επιλογή συµµετοχής για τις εγχώριες συναλλαγές. Ένας εισηγητής υποστηρίζει 
το µέσο επιλογής µη συµµετοχής, επειδή οι συµβάσεις της Χάγης του 1964, που 
ίσχυαν πριν από τη σύµβαση CISG, εφαρµόστηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο ως µέσο 
επιλογής συµµετοχής το οποίο δεν είχε στην πράξη κανέναν αντίκτυπο. Ένας άλλος 
κάνει διάκριση µεταξύ µιας αρχικής χρήσης της µη υποχρεωτικής πράξης στη βάση 
επιλογής συµµετοχής και ενός επόµενου σταδίου κατά το οποίο θα αποτελέσει 
υποχρεωτικό µέσο επιλογής µη συµµετοχής για όλες τις διασυνοριακές συµβάσεις. 
Σύµφωνα µε την ίδια εισήγηση, πρέπει να αποτελέσει την υποχρεωτική νοµοθεσία 
για τις συµβάσεις µεταξύ θεσµικών οργάνων της ΕΕ και επιχειρήσεων. Μεταξύ των 
επιχειρηµάτων κατά του προτύπου επιλογής µη συµµετοχής αναφέρεται ότι φαίνεται 
παράδοξο οι συµβαλλόµενοι να υποχρεώνονται να επιλέξουν µια νοµοθεσία (της 
ΕΕ) µε την οποία δεν είναι εξοικειωµένοι παρά έναν νόµο τον οποίο γνωρίζουν 
(δηλαδή την εθνική τους νοµοθεσία). Μια εναλλακτική πρόταση θα ήταν να 
επιτρέπεται στους συµβαλλοµένους να ενσωµατώνουν µη δεσµευτικούς κώδικες 
συµβάσεων, όπως είναι ο PECL, στις συµβάσεις ως όρους της σύµβασης και όχι ως 
εφαρµοστέο δίκαιο. 

Σύµφωνα µε έναν εισηγητή, η µη υποχρεωτική πράξη πρέπει να ονοµαστεί 
ευρωπαϊκός αστικός κώδικας και τελικά να γίνει δεσµευτική για όλες τις 
συναλλαγές, αφού πρώτα εφαρµοστεί στο ενδοκοινοτικό εµπόριο ως µέσο επιλογής 
µη συµµετοχής. 

Όσον αφορά τη µεθοδολογία, οι περισσότεροι εισηγητές προτείνουν η µη 
υποχρεωτική πράξη να βασίζεται στο ΚΠΑ. Ένας εισηγητής αναφέρει ότι οι 
υπάρχουσες εργασίες ήδη παρέχουν µια επιλογή µέσων και το ΚΠΑ πρέπει µάλλον 
να χρησιµοποιηθεί για έναν ευρωπαϊκό αστικό κώδικα, ενώ άλλοι τονίζουν την 
ανάγκη να ληφθεί υπόψη το υπάρχον υλικό.  

Ορισµένοι ζητούν η µη υποχρεωτική πράξη να ρυθµίζει το δίκαιο των πωλήσεων 
πλήρως, και υπογραµµίζουν αρκετούς λόγους που δεν συνηγορούν στην 
ενσωµάτωση της σύµβασης CISG: υποστηρίζουν ότι η σύµβαση δεν έχει επικυρωθεί 
από όλα τα κράτη µέλη ούτε συντάχθηκε για την ευρωπαϊκή αγορά και δεν είναι 
κατάλληλη γι' αυτήν. 

Σύµφωνα µε µια αντίθετη άποψη, υποστηρίζεται ότι η µη υποχρεωτική πράξη πρέπει 
να προβλέπει γενικούς κανόνες δικαίου των συµβάσεων και να περιορίζει τους 
κανόνες για τις εµπορικές πωλήσεις στην ενσωµάτωση της σύµβασης CISG (µε το 
επιχείρηµα ότι η CISG ισχύει στα περισσότερα κράτη µέλη και συνάδει µε την 
ευρύτερη διεθνή πρακτική) καθώς και στην κάλυψη των ελλείψεων. Στην περίπτωση 
σύγκρουσης µεταξύ της CISG και της µη υποχρεωτικής πράξης, πρέπει να 
υπερισχύει η πρώτη. Σε µια εισήγηση στην οποία εξετάζεται λεπτοµερώς η CISG και 
η σχέση της µε µια µη υποχρεωτική πράξη, συµπεραίνεται ότι η CISG πρέπει να 
διέπει τις µελλοντικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές και να αποτελέσει τη βάση για τη 
νοµοθεσία περί πωλήσεων του ευρωπαϊκού δικαίου των συµβάσεων. Τα κράτη µέλη 
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που δεν έχουν επικυρώσει τη σύµβαση µέχρι σήµερα πρέπει να παρακινηθούν να το 
πράξουν. Ένας άλλος εισηγητής προτείνει η µη υποχρεωτική πράξη να αναφέρεται 
επίσης σ’ αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «υπάρχον ελαστικό δίκαιο» όπως είναι η 
πρωτοβουλία PECLPECL και οι αρχές UNIDROIT, επειδή η σύµβαση CISG 
περιορίζεται στη νοµοθεσία περί πωλήσεων. Ένας εισηγητής υπενθυµίζει ότι κατά 
την κατάρτιση της µη υποχρεωτικής πράξης πρέπει να ληφθούν υπόψη όχι µόνο η 
σύµβαση CISG, αλλά επίσης ο κώδικας Incoterms, οι αρχές UNIDROIT, η 
πρωτοβουλία PECL και το έργο της οµάδας εργασίας για τον ευρωπαϊκό αστικό 
κώδικα. Ένας άλλος εκφράζει το φόβο ότι εάν εισαχθούν αρχές στη µη υποχρεωτική 
πράξη, αυτό θα οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσµατα ερµηνείας στα κράτη µέλη.  

∆ιάφοροι εισηγητές ζητούν το συντονισµό µεταξύ της Πράσινης Βίβλου για τη 
Σύµβαση της Ρώµης και των µέτρων του σχεδίου δράσης. Συγκεκριµένα, ορισµένοι 
κάνουν σύνδεση µε το άρθρο 3 της Σύµβασης της Ρώµης θεωρώντας την επιλογή 
µιας πράξης επιλογής συµµετοχής αντίστοιχη της επιλογής µιας εθνικής νοµοθεσίας 
εκ µέρους των ενδιαφεροµένων µερών στο πλαίσιο των κανόνων του ιδιωτικού 
διεθνούς δικαίου. Επισηµαίνεται ότι η επιτροπή Lando και η οµάδα εργασίας για τον 
ευρωπαϊκό αστικό κώδικα έχουν ήδη υποβάλει προτάσεις που επιτρέπουν την 
επιλογή της νοµοθεσίας µη κράτους3. Ο ίδιος εισηγητής υποστηρίζει ότι οι 
υποχρεωτικοί κανόνες πρέπει να αποτελούν τµήµα της µη υποχρεωτικής πράξης και 
προτείνει την αναθεώρηση της Σύµβασης της Ρώµης. 

                                                 
3 5.43 (Escamez)  
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Παράρτηµα I 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Στον παρακάτω κατάλογο δεν περιλαµβάνονται τα ονόµατα όσων εισηγητών ζήτησαν ρητώς 
να παραµείνει απόρρητη η ταυτότητά τους. Οι εισηγητές απαριθµούνται κατά κατηγορία, 
σύµφωνα µε το σύστηµα ταξινόµησης που χρησιµοποιούν οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατά 
την ανάλυση των εισηγήσεων. Η σειρά µε την οποία παρατίθενται τα ονόµατα των εισηγητών 
δεν έχει καµία σχέση µε τη σειρά παραλαβής των εισηγήσεων ούτε συνδέεται µε καµία 
υποτιθέµενη κρίση ως προς τη σχετική βαρύτητα των εισηγήσεων.  

1. ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 

1.1. Bayerisches Staatsministerium der Justiz – Γερµανία 

1.2. Κυβέρνηση της Βουλγαρίας  

1.3. Οµοσπονδιακό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Αυστρίας 

1.4. Οµοσπονδιακό Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Γερµανίας 

1.5. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της ∆ανίας  

1.6. Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) – Βρυξέλλες 

1.7. Κυβέρνηση της Γαλλίας 

1.8. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Ουγγαρίας 

1.9. Ministerio dos Negocios Estrangeiros - Πορτογαλία 

1.10. Υπουργείο ∆ικαιοσύνης της Σουηδίας 

1.11. Κυβέρνηση της Ρουµανίας 

1.12. Κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου 

2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

2.1. Association des Assureurs Coopératifs et Mutualistest Européens - Βρυξέλλες  

2.2. Barclays Plc – Ηνωµένο Βασίλειο 

2.3. Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft - Αυστρία 

2.4. Κοινή εισήγηση Bundesverband des Deutschen Gross- und Aussenhandels, 
Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und 
Vertrieb (CDH) e.V., Hauptverband des Deutschen Einzelhandels - Γερµανία 

2.5. Bundesverband Deutscher Banken - Γερµανία 

2.6. Κοινή εισήγηση Bundesverband der Deutschen Industrie και Deutscher Industrie- 
und Handelskammertag - Γερµανία 
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2.7. Bundesverband der Freien Berufe - Γερµανία 

2.8. CBI (Confederation of British Industry) – Ηνωµένο Βασίλειο 

2.9. Κεντρικό Εµπορικό Επιµελητήριο της Φινλανδίας 

2.10. CEA (Comité Européen des Assurances) - Βρυξέλλες 

2.11. Creators’ Right Alliance - Ηνωµένο Βασίλειο 

2.12. Κοινή εισήγηση Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., Bundesverband der 
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V., Bundesverband Öffentlicher 
Banken Deutschlands e.V. - Γερµανία 

2.13. ENPA (European Newspaper Publishers’ Association) 

2.14. EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations) - Βρυξέλλες 

2.15. European Association of Co-operative Banks - Βρυξέλλες 

2.16. EFBS (European Federation of Building Societies) - Βρυξέλλες 

2.17. Fédération Bancaire Française - Γαλλία 

2.18. Fédération des Industries Nautiques - Γαλλία 

2.19. Κοινή εισήγηση της ECSA (European Community Shipowners Association) και της 
ICS (International Chamber of Shipping) 

2.20. Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft - Γερµανία 

2.21. ISDA (International Swaps and Derivatives Associations, Inc.) 

2.22. London Investment Banking Association - Ηνωµένο Βασίλειο 

2.23. ORGALIME (Liaison Group of European Mechanical, Electrical and Metalworking 
Industries) – Βέλγιο 

2.24. Pyramide Europe – Ηνωµένο Βασίλειο 

2.25. UEAPME (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιοτεχνικών και Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων) - 
Βρυξέλλες 

2.26. VDMA (German Engineering Industry Federation) - Βρυξέλλες 

2.27. Verband Deutsches Reisemanagement e.V. - Γερµανία 

2.28. Vorwerk & Co. KG - Γερµανία 

2.29. VNO-NCW – Κάτω Χώρες 

2.30. Wirtschaftskammer Österreich – Αυστρία 

3. ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
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3.1. BEUC (Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών) - Βρυξέλλες 

3.2. CECU – Ισπανία 

3.3. Βελγικό Συµβούλιο Καταναλωτών - Βρυξέλλες 

3.4. European Consumer Centre (Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών) - ∆ουβλίνο 

4. ΝΟΜΙΚΟΙ 

4.1. Bar Council of England and Wales - Βρυξέλλες 

4.2. Dr. P. Bernardini, Giudice presso il Tribunale civile di Lucca - Ιταλία 

4.3. Bundesnotarkammer - Γερµανία 

4.4. City of London Law Society - Ηνωµένο Βασίλειο 

4.5. Clifford Chance - Ηνωµένο Βασίλειο 

4.6. Conférence des Notariats de l’Union Européenne - Βρυξέλλες 

4.7. Conseil des Barreaux de l’Union Européenne - Βρυξέλλες 

4.8. Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano – Ιταλία 

4.9. Cour de Cassation - Γαλλία 

4.10. Deutscher Notarverein-Bundesverband der Notare im Hauptberuf e.V. - Βρυξέλλες 

4.11. Φινλανδικός ∆ικηγορικός Σύλλογος 

4.12. κ. Christian Hertel (Deutsches Notarinstitut Würzburg) - Γερµανία 

4.13. Carolin Kühne, Freshfields Bruckhaus Deringer - Γερµανία 

4.14. Law Society of England and Wales EU Committee - Ηνωµένο Βασίλειο 

4.15. Law Society of Scotland - Ηνωµένο Βασίλειο 

4.16. C. Locher – Staub Hilti & Partner Rechtsanwälte - Ελβετία 

4.17. Lovells - Γερµανία 

4.18. Österreichische Notariatskammer – Βρυξέλλες 

4.19. Österreichischer Rechtsanwaltskammertag – Αυστρία 

4.20. Gunther Weiss, Freshfields Bruckhaus Deringer – Γερµανία 

5. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ 

5.1. Prof. G. Ajani, Torino – Ιταλία, και Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Bielefeld – Γερµανία 
– Acquis Group 
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5.2. Prof. M.T. Alonso Perez, Πανεπιστήµιο της Σαραγόσας - Ισπανία 

5.3. C. Amato, Πανεπιστήµιο της Μπρέσια - Ιταλία 

5.4. E. Arroyo I Amayuelas, Πανεπιστήµιο της Βαρκελώνης, και A. Vaquer Aloy, 
Πανεπιστήµιο της Lleida - Ισπανία 

5.5. Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française et la Société 
de Législation Comparée - Γαλλία 

5.6. Prof. Dr. C. von Bar και Dr. S. Swann, Universitaet Osnabrueck - Γερµανία 

5.7. Prof. Dr. C. von Bar και Dr. S. Swann, Universitaet Osnabrueck - Γερµανία 

5.8. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Γερµανία 

5.9. Prof. J. Basedow, Max-Planck Institut, Hamburg - Γερµανία 

5.10. K. Battersby, Νοµική Σχολή του Νότιγχαµ - Ηνωµένο Βασίλειο 

5.11. Prof. M. Bianca, Πανεπιστήµιο «La Sapienza» της Ρώµης - Ιταλία 

5.12. Prof. Dr. M. Bussani, Πανεπιστήµιο της Τεργέστης - Ιταλία 

5.13. Prof. F. Cafaggi, Prof. C. Joerges, Prof. J. Ziller, Dr. C. Schmid, European University 
Institute, Φλωρεντία - Ιταλία 

5.14. Dr. G-P. Calliess, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt - Γερµανία 

5.15. Prof. Dr. W. Devroe, Dr. D. Droshout, Katholieke Universiteit Leuven - Βέλγιο 

5.16. C.D. Düchs, Johannes Gutenberg University, Mainz - Γερµανία 

5.17. Prof. B. Fauvarque-Cosson και Prof. D. Mazeaud, Université Panthéon-Assas (Paris 
II) - Γαλλία 

5.18. Dr. A. Fuchs, Ακαδηµία Ευρωπαϊκού ∆ικαίου, Trier - Γερµανία 

5.19. Prof. G. Gandolfi και Prof. J.L. de los Mozos, Academy of European Private 
Lawyers, Pavia - Ιταλία 

5.20. Prof. G. Gandolfi, Academy of European Private Lawyers, Pavia - Ιταλία 

5.21. Prof. G. Garcia Cantero, Πανεπιστήµιο της Σαραγόσα - Ισπανία 

5.22. Prof. L. Gatt, Πανεπιστήµιο της Νάπολι - Ιταλία 

5.23. Sir Roy Goode, Oxford - Ηνωµένο Βασίλειο 

5.24. Prof. M.D. Gramunt Fombuena και Prof. M.R. Llacer Matacas, Πανεπιστήµιο 
Βαρκελώνης - Ισπανία 

5.25. Prof. Dr. S. Grundmann, Πανεπιστήµιο του Erlangen-Nürnberg – Γερµανία 

5.26. Prof. Martijn W. Hesselink - Άµστερνταµ 
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5.27. Dr. V. Heutger, Universiteit Utrecht – Κάτω Χώρες 

5.28. Prof. Dr. R.M. Hilty, Max Planck-Insitut für Geistiges Eigentum und 
Wettbewerbsrecht, München - Γερµανία 

5.29. Prof. Dr. P. Huber, Πανεπιστήµιο Johannes Gutenberg, Mainz - Γερµανία 

5.30. Prof. Dr. P. Huber, Πανεπιστήµιο Johannes Gutenberg, Mainz - Γερµανία 

5.31. Prof. C. Lalana del Castillo, Πανεπιστήµιο της Σαραγόσα - Ισπανία 

5.32. Prof. Dr. O. Lando - ∆ανία 

5.33. Profa. Dra. Llombart Bosch, Universidad Politecnica de Valencia - Ισπανία 

5.34. Prof. P.A. Llombart, Prof. J. Battaler Grau, Profa. N. Latorre Chiner, Prof. G. Palao 
Moreno, Profa. F. Ramon Fernandez, Universidad Politecnica de Valencia – Ισπανία 

5.35. Dr. A.M. Lopez-Rodriguez, Πανεπιστήµιο του Aarhus - ∆ανία 

5.36. Prof. U. Magnus, Πανεπιστήµιο του Αµβούργου - Γερµανία 

5.37. Prof. Dr. J. Meyer, Technische Universität Dresden - Γερµανία 

5.38. Dr. E. Najork, Köln, Dr. M. Schmidt-Kessel, Freiburg - Γερµανία 

5.39. Prof. R. Nielsen, Copenhagen Business School - ∆ανία 

5.40. Prof. Dr. F.J. Orduna Moreno, Prof. Dr. J. Plaza Penades, Prof. Dr. L.M. Martinez 
Velencoso, Πανεπιστήµιο της Βαλένθια - Ισπανία 

5.41. Dr. N.M. Pinto Oliveira, Universidade do Minho - Πορτογαλία 

5.42. Prof. C. Prieto, Université d’Aix-Marseille - Γαλλία  

5.43. A. Quinones Escamez, Πανεπιστήµιο Pompeu Fabra - Ισπανία 

5.44. Prof. Dr. Ranieri, Universität des Saarlandes, Saarbrücken - Γερµανία 

5.45. Prof. Dr. Reichert-Facilides, Institut für Zivilrecht, Innsbruck - Αυστρία 

5.46. Prof. Dr. O. Remien, Bayerische Julius-Maximilians-Universität, Würzburg - 
Γερµανία 

5.47. Prof. P. Remy-Corlay και Prof. D. Fenouillet, Université de Paris XI, Prof. P. Remy-
Corlay, Faculté de Droit de Poitiers - Γαλλία 

5.48. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - Γαλλία 

5.49. Prof. P. Remy-Corlay, Université de Paris XI - Γαλλία 

5.50. Prof. M.L. Ruffini, Universita degli Studi di Milano - Ιταλία 

5.51. Prof. Dr. H. Schulte-Nölke, Πανεπιστήµιο του Bielefeld - Γερµανία 
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5.52. Prof. Dr. Schulze και Dr. M. Ebers, Πανεπιστήµιο του Münster - Γερµανία 

5.53. Dr. A.L. Serrano, Universidad de Barcelona - Ισπανία 

5.54. Prof. J. Smits και Mr. R.R.R. Hardy – Universiteit Maastricht – Κάτω Χώρες 

5.55. Prof. M. Tsunoda – Πανεπιστήµιο της Οσάκα - Ιαπωνία 

5.56. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Βέλγιο 

5.57. Prof. Walter van Gerven, Katholieke Universiteit Leuven - Βέλγιο 

5.58. Prof T. Wilhelmsson, Πανεπιστήµιο του Ελσίνκι - Φινλανδία 

6. ΑΛΛΟΙ 

6.1. Justizfraktion der Sozialdemokratischen Partei Österreichs 
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 Κυβέρνηση Επιχείρηση Ένωση 
καταναλωτών 

Νοµικοί Πανεπιστη-
µιακοί 

Σύνολο 

Αυστρία 1 2 1 1 5

Βέλγιο  2 1 3 6

∆ανία 1 3 4

Φινλανδία  1 1 1 3

Γαλλία 1 2 1 6 10

Γερµανία 2 8 5 19 34

Ελλάδα   

Ιρλανδία  1  1

Ιταλία  2 8 10

Λουξεµβούργο   

Κάτω Χώρες  1 3 4

Πορτογαλία 1 1 2

Ισπανία  1 10 11

Σουηδία 1  1

Ηνωµένο Βασίλειο 1 6 4 2 13

∆ιεθνείς 
συµπεριλαµβα-
νοµένης ΕΕ 

1 8 1 5  14

ΕΕ σύνολο 7 29 4 18 56 117

Εκτός ΕΕ 3 1 1 5

Σύνολο 10 29 4 19 57 122

 


